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Abstract	  
	  

The purpose of this thesis is to study how boys and girls are described regarding actions in children’s 

literature through a gender perspective, in order to observe whether the characters are passive or active 

when it comes to actions. To further deepen the reasoning and to problematize gender stereotypes a 

feministic poststructuralistic perspective has been applied to observe how the characters are being 

presented.	  

	  

The method being used is a feministic poststructuralistic text analysis where focus has been on how text 

cooperates with pictures. Eleven books has been analyzed based on Maria Nikolajeva’s theories on 

children’s literature and Hillevi Lenz Taguchi’s research on feministic poststructuralism	  

	  

The result shows that even though themes and stories seems to be gender neutral at first glance a deeper 

analysis shows that hidden gender roles are present. The conclusion in this thesis is that some gender 

roles are so deeply rooted in our society that they might be hard to perceive. Books that children come in 

contact with during a day are very important when it comes to how they learn about gender issues and 

therefor it is important that adults have a deeper understanding on how to talk about such issues.	  

	  

Aspects on sexuality and gender are with the feministic poststructuralistic point of view something that 

lies more or less hidden when it comes to how people interact. Structures and action patterns are being 

taken for granted and there is therefore a risk that they are being repeated and normalized if not being 

studied. With a text analysis such as the one being done in this thesis one can critically study phenomena 

being present in books. By studying how and why things are presented the way they are one can easier 

move the discussion to the surface. 	  
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Sammanfattning	  
	  

Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett genusperspektiv visa hur pojkar och flickor beskrivs i 

bilderböcker för barn. För att få syn på detta har karaktärernas grad av aktivitet i handlande situationer 

analyserats. För att vidare fördjupa resonemanget och problematisera könsstereotyper så har ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv använts som har applicerats på hur bokens karaktärer 

presenteras.	  

	  

Metoden som använts är feministisk poststrukturalistisk textanalys där fokus legat på texternas 

samverkan med bilderna. Elva böcker har analyserats med hjälp av Maria Nikolajevas teorier rörande 

barnlitteratur och Hillevi Lenz Taguchis forskning om feministisk poststrukturalism. 	  

	  

Resultatet visar att även om teman och historier vid första anblick verkar vara könsneutrala så visar en 

noggrannare analys att mer dolda könsroller förekommer. Slutsatsen i detta arbete är att vissa könsroller 

ligger så djupt rotade i vårt samhälle att de kan vara svåra att se. Böckerna som barn kommer i kontakt 

med i sin vardag är väldigt viktiga när det handlar om hur de lär sig se på genusfrågor och därför är det 

viktigt att vuxna har en djupare förståelse kring hur de pratar om sådana frågor. 	  

	  

Aspekter på kön och genus är med det feministiska poststrukturalistiska synsättet något som ligger mer 

eller mindre dolt i hur människor förhåller sig till varandra. Strukturer och handlingsmönster tas för 

givna och risken finns att de återupprepas och normaliseras om man inte närmare studerar dem. Med en 

textanalys som den som gjorts i denna text kan man kritiskt granska företeelser som förekommer i 

böckerna. Genom att se på hur och varför saker presenteras som de gör kan man lättare få diskussionen 

till ytan.	  

	  

Nyckelord	  

Feministisk poststrukturalism, barnlitteratur, bilderböcker, genus, förskola	  
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1	  

1. Inledning och bakgrund  	  
	  

Alla bilder och berättelser har ett budskap. De kan vilja få oss att köpa något, få oss att känna oss 

välvilligt inställda till en person eller företeelse. De kan vilja skrämma eller roa oss, få oss nostalgiska 

eller lära oss något. Ibland sker den här påverkan uttalat, men ofta är denna påverkan också outtalad. 

Idéerna kring hur en man/pojke eller kvinna/flicka är idéer som ofta är underförstådda och skapade av 

outtalade förförståelser i samhället vi lever i. Vi lär oss i det dagliga livet, i våra relationer till andra 

människor och i media hur vi ”ska” vara.	  

	  

I dagens samhälle möter vi t.ex. bilder överallt, på nätet, i reklam, på teve och i övrig media. En 

människa idag möter oerhört mycket fler bilder idag än man gjorde för bara ett par generationer sedan. I 

skriften Bilder för Framtiden - Strategier för digitalt födda fotografier som utgavs av Stockholms läns 

museum och Malmö Museer (2013) skriver man att: ”förra året togs det närmare 400 miljarder bilder 

runt om i världen, lika många bilder per minut som under hela 1800-talet” (s. 143) Det är alltså ett 

enormt flöde av bilder som fullständigt exploderat under de senaste 10 åren med digitalfotots framväxt. 	  

	  

Bilder av hur vi förväntas vara som män och som kvinnor möter oss överallt idag och därför tycker jag 

att det skulle vara intressant att se på de bilder dagens barn möter i barnlitteraturen och vad dessa bilder 

förmedlar. 	  

	  

Jag växte upp med politiskt medvetna föräldrar under det tidiga 70-talet som gärna köpte de senaste 

böckerna med teman som låg i tiden. Jag fick t.ex. lära mig hur barn blev till, hur det fungerade i tredje 

världen, om kapitalismen och om miljön. När mina småsyskon som är födda under senare halvan av 80-

talet växte upp var tematiken annorlunda och fokus flyttades från didaktiska, samhällsobservationer till 

fantasi- och sagoberättelser. Idag ser vi återigen andra böcker med andra tematiska fokus, där olika 

aspekter på genus varit centrala. Barnlitteraturens innehåll speglar den historiska kontext i vilken den 

produceras. Litteratur har ett syfte som kan vara mer eller mindre uttalat, men oavsett hur uttalat syftet är 

så är litteraturen med i en samhällelig kontext. Genom en textanalys kan man få upp ögonen för de 

frågor som anses viktiga och man kan även få syn på de underliggande strukturer som inte syns vid 

första anblick men som är minst lika viktiga just för att de är dolda.	  

	  

Under min tid som blivande förskollärare har jag varit ute på många förskolor både under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och för att vikariera. När man som jag är ute på många förskolor 

så möts man av väldigt mycket barnlitteratur då det är en naturlig del i förskolornas vardag. En av 
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anledningarna till att jag valt att blir förskollärare är att jag tycker det är viktigt att barn får se vuxna i 

yrkesroller m.m. som inte är typiska för deras kön. Jag valde yrket av fler anledningar, men genusfrågan 

var viktig när jag sökte utbildningen. Men genusfrågor är något som intresserat mig längre än så och det 

är dessutom något som mer och mer belyses i läroplanen för förskolan och i samhället i stort. 	  

	  

Språket vi möter i vår vardag har också en inverkan på hur vi blir som individer och vilken syn vi får på 

kön och genus. Språket skvallrar om maktstrukturer i samhället och genom att studera det kan vi få syn 

på saker som kanske ligger dolda för oss annars. 	  

	  

I samhället är mannen normen som allt utgår från (Nikolajeva, 1998). Det här kan man se i många 

företeelser, t.ex. att det på engelska heter ”man” och ”woman” där ordet för kvinna är en utveckling av 

ordet för man. Ett annat exempel på den maskulina normen är att ordet ”pojkflicka” ses som bättre än 

ordet ”flickpojke” som knappt finns med i den allmänna diskursen. (Jag provade att söka på båda orden i 

Svenska akademiens ordlista och där fanns inte ordet ”flickpojke” med, däremot ”pojkflicka”.)	  

Att anamma traditionellt manliga företeelser är enligt detta att stiga i rangordning. Om man däremot som 

man tar till sig kvinnliga attribut så byter man ner sig. Det manliga är alltså normen och det 

eftersträvansvärda som man underförstått ska sträva mot.	  

	  

Med andra ord är genusfrågor något som fortfarande är aktuellt – även om vi kommit en bra bit på väg 

mot jämställdhet finns ännu mycket obalans kvar i systemet.	  

2. Syfte	  
	  

Jag kommer att studera i vilken grad representanter för de båda könen i barnböckerna är passiva eller 

aktiva när det gäller att föra fram handlingen. Genom att undersöka karaktärernas aktivitetsnivåer och 

huruvida de bidrar till att handlingen förs framåt tror jag mig kunna säga något om maktstrukturerna i 

böckerna. 	  

	  

Vidare kommer jag även att utifrån det feministiska poststrukturalistiska synsättet problematisera hur 

pojkar/flickor och män/kvinnor porträtteras i bilderböckerna. Bilderna i barnböckerna förekommer i en 

historisk kontext där de bilder som presenteras går att relatera till olika diskurser om vad det innebär att 

vara man/kvinna. Jag kommer i min läsning ställa frågan om barnboksförfattarna bryter mot normer 

kring kön/genus eller om de återskapar dem. Analysen kommer ske genom att se på bild och text i 

samverkan.	  
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3. Teoretiskt perspektiv	  
	  

Det perspektiv som används i denna text utgår från ett poststrukturellt feministiskt perspektiv. 

Perspektivet beskrivs som en utveckling av poststrukturalismen och en gren av feminismen som betonar 

att det inte finns någon enstaka kategori av man eller kvinna och att könstillhörigheter beror lika mycket 

på saker som etnisk tillhörighet, klass m.m. Poststrukturalismen bryter i likhet med postmodernismen 

ner företeelser och menar att det inte finns någon absolut sanning. Christian Eidevald som är lektor vid 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping skriver att man inom poststrukturalismen ser på 

kvinnor och män som ”fragmenterade och med multipla egenskaper och identiteter” (Eidevald, 2009, s. 

18). Här ligger fokus inte på att hitta en ”sanning” utan det centrala är istället hur kvinnor och mäns 

könsidentiteter blir till i en specifik kontext. 	  

	  

Den analys som utförs av bilderböckerna vilar således på ett feministiskt poststrukturalistisk perspektiv 

och en kritisk läsning av texterna som problematiserar könsrollerna i böckerna har också gjorts. 

Förhoppningen är att i analysdelen finna underliggande strukturer som man inte ser utan att en kritisk 

analys av böckerna görs. Eidevald (2009) skriver:  	  

	  
Idén om två olika kön, utifrån en tänkt biologisk grund, uppfattas därför inom feministisk poststrukturalism inte 

som en absolut och självklar grund för hur vi organiserar oss socialt, utan som en av flera tänkbara diskursiva 

förståelser.  (Sid. 55)	  

Detta perspektiv sätter alltså fokus på att det inte finns en diskurs om vad det innebär att vara flicka eller 

pojke, utan flera, beroende på situation. I en kontext kan att vara man innebära en sak, något som kan 

vara helt annorlunda i en annan. I varje kontext kan det även finnas konkurrerande diskurser kring vad 

det innebär att vara pojke/flicka och detta är något som den feministiska poststrukturalismen 

uppmärksammar. 	  

	  

Feminismen som rörelse startade under mitten av 1800-talet. En av pionjärerna inom feminismen var 

Emmeline Pankhurst som var tongivande inom den brittiska rörelsen suffragetterna. De första suffragett-

föreningarna bildades 1865, men Pankhurst var med och radikaliserade rörelsen då hon ansåg att 

rörelsen behövde bli radikal och militant för att ha verkan. Den tidigaste feminismen kallas i 

feministiska kretsar för den första vågens feminism.	  

	  

Feminismen fick en backlash under perioden mellan de två världskrigen, men fick ett uppsving under 

mitten av århundradet med den andra vågens feminism. Mycket tack vare Simone de Beauvoirs bok 

”Det andra könet” (1949). I boken driver Beauvoir tesen att miljö och uppväxt formar våra könsroller. 

Hon går där in på det faktum att det premieras hos kvinnor att vara passiva medan män ska ta för sig och 
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vara aktiva. Citatet ”man föds inte till kvinna, man blir det” är centralt i Beauvoirs skrivande. Hon 

beskriver mannen som normen och att vara kvinna är att förhålla sig till det – man skapar som kvinna sig 

en könsroll genom att ständigt förhålla sig till vad som samhället ser som norm. Enligt Beauvoir är alltså 

kvinnlighet (genus) separerat från det biologiska könet och är en roll som kvinnor träder in i. Den här 

tankemodellen har varit grundläggande för genustänkande sedan dess. Vi kan till exempel se det i hur 

RFSU beskriver det fysiska kön vi föds till medan genus är socialt konstruerat: 	  

	  
Dessa föreställningar och förväntningar [kring genus] är kulturellt skapade och verkar på samhällsnivå, vilket i 

sin tur påverkar individen. Det är vad man även kallar det socialt konstruerade könet. Man kan också tala om 

könsmyter och dikotomier, alltså en åskådning som ser könen som varandras motsatser och därmed också blir 

uteslutande – vi är olika varandra av biologiska eller genetiska orsaker. Det som betecknas som kvinnligt kan 

då inte samtidigt vara manligt och tvärtom. (http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/Artiklar-och-

reportage/Att-arbeta-med-genus/Tva-genusovningar/)	  

Den här synen på kön och genus är genomgående inom en stor del av feminismen idag, så också inom 

den feministiska poststrukturalismen som denna text vilar på.	  

	  

Den feministiska poststrukturalismen grundas på postmodernismen. Postmodernism är en term som har 

applicerats på flera olika fält; kultur, litteratur, filosofi m.m. Lenz Taguchi (2006) beskriver 

postmodernismen som en kritisk granskning av de modernistiska diskurserna från insidan. 

Postmodernismen – i likhet med den tidigare modernismen – ifrågasätter att det skulle finnas någon 

objektiv sanning. Man anser inom postmodernismen att allt är beroende av kontext och att allt står i 

relation till annat. I och med detta så står postmodernismen i ständig förändring och en debatt förs 

ständigt om vad begreppet innebär. 	  

4. Tidigare forskning och barnbokens historia	  
	  

4.1 Tidigare forskning	  
	  

Tidigare forskning på området jag använt mig av är - Modig och stark – eller ligga lågt av Lena 

Kåreland (red.) som är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet samt Möte med 

barnboken (2001) också den av Kåreland. Kåreland m.fl. beskriver i Modig och stark – eller ligga lågt 

(2005) bl.a. barnlitteratur ur ett genusperspektiv och här görs även koppling till tidigare forskning på 

området. 	  

	  

 I Modig och stark – eller ligga lågt (2005) beskriver Kåreland förskolans arbete med barnlitteraturen. 

Enligt henne så arbetar förskolorna mycket med att svara mot barns skilda behov och intresseområden. 
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Däremot så ser hon inte att man på förskolorna i särskilt stor utsträckning arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster med hjälp av barnböckerna. Det här tycker jag mig också ha sett – dels på det 

urval jag fick från förskoledepån och dels via de böcker jag sett på förskolorna där jag vikarierat och haft 

min praktik. Böckerna som ligger i topp på utlån är inte de som är mest utmärkande vad gäller kön och 

genus. I topplistan från Skara biblioteks förskoledepå ligger några böcker som jag i min analys ser som 

ganska könsrollskonserverande.	  

	  

Att mannen är normen i samhället och litteraturen är något som också tas upp i boken. Så här skriver 

författarna om när barnen själva får välja böcker:	  

	  
Flickor kan som framgått ofta tänka sig att läsa böcker med manliga huvudpersoner, medan pojkar mindre 

gärna vill ha böcker med flickor i huvudrollen. På så sätt bekräftas traditionella könsmönster. (Kåreland, 2005, 

s. 355)	  

Då flickor väljer böcker som inte är typiska för deras kön i större utsträckning än pojkar kontrasterar 

detta mot läroplanens mål. I läroplanen för förskolan (2010) kan man läsa: ”Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller.” Detta problematiserar även Nikolajeva i Barnbokens byggklossar 

(Nikolajeva, 1998, s. 129). Hon går här in på uppdelningen i maskulint-feminint och beskriver mannen 

som normen i vårt samhälle. Om det inte framgår om något är manligt eller kvinnligt så är alltså det 

”normala” det manliga.	  

	  

I Christian Eidevalds avhandling (Det finns inga tjejbestämmare, 2009) går författaren närmare in på 

poststrukturalismen och redogör även för hur barnen i förskolans vardag positionerar sig utifrån kön. 	  

Eidevald skriver vidare att trots läroplanens och skollagens krav på genusmässig neutralitet så styrs 

barnen ändå i en riktning som är mer relaterad till kön än individ. I Läroplanen för förskolan står att: 	  

	  
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 2010, s. 5).	  

Som jag förstår det utifrån det Eidevald skriver så finns det alltså en stor diskrepans mellan 

styrdokumentens mål och vad som sen försiggår i förskolans vardag.	  

	  
Med denna syn blir det inte barnens ”egentliga jag” som är avgörande för vad som förväntas av dem, utan 

snarare hur förskolläraren reagerar på och bemöter flickor och pojkar utifrån uppfattningar om hur flickor och 

pojkar bör bete sig. (Eidevald, 2009, s. 10)	  
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Eidevald menar vidare att barn hittar sin position gentemot andra utifrån kön inte så mycket på grund av 

ett eget medvetet val utan snarare p.g.a. de bemöts av vuxna utifrån förutbestämda bilder av hur pojkar 

och flickor ”är”: ”Med andra ord ses inte flickor och pojkar som att de är systematiskt olika, men de 

beskrivs och bemöts som om det vore det. På så sätt görs de/blir de olika” (Eidevald, 2009, s. 84).	  

	  

Barnet positionerar sig därför utifrån de möjligheter och de normer som förekommer på (i det här fallet) 

förskolan. Men barnet, i likhet med vuxna, positionerar sig också i varje ny situation. Varje situation har 

en underliggande bild av vad det innebär att vara pojke/flicka eller man/kvinna. Är situationen tillåtande 

och ramarna breda vad gäller hur exempelvis en man ”är” så blir vår spännvidd i handlandet bredare. 

Eidevald skriver dock att ”eftersom vi många gånger strävar efter att positionera oss i överensstämmelse 

med dominerande diskurser kan detta emellertid på sikt innebära att vi uppfattar vissa positioner som 

vårt ’sanna jag’”. (Eidevald, 2009, s. 58). Positioneringen beskriver Eidevald som det närmaste en roll 

som det feministiska poststrukturalistiska perspektivet kan komma. Men eftersom ordet ”roll” har en 

underliggande mening av något förutbestämt, som en ”sanning” om vilka vi är så ställer sig den 

feministiska poststrukturalismen sig kritiska till det. Vi skapar oss våra identiteter i varje ny situation 

och roller låser oss i våra handlingsmöjligheter.	  

	  

I Modig och stark – eller ligga lågt (Kåreland, 2005, s. 126) fortsätter Kåreland resonemanget och går in 

på att en debatt om hur barn påverkas av hur kvinnligt och manligt presenteras i barnböcker. Hon 

hänvisar där till en artikel av Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach som menar att barn i 

böckerna läser av vad som förväntas av dem. I barnböckerna återskapar samhällets bild av vad det är att 

vara man respektive kvinna. På gott och på ont, i barnböckerna kan de även få syn på alternativa bilder 

av hur det är att vara vuxen.	  

	  
Story-books help young children learn about what other boys and girls do and say and feel. Picture-books 

provide the young child with a broader social insight, often different from his or her home and school 

experiences. Readers learn from a good story what is expected of children and come to realize the accepted 

standards of right and wrong within the complexity of their gender. Children's books explicitly reflect the 

particular culture's values and are a vital force for persuading children to accept those values. In addition, 

picture-books provide children with role models and clear images that prescribe for the children what they can 

and should be like when they grow up. (Kåreland, 2005)	  

Barnböckerna har på så vis ett didaktiskt syfte, oavsett om det är uttalat eller inte. I och med att det är de 

vuxna som väljer och läser böckerna är det de som förmedlar vad som står i böckerna. På så vis läser 

barnen av att det som står i böckerna är något som implicit eller explicit är något som förväntas av dem.	  
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4.2 Barnbokens historik 	  
	  

Den svenska barnbokens historik sträcker sig så långt tillbaka som till 1591 då Een Sköön och härligh 

jungfrw speghel trycktes (Kåreland, s. 26, 2000). Boken var en sedelärande bok för unga adelsfröknar 

som berättade hur de skulle bete sig i vardagen och i förhållande till Bibeln. Den första bok som riktade 

sig till pojkar kom året därpå och hade liknande tema. Boken hette En gyldenne book, om unga 

personers sedhers höffweligheet. Båda böckerna var översättningar från tyskan. 	  

	  

Under 1600-talet och upplysningen gavs det inte ut många böcker som vände sig till barn. Under hela 

1600-talet gavs bara runt åttio böcker ut i Sverige (Kåreland, 2001). De böcker som gavs ut var till 

största delen religiösa. 	  

	  

Innan upplysningen så fanns det inte någon diskussion kring könsroller och man levde väldigt inrutade 

liv baserat på vilket kön man föddes till. De första debatterna kring kvinnans rättigheter/kön/genus kom 

inte förrän under upplysningstiden och det var egentligen först i och med den industriella revolutionen 

under 1800-talet som ämnet över huvud taget berördes (Kåreland, 2000). 	  

	  

De böcker som gavs ut under den romantiska perioden under 1700-talet var inspirerade av 

upplysningsidéerna och hade därför inte en lika tydlig religiös agenda. Böckerna hade fortfarande en 

tydligt uppfostrande tanke och de skulle skapa goda samhällsmedborgare. Som en del i upplysningens 

tankar använde man sig av fabeln som litterärt grepp. Fabeln under 1700-talet användes som ett 

pedagogiskt grepp för att lära barn om livet. 	  

	  

1800-talets stora revolution var att den obligatoriska folkskolan infördes vilket fick läskunnigheten att 

öka markant. Läskunnigheten i Sverige var redan innan folkskolereformen stor tack vare husförhören 

(Johansson, 1988). Då läskunnigheten ökade så mycket så blev marknaden för barnböcker också än 

större (Kåreland, 2001). Under slutet av seklet fick den inhemska produktionen ett uppsving tack vare 

tidens anda. Folkbildning och demokratisering stod i centrum då man ville minska motsättningar mellan 

klasserna och få det bättre för de sämst bemedlade. Under 1800-talets slut grundades kvinnorättsrörelser 

i bl.a. Storbritannien, men det här sågs som väldigt radikala tankar som inte fick något genomslag i 

barnlitteraturen. En mer genusmedveten barnlitteratur kom egentligen först på 60- och 70-talen. 	  

	  

Perioden fram till efter andra världskriget var en stillsam period i barnbokens historia och ”mycket 

rullade på i gamla hjulspår” (Kåreland, 2001), men i och med de förbättrade ekonomiska 

omständigheterna efter krigsslutet så började en ny blomstringstid för barnboksutgivandet och det var i 

den här vevan som Astrid Lindgren, Tove Jansson och Lennart Hellsing gjorde sina debuter. Kåreland 
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beskriver anledningen till högkonjunkturen med att psykologi och pedagogik blivit mer antiauktoritära 

och i och med detta satte det sina spår i barnlitteraturen som på så vis blev ”finare”. 	  

	  

De tidigaste kritikerna mot hur pojkar och flickor presenteras i barnlitteraturen var verksamma under det 

tidiga 60-talet. Det här var ett väldigt händelserikt årtionde då mycket hände och mycket av gamla 

värderingar ifrågasattes. Under det här decenniet blev efterkrigstidens barn vuxna och då de hade vuxit 

upp under ekonomiskt fördelaktiga förutsättningar så hade de ”råd” att börja tänka nytt kring gamla 

värderingar. I boken De sista tanterna – från husmor till modeikon berättar författaren Fatima Bremmer 

om generationen som växte upp innan folkhemstanken slog igenom ordentligt på 50-talet. Generationen 

som inte tog del av ungdomskulturen som växte fram under 50–60-talen. I boken skildrar hon hur 

explosivt samhället utvecklades under den här tiden:	  

	  
En kulturell revolution skakar om det lilla landet Sverige. USA blir förebildsland istället för mer närliggande 

europeiska länder som framförallt Tyskland. Uppbrottet är starkt och genomgående. Musiken, språket, 

filmerna, politiken, ja i princip hela den kulturella ordningen skrivs om och den gamla får en aura av att vara 

förlegad.  Bremmer (s. 22, 2011)	  

En av pionjärerna inom könsrollsdebatten var Eva Moberg som i sin text Kvinnans villkorliga frigivning 

(1961) bl.a. skriver om ett förslag på ett slags privat barnbidrag där en viss del av lönen skulle gå till 

föräldrar. I texten så skriver hon att bidraget skulle kunna ta ut av både män och kvinnor – något som 

verkligen måste ha sett som radikalt 1961. 	  

Mobergs text var banbrytande för den andra vågens feminism under mitten av seklet och hon fick även 

efterföljare som ifrågasatte könsrollerna i tidens barnböcker. Sociologen Rita Liljeström uttryckte sig så 

här i tidskriften Hertha (1962:1) angående en serie pekböcker, rosa för flickor och blå för pojkar:	  

	  
På ett tidigt stadium riktar traditionens pekfinger flickors och pojkars uppmärksamhet mot olika ting. Henne 

mot hemmet, tryggheten, beroendet, den intima gruppen med personliga känslorelationer. Honom mot 

äventyret, initiativet, samhället med dess objektiva spelregler. Skilda livsmål byggs upp. Pojken strävar efter 

prestationen, yrket och bragden. Flickan vinner en position genom utseende och kärlek. Ytterst gäller det att 

arbets- och yrkesfördelningen mellan könen i vårt samhälle.	  

Citatet ovan speglar ett paradigmskifte under 60- och 70-talen. Under den här perioden började den 

uppdelade barnlitteraturen ifrågasättas mer och mer och en ny medvetenhet kring frågan gjorde att 

mycket forskning krig barnlitteratur och genus producerades under de här decennierna. 	  

	  

Vad gäller de senaste årens bokutgivning så kan man i förra årets (2013) svenska barnboksutgivning se 

att teman som döden, mörker och ljus samt drömmar är återkommande teman. I det här årets utgivning 

så handlar många av bilderböckerna om existentiella frågor (Sbi, 2014, s. 11).	  
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5. Metod och urval	  
	  

Som stöd för bokanalyserna förekommer några termer som förklaras här:	  

	  

 Platta och runda karaktärer 	  

Platta karaktärer beskriver Nikolajeva (1998, s. 110) som karaktärer som inte är fullt utvecklade och de 

har oftast bara en egenskap. Exempel på detta är exempelvis fabeln där varje djur representerar en 

egenskap. Runda karaktärer i sin tur har många olika egenskaper – både bra och dåliga. Karaktärerna 

presenteras som individer som även kan utvecklas under historiens gång. Termerna påpekar Nikolajeva 

är inte är värderingar utan de beskriver bara hur personerna presenteras, en historia med platta karaktärer 

kan vara minst lika intressant som en med runda. Dessutom kan en och samma bok innehålla både platta 

och runda karaktärer. 	  

	  

 Ikonotext. Ikonotexten är enligt Nikolajeva (2000) central i bilderböckerna där ord och bild samspelar 

för att skapa en berättelse. Bokens beståndsdelar samverkar och fokus på bild och text skiftar: ”Det 

betecknar den syntes av ord och bilder som varje bilderbok består av” (s.15). Bild och text kan samspela 

eller motverka varandra på olika sätt – de kan samspela helt eller motsäga varandra. Bilden kan berätta 

något som inte framkommer i texten och texten kan beskriva något som inte syns i bild, t.ex. som en 

ironisk kommentar till det som sker eller som en blinkning till den vuxne läsaren. Detta 

samspel/motverkan kallar Nikolajeva för kontrapunkt. 	  

	  

 I Bilderbokens pusselbitar beskriver Nikolajeva (2000) begreppet så här: 	  

	  
Så fort ord och bilder förmedlar alternativ information eller på något sätt står i konflikt med varandra skapas 

förutsättningar för spännande mångtydighet. Förutsättningen är naturligtvis ett nära samarbete mellan 

textförfattaren och illustratören, vare sig det handlar om en och samma person eller om ett team. (s.27)	  

Den klassiska dramaturgiska modellen har sitt ursprung i det antika grekiska dramat och används mer 

eller mindre medvetet i de flesta västerländska litterära verk. Modellen följer stegen; anslag, 

presentation, fördjupning, upptrappning, klimax och avrundning. Jag använder mig av modellen i min 

text för att få syn på vilken karaktär som för fram historien.	  

5.1 Urval	  
	  

Mitt urval har jag gjort från Skara biblioteks förskoledepå där de mest utlånade böckerna finns 

representerade. Då mängden barnlitteratur är mycket stor och biblioteket köper in nästan allt som 

publiceras har jag gjort ett urval på nio böcker från denna depå. Dessa nio böcker finns på listan över 
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bibliotekets 20 mest utlånade böcker. Böckerna jag valt valdes utifrån tillgång, böckerna fanns helt 

enkelt dels på listan och dels på biblioteket. Utöver böcker på listan så har jag även valt böcker som jag 

vet har ett medvetet genusperspektiv för att få ett kontrasterande urval. Boken Ingrid och Ivar av 

Katerina Janouch är också med på min lista, men då den var utlånad och försenad när jag skulle låna 

den, har jag därför valt att istället analysera Ingrid ska resa av samma författare. Boken fanns inte i 

förskoledepån, men då det är samma författare och illustratör så valde jag ändå att analysera den:	  

	  

Janouch, K & Mervi, L. (2011). Ingrid ska resa. Stockholm: Bonnier Carlsen Bokförlag.	  

	  

Böckerna jag valt från bibliotekets förskoledepå är: 	  

	  

Bergström, G. (2009). Godnatt, Alfons Åberg. Stockholm: Rabén & Sjögren.	  

Ford, B & Knight, T. (2013). Rödluvan och vargen. Stockholm: Wahlströms Bokförlag.	  

Güettler, K, Helmsdal, R & Jónsdóttir, Á. (2013). Monsterbråk. Reykjavik: Kabusa Böcker.	  

Lindgren, B & Eriksson, E. (2013). Här är den lilla gården. Stockholm: Karneval förlag.	  

Moroni, L & Eriksson, E. (2013). Se upp för krokodilen! Stockholm: Bonnier Carlsen Bokförlag.	  

Nordqvist, S. (2001). När Findus var liten och försvann. Stockholm: Bokförlaget Opal AB.	  

Norlin, A & Burman, J. (2003). Här kommer sopbilen. Stockholm: Rabén & Sjögren.	  

Ross, T. (2012). Det var inte jag. Stockholm: Berghs förlag AB.	  

Wirsén, S. (2007). Vem är ensam? Stockholm: Bonnier Carlsen Bokförlag.	  

	  

Bok som jag valt utifrån ett genusperspektiv. Den här boken ligger inte på bibliotekets topp 20-lista: 	  

	  

Lindenbaum, P. (2007). Kenta och barbisarna. Stockholm: Rabén & Sjögren.	  

	  

I Modig och stark – eller ligga lågt (2005) diskuterar Lena Kåreland hur urvalet på förskolorna i sin tur 

sker. I boken för författarna en diskussion kring bibliotekens urval till förskolorna:	  
	  

Slumpen styr på ett helt annat sätt personalens och barnens urval, medan bibliotekspersonalen kan grunda sitt 

urval på recensioner i pressen och inte minst på Bibliotekstjänsts sambindningslistor. Man kan kanske också 

tänka sig att bibliotekspersonalen har ambitionen att lyfta fram nyheter och lite udda böcker, som man kan 

förmoda inte är så välkända bland personalen i förskolan. (s. 117)	  

	  

Som jag förstår det utifrån detta citat och efter diskussion med personal på Skaras bibliotek så styr 

tillfälligheter ganska mycket vad som läses på förskolorna. När jag pratade med bibliotekspersonalen så 
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förklarade de att mycket kunde spela in: bokens popularitet, ifall den var en klassiker de ansåg att barnen 

borde känna till, tematisk hänsyn utifrån vad de jobbar med på förskolorna m.m. 	  

5.2 Metod	  
	  
Analysen började med en förutsättningslös genomläsning av böckerna för att få en allmän bild av dem, 

detta för att få en bild av boken, dess tematik, målgrupp m.m. Genom att se på huruvida karaktärerna i 

böckerna är platta eller runda så får man en inblick i vilken typ av historia som presenteras. Är bokens 

karaktärer platta så är inte personteckningen så djup och då kan man sluta sig till att det är en mer 

handlingsbetonad historia. Då barnböckerna som här analyserats är korta så är därmed personteckningen 

oftare platt.	  

	  

Metoden som sedan använts är en textanalys med ett feministiskt poststrukturalistiskt fokus för att få 

upp ögonen för huruvida karaktärerna återskapar eller bryter mot traditionella genusmönster. För att 

förstå hur handlingen i böckerna presenteras ur ett sådant perspektiv så gäller det att ta hänsyn till 

underliggande genusstrukturer och att även ha en historisk förförståelse. Med det feministiska 

poststrukturalistiska perspektivet så sker inte handlande i ett vakuum, hur karaktärerna presenteras, vad 

de gör och vilka historier som berättas går att koppla till en bredare kontext. Böckernas samspel mellan 

text och bild – den så kallade ikonotexten – är något som här har studerats.	  

	  

Vidare har dramaturgin i berättelserna studerats för att se vem/vilka som är den/de drivande 

karaktärerna. Den dramaturgiska modellen har använts för att få syn på de passager i böckerna där 

handlingen förändras och vilka personer som är de drivande för att så sker. 	  

	  

Under analyserna så började jag fundera kring mitt urval – böckerna som jag lånat från förskoledepån 

kanske inte var de mest utmärkande vad gäller genusfrågor? De mest populära böckerna kanske är de 

som är mer neutrala i sitt ämnesval, mer breda i sitt ämnesval? För att bredda min frågeställning så valde 

jag därför att komplettera med boken Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum som är en bok med ett 

uttalat genusperspektiv.	  

6. Litteraturanalyserna	  
	  

6.1 Se upp för krokodilen! av Lisa Moroni och Eva Eriksson	  
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Centralt placerad på omslaget ser man en liten flicka gå med kikare och vandringsstav. Anledningen till 

att man tolkar karaktären som flicka är att hon har två tofsar i håret. Framför henne går en man som tittar 

väldigt fokuserat på sin smartphone. Flickan ler och tittar på krokodilen i vattnet. Bakom dem ser man 

tre giraffhalsar som tittar fram. 	  

Boken börjar som en vardagsberättelse där vi får reda på att Tora och hennes pappa ska, som 

berättarrösten förklarar ”tälta bland alla de vilda djuren”. I början av historien blir Tora besviken då 

resan kräver förberedelser och då pappan till att börja med inte är så engagerad som Tora. 	  

Se upp för krokodilen! är en kompletterande bilderbok då ord och bild tillsammans för historien framåt. 

Kompletterande bilderbok beskriver Nikolajeva (2000, s.22) som en berättelse där ord och bilder 

kompletterar varandra, de ”kompenserar varandras otillräckligheter”. Exempel på detta finner vi på sidan 

åtta där Tora upptäcker en ”orm”. På sidan därefter går pappan över ”ormen” som nu förvandlats till en 

trädgren.	  

	  
– Det där är ju bara en rot, skrattar pappa och kliver över ormen. Han blev inte ens lite rädd. Tråkpappa!	  

I boken förekommer fler sådana exempel där Toras och pappans bilder av skogen kontrasterar. På första 

sidan så skildras Tora i texten som livlig och engagerad inför resan: ”Nu åker vi! Skriker Tora och rusar 

runt i huset som en vilding.” Termen ”vilding” tolkar jag som en blinkning till Maurice Sendaks bok 

”Till vildingarnas land” (1963) där huvudrollsinnehavaren Max gör en liknande resa som Tora då han 

p.g.a. tristess också träder djupare och djupare in i sin fantasivärld. Toras frenesi kontrasteras mot 

pappan som på bilden sitter djupt försjunken i sin dator. Pappan har inte samma energi som sin dotter 

och närmar sig naturen på ett mer rationellt vis utan Toras fantasifulla kopplingar till det hon ser i 

skogen. Historien fördjupas i och med att Tora och hennes pappa har olika förhållningssätt till naturen 

(åtminstone i början av boken). Då Tora inte ser de djur pappan visar för henne och dessutom inte tycker 

att de är tillräckligt spännande så hittar hon (medvetet eller omedvetet) på egna djur som elefanter, 

ormar, krokodiler m.m. Dramaturgiskt så byggs konflikten upp under början av boken då skillnaden 

mellan de två personernas syn på naturen inte möts och då Tora dessutom blir mer och mer irriterad på 

sin far.	  

	  

Klimax i historien sker då Tora och hennes far når ett kalhygge som pappan besviket beskriver som ”att 

när han var liten växte det en riktig trollskog här”. Pappans besvikelse över den försvunna skogen verkar 

göra att han nu öppnar sig för Toras fantasier och det är hon som dramaturgiskt får historien att ta en ny 

vändning. När nu naturen ”förvandlas” till vilda djur är pappan delaktig. Tidigare har han inte varit med 

på de bildrutor där Tora ser djuren. I slutet av historien sitter Tora och hennes pappa och grillar korv och 

pappan förklarar att det som Tora trodde var en ö i själva verket är en sjödrake och de ser nu naturen 

med gemensamma ögon.  	  
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I den här historien är inte Tora en klassisk flicka då hon är den drivande karaktären som tar tag i sina 

egna omständigheter och försöker göra det bästa av situationen. Pappan i sin tur återskapar till att börja 

med en klassisk humoristisk stereotyp: den stressade karriärsmannen som inte har tid för barn och familj 

och som har svårigheter att förhålla sig till känslor och fantasi. Den här karaktären återskapas ständigt i 

media och frågan är om inte karikatyren (i stort) är med och skapar legitimitet för män att bete sig så? 

Den här pappan bryter senare i boken mot mönstret och öppnar sig för Toras fantasier. Att det är pappan 

som ger sig ut i naturen kan ses som en mer klassisk skildring av män, men å andra sidan är hans dotter 

med på samma premisser även om hon är mycket yngre. 	  

	  

6.2 Det var inte jag! av Tony Ross	  
	  

På omslaget ser man huvudpersonen som ser rätt in i ”kameran”. Bakgrunden är kladdig och har 

handavtryck. Titel på boken är Det var inte jag! som syns centralt i bilden. Huvudpersonen – prinsessan 

– ser bekymrad ut.	  

	  

Under bokens gång får vi följa prinsessans vardag där hon blir anklagad för att ha gjort olika saker, som 

att smutsa ner på golvet, stjäla en chokladtårta, förstöra trädgårdsmästarens rädisland m.m. I slutet av 

boken uppdagas vem som gjort allt som prinsessan anklagats för. 	  

Handlingen kan tolkas som att boken behandlar känslan av att bli orättvist anklagad och den frustration 

som det skapar. Boken har inte det som uttalat tema, men den stegrande frustrationen hos flickan kan ses 

som att ingen tror på henne. Bokens handling skulle kunna spegla känslan av att vara barn och den 

maktlöshet som kan uppstå i förhållande till vuxna. 	  

	  

”Det var inte jag!” är en expanderande bilderbok då bilderna förstärker orden. Bilderna ger ledtrådar om 

saker som handlingen inte uttalar. Flickan ser oskyldig ut och ger uttryck för större frustration ju längre 

historien fortlöper, detaljer som de smutsiga fotstegen på husans nytvättade lakan skvallrar om att 

prinsessan inte kan ha gått på dem då hennes skor är rena.	  

	  

Historien börjar in medias res med att drottningen argt pekar på golvet och anklagar prinsessan för att ha 

smutsat ner golvet. De olika karaktärerna presenteras fortlöpande genom berättelsen. Flera av de typer 

som kan förväntas i ett samhälle presenteras – statsminister, general, amiral, kock, husa m.fl. medverkar. 

Ingen av dem är dock så auktoritär som deras titlar skvallrar om – statsministern cyklar på en trehjuling 

och generalen rider på en käpphäst. Män är oftare komiska karaktärer inom media, medan kvinnor sällan 
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får vara roliga på ett burdust vis. Maria Ohlsson, som är lektor i sociolingvistik vid Uppsala universitet 

skriver om detta i Tidskrift för genusvetenskap (1999):	  

	  
Våra kulturella koder är fortfarande till stor del sådana att män förväntas stå i centrum, prata och underhålla, 

medan kvinnor förväntas vara mer tillbakadragna men bidra med uppskattande skratt och få status mer genom 

ett tilldragande yttre.	  

I den här historien återskapas den här traditionella humoristiska bilden av män och de kvinnliga 

karaktärerna: prinsessan, drottningen och husan är alla ”vuxna” i sina roller, de manliga karaktärerna 

tillåts vara barnsliga – rida på käpphästar, ramla i vattnet m.m. Mot slutet av historien så blir både husan 

och prinsessan tröstade av män. Husan blir tröstad av generalen då hennes nytvättade lakan är smutsiga 

och prinsen erkänner att han har gjort de olika busen och tröstar den ledsna prinsessan. 	  

	  

Efter genomläsning av boken framkommer att prinsessan inte har traditionella prinsesskläder i rosa och 

tyll. Hon har en enkel vit klänning som tillåter ett aktivt liv. Trots detta klädesplagg är flickan ändå inte 

aktiv för att föra fram handlingen. Vad gäller dramaturgin så är hon inte aktiv i handlandet utan går från 

person till person och får skulden för något hon inte har gjort. Mot slutet klättrar hon visserligen i träd, 

men blir också hjälpt av prinsen som erkänner att han gjort de olika busen. Trots att prinsen är skulden 

till allt ofog i berättelsen så blir prinsessan ändå inte upprörd. Här återskapar hon bilden av den timida 

flickan som lätt fogar sig och inte ställer till problem.	  

	  

6.3 Rödluvan och vargen av Bernette Ford och Tom Knight 	  
	  

Sagan om Rödluvan och vargen är en klassisk saga som i den här boken återberättas ganska troget 

originalet. Vad som är originalet är svårt att sätta fingret på då den är baserad på Bröderna Grimms 

nedteckning av tyska folksagor som återgavs muntligen. 	  

	  

Sagan om Rödluvan består av platta karaktärer som inte beskrivs djupare än sina namn. Karaktärerna 

kan istället ses som representanter för olika företeelser; Rödluvan som det oskuldsfulla barnet, vargen 

som den okända faran/mannen och mamman/mormodern som tryggheten i familjen. 	  

	  

Den här versionen av sagan har stora, enkla teckningar med stor text. Rödluvan presenteras i början av 

boken med en beskrivning av vem hon är och att hon och hennes mamma bor i ett hus vid skogens bryn. 

På den andra sidan presenteras hennes mor där hon berättar att rödluvans mormor är sjuk. Rödluvan får 

på bilden en korg med kakor och på nästa uppslag ser man henne gå iväg in i skogen. Under bilden får 

Rödluvan uppmaningar av sin mor att inte prata med okända och att inte ”söla på vägen”. 	  
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På det efterföljande uppslaget beskrivs det som Rödluvan ser på vägen; fåglar, kaniner, ekorrar och 

blommor. Alla djuren presenteras här i par där åtminstone fågel- och kaninparen består av ett djur som är 

mindre än det andra. Varför djuren presenteras så är oklart, men ett sätt att tolka det på är att det är 

viktigt att visa djuren som vuxna/barn – kanske för att skapa en bild hos barnet som lyssnar på sagan att 

det är normen. En tolkning är att det som författaren här vill reproducera är bilden av kärnfamiljen eller 

relationen förälder-barn. Djur ingår i familjekonstellationer av många olika slag och den som presenteras 

i boken är en av många inom djurvärlden. 	  

	  

På sidan därefter introduceras vi för vargen som smyger sig fram till Rödluvan. Rödluvan har aldrig sett 

en varg förut och blir inte rädd utan pratar – trots mammans förmaningar – med vargen och berättar var 

hon är på väg. En klassisk tolkning av vargen är bilden av den okände mannen som symbol för fara. 

Denna bild av vargen förekommer även i denna saga. Vargen har hela tiden blicken på Rödluvan och 

slickar sig till och med om munnen på två av bilderna på ett sätt där en möjlig tolkning är både 

bokstavlig och bildlig, som hunger och som lust. På nästa uppslag övertalar han henne att plocka 

blommor åt sin mormor för att han ska hinna springa före till mormors hus. På sidorna som sen följer 

öppnar mormor dörren och blir uppäten av vargen. Han klär sen ut sig till mormor och väntar på 

Rödluvan. På de sidor som följer närmar sig Rödluvan vargen som hon tror är mormor, med det 

klassiska meningsutbytet: ”Vilka stora ögon du har! / Det är bara för att jag ska kunna se dig bättre”. På 

ett eget uppslag ser vi först en närbild på vargens mun och tänder och sen en bild där han kastar sig över 

Rödluvan för att äta upp henne. 	  

	  

På uppslaget som följer därefter kommer skogshuggaren och slår in dörren för att rädda Rödluvan. 

Skogshuggaren blir i den här texten en biperson samtidigt som han är hjälten. Historien kretsar kring 

Rödluvan och mormor, men det är skogshuggaren som är hjälten. Skogshuggaren som arketyp 

förekommer ofta inom litteraturen och beskrivs där som den starke, ensamme mannen som trotsar 

vädrets makter och jobbar hårt och fysiskt. Att skogshuggaren på något vis är urtypen för den ”starke, 

tyste, ensamme mannen” är något som humorgruppen Monty Python driver med i sin sketch ”The 

Lumberjack Song” där den manlige skogshuggaren under sångens gång visar sig tycka om att klä sig i 

kvinnokläder. 	  

	  

Skogshuggaren blir alltså hjälten i historien och har trots att han inte har någon dialog bärande för att 

sagan ska få ett lyckligt slut. Skogshuggarens arketypiska manlighet förstärks av hans uppkavlade ärmar, 

vilda blick och att han slår in dörren med sin yxa istället för att öppna dörren med handtaget.	  
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Efter skogshuggarens intåg så förvandlas den farlige vargen nu till en docka med dragkedja som mormor 

lätt och ledigt kan krypa ur. Varför bokens skapare valt en så försiktig version av sagan är oklart och rent 

dramaturgiskt blir det lite av ett antiklimax att upptäcka att vargen bara var en docka med dragkedja på 

magen. På de sista sidorna följer skogshuggaren rödluvan hem till mamman och ”sedan levde de 

lyckliga i alla sina dagar”. 	  

	  

Om man tolkar vargen som idén om den okände, farlige mannen så visar man i den här sagan att vargen 

inte var farlig från första början. Ett sätt att tolka detta på är att författaren vill avdramatisera handlingen 

och ta udden ur bilden av vargen som ”den okända faran”. På den sista sidan av boken ser vi Rödluvans 

hem i bakgrunden och i förgrunden djur – återigen i par. Författaren är noga med att visa djur i par i den 

här tolkningen av sagan, något som kan förstås som att det är viktigt att visa upp kärnfamiljen eller i alla 

fall mor-dotter/son-relationen som eftersträvansvärd. 	  

	  

De karaktärer som är aktiva i handlingen i den här sagan är skogshuggaren och vargen och därmed 

återskapas bilden av mannen som den aktive och kvinnan som passiv.	  

	  

6.4 När Findus var liten och försvann av Sven Nordqvist	  
	  

Då boken berör relationen mellan en man och hans katt så har en genusanalys av den här boken varit 

komplicerad att genomföra. Pettson återknyter här till den traditionella bilden av mannen som någon 

som klarar sig själv och har svårt för närmare relationer. I de scener där katten Findus inte är med av 

olika anledningar så är de små sidofigurerna, mucklorna – typiska för Nordqvists tecknande – inte med. 

De här små figurerna är ofta med i Nordqvists tecknande och genom att studera dem kan man ofta hitta 

små sidohistorier. Att de inte är med när Findus är borta kan man eventuellt tolka som att Pettsons 

samtal med sin katt försiggår i hans fantasi. Om så är fallet vet man inte och därmed får man möjlighet 

att själv läsa in saker i handlingen. Ur ett genusperspektiv är den här boken inte så väldigt tacksam att 

analysera då karaktärerna dels är platta (med Nikolajevas terminologi) och dels då handlingen i boken är 

mer på ett äventyrsplan. Pettson är urtypen för den självtillräcklige mannen som till att börja med lever 

ensam och verkar klara sig ganska bra med det. Han avfärdar grannfruns frågor om giftermål med att 

säga: ”Jag har vant mig vid att klara mig själv. Det skulle bli för mycket med en hel tant. Nä... jag 

behöver ingen...”. Drivande karaktärer i denna historia är både Pettson och Findus.	  

	  

6.5 Ingrid ska resa av Katerina Janouch och Mervi Lindman	  
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Ingrid ska resa börjar med ett uppslag där temat presenteras i både text och bild. ”Ingrid leker resa. Det 

finns många länder. Man kan åka båten. Eller tåg och flygplan.” På bilden kan man se ett leksakståg, en 

leksaksbil och ett leksaksflygplan som Ingrid leker med. Bredvid henne står en jordglob. Enligt 

Nikolajevas (2000) terminologi är det här uppslaget ett exempel på ”symmetrisk bilderbok” då bild och 

text säger precis samma sak. Att huvudpersonen är en flicka visualiseras av tofsