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ABSTRACT 

 
Clothes and toys are a big part of our children's lives. Clothing reflects how individuals are 

seen and after that it is easier to categorize individuals by gender or economic status.  

There are not so many toys that are gender neutral. Often cars are considered a masculine toy 

while the barge doll is seen as girlish and feminine.  

The primary school curriculum points to the importance of teaching and permeating through a 

gender perspective. This is because students perceive what is feminine and masculine through 

the teaching and treatment of the school (Skolverket, 2011: 8). This study will examine six 

selected picture books, picture books that are published to convey a norm breaking pattern 

with a focus on clothes and toys. It is therefore of great importance that teachers have the 

knowledge about which material can be a help for the teacher when the teacher in teaching 

conducts student-close discussions on gender. The teacher also needs to have the knowledge 

and ability to carry out teaching on all subjects from a gender perspective. The purpose of this 

study is to investigate whether the picture books on which the essay is based can help a 

teacher in his or her active professional role in finding, in a student-close way, inputs to book 

conversations, discussions and didactic links to gender science. This must be done through the 

analytical part of the picture books, where the focus is on the production of clothes and toys 

from a gender perspective. The study will be graded on a content analysis, a qualitative study 

in which the result of the analysis of the picture books is weighted together with previous 

research on the subject. When the study is completed, there is a clear pattern that should be 

highlighted. This pattern shows differences between girls and boys' clothes. Girls wear clothes 

in bright colors while boys almost always wear clothes in cooler and darker colors. Another 

result that clearly appeared in the analysis is that the clothes that the children use are linked to 

different activities. These activities are in turn linked to gender and this affects the 

combination of clothes in boys and girls way to dress.  
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SAMMANFATTNING 

 
Kläder och leksaker är en stor del av våra barns liv. Kläder speglar hur en individ ses i andras 

ögon och efter det är det lättare att kategorisera in individen efter kön eller ekonomisk status. 

Det samma gäller leksaker, det finns inte så många leksaker som är genusneutrala. Ofta anser 

både män och kvinnor att bilar är en maskulin leksak medan barbiedockan ses som en flickig 

och feminin leksak. Grundskolans läroplan markerar tydligt betydelsen av att undervisning 

sker och genomsyras av ett genusperspektiv. Detta är viktigt på grund av att elever uppfattar 

vad som är kvinnligt och manligt genom undervisningens utformning och hur eleverna blir 

bemötta i skolan (Skolverket, 2011: 8). Denna studie kommer granska sex utvalda 

bilderböcker, bilderböcker som är utgivna för att förmedla ett normbrytande mönster med 

inriktning på kläder och leksaker. För att undervisningen ska genomsyras av ett 

genusperspektiv är det viktigt att pedagogen har kunskaper om vilket material som kan vara 

en hjälp för pedagogen när hen i undervisning genomför elevnära diskussioner om genus. 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om bilderböckerna som uppsatsen bygger på 

kan hjälpa pedagogen i dennes aktiva yrkesroll. Syftet med att använda litteratur är för att på 

ett elevnära sätt hitta ingångar till boksamtal, diskussioner och didaktiska kopplingar till 

genusvetenskap. Studien ska göras genom den analytiska delen av bilderböckerna där fokus 

ligger på framställningen av kläder och leksaker ur ett genusperspektiv. Undersökningen 

kommer lutas på en innehållsanalys, en kvalitativ studie där resultatet av bilderboksanalysen 

vägs samman med tidigare forskning i ämnet. När studien färdigställts finns ett tydligt 

mönster som bör lyftas fram. Detta mönster visar skillnader mellan flickor och pojkars kläder. 

Flickor bär kläder i ljusa färger medan pojkar nästan alltid har kläder i kallare och mörkare 

färger. Ett annat resultat som tydligt framkom i analysen är att kläderna som barnen använder 

är knutna till olika aktiviteter. Dessa aktiviteter är i sin tur knutna till kön och detta påverkar 

kombinationen av kläder hos pojkar och flickor.  
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1 INLEDNING  
 

I Bronwyn Davies bok - Hur flickor och pojkar gör kön (2003), beskriver författaren en flicka 

som alla trodde vara pojke på grund av att hon bar träningsoverall. Flickan som bar 

träningsoverall gjorde det av praktiska skäl men tillslut kände hon sig tvungen att sätta upp 

sitt hår i en knut för att visa att hon är flicka (Davis, 2003: 29). 

Vilka faktorer är det som gör att flickan blir tagen för att vara pojke och varför? Varför kände 

sig flickan tvungen att visa vilken könstillhörighet hon hade genom att ändra sitt utseende och 

sätta upp sitt hår? I Sveriges skollag och i läroplanen för grundskolan (2011) står det, 

Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och 

förmedla lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 

människor, oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011: 3).  

Denna del av läroplanen är en av många i grundskolans läroplan där genus och skolarbetet ur 

ett genusperspektiv tas upp. Där beskrivs även vilka skyldigheter vi i skolan har kring ämnet. 

Det står det beskrivet vad som förväntas av en pedagog och vad hen ska förmedla till 

eleverna. Alla pedagoger har en skyldighet att ge alla elever samma möjligheter oavsett vilken 

könstillhörighet de har.  

Med tanke på hur diskussioner kring genus och jämställdhet utvecklats i media och vilken 

central plats dessa begrepp fått i skolväsendet, känns denna undersökningen både relevant och 

viktig. Diskussioner i media som berör användningen av ordet ”hen” eller diskussioner om 

vad som anses vara flickigt eller pojkigt i skolan. Allt fler människor blir genusmedvetna och 

jämställdhet är en viktig fråga i skolan och i samhället. Undersökningen känns värdefull och 

intressant för alla yrkesaktiva pedagoger och kommande pedagoger. Detta för att tillgodose 

elevers rätt till utbildning och fostran. För att synliggöra de valda bilderböckernas potential 

för didaktisk användning ur ett genusperspektiv faller lotten för vald metod på en kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen kommer beröra kläder och leksakers funktion och diskutera 

könsnormativa/normbrytande kläder och leksaker. Kan dessa bilderböcker närma sig ett ämne 

som är både stort och omfattande som genusperspektiv för både pedagoger och elever? Att 

arbeta med genus i våra skolor bör och ska vara en självklarhet för att eleverna ska kunna få 

kunskap om genus och jämställdhet. Samtidig som de ska kunna förhålla sig till de 

förväntningar skolan har på eleverna under och efter grundskolan.  
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I läroplanen för grundskolan 2011, finns följande stycke skrivet,  

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett 

ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, 

val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna 

blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna 

möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga 

och sina intressen, med samma möjligheter och på lika villkor 

oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011: 8).  

Syftet är att med innehållsanalys som metod synliggöra de valda bilderböckernas potential 

som material för pedagogen att använda i undervisning. Att välja ”lämplig” litteratur beroende 

på i vilket syfte man använder litteraturen är ett tidskrävande arbete för pedagogen. 

Förhoppningen är att denna undersökning kan bidra till att hjälpa yrkesaktiva pedagoger välja 

böcker som både speglar vardagen för våra barn och diskuterar betydelsefulla situationer 

utifrån ett genusperspektiv. Bilderböckerna ska syfta till att hjälpa pedagogen i arbetet för att 

motverka könsmönster som begränsar elevernas utveckling.  Med hjälp av pedagogisk 

utformad litteratur kan pedagogen hjälpa eleverna förstå vad som kan ses som kvinnligt och 

manligt. För att samtidigt säkerställa att elever får lika möjligheter i skolan oberoende av 

könstillhörighet. 

1.1 SYFTE 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kläder och leksaker framställs ur ett 

genusperspektiv. Undersökningen kommer omfatta sex bilderböcker. Böckerna berör barn och 

vuxna som på något sätt påverkar, eller påverkas av kläder och leksakers och dess färger och 

former utifrån ett genusperspektiv. Undersökningen ska även syfta till att undersöka om dessa 

böcker med sitt innehåll kan hjälpa pedagogen lyfta för eleven relevanta frågeställningar om 

genus på ett elevnära sätt. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

1. Hur ser framställandet av kläder ut i text och bild ur ett genusperspektiv i de 

bilderböcker som undersökningen bygger på? 

2. Hur ser framställandet av leksaker ut i text och bild ur ett genusperspektiv i de 

bilderböcker undersökningen bygger på? 
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3. Skulle böckerna som undersökningen bygger på kunna användas didaktiskt i 

undervisning ur ett genusperspektiv? 

1.3 BAKGRUND 
 

I detta avsnitt presenteras och förklaras begrepp och definitioner av betydelse för studien.  

1.3.1 VARFÖR ÄR GENUSFRÅGOR VIKTIGT FÖR EN PEDAGOGS 

VERKSAMMA YRKESLIV 
 

Som nämnts tidigare i inledningen är att skolans läroplan för grundskolan (2011) trycker på 

vikten av att pedagogen utformar sin undervisning. Pedagogen ska undervisa på det sätt som 

ser till att alla elever får samma möjlighet till undervisning och utveckling oavsett vilken 

könstillhörighet de har (Skolverket, 2011: 2). Det kan även utläsas ur läroplanen följande citat  

Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt 

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

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska 

därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar 

tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av 

könstillhörighet (Skolverket, 2011: 2).  

Pedagogen har ett stort ansvar i undervisning och det innebär att man måste veta hur man ska 

arbeta och vad man ska undvika i sin undervisning ur ett genusperspektiv menar Hedlin 

(2010). Pedagogen bör veta innebörden av olika begrepp och förstå att skolans läroplan är 

skriven på sådant sätt att barnet ska utvecklas maximal oberoende av könstillhörighet. Vilket 

innebär att undervisningen inte är begränsad eller bör präglas av förväntningar beroende på 

könstillhörighet (Hedlin, 2010: 7).  

Kårelands (2005) bok Modig och stark - eller ligga lågt, tar upp det faktum att genusfrågor är 

centrala för alla pedagoger. Med centralt menas i detta fall att pedagogerna tycker att 

litteraturaktiviteterna och urvalet av litteraturen ska genomsyras av ett genusperspektiv. 

Frågan är om genusperspektiv finns och i så fall på vilket sätt genusperspektiv genomsyrar 

undervisningen i skolan och förskolan med tanke på att genusperspektiv inte är konstant eller 

genomgående för alla skolor. Detta ser olika ut beroende på vilken skola/förskola man 

befinner sig på. Men de skolorna eller förskolorna som är aktuella i denna undersökningen 

menar att genusfrågor inte högprioriterade (Kåreland, 2005: 102–103).  
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I en förskola arbetade pedagogerna aktivt med frågor om genus och jämställdhet. Detta arbete 

hade påbörjats eftersom förskolan har för avsikt att behandla både pojkar och flickor på 

samma sätt. Alla barn ska få vara delaktiga på alla olika moment och aktiviteter. 

Uppfattningen i arbetets start var att pedagogerna förväntade sig olika saker beroende på 

vilken könstillhörighet barnet hade. Målet på denna förskola var alltså att alla barn skulle vara 

delaktiga under samma förutsättningar. Lärarna lade fokus på att visa barnen att det finns 

olika vägar att gå för att genomföra aktiviteten. Dessa vägar var inte beroende på om man var 

flicka eller pojke, visst kunde flickor vara vågade och pojkar försiktiga. Att arbeta med detta 

genom litteratur (bilderböcker) gav personalen möjlighet att välja bilderböcker som hade ett 

utmanande genusperspektiv eller på andra sätt diskuterade genus. Böcker som utmanar 

könsnormer och eller ändrar vissa delar av de klassiska bilderböckerna om de förefalls 

stereotypa eller innefattade traditionella könsmönster. Pedagogerna menar att utifrån 

böckernas innehåll, handling och illustrationer kan barn få möjlighet att funder på och 

reflektera över dessa vardagliga handlingar eller konflikter utifrån ett genusperspektiv. Genom 

att då läsa bilderböckerna och föra ett boksamtal runt deras handling samt ställa frågor knutna 

kring genus kan man upptäcka barnens tankar och funderingar samt närma sig andra 

genusrelaterade frågor. Dessa frågor var relaterade till utseenden och förväntningar på vad 

som är kvinnligt och manligt. Det poängteras även att bilder i större utsträckning har 

könsstereotypa mönster. För att barnen då ska få möjlighet att skapa inre bilder kan det vara 

klokt att inte visa bilderna som hör till texten (Kåreland, 2005: 104–106). 
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2 FORSKNINGS- OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
 

I detta kapitlet förklaras tidigare forskares olika tankar kring genus och dess betydelse för 

barn. Utgångspunkten är forskning som berör den klassiska bilderboken, könstraditionella 

kläder och genusforskning. Ingen tidigare forskning som riktar in sig på framställning av 

kläder och leksaker i de utvalda bilderböcker som denna undersökning lutar sig på har 

uppmärksammats.   

2.1 KVINNLIGA OCH MANLIGA STRUKTURER 
 

Davies (2003) poängterar att de hormoner och könsorgan som finns hos ett nyfött barn inte 

alltid bestämmer vilket kön personen har och hur den nya människan kommer välja att leva 

sitt liv. Vad som bestämmer vilken könstillhörighet en individ väljer att identifiera sig som 

beror delvis på dessa faktorer, men påverkas även av hur de förhåller sig till hjärnans 

språkliga strukturer. Det påverkas även av hur människor påverkas av yttre på faktorer så som 

vardagliga beteenden (Davies, 2003: 11).  

 
Kåreland diskuterar ”gamla” könsmönster dessa könsmönster markerar att pojkar ses som det 

dominerande könet. De hörs och syns mest samt tar upp mycket tid i skolan med sina 

busstreck och upproriska beteenden. Detta bidrar såklart till att flickorna hamna i skymundan 

och ses som tysta, tillbakadragna, blyga, duktiga, ansvarfulla och pålitliga. Kåreland påpekar 

att det finns undersökningar gjorda av forskare som bevisar att det traditionella könsmönstret 

är tydligt framträdande i förskolan. Det visar sig genom att pojkar leker bygglekar, samt olika 

lekar som innefattar sport och tävling (Kåreland, 2005: 68–70).  

 
Studier som gjorts angående hur barn reflekterar över, och förstår kön och 

könstillhörigheter/könsrelationer visar att barn redan vid två års ålder börjar reflektera och 

samtidigt utvecklar en medvetenhet kring sin egen könstillhörighet. Kåreland påpekar att de 

individuella variationerna är påtagliga och stora. Vilket kan bero på att alla barn är olika och 

uppfostrats olika och på grund av det går inte dra någon generell slutsats för vad som gäller 

för alla barn (Kåreland, 2005: 70–73).  
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Idag förknippas rosa med flickor och femininitet, medan blått är en maskulin färg och som 

pojkar använder på kläder. Det har inte alltid varit så, det menar Izabella Rosengren som 

forskar i ämnet. Hon säger att under 1800-talet var röd en färg som speglade makt, krig och 

maskulinitet vilket innebar att män bar färgen rött på kläder. Kvinnor som var lugnare och 

mer harmoniska bar havets blåa färg. Hon påpekar även att det var först under 1900-talet som 

man började klä barnen i kläder som markerade vilket kön barnet hade. Innan dess kunde man 

se att både pojkar och flickor bar klänning. Detta var på grund av bekvämlighet och för att det 

underlättar vid blöjbyten (Rosengren, 2018: 1–5).  

 
Kläder har alltid använts som ett redskap för att skilja på individer, och för att kategorisera in 

individer från olika samhällsklasser i grupper. Människor kan genom att bära olika plagg med 

olika färger och mönster kommunicera och framföra olika budskap. Genom att kombinera 

plagg och färger på olika sätt kan man bestämma könet, samhällsklass och ursprung. Man kan 

även genom att bära ett visst klädesplagg känna och förmedla samhörighet och tillhörande 

eller uteslutande och distansering. Det finns även tydliga kopplingar till att individer känner 

en känsla av trygghet, styrka eller svaghet och undergivenhet bara genom att bära vissa plagg. 

Om man använder sig av klädkoder för att påvisa styrka och makt i situationer som är viktiga 

för individen kan detta ge individen självförtroende och ett positiv intryck. Om man istället 

tolkat klädkoden fel eller känner att kläderna inte passar i situationen kan detta få en person 

att känna sig svag eller underlägsen (Lagerqvist & Larsson, 2007: 4).  

2.2 NORMBRYTANDE HANDLINGAR 
 

Ett sätt för pedagogen att arbeta med jämställdhet i skolan är att aktivt uppmuntra och 

samtidigt medverka till att elever går över gränsen för vad som är anses vara normen. Att 

bryta traditionella normer för vad som är kvinnligt och manligt kan hjälpa elever att förstå att 

det är okej för flickor att gilla en viss typ av leksaker. Detta trots att leksaken flickan gillar 

kan klassas som maskulin. Att arbeta på detta normbrytande sätt ska hjälpa pedagogen att 

stärka eleverna genom positiv förstärkning. Det är viktigt att prata med eleverna om 

jämställdhet och normer för att eleverna ska förstå begreppen. Det finns andra sätt att 

medvetet försöka vidga barnets perspektiv på vad som kan ses som kvinnliga och manliga 

strukturer. Ett sätt är att aktivt prata och diskutera med eleven/eleverna om olika könsnormer 
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och strukturer som finns när man läser bilderböcker för eleven. Här kan det handla om att man 

aktivt vänder på könsroller. Man kan då prata med eleven om det som anses typiskt maskulint 

istället skulle kunna vara feminint. Att en pojke skulle kunna bära klänning och en flicka 

skulle ha en tröja med en döskalle (Taguchi, Bodén,  & Ohrlander, 2011: 100–103).  

2.3 HUR KAN FRAMSTÄLLNING AV KLÄDER OCH LEKSAKER HJÄLPA 

BARN ATT FÖRSTÅ GENUS? 
 

Kåreland (2005) menar att barn undersöker kön genom att testa sig fram i lek. Denna lek sker 

ofta på välkänd arena för att barnet känner sig trygg och kan leka utan begränsningar. Den 

sociala samhörigheten till andra barn som liknar dem själv är stor, barn drar sig till andra barn 

som är i samma ålder och som har samma kön. I undersökningar som gjorts av Hjorth och 

som Kåreland (2005) redogör för visar det sig att barn dras till lekar som leks av barn med 

samma kön och undviker lekar där barn av det andra könet leker. Om det vid tillfälle händer 

att pojkar lekte med flickor och vise versa så kunde man tydligt se ett mönster. Detta mönster 

innebar att barn behåller sin könsroll även i lek med det andra könet (Kåreland, 2005: 70–71).  

Thorell har gjort ett experiment där han studerat barns lek för att se mönster kring genus. Här 

redovisas resultatet när en grupp barn där alla åtta år gamla fick möjlighet att välja 

lekkamrater själva. Samtliga barn i gruppen valde att leka med ett barn med samma 

könstillhörighet. Det visade sig även att i lek som innebar familjerelationer, mamma-pappa-

barn var det ett traditionellt könsmönster som var dominerande. Pappan i leken var 

bestämmande och löste konflikter på ett aggressivt vis. Kvinnan, som var mamman i leken 

förhandlade och var lugn och tålmodig (Kåreland, 2005: 71–73). 

 
Davies (2003) menar att det kan vara en ide att studera barn i lek för att förstå hur de tänker. 

Hur barnen skapar lek och mening utan inblandning av vuxen som bestämmer hur det bör 

vara. I en observation som Davies gjort när han studerat barn i lek uppstod ett scenario när en 

pojke bar kjol och kände sig stark. Medan pojken bar kjolen blev han slagen av en annan 

pojke vilket resulterade i att pojken som blev slagen tog av sig kjolen för att sedan slå tillbaka. 

Davies menar att pojken kände sig tvungen att göra sig av med kjolen som pojken tyckte var 

anledningen till att han fått en smäll. Efter han hade tagit av kjolen och återställt ordningen för 

könsnormen fick han sin ”manlighet” åter. Därefter hade pojken möjlighet att slå tillbaka. 

Alltså ansåg pojken att endast män slår och behövde därmed var klädd som en man (Davies, 
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2003: 60–62). Davies kommenterar det faktum att pojken sagt att han kände sig stark i kjolen 

och trivdes till en början. Genom att ha observerat tidigare lek skulle han kunna koppla ihop 

det hela med att pojken även älskar att bära mantel. Mantel som bärs av pojken kopplas då till 

superhjältar och superhjältestyrka. Detta kan enligt Davies kopplas till att pojken uppfattar 

och känner samma styrka och superhjältekraft när han bär kjol (Davies, 2003: 62–64).  

 
Kåreland (2005) beskriver en sekvens när barnen själva ska få beskriva vad som är kvinnligt 

och manligt. Barnen förklarar då att en kvinna är ”snäll”, och män bestämmer. När barnen 

under en annan del av experimentet skulle få titta på bilder föreställande något som ansågs var 

kvinnlig och manlig kunde det tydligt urskiljas ett mönster. Mönstret innebar att kvinnors 

kvinnlighet stöddes av smycken och smink medan mannens kännetecken för maskulinitet var 

kopplade till kroppsbyggnad och skäggväxt. En annan undersökning där barnen fick koppla 

samman könsrollerna till sysslor i vardagen gjordes. Här kunde ett resultat utläsas som visade 

att män, alltså pappor till barnen kopplades till arbete så som de yrket de ägnade sig åt och 

fick lön för. Även kvinnorna, mammorna kopplades samman av barnen till det yrke de utövar, 

men mammorna kopplades även ihop med vardagliga sysslor i hemmet (Kåreland, 2005: 71–

73). Petra Gärdeskog har i samtal med barn lyckats få insikt i att barn är väl medvetna när det 

kommer till kön och könsroller. Det har även visat sig viktigt för barn att könsroller och 

könsnormer upprätthålls. Så att pojkar inte klär sig i rosa kjolar och att flickor inte är för 

busiga (Kåreland, 2005: 74–75). 

2.4 BILDERBOKEN 
 

I Bilderbokens pusselbitar (2000) skriven av Nikolajeva som är litteraturvetare och forskare 

kan man läsa författarens definition av vad en bilderbok är. Författaren menar att, bilderboken 

är ett material som effektivt kan användas i undervisning. Denna bok förmedlar ett eller fler 

budskap genom två olika kommunikativa nivåer. Dessa två nivåer, det verbala som är skrivet i 

text och det visuella, det som förmedlas i bilder beskriver och berättar på ett enkelt och 

pedagogiskt sätt bokens handling och budskap. För att budskapet i en bilderbok ska framgå 

tydligt lägger läsaren alltså samman dessa två olika kommunikativa nivåer. Den visuella nivån 

i en bilderbok (bilden) anges i statiskt format. Bilderboken kommunicerar med läsaren genom 

tecken, dessa tecken kallas för ikoniska tecken, och konventionella tecken. Det ikoniska 
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tecknets (bildens) funktion är att beskriva medan det konventionella ordet (texten) är att 

berätta (Nikolajeva, 2000: 11–13).  

 
Det ska förekomma minst en bild på varje sida för att boken ska klassas som bilderbok menar 

Rhedin (2001) i sin bok Bilderboken på väg mot en teori. Det finns olika typer av 

bilderböcker och dessa kallas för pekböcker, bildhistorier, bilderböcker och illustrerade 

småbarnsböcker. Vilken kategori böckerna tillhör bestäms av mängden text förhållande till 

mängden bilder i boken (Rhedin, 2001: 15–20). Alltså förefaller bilderna som ett stöd för att 

få en visuell ordförståelse, efter att man läst texten i boken (Rhedin, 2001: 11–12).  

Författarna Lars Furuland & Mary Ørvig (1990) konstaterar i sin bok Ord och bilder för barn 

och ungdom 1, att böcker med bilder för barn kan kategoriseras beroende på vilken funktion 

de fyller. Bilderboken eller bildhistorier kan variera i funktion beroende på vilken barnets 

ålder samt i vilket syfte barnen läser boken eller får den uppläst. Om man har ett tydligt 

system för vilka böcker som finns tillgängliga för barn och för vilken ålder de passar, kan 

pedagogen lättare hitta ”rätt” litteratur (Furuland & Ørvig, (1) 1990: 231).   

 
I boken Den meningsfulla språkväven tar författaren upp exempel på bilderböcker som skulle 

kunna klassas som symmetrisk och expanderande/förstärkande. Hon menar att bilderboken 

”Titta Madicken, det snöar!” är en klassisk bilderbok som skulle kunna höra till kategorin 

symmetrisk bilderbok. Detta på grund av att illustrationerna i boken fångar textens handling. 

En bilderbok som skulle klassas som en expanderande/förstärkande bilderbok är bilderboken 

skriven av Barbro Lindgren ”Vilda bebin får en hund”. Vilket grundas på att denna bilderbok 

är skriven på ett sådant sätt att handlingen inte framkommer endast av den skrivna texten. 

Handlingen är beroende av dess bilder för att mottagaren ska förstå bilderbokens handling 

(Lindö, 2005: 190–191).   

2.4.1 HUR FUNGERAR BILDERBOKEN  

 

Nikolajeva (2000) påpekar att bilderboken i sin helhet fungerar som ett narrativt instrument. 

Detta betyder att boken har en berättande form. Detta skiljer sig från exempelvis pekboken 

som i nästan alltid är icke-narrativ. Att pekboken är icke narrativ beror på att det i regel endast 

figurerar en bild per sida i boken som sedan kopplas i hopp med ett ord. Föreställ dig det 

ikoniska tecknet träd, det framställs på ena sidan. På nästa sida finns det konventionella 
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tecknet träd skrivet i ord som då ska kopplas ihop med det ikoniska trädet (Nikolajeva, 2000: 

11–19). Rhedin (2001) hävdar att bilderboken kan kopplas samman med andra uttrycksformer 

som teater och film på grund av att de byggs upp på liknade sätt med hjälp av både verbala, 

ikoniska (visuella) uttrycksformer (Rhedin, 2001: 20–23). 

2.4.2 HUR KAN BILDERBOKEN ANVÄNDAS DIDAKTISKT? 

 

Lena Kåreland (2005) har gjort en undersökning om hur litteratur kan användas i barngrupper. 

Här framkommer att genusdiskussioner bland pedagoger är viktiga i så väl val av litteratur 

samt hur barngrupper ska utformas. I undersökningen diskuteras även användning av litteratur 

och hur själva litteraturen ska bearbetas. För att bilderböckerna ska vara tillgängliga för 

barnen på bästa möjliga sätt placerades de i låga hyllor eller i lådor på golven. Syftet var att 

barnen kan nå dem och kunna använda dem på egen hand. Tittar man på tillgängligheten av 

bilderböcker för barn kan det variera beroende på vilken skola eller förskola barnen befinner 

sig på. Detta skiljer sig då beroende på den enskilda skolan/förskolans regler. Vissa förskolor 

anser att pedagogerna skulle välja böcker och att bokens skulle läsas av vuxen sittande i 

soffan. Andra förskolors regel är att barnen ska ha tillgång till alla bilderböcker och att 

möjliggöra för barnen att själva bläddra i bilderböckerna och tolka innehållet (Kåreland, 2005: 

77–89).  

Pedagogerna som är delaktiga i denna undersökning förklarar betydelsen av att använda 

bilderböcker och övrig litteratur på det sätt som barn förstår. Vissa barn behöver få 

bilderböcker lästa för sig, behöver se bilder, behöver deltaga i boksamtal för att själv känna 

sig delaktig. Att tolka samt sätta ord på sina funderingar och återge berättelsen kräver att 

barnet förstått handlingen. Barn behöver detta för att utvecklas språkligt och få större språklig 

medvetenhet. Genom att höra en bok bli uppläst kan barnet få en förståelse för hur språket är 

uppbyggt och hänger samman samt hur man formulerar meningar och har rätt ordföljd. 

Läsning för egen maskin kan hjälpa barnet lära sig nya ord, se hur bokstäverna ser ut och 

öppna upp för ett intresse att läsa vidare (Kåreland, 2005: 93–95).  

 
En förläggare vid namn Bertuch förklarar hur viktigt det är vilken typ av bild barnen får 

presenterad för sig. Hur de framställs bilderna? Han menar att böcker ska väljas efter vissa 

kriterier för att bilderna ska vara effektiva för pedagogen att visa. Det får inte vara för många 
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olika föremål på samma bild och proportionerna måste vara goda i förhållande till varandra 

annars kunde detta i sin tur leda till förvirring hos barnet (Rhedin, 2001: 31). 

Lindö beskriver ett arbetssätt för undervisning med hjälp av bilderboken. Här beskrivs vikten 

av att planera sin undervisning samt fundera på i vilket syfte man använder bilderboken. 

Vilket mål man vill uppnå vid avslutat arbete? Det påpekas att det är bra att noga förbereda 

sig på arbete med bilderboken så att pedagogen känner sig trygg med val av bok. Pedagogen 

bör även se till att valet av bok och uppgiftens syfte går hand i hand. Lindö menar att just 

arbetet med bilderbok och det faktum att bilderboken har en begränsad mängd text gör den 

lättgenomtränglig för eleverna. På detta sätt har de möjlighet att läsa boken upprepade gånger 

samt studera illustrationerna noga. Efter att pedagogen presenterat olika bilderböcker genom 

att läsa dessa för klassen samt ha boksamtal med frågor kring böckerna var pedagogens avsikt 

att gå vidare i arbetet med bilderboken. Detta sker genom att eleverna själva få studera 

bilderböcker, bilderböckernas stilar, och kvaliteter. Pedagogen belyser att valet av bilderbok 

spelar stor roll för vad eleverna upptäcker och lär sig. Att hjälpa eleverna upptäcka det man 

vill att de ska upptäcka genom att välja bilderböcker åt dem för att sedan läsa dem 

tillsammans eller var för sig samt ställa riktade frågor gör att man kan nå syftet och målet med 

temat/arbetsområdet (Lindö, 2005: 193–196).  

 
Lindö presenterar även med hjälp av denne pedagog olika strategier/ didaktiska modeller för 

att engagera läsaren/eleven att fortsätta läsa och hålla intresset vid liv. Strategin innebär att 

välja bilderböcker som innefattar ett problem i början av boken. Läsaren får då reda på 

handlingen lite i taget efter hur berättelsen fortlöper eller så får läsaren själv klura ut hur 

berättelsen kommer lösas eller inte lösas (Lindö, 2005: 197–198).  

Hulth och Schönbäck har gjort en undersökning där de diskuterar hur pedagoger läser 

bilderböcker och diskuterar bokens innehåll med eleverna. Att förhålla sig till olika dilemman 

och scenarion som naturligt uppkommer i boken är givet när man läser den valda boken. Men 

råkar man välja en bok med innehåll som skolans värdegrund inte kan stå upp för hamnar man 

som pedagog i en svår situation. Hulth och Schönbäck arbetade med barn på en förskola 

utifrån en bilderbok. De kopierade valda delar av boken samt gjorde egna tillägg till 

berättelsen. Tilläggen ansåg pedagogerna vara normbrytande och förväntades ge reaktioner av 

barnen. De valde bland annat att under arbetet ge en karaktär som bar kjol och klackskor ett 

pojknamn. De valde även att ge flickorna tuffa eller egoistiska drag medan pojkarnas 
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egenskaper byttes ut mot flickornas snälla och omhändertagande personligheter. Detta arbete 

gjordes för att pedagogerna ska förstå hur barn uppfattar traditionella könsmönster. Man vill 

även arbeta på olika sätt med bilderböcker för att barn ska få utvecklas åt det håll de själva 

vill utan att bli präglade av normer och traditionella könsmönster. I de flesta klassiska 

barnböcker finns det normer och traditionella könsmönster. Det är då viktigt att man arbetar 

med ett genustänk och ställer frågor angående genus och könsnormer (Taguchi, Bodén, & 

Ohrlander, 2011: 116–121).  

2.4.3 BOKPROMENAD  

 

I undersökningen som är gjord av Kåreland (2005) kan det utläsas att författarna anser att man 

kan och bör arbeta med bilderboken på olika vis vid olika tillfällen. Detta styrs av syftet och 

vad man vill förmedla innehållsmässigt till barnen. De menar att det är viktigt att låta barnen 

självständigt öva upp sin förmåga att se inre bilder. Arbetsgången är upplagt på det sätt att 

man läser några sidor text men avstår att visa barnen bilderna i bilderboken. Detta arbetssätt 

används för att barnen själva skulle få möjlighet att förstå och tolka innehållet och skapa egna 

bilder till texten. Om man visar bilderbokens illustrationer kan pedagogerna störa barnets 

egna fantasier och sätta en klar bild i barnets huvud hur tolkningen förväntades vara. I vissa 

fall där personalen följde ett bestämt tema som kunde handla om jämställdhet, gjordes 

överväganden om och när bilder i bilderboken visades. vilket berodde på personalens 

uppfattningar om genus och jämställdhet (Kåreland, 2005: 92–94).  

2.4.4 BOKSAMTAL  

 

Enligt undersökningen som är gjord av Kåreland anser de att boksamtalen är som mest 

framgångsrika då högläsning av bilderböcker sker i samverkan med vuxen. De pekar även på 

den roll som uppläsare har att förmedla bokens budskap och att uppläsningen sker i mindre 

barngrupp, som mest tre till fyra barn. Framgångsfaktorerna i detta fallet säger de är att 

barnen då har en möjlighet att ställa frågor samt kommentera bokens handling med egna ord. 

Anledningen till dessa styrda tillfällen av högläsning, samt samtal om den aktuella 

bilderboken var att pedagogen ville upptäcka om barnen förstått och tagit till sig bokens 

handling. Samtidigt ville de ge barnen tillfälle att utveckla sin språkliga förmåga (Kåreland, 

2005: 91–93).  
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2.4.5 HÖGLÄSNING 

 

Högläsning är ett verktyg pedagogen kan använda oavsett på vilken kunskapsnivå barnen 

befinner sig på detta menar (Chambers, 2016: 62–63). I en publikation från Skolverket (2004) 

skrivs det att högläsning är en språkstärkande aktivitet och tidig introducering i högläsning 

situation ger barnet större möjlighet att förstå språket (Skolverket, 2004: 12). Barn lär sig 

lyssna och förstå vad som är viktigt i texten. Genom att få en text uppläst för sig ges barnen 

möjlighet att höra språket och förstå handlingen utan att nödvändigtvis själv kunna läsa. Som 

pedagog eller vuxen har man möjlighet att avläsa barnens tankar och funderingar, hur de 

uppfattar handlingen och tankar kring språket. Genom väl planerade högläsningsstunder ges 

tillfälle att diskutera olika aktuella ämnen och samtidigt låta barnen framföra sina åsikter 

oberoende av kön eller etnicitet (Pihlgren, 2017: 2–4). 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Kapitlet med teoretiska utgångspunkter beskriver tidigare forskares teorier inom genus och 

normer. Dessa valda teoretiska delar anses vara relevanta i förhållande till undersökningens 

resultatdel. 

3.1 VAD ÄR GENUS? 
 

Genus beskrivs som en föreställning om vad som kan anses vara kvinnligt och manligt i 

förhållande till tid och rum menar (Hedlin, 2010: 3–6). Hirdman (2003) presenterar ordet 

genus i sin bok om genusforskning. Hon förklarar att genus är latin och har använts i 

språkläran för att bestämma olika substantiv. Dessa substantiv så som hon, han, den och det 

används för att markera en individs kön i svenska språket. Genus betyder slag, sort, släkte och 

kön alltså är genus ett ord med innebörden att definiera människan och dess form (Hirdman, 

2003: 13).  

I Höglunds bok – Män och Kvinnor, vad vet en genusvetare? (2000) diskuteras vad genus är 

och vad det betyder. Höglund (2000) presenterar och klargör sin teori om att kön är ett uttryck 

man använder för att sortera in olika delar i samhället och förenkla vår vardag. Man använder 

sig av uttrycket kön för att exempelvis dela upp klasser i skolan. Liksom Hirdman betonar 

Höglund genusbegreppets grammatiska ursprung som kommer från engelskans gender. Detta 

begrepp uppkom för att hjälpa oss att förstå och skilja på vad som är givet och vad som 

speglar våra idéer och teorier (Höglund, 2000: 26–28).  

Hedlin (2010) menar att det finns många missuppfattningar om genus och genusnormerna 

som finns i samhället idag. En av de vanligaste missuppfattningarna är att gränserna för vad 

som anses kvinnligt och manligt har suddats ut. Vilket då innebär människor idag tror att 

kvinnor och män har samma spelregler. Hedlin (2010) säger att detta verkar vara en insikt 

som är av all välmening. De flesta som uppgett denna teori i Hedlins studie tror att de 

behandlar män och kvinnor lika. Problemet är enligt Hedlin att de inte förstår att synen på 

genus sitter djupt rotad och innebär automatiska handlingar som inte resulterar i lika 

förutsättningar för könen. Hedlin har forskat på, att människor av olika kön kommer agera 



 

15 

 

och förstå en handling på olika sätt. Detta leder till att de uppfattas och behandlas med olika 

villkor (Hedlin, 2010: 3–6).   

3.1.1 DEFINITION GENUSPERSPEKTIV  

 

Undersökningen ska granska hur kläder och leksaker framställs ur ett genusperspektiv. Genus 

som i stycket ovan beskrivits som en föreställning om vad som kan anses vara kvinnligt och 

manligt är första delen av ordet. Andra delen av ordet som är perspektiv, vad betyder det? 

Ordet perspektiv är ett begrepp som betyder läran om optik. Alltså förmågan att se något. 

Saker kan ses ur fler olika synvinklar beroende på varför man tittar på det (Hedlin, 2010: 5–

6). 

Hedlin (2010) menar att begreppet genusperspektiv är ett väl förekommande och viktigt 

begrepp i lärarsammanhang. Hon menar att studier som gjorts av forskare inom ämnet 

mobbning granskats ur ett genusperspektiv. Vilket då skulle innebära att dessa forskare använt 

sig av begrepp som könsnormer och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 

Efter detta har de granskat hur detta förhåller sig till kränkningarna (Hedlin, 2010: 5–6).   

Birgitta Jordansson, som är historiker och har låtit sig intervjuats av Höglund (2000) menar att 

genusperspektiv är en typ av tolkning. En tolkning om hur föreställningen mellan kön skapar 

möjligheter, och eller begränsningar för män och kvinnor. Föreställningen om vad som anses 

vara kvinnligt och manligt är knutet till tid. Det som anses vara kvinnligt och manligt idag, 

ansågs annorlunda förr (Höglund, 2000: 85–86). 

3.2 MANSDOMINERADE SYN OCH KÖNSROLLER 
 

Sherry Ortner som forskar inom genus och litteratur beskriver att det kan vara svårt att hitta 

litteratur där kvinnor är dominerande och män underlägsna. Däremot finns det mycket 

litteratur där motsatsen beskrivs. Anledning till kvinnans underlägsna status menar Ortner är 

att kvinnan representerar naturen medan mannen representerar kulturen. Det förhåller sig på 

sådant sätt att naturen är lägre i status eftersom människan utnyttjar denna för sina 

egenintressen medan kultur anses som finare. Eftersom det förhåller sig på detta sätt ges 

mannen makten över kvinnorna och har rätt att kontrollera dem. Denna teori som Ortners 

kommer fram till och som visar att kvinnor är underminerade män på grund av att de knyts till 
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naturen, kopplas till biologiska skillnader. Kvinnor föder barn och menstruerar. Alltså dras 

slutsatsen att genusstrukturen uppkommit på grund av biologiska faktorer. Detta biologiska 

faktum påstår Ortner att man ska skilja från det symboliska hur vi ser på kön och roller 

(Kulick, 2000: 19–21).  

Teoretikern Harriet Holter menar att könsroller är något som styrs av sociala processer och 

både av kvinnor och män. I denna teori finns tanken att det är rollerna som styr hur samhället 

ser ut idag och att mönster och skillnaders finns mellan män och kvinnor. Den sociologiska 

rollteorin står och vilar på den biologiska grunden att olikheter behövs för att samhället ska 

överleva. Denna teori kan skrivas ut i en formel som ser ut enligt följande 1+1=2 alltså 

komponenterna socialt och kön blir könsroll. Tanken är att de biologiska faktorerna samspelar 

med de kulturella och sociologiska faktorerna som påverkar skillnader mellan könen 

(Hirdman, 2003: 12–16). 

Nikolajeva (2000) beskriver vissa symboliska tecken som spelar stor roll för hur läsaren av 

bilderboken uppfattar bilderna. Dessa bygger på förutfattade meningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Exempel på dessa föreställningar är att kvinnor har mjuka runda former 

medan män är kantigare och vassare i form och färgval (Nikolajeva, 2000: 169).  
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4 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 
 

Kapitel fyra kommer beskriva vilken metod som använts för att undersöka studiens syfte och 

frågeställningar. Det kommer finnas ett avsnitt som behandlar undersökningsmetoden, samt 

olika begrepp och hur dessa hanteras i denna text. I detta kapitel kommer även ett kortare av-

snitt kring tankar om etiska aspekter och begränsningar för resultatet av studien att finnas.  

4.1 UNDERSÖKNINGSMETOD  
 

Bryman (2018) diskuterar allmänt om analys som redskap. Här nämns att innehållsanalys som 

redskap och forskningsmetod har flera styrkor. Bland dessa nämner han att det är relativt en-

kelt att beskriva hur man gått tillväga när man gjort sitt urval inför studien. Han påpekar även 

att med denna styrka följer det faktum att analysen oftast kan anses vara objektiv (Bryman, 

2018: 377). För att undersöka bilderböcker och analysera hur framställningen ser ut ur synvin-

kel av kläder och leksaker i dessa bilderböcker kommer denna undersökning bygga på en kva-

litativ innehållsanalys (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007: 123). Björkdahl Ordell och Dime-

näs (2007) menar att litteraturöversikten, som enligt dem är den del i en text som bör inne-

hålla tidigare forskning kring syftet och frågeställningarna kommer att kunna ställas mot litte-

raturstudien. Detta görs i syfte att få svar på frågeställningarna och för att hitta nya vinklingar 

samt ny forskning på området som behandlas i studien (Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007: 

97–101).  

 
Nikolajeva (2000) beskriver att det är effektivt att analysera bilderböcker om man vill se 

mönster i samansättning av kläder. Detta beskrivs effektivt eftersom kläder oftast inte skildras 

i ord. Däremot skildras ofta kläder och känslor i de visuella tecknen i boken (Nikolajeva, 

2000: 146).  

 
För att på ett mer effektivt sätt uppnå undersökningens syfte och frågeställningar har tre ana-

lysfrågor använts. Dessa analysfrågor har inspirerats av Nikolajevas förslag på analysfrågor. 

Min första analysfråga som även är kopplad till min första forskningsfrågeställning har inspe-

rerats av frågeställningen som beskrivs enligt följande: Använder konstnären sig av överför-

tydligande visuella medel för att understryka personens kön? (Nikolajeva, 2000: 173). 
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4.2 RELIABILITET OCH VALIDITET  
 

Enligt Bryman (2018) så är reliabilitet och validitet två begrepp som går hand i hand när man 

gör en kvalitativ studie. Om analysen inte är reliabel kan den inte heller vara valid. Bryman 

menar att validitet innebär att den som läser studien kan känna sig trygg med att den som gjort 

studien mäter det som ska mätas (Bryman, 2018: 209–213). Nikolajeva (2000) menar att det 

finns begränsningar när man analyserar bilderna i en kvalitativ studie. Man kan exempelvis 

inte namnge eller åldersbestämma personer genom att endast titta på bilder. Om man däremot 

ska analysera genuskopplade mönster så som kläder och leksaker är innehållsanalys ett 

effektivt redskap (Nikolajeva, 2000: 142). För att erhålla högre giltighet kan man be någon 

som har en högre, vetenskaplig utbildning att granska studien. Om denne person granskar 

texten samt kommenterar och kritiserar innehållet får studien högre innehållsvaliditet. Det 

finns även en annan synvinkel från vilken författaren kan behöva ta i beaktning om man 

använder sig av internbedömarreliabilitet. Risken finns att tolkningarna som gjort av tidigare 

forskare samstämmer till för liten del så att resultatet inte blir tillräckligt reliabelt. I 

undersökningens resultat kan man tydligt se olika slutsatser som sedan kan kopplas ihop med 

tidigare forskares slutsatser och teorier. Detta tyder på en god reliabilitet (Bryman, 2018: 209–

213).  

4.3 METOD ETIK OCH KRITIK 
 

Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) skriver att etiska överväganden, moral, värderingar och 

politiska ställningstaganden är något som påverkar empiriska undersökningar. Detta är något 

forskare måste ta ställning till när de undersöker en frågeställning med hjälp av någon 

empirisk undersökningsmetod. Det påpekas även att det är viktigt att se till de etiska regler 

som finns hålls upprättade för forskare och följs samt tas med i studien. Detta för att ingen 

person ska komma till skada under studiens gång eller efter den publicerats (Björkdahl Ordell 

& Dimenäs, 2007: 21–29). Bryman anser att det endast finns det han kallar icke- reaktiva 

inslag i en innehållsanalys detta innebär att man inte behöver ta så stor hänsyn till etiska 

frågor när man gör detta typ av studie (Bryman, 2018: 378).  



 

19 

 

I kommande litteraturstudie kommer ingen empirisk undersökning göras utan istället kommer 

redan gjorda empiriska undersökningar granskas och de etiska överväganden som behövt 

göras i dessa överlämnas ansvaret till dessa författare.  

Den gjorda undersökningen kommer att baseras på endast ett fåtal bilderböcker. Detta gör att 

undersökningen kommer att avgränsas till dessa. Analysen som görs kommer att ställas i 

relation till tidigare forskning och kommer endast att kunna presentera huruvida dessa utvalda 

bilderböcker som undersökningen är gjord på är lämpliga och inte kommer att kunna säga 

något om innehållet och användningen av bilderböcker överlag.  

4.4 VAL AV BILDERBÖCKER 
 

Urvalet av bilderböcker har skett genom en internettsökning på bilderböcker med *genus som 

sökord, detta för att få upp ett urval av böcker som har för avsikt att förmedla ett budskap ur 

ett genusperspektiv. Detta sökresultat gav insikten om att det finns en rad böcker som syftar 

till att närma sig ämnet genus. Valet av böcker kommer därför falla på sex bilderböcker som 

handlar om normbrytande könsmönster. Av dessa sex valda titlar kommer fyra av dessa spegla 

en pojke medan de återstående två titlarna kommer skildra en flicka. I de valda böckerna som 

beskrivits i detta kapitel finns både flickor och pojkar som råkar ut för olika situationer och 

hädelser beroende på vilka könsnormer och värden som anses centrala och korrekta utifrån 

tidsaspekten.  

Nikolajeva (2000) menar att det är viktigt att välja böcker som har tillräckligt med material att 

analysera. Det finns då några punkter man kan titta på för att välja intressanta böcker som kan 

ge författaren nya insikter. En fråga som har inspirerat mig när valet av bilderböcker utfördes 

var hur texten och bilden samspelade. Vilka mönster gällande kläder och leksaker kunde man 

utläsa i bokens text respektive bilder? En annan spännande vinkel som Nikolajeva tog upp var 

att fundera på hur vissa kläder och handlingar var bundet till kön och vad det hade för 

betydelse för handlingen i boken (Nikolajeva, 2000: 172–173). 

4.4.1 KENTA OCH BARBISARNA (2007) 

 

Kenta är en pojke som går på förskolan. Han brukar ofta spela fotboll med sina killkompisar. 

En dag väljer Kenta att inte ta med sin fotboll till skolan. Istället tar han med sin barbiedocka, 

han väljer att vara med flickorna och leka och blir efter en liten stund accepterad i leken. Som 
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avslutning på boken leker både pojkar och flickor tillsammans med klänningar och kjolar ur 

en utklädningslåda. Kenta förväntas spela fotboll med pojkarna varje dag. Han vill kunna göra 

både spela fotboll och leka med barbiedockan. Han vill även klä ut sig i klänning och kjol 

tillsammans med fickorna (Lindenbaum, 2010). 

4.4.2 KALLE MED KLÄNNING (2008) 

 

Kalle en glad pojke som bor i storstaden han får under sommarlovet åka och att hälsa på sina 

kusiner. Kalles kusiner är flickor och springer glatt omkring i sina klänningar denna varma 

sommardag. Kalle får låna en klänning av sina kusiner. Det är en fin rosa klänning som han 

aldrig vill ta av sig. När skolan böjar igen kommer Kalle med sin fina rosa klänning. Alla barn 

skrattar åt Kalle men inte kan väl pojkar ha klänning? Kalle får inte vara med och spela 

fotboll på idrotten för att han vägrar att byta om till träningsoverall. Plötsligt inser 

idrottsläraren att det saknas en spelare och Kalle får lov att vara med trots att han har 

klänning. Det blir en succé Kalle gör massa mål och alla blir så imponerade. Nästa dag 

kommer alla pojkar med klänning till skolan med förhoppning att bli bättre på fotboll. Alla 

pojkar blir bättre på fotboll tack vare att de klätt sig i klänning. Kalles morfar som inte är så 

bra på golf blir plötsligt väldigt duktig på golf efter att Kalle övertygat morfar att prova spela i 

klänning. Ryktet sprider sig och plötsligt har alla klänning för att testa lyckan. Alla vill bli 

bättre på just deras uppgift. Denna berättelse skriven av Anette Skåhlberg och Katarina 

Dahlqvist om en pojke som våga trotsa normen om att pojkar inte kan bära klänning är en 

bilderbok som visar att kläder inte behöver vara bundet till könstillhörighet (Skåhlberg & 

Dahlqvist, 2008). 

4.4.3 MALTE MODIG OCH GILITTERHÄSTEN (2015) 

 

Malte och hans pappa ska åka iväg för att köpa den perfekta presenten till Maltes bästa 

kompis Märta. Malte hittar tillslut den perfekta presenten, en rosa, glittrig häst i plast. Det var 

den finaste häst Malte någonsin sett. Han ville inte ge bort hästen, inte ens till sin bästis 

Märta. Malte byter ut hästen i paketet till ett svart monster som Malte har hemma. Det känns 

jobbigt i maggropen på Malte, det känns inte rätt att behålla hästen själv trots att han vill det. 

Märta älskar sin fina present, det är ett svart monster som hon alltid önskat sig, hon har bara 

inte vetat om det (Jacov, 2015).  
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4.4.4 VIKTORS NYA TRÖJA (2016) 

 

Viktors nya tröja är en bilderbok skriven av Camilla Gunnarson och illustrerad av Kelly 

Sallinen. Denna bilderbok handlar om Viktor och Viktors pappa när de ska köpa en ny tröja 

till Viktor. Inne i butiken styr pappa direkt stegen mot ”pojkavdelningen” med tröjor i grönt, 

blått, grått och svart. Det är monster och texter på tröjorna och det står ”trublemakers” på. 

Dessa vill Viktor inte ha. Han gillar inte monster och är ingen bråkstake. Men plötsligt får 

Viktor syn på tröjan han vill ha. En fin rosa tröja med en katt på, denna vill jag ha pappa 

utbrister Viktor. Nej men den hänger ju på ”flickavdelningen” säger pappa, tänk om du blir 

retad för att du har den. Viktor köper den rosa tröjan med katten på från ”flickavdelningen” 

eftersom det tydligen inte fanns några tröjor med katter på ”pojkavdelningen” (Gunnarsson, 

2016).  

4.4.5 TJEJER KAN OCKSÅ LEKA MED DOCKOR (2015) 

 

Mindy är en helt vanlig tuff flicka som är stark och kan fisa värst av alla. Hon har en 

hemlighet, något som inte känns helt rätt och som hon måste dölja. Mindy har en docka, en 

docka som heter Petter och hon älskar sin docka. En dag börjar det en ny tjej i Mindys klass 

och hon berättar att hon gillar dockor. En flicka kan också leka med dockor, tänk att flickor 

får leka med dockor och att pojkar kan brottas (Brömster, 2015).  

4.4.6 UPPFINNARJOHANNA OCH SKRÄMSELMASKINEN (2009) 

 

Denna bilderbok handlar om Johanna, hon är uppfinnare. Det finns flera böcker skrivna i 

serien som handlar om Johanna. Just denna bilderbok i serien handlar om när Johanna möter 

en taskmört som säger att Johannas båt inte får plats i en vattenpöl. Då får Johanna en ide att 

skrämma taskmörten med en riktigt läbbig uppfinning (Magnusson, 2009). 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta kapitel kommer resultatet av innehållsanalysen beskrivas. Innehållsanalysen kommer 

luta sig på tre utvalda analysfrågor. Dessa frågor är utformade för att täcka in syftet med 

undersökningen och ge relevanta svar på frågeställningarna. Valda analysfrågor får ni ta del av 

här nedan och resultatet kommer att presenteras i kapitlet med olika rubriker för lättare 

summering av texten.  

5.1 ANALYSFRÅGOR:  
 

1. Vilken funktion har kläderna i boken? 

2. Vilken funktion har leksakerna i boken? 

3. Vilken betydelse har sambandet mellan text och bild för handlingen i boken och dess 

potential att användas i undervisningen? 

 

5.2 POJKKLÄDER, FLICKKLÄDER ELLER HENKLÄDER? 

 

Viktor huvudpersonen i boken Viktors nya tröja (2016) har en blå hoodie-tröja, blå kortbyxor 

och röda skor. Viktors pappa har kavaj och skjorta samt jeans och blå skor. Klädernas färger 

går i samma blåa nyans som Viktors kläder. Det som blir väldigt tydligt i denna bok är att 

Viktor och hans pappa bär liknande kläder med samma färgval. Den tanke jag får efter 

analysen av deras kläder är att Viktors pappa har en tydlig föreställning om hur män bör klä 

sig. Han förväntar sig att Viktor ska följa samma klädnorm som han gör. På Viktors förskola 

kan man se att illustratören valt att teckna barn som inte följer något specifikt mönster i 

klädvalen. Vissa barn har stereotypa könsnormativa kläder medan andra barn har kläder med 

olika färger. Exempel på dessa kläder är röd tröja och svarta byxor eller rosa kjol och blå 

hoodie- tröja (se bild 1). Barnen i bilderboken framställs på samma sätt utifrån ”kroppsliga” 

drag exempelvis genom illustrationer av håret/frisyr, ansiktsform eller längd. Detta gör att det 

blir det svårt att avgöra vilken könstillhörighet barnen har eftersom kläderna inte kan anses 

följa könsstereotypa mönster. Utgångspunkt är strukturerna som finns för kvinnligt och 

manligt i dagens samhälle. 
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Viktors pappa kan vara präglad av samhällets normer om vad som gäller när man klär sig 

beroende på om man är kvinna eller man. Vilket kan vara anledningen till hans reaktion. I 

boken kan man se (bild 2) och läsa texten nedan.  

– Den är ju fin men… Alltså… Det är ju en tjejtröja, säger pappa.  

– Jaha, säger Viktor. Men var är killtröjorna med katter på då? Det 

måste väl finnas såna också?  

- Nej… det verkar inte så, säger pappa.   

- Då tar vi den här, säger Viktor (Gunnarsson, 2016: 16).  (Bild 2).  

Viktor förväntas handla en ny tröja på pojkavdelningen en blå tröja med monster på. Men här 

tycker jag boken berättar att Viktor blir förvånad av pappans inställning till vad man kan klä 

sig i beroende på om man är pojke eller flicka. I detta fallet kan man anta att Viktor är ganska 

stark i sig själv och står på sig. Han vill ha en tröja men en katt på, inte en tröja med monster 

oavsett om det är vad han förväntas bära eller inte.  

– Vad tycker du om den här? Undrar pappa och håller fram en tröja.  

– Nej, inte den, säger Viktor. Jag gillar inte monster (Gunnarsson, 

2016: 6). (Bild 3). 

I detta avsitt i boken ser man tydligt och kan förstå att pappan i detta fall är medveten om 

könsnormen och vilka stereotypiska kläder som hör till respektive kön. Istället för att låta 

Viktor välja själv vilken tröja han vill ha försöker pappan påverka Viktor i hans val för att inte 

välja en ”tjejtröja”. Här visar pappan sin ambivalenta inställning till könsnormativa kläder. 

Detta uttrycks genom oro från pappan sida. Viktors pappa ställer en fråga till sin son. Kan 

man välja flickiga kläder? Genom denna fråga tolkar jag det som att Viktor blir konfunderad 

och inte förstår varför han inte bara kan få välja den tröjan han vill ha. Om han nu måste välja 

en tröja på ”pojkavdelningen” var är då tröjorna med katter på som killar kan få köpa och 

använda? Här kan man fundera på om det är så att katter är ett djur som förknippas med 

flickor och feminina kläder?  

I boken Kenta och barbisarna (2007) kan man urskilja att barnen har stereotypa 

könsnormativa kläder. Huvudpersonen Kenta har kläder som speglar manlighet. Dessa kläder 

går i liknade stil som hans pappas kläder. De bär båda kamouflage färgade byxor eller jeans 

och har gröna, svart eller blå t-shirt. Alla pojkar i boken bär kläder som består av jeans och t-

shirt eller skjorta och kläderna är i mörka färger exempelvis blå, grön eller svart. Pojkarnas 

kläder är antingen helfärgade eller har något motiv i form av monster på t-shirten. 
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 Man kan se att ett mönster i boken är att pojkarna enbart bär mörka och maskulina färger 

medan flickorna har ljusa och glada färger vilket kan ses som typiskt feminina färger. Det är 

ett genomgående mönster att pojkarna bär byxor och t-shirts medan flickorna har leggings och 

tunika eller klänning. Detta tyder på att författaren valt att spegla den klassiska stereotypa 

könsnormen för vilka kläder män och kvinnor bär. Flickornas kläder innehåller nästan alltid 

mönster i form av blommor eller andra motiv som speglar mjuka kvinnliga former (bild 4).  

Kläderna och kombinationen av kläderna som flickorna bär är antingen klänning eller tunika 

och leggings. En tanke hos mig säger att detta mönster tydligt markerar att detta är något 

kvinnligt och något som pojkar inte förväntas bära. Kläderna som framställs i boken gör att 

man kan tydligt skilja på om barnen i boken är en flicka eller pojke beroende på vilket 

klädesplagg de har.                                     

Är pojkarna i Kenta och barbisarna, klädda i kläder passande pojkar och deras lek? Ett 

antagande skulle kunna vara att det inte är praktiskt att ha klänning när man bara busar runt, 

klättrar och leker brottning och vapenlekar. Pojkarna framställs som stökiga, de framställs 

även som busiga och i lek är pojkarna vilda och leker krig eller spelar fotboll. Pojkarna är 

under dessa illustrationer iförda militärgröna och kamouflerade kläder eller andra kläder i 

mörka färger (bild 5).  

Flickorna i boken är snälla och lugna. Oftast leker de lugna lekar sittande i dockvrån med 

Barbies. Då passar det att vara klädd i kläder som är kvinnliga och som passar till lugn lek. de 

glada färgerna speglar lugn och harmoni och klänningen speglar det typiskt kvinnliga dragen 

och mjuka former. Dessa plagg passar bra eftersom de inte flyger upp och visar 

underkläderna. Kläder som byxor eller shorts passar bättre när man har dem i lek där man 

busar runt och klättrar eller springer (bild 6).  

Som avslutning på boken kan man tolka handlingen i text och bild som att tjejerna och 

pojkarna har sina bestämda uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Tjejerna leker 

med barbie och pojkarna spelar fotboll. Men eftersom Kenta tar första steget och bryter den 

norm som finns och samtidigt visar att val av kläder och aktivitet inte behöver vara 

könsbundet. 

 Kenta väljer att trots att hans pappa och de andra killarna vill att han ska spela fotboll, istället 

en ”flickig” aktivitet ges ett nytt ”spelrum” för alla barn. Alltså att killarna upptäcker genom 
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att de ges tillfälle att utforska en ”flickig” aktivitet att det är roligt att klä ut sig i kjol och 

klänning. Denna nya upptäckt kanske aldrig hade upptäckts om inte Kenta valt att vara den 

normbrytande personen. På sidan 30 kan man läsa texten,  

Efter en lång stund tittar Kenta efter om killarna stuckit. Men det har 

dom faktiskt inte. Dom rotar bland kläderna. 

- Jag tar den här, säger Åke. 

- Snygg! Säger Anton. 

Sen är killarna med och dansar också. Fast då blir det mer som 

balettdans. Efter baletten drar alla ut och spelar fotboll. Kenta skjuter 

en rökare rakt i krysset! (Linderbaum, 2007: 30). (Bild 7).  

Denna del i boken anser jag tydligt markerar att författaren vill visa att man inte behöver välja 

aktivitet efter vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Man är fri att välja en aktivitet efter 

tycke och smak, det ska vara okej och inget som behöver diskuteras utifrån något perspektiv.  

I bilderboken Kalle med klänning (2008) kan man se att alla personer i boken förutom 

huvudpersonen Kalle har könstereotypa kläder som speglar deras könstillhörighet beroende på 

om de är pojkar eller flickor. Flickorna bär klänning eller kjol i färgerna gul, rosa, lila och rött 

med olika mönster. Pojkarna har byxor eller kortbyxor med skjorta eller t-shirts pojkarnas 

kläder har mörka färger så som svart, blått, grönt, grått eller brunt. Flera av pojkarna har 

kläder med mönster, ränder eller rutor. Huvudpersonen i boken Kalle har normbrytande kläder 

i form av en rosa klänning med silvriga prickar. Kalle får en fin rosa klänning. Här får man 

veta att klänningen får Kalle att känna sig fantastisk och duktig. Detta kan tolkas som att 

klänningen ger Kalle en känsla av frihet och han visar med glädje upp den fina klänningen. 

Han visar upp den med stolt hållning och oavsett viken aktivitet som utövas bär han sin 

klänning. När Kalle har sin klänning känner han sig bättre, som att han är bättre på allt. Allt 

blir mer lyckat när man bär klänning. Klänningen blir som en symbol för att för frihet och 

styrka. Människors handlingar blir mera lyckade när man bär klänning. Här skulle man kunna 

tolka det som att Kalle tagit det första steget mot en ny norm. Kanske är det inte bara flickor 

som kan bära klänning? Klänningen speglar här ett plagg som förenar människor och tar fram 

deras allra bästa sidor. Något som får varje egenperson att växa och finna lycka i sig själv 

(bild 8). 

Kalles förhållningsätt till sin klänning i boken Kalle med klänning (2008), medför att Kalle 

omedvetet skapar en ny norm: det är bra och starkt att bära klänning. Att vara det bästa man 
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kan i alla lägen hjälps av att bära klänning. Nu ses klänningen inte längre enbart som en 

symbol för kvinnor och för prydlighet. I denna bok byts klänningen som vanligtvis bärs av 

kvinnor som ska göra sig fina för fest ut mot att bäras av alla detta i syfte att förstärka deras 

förmåga och ger en positiv klang och ökad kapacitet. Här ses klänningen som en symbol för 

att vara stark och lyckas, alla bär klänning liten som stor, man som kvinna. 

Tjejer kan också leka med dockor (2015) har en kvinnlig huvudkaraktär Mindy. Hon klär sig i 

tuffa kläder som enligt könsnormen på skolan är precis det flickor borde ha. Här har 

författaren valt att förmedla omvända könsnormer (bild 9). Inga flickor ska ha klänningar som 

är rosa och röda, istället är istället pojkarna som har kläder i gult eller rosa. Flickorna har 

kläder i mörka färger med häftiga och otäcka motiv. När det i mitten av boken kommer in en 

ny flicka framställs hon som den klassiska flickan. Då syftar jag på en flicka som gillar att ha 

rosa fjärilar på sin tröja. Här kan man tydligt konstatera att oavsett vad som är ”normen” kan 

inte pojkar och flickor gilla att klä sig i likadana kläder. Det finns alltid något som är rätt och 

något som anses vara som normbrytande. Detta oavsett vilken norm som är utgångspunkten. 

Författaren har använt sig av omvända könsroller, tuffa flickor och försiktiga pojkar vilket kan 

tyda på att hen vill visa läsaren att samhället bestämmer normen. Genom att först 

problematisera och ifrågasätta om det man kan anse kvinnligt verkligen är kvinnligt och det vi 

kan anse manligt verkligen är manligt? Detta gör det möjligt för författaren att visa att man 

även kan ifrågasätta om det skulle kunna vara jämställt istället? När den nya flickan börjar i 

klassen visar författaren med både klädval och val av aktivitet att denna nya flicka kommer 

från en alternativ verklighet. Där är det precis lika normalt att leka med dockor oavsett om 

man är flicka eller pojke och det är precis lika normalt att ha gula kläder oavsett 

könstillhörighet. När flickan klär sig i gult som anses vara en pojkfärg och leka med dockor så 

som bara pojkarna gör sätts Mindy och de andra barnens syn på kvinnligt och manligt ur 

balans.  

UppfinnarJohanna i boken UppfinnarJohanna & skrämselmaskrinen (2009) är ett exempel på 

pojkflicka som i boken har hon en röd tröja med motiv som föreställer en grön katt. Bakom 

katten finner man verktyg korsat som ben bakom en döskalle. Hon har blå byxor med 

förstärkning på knäna för att symbolisera att det är en person som arbetar som bär dessa 

byxor. Både pojkar och flickor illustreras i boken med kläder som inte skiljer sig nämnvärt 

varken med samma färgval eller modell. Man kan uppfatta könstillhörigheterna på personerna 
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endast genom kroppsliga kännetecken så som frisyr eller ansiktsdrag (bild 10). Detta är en 

skildring av en pojkflicka som enligt tolkning kan ses som en ”hen”.  

5.3 POJKAR ÄLSKAR DOCKOR OCH FLICKOR DRÖMMER OM KRIG  
 

 UppfinnarJohannas bröder i boken om Johanna från (2009) kan man se ett omvänt mönster 

när man granskar hur leksaker används i boken. Här leker Johannas två bröder försiktigt och 

stillsamt med hästar medan Johanna är en uppfinningsrik flicka. En flicka som älskar att spika 

och hamra. Hon har en mycket uppfinningsrik ådra som gör att hon gillar att skapa 

konstruktioner. Leksakerna Johanna använder är med andra ord nästan alltid byggda av henne 

själv och fyller en funktion för henne och dem hon leker med. Genom att tolka denna boken 

kan man förstå att Johanna inte är en flicka som följer normen och de aktiviteterna som tillhör 

flickorna. Detta kan man se om man tittar på en illustration (bild 11) som föreställer Johannas 

rum där man kan se att Johanna gillar flygplan och leker med dinosaurier.   

I bilderboken Malte och glitterhästen (2015) väljer författaren att problematisera leksaker och 

vilka leksaker som anses vara feminina respektive maskulina samt hur valet av leksaker sker. 

Malte finner en glittrig häst med fina färgglada färger. Denna häst är en leksak som Malte 

antar måste passa en flicka. På sidan 4 står det  

Den har ju så snälla ögon också. Han släpper ändå och glitterhästen 

försvinner under ett prickigt papper. Det känns som det regnar lite i 

hjärtat, tycker Malte (Jacov, 2015: 4). 

 Här kan man utläsa att Malte tycker om hästen och att han inte vill ge bort den trots att det är 

en present och att det faktiskt är en ”flicksak” vill han gärna ha den kvar. Men Malte 

bestämmer sig för att behålla glitterhästen och detta beslut medför att han byter ut hästen som 

var tänkt att passa så bra till en flicka i present till en svart monstergubbe. Malte vet ju att 

montergubben inte är glittrig och är det är ett monster. Men genom bytet av leksaker förstår 

Märta att hon alltid velat ha en monstergubbe bara att hon aldrig förstått det tidigare eftersom 

det inte är en klassisk ”flickleksak” (bild 12).   

Kenta i boken Kenta och barbisarna (2007) är en pojke som gillar att spela fotboll men han 

gillar även att leka med barbie. Författaren har i denna bilderbok valt att illustrera ett problem 

redan på bokens framsida. Boken visar när Kenta sitter uppe på toppen av rutschkanan och 

han har en pinne i handen. När man tittar noga på bilden kan man se att Kenta är ledsen och 
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att han har ett undrande ansiktsuttryck. Nedanför sitter flickor och leker med barbie. Här 

speglas ett typiskt könsnormativt mönster i lek. Pojkar förväntas leka med pinnar medan 

flickor ska tycka det är kul att sitta still och leka rollek med barbie. Boken fortsätter med att 

det på första uppslaget står skrivet  

- Kenta, passa mej!  

Brukar killarna ropa. Kentas pappa gillar också fotboll. Det börjar bli 

tjatigt (Linderbaum, 2007: 2).  

På bilden kan man se när Kenta sitter på golvet och leker med barbie (bild 13). När det börjar 

en ny tjej i Mindys klass berättar denna tjej att hon leker med dockor. Detta är något som fram 

till denna punkt i boken endast är något pojkar leker med. Pojkar är försiktiga och de leker 

lugna lekar. I relation med vad vi idag är vana vid att barbie är något feminint är det tvärt om i 

denna skildring. Här leker pojkar med hästar och dockor. Pojkarna vill bli balettdansöser eller 

florister när de blir stora. Flickorna är busiga och rörliga, de leker ofta krig eller tävlar om 

vem som pruttar högst på rasterna. En flickas högsta dröm i denna bok är att bli hockeyproffs 

eller fotbollsproffs. Man kan förstå av bokens text och bild på sidan 10, 11 (bild 14) att Mindy 

bär något inom sig som känns knasigt, hon gillar dockor. Hon tror att detta är fel och förbjudet 

eftersom normen är att endast pojkar får lov att leka med dockor.   

5.4 TEXT OCH BILD GÖR BOKENS KONTEXT KOMPLETT 

I de valda bilderböckerna finns både text och bild. Alla bilderböckerna förmedlar sitt budskap 

i text. Det förekommer i vissa fall att det som skrivs i texten förstärks med hjälp av bilder. I 

andra fall kan man tydligt förstå att bilden behövs för att komplettera texten. Texten behövs 

för att bära fram budskapet i boken och detta visas tydligt på sidan 23 i boken Malte och 

glitterhästen (2015) där det står: 

Det känns som om gnaget i magen nog var en stor isbit. Nu har den 

smällt och Malte blir nästan yr i huvudet för att Märta är glad. Och för 

att glitterhästen får bo kvar under kudden.  

– Jag har en till sådan gubbe. Du får den också, säger Malte.  

- Perfekt! Tycker Märta.  

- Då är det den onda tvillingen. Och ondisarna tänker fånga 

glitterhästen. Vi leker det. I morgon (Jacov, 2015: 23) (bild 15).  

Bilden som hör till texten signalerar genom Maltes ansiktsuttryck att Malte är nöjd och detta 

beskrivs även i texten. Här berättas också att Malte och Märta ska leka och att glitterhästen får 
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bo kvar under kudden. Detta visas inte på bild vilket ger slutsatsen att texten i boken 

förmedlar handlingen och att bilderna förstärker delar av handlingen.  

I boken Kenta och barbisarna (2007) har författaren valt att i sina bilder illustrera det mesta 

som står i texten. När bilder illustreras på detta sätt förmedlas handlingen lika väl i bilder som 

i den skrivna texten. På första sidan i boken kan man läsa följande text 

Kenta kan skjuta en rökare rakt i krysset. Han är faktiskt himla bra på 

fotboll. 

- Kenta passa mig! Brukar killarna ropa. 

Kentas pappa gillar också fotboll. 

Det börjar bli tjatigt (Linderbaum, 2007: 2). (bild 16).   

På dessa två sidor är förhållandet mellan text och bild komplext. Det står beskrivet vad Kenta 

är bra på och vad han bör ägna sin tid åt enligt andra. Men bilden visar vad Kenta egentligen 

vill göra. Leka med barbie vilket inte står skrivet i text. I detta fall hade problematiken vilken 

författaren vill förmedla inte framgått utan samspelet mellan text och bild.  

I boken Kalle med klänning (2008) framgår bokens hela handling i texten och bilderna 

berättar samma handling som den skrivna texten. Men bilderna skildrar färgval och känslor 

som inte finns skrivet med konventionella tecken. På sidan 9, i bilderboken Kalle med 

klänning (2008) kan man läsa om när Kalle en varm sommardag känner avund för kusinernas 

fina sommarklänningar och själv får välja en klänning. På tillhörande bild visas Kalle när han 

springer på ängen med sina kusiner i sin fina valda klänning. Bilden förmedlar en känsla 

Kalle har efter att han fått en egen klänning. Denna bild gör att man förstår att Kalle känner 

sig glad och lycklig i sin nya klänning vilket inte texten förmedlar i ord. 

På sidan 15 i boken Viktors nya tröja (2016) kan man läsa följande text,  

 – Vilken fin tröja, säger pappa.  

Med det här är tjejkläder. Kom så tittar vi på kläder för killar istället 

(Gunnarsson, 2016: 15). 

På sidan innan kan man se följande bild (bild 17). Om enbart bilden i boken fanns skulle man 

kunna tro att pappan blev rädd för ett monster. eftersom samspelet finns mellan text och bild 

görs det möjligt för läsaren att förstå att pappan inte blev skrämt av monster. Läser man texten 

i sin helhet och under tiden tittar på tillhörande bild kan läsaren förstå att bilden är en tanke av 

vad som skulle kunnat ske. Inte en spegling av vad som verkligen hände på det aktuella stället 

(bild 18).  
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6 DISKUSSION  
 

I detta kapitel kommer analysresultatet att diskuteras. Diskussionen kommer att utgå från de 

tre analytiska frågeställningarna som undersökningen lutar sig på. Som en sista avslutning 

kommer tankar och vidare funderingar summeras. 

6.1 HUR KAN MAN TOLKA RESULTATET AV BILDERBOKSANALYSEN? 
 

Analysfråga 1 och 2 som handlar om klädernas och leksakernas funktion i bilderböckerna 

kommer diskuteras utifrån resultatet av innehållsanalysen i förhållande till tidigare forskning 

och teori. Diskussionen kommer fokusera på vad kläderna har för betydelse för personerna 

och handlingen i bilderboken. Även klädernas färg och form i förhållande till genus kommer 

diskuteras. Efter dessa två frågor kommer fråga tre att innefatta en diskussion kring 

förhållandet mellan text och bild och vad det har för betydelse för hur man uppfattar boken.  

6.1.1 VILKEN FUNKTION HAR KLÄDERNA OCH LEKSAKERNA I BOKEN? 

 

I resultatet av bilderboksanalysen kan man se att det är en betydande skillnad mellan flickor 

och pojkars kläder. Pojkarna har kläder i mörka färger som speglar den könsnorm som finns 

idag. Denna norm som vi känner till idag och som kännetecknas av att pojkars färg anses vara 

blått och därför klär de sig ofta i blåa kläder. Flickorna har mycket ljusare kläder i glada färger 

som likaså framhäver de könsnormativa kläder som finns för flickor.  

Enligt Rosenberg (2018) beskriver denna uppdelning av könstereotypa kläder en relativt ny 

konstruktion. På 1800-talet valde man att markera barns könstillhörigheten först efter tre års 

ålder. Då var inte färgerna kopplade till samma kön som idag. Rosenberg förklarar att det 

tidigare ansågs att röd var en maskulin färg som stod för makt och krig. Därmed kläddes 

pojkar ofta i rött eller rosa. Flickor kläddes i blått som speglade som en lugn färg och vilket 

motsvarade en flickas personlighet och handlingsmönster.  

På 1800-talet märktes inte spädbarns könstillhörighet med hjälp av kläder eller färger. Man 

valde att fokusera på vad som ansåg praktisk när man skulle välja kläder åt dem. Då föll lotten 

på klänning både för pojkar och flickor. Detta på grund av att klänning innebar mindre kläder 

att ta av och på när man behövde byta blöja på sina barn (Rosenberg, 2018: 1–5).  
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I bilderboken Kenta och barbisarna (2015) kan man se att pojkar ofta har en samansättning av 

kläder som består av byxor eller kortbyxor och t-shirt en skjorta eller tunnare tröja. Flickorna 

har ofta klänning eller tunika och leggings. En teori kring detta skulle kunna vara att barnen 

har kläder som speglar och underlättar deras lek.  

I Kenta och barbisarna (2015) kan man se att pojkarna framställs som busiga och mer grova i 

sitt uttryck. Detta både i vad de leker och hur de leker. Det finns även skillnader i vad barnen   

leker med för typ av leksaker eller föremål. Pojkarna leker ofta med pinnar föreställande svärd 

eller andra föremål som kan kopplas till vapen detta sker då i rollek som innefattar krig och 

våld. Andra populära leksaker för pojkarna är bollar och då används dessa i lek och fotboll. 

Robotar är populära leksaker för pojkar och då i samband med rollek när de leker att de strider 

med robotar. I alla dessa lekar behöver pojkarna ha maximal rörelsefrihet och möjlighet att 

projektera och identifiera sig med män. Eftersom män symboliseras av just dessa aktiviteter. 

Flickors lek är lugnare och ofta leker flickorna med barbie i sandlådan eller i lek kök. Detta 

kan man då tänka är aktiviteter som man kan koppla ihop med det kvinnliga könet. 

Hushållssysslor och lek med dockor är omhändertagande lek som kännetecknar 

ansvarstagande och plikttrogenhet. Kläderna flickorna bär kan då kopplar till feminina 

konstruktioner där kvinnorna bär klänning eftersom de leker lugnt. I detta fall finns ingen 

anledning att ha kläder som döljer eller minskar risken att fastna då man inte leker lekar som 

innebär exponering eller andra risker som annars finns vid snabb och vild lek.  

Denna teori kan kopplas ihop med Davies (2003) studie om hur barn ser förhållandet mellan 

könen, kläder och lek. Pojken som i lek bar klänning och blev slagen var tvungen att ta av sig 

kjolen för att slå tillbaka. Detta tolkade Davies som att kjolen var en symbol för det kvinnliga 

könet och sänkte pojkens rang och självkänsla. För att ta tillbaka sin maktposition och kunna 

slå tillbaka var pojken tvungen att återgå till den maskulina styrkan i ett par byxor (Davies, 

2003: 11). Vilket stödjer teorin om att barn behöver kläder som stöttar deras rollek och sätt att 

vara.  

Gärdeskog (2005) säger att det faktum att barn är mycket medvetna av vilka könsroller som 

finns och hur normerna för kläder och leksaker skiljer sig mellan könen är det betydelsefullt 

och viktigt för dem för att könsnormerna ska upprätthållas. Detta innebär att pojkarna inte bär 

kjol och flickorna inte ska leka krig med svär och pistoler (Kåreland, 2005: 73–75). Genom 

att författaren till bilderboken Kalle med klänning (2008) valt att vända på och utmana de 
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traditionella könsmönstren i kläder kan man se att klädernas funktion ändras. Här kan man se 

att klänningen som tillhör de traditionella könsnormativa kläder som använd av flickor ger en 

känsla av makt. Vilket skiljer sig från Davies teori. Men för att denna ändring av klädernas 

funktion ska kunna ske krävs det en stark individ som går emot rådande normer och väljer att 

bära ett normbrytande klädesplagg.  

En teori är att genom en fostran som innehåller ett neutralt förhållningsätt till könen och 

könsnormativa/könstraditionella kläder och leksaker ger barnet möjligheten och stärker barnet 

i förmågan att själv välja kläder efter funktion eller eget intresse.  

Enligt Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) stödjer de ett aktivt arbete med att bryta 

traditionella könsmönster genom att utmana barnen. detta kan göras genom att exempelvis 

bära kjol fast de är pojkar eller på andra sätt utmana barnens synsätt på normer gällande genus 

(Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011: 116–121). Här stöds teorin om att det finns en möjlighet 

att ett barn blir så stark i sig själv att de lyckas bära ett klädesplagg för sin funktion eller för 

att de helt enkel gillar plagget. Detta istället för att bära plagg som är godkända för 

könstillhörighet. Denna teori tycker jag mig kunna se och stöds i framställningen av kläder 

och leksaker i både boken Kalle med klänning (2008) och Viktors nya tröja (2016).  

Något som känns tydligt i boken som handlar om Mindy i Tjejer kan också leka med dockor 

(2015) och i boken om Kalle, Kalle med klänning (2008) är hur individer identifierar sig 

själva med hjälp av kläder och leksaker. Kläder och leksaker har en tendens att i vissa fall 

stärka en individ för att i andra fall göra att individen känner sig underlägsen eller 

malplacerad.  

Det finns olika sätt man kan använda sig av kläder. Vissa plagg markerar och sänder ut 

speciella budskap till betraktaren. Ett exempel på detta kan vara Kalles klänning som i stället 

för att Kalle bär en mantel som i traditionella könsnormer kan anses som ett plagg som står 

för makt och framgång bär han klänning. Klänningen blir en symbol för stolthet och lycka 

eftersom Kalle bär den när han lyckas bra i fotboll. Detta är en teori som stärks av det 

Lagerqvist och Larsson (2007) skriver i sin avhandling som pekar på att kläder identifierar 

människor och deras tillhörighet.  
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6.1.2 VILKEN BETYDELSE HAR SAMBANDET MELLAN TEXT OCH BILD FÖR 

HANDLINGEN I BOKEN OCH DESS POTENTIAL ATT ANVÄNDAS I 

UNDERVISNINGEN? 

 
Under analysens gång har det känts mer och mer uppenbart att alla valda bilderböcker 

påminner om varandra. Dessa böcker innehåller olika problem eller dilemman som barn 

upplever i sitt vardagsliv och i skolan. Böckernas handling ger läsaren en utmaning när det 

kommer till könstraditionella mönster. Olika frågor väcks och ställs på sin spets genom att 

författarna väljer att vända på det traditionella och ifrågasätta om det inte skulle kunna vara 

tvärt om eller om det över huvud taget måste vara könsbundet?  

De urval som gjorts av bilderböckerna spelar en roll för böckernas potential av och för att 

användas framgångsrikt i undervisning. Eftersom valda böcker gjorts i ett syfte för att 

förmedla ett budskap inom ramen för ämnet genus och könsnormer finns det en överhängande 

risk att pedagoger väljer dessa med avsikt att använda dem i undervisning. 

En viktig slutsats är att pedagogen inte bör välja böcker enbart på grund av att deras syfte är 

att kommunicera och problematisera genus, jämställdhet och olikheter. Eftersom det visat sig 

att pedagoger har ont om tid och ofta lägger ansvaret för val av böcker på bibliotekarien kan 

det en riskfaktor bli att pedagogen tror att boken är bra bara för att den skrivits i ett specifikt 

syfte. Pedagogen måste veta vad denne planerar att få ut av boken och i vilket syfte boken 

läses samt hur boken kommer att läsas av pedagogen. Detta arbetssätt att planera läsningen 

och noga välja ut och litteratur menar Kåreland (2005) är viktigt för att eleverna ska få ut det 

och ta till sig kunskapen som är syftet för läsningen av boken. För att pedagogen ska 

tillgodose läroplanens inskrivna delar som innebär arbete med jämlikhet och jämställdhet i 

undervisningen krävs det att pedagogen väljer böcker vid högläsning som kan diskuteras ur 

flera syften. Genom att välja böcker som har ”problem” exempelvis omvända könsroller eller 

på andra sätt diskuterar elevnära situationer eller problem kan detta syfte uppnås. 

Under analysen av bilderböckerna som innefattas av undersökningen kan man se ett mönster. 

Det mönster som noterades i böckerna kan tolkas som att bildernas färger och utformningar 

speglar känslor och sinnesuttryck som inte förmedlas i bokens text. Enligt Rehdin (2001) kan 

man se att alla dessa böcker räknas till bilderböcker då de innehåller ungefär lika mycket 

bilder som text. 
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Eftersom en bilderbok är narrativ gör det boken lätt att förstå för ett barn och barnet tränar 

inte bara läsflyt och läsförståelse genom att läsa en bilderbok. Man kan även med fördel 

använda de granskade böckerna i sin undervisning för att barnet ska lära sig hur en berättelse 

är uppbyggd. Barnet lär sig förstå vilket mönster en berättelse följer och vad som kallas för en 

röd tråd. Denna teori stöds av Nikolajeva (2000) som har en tanke om att bilderboken är av 

narrativ uppbyggnad och har därför många användningsområden för yngre barn.  

Böckernas utformning och hur bilderna skildras varierar lite. I vissa av böckerna är texten 

skriven på illustrationerna. I dessa böcker blir boken mer levande och det går inte att läsa 

boken utan att titta på bilderna. Detta medför att om eleven själv läser boken så är det inte 

möjligt att använda sig av Kåreland (2005) teori om att barn behöver skapa egna inre bilder 

till texten för att öva upp förmågan att koppla text till sammanhang.  

I några av de böcker som analyserats kan man se att de konventionella tecknen och de 

ikoniska tecknen har ett annorlunda förhållningsätt. I dessa böcker står texten på ena sidan 

medan bildens tillhörande texten finns på nästa sida. Detta gör att man kan använda sig av 

endast texten om man vill att barnen ska öva på att skapa inre bilder. En annan fördel med 

bilderböcker där man kan använda sig av enbart texten är att man kan ha boksamtal runt 

texten utan att eleverna blir påverkade av illustrationerna.  

Precis som Pihlgren (2017) menar är det viktigt att barn får möjlighet att själva få fundera på 

vilken typ av miljö som handlingen utspelar sig i. Andra liknade följdfrågor kan även 

användas för att öka läsförståelsen, bredda barnets perspektiv och ge dem möjlighet att 

förbättra sin förmåga att förutspå hur handlingen kommer att fortlöpa. 

Bilderböckernas potential i undervisning tycker jag är mycket bra utifrån ett genusperspektiv. 

Detta på grund av att de genom sin utformning och handling hjälper pedagogen att utmana 

eleverna. På detta tätt kan de stretcha normerna och blir mer stärkta i sin egen identitet. Denna 

teori stärks i enlighet med (Taguchi, Bodén och Ohrlander, 2011: 100–103) teori.   

Sedan beror det precis som Kåreland (2005) beskriver på hur pedagogen använder böckerna i 

undervisning. Elevnära böcker skapar intresse och engagemang samtidigt som bilderböcker 

har en uppbyggnad som hjälper elever som inte kommit så långt i sin läs och skrivprocess att 

förstå texten och uppbygganden. Man kan använda bilderboken varierat och för flera olika 

syften. 
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6.2 SAMMANFATTNING  
 

När studien färdigställts finns ett tydligt mönster som bör lyftas fram. Detta mönster visar 

skillnader mellan flickor och pojkars kläder. Flickor bär kläder i ljusa färger medan pojkar 

nästan alltid har kläder i kallare och mörkare färger. Ett annat resultat som tydligt framkom i 

analysen är att kläderna som barnen använder är knutna till olika aktiviteter. Dessa aktiviteter 

är i sin tur knutna till kön och detta påverkar kombinationen av kläder hos pojkar och flickor. 

Påverkas vår omgivning lika mycket av normbrytande kläder som av normbrytande leksaker? 

Detta är en fråga som man kan svara både ja och nej på. Vi har kommit långt i diskussioner 

och jämställdhetsarbetet är aktivt i skolan. Vi vuxna precis som våra barn känner väl till de 

könsstrukturerna som finns, detta konstaterar (Kåreland, 2005: 70-73). 

 
Det är vanligt att kläder används som är ett redskap av människor för att bedöma om personen 

vi har framför oss är av det kvinnliga eller manliga könet. Detta är av vikt för oss för att vi ska 

kunna veta vad vi kan förvänta oss för reaktion eller handlingar från individen vi möter. 

Hedlin (2010) säger att alla människor förväntar sig och behandlar personer av olika kön olika 

just på grund av könstillhörigheten. Detta är något som sitter djupt rotat i oss och har präglats 

av föreställningar om vad vi tror är sanning (Hedlin, 2010: 3–6).  

 
Som Höglund (2000) sa så använder vi könstillhörigheten för att lättare kunna dela upp 

befolkningen exempelvis för att det ska bli jämlikt i klasserna i skolan (Höglund, 2000: 26–

28). Det är då viktigt att det går lika många flickor som pojkar i klassen. Men varför är det så 

viktigt? Det har blivit tydligt för mig under arbetets gång att det jag trodde var traditionellt 

och självklart inom genus och könsmönster inte alltid varit en självklarhet.  

 
Frågor som jag ställer mig nu efter arbetes avslut är hur vi kommer uppfatta könsstrukturer i 

framtiden. Jag tror att ett aktivt arbete med att utmana det vi idag ser som självklara 

könsnormer och traditionella kläder för att få ett mer neutralt och tillåtande samhälle är 

otroligt viktigt. Här behövs det mer forskning.  

 

Lek och leksaker är ett komplext område när man knyter det till ett genusperspektiv. Eftersom 

forskning visar att pojkar i stor utsträckning gärna leker vildare och hårdare än flickor. Hur 

ska vi göra för att bli bättre på att bemöta och stärka de pojkar som inte vill leka på detta vis. 
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Pojkar som hellre leker med dockor eller pysslar. Hur ska vi möta den flickan som drömmer 

om att bli professionell basketspelare men inte är tillräckligt lång jämfört med pojkarna. 

Flickan som blir retad av de andra flickorna för att hon gillar att ha en döskalle på sin tröja 

och gillar att ha snaggat hår? Frågorna är många men genom att som pedagog ha en förståelse 

för vikten av att arbeta med dessa frågor kan vinsten vara stor. Det är först när man är 

medveten om att det finns orosmoln, olikheter, ojämställdhet och problem som detta kan 

lösas.  

 

TACK! 
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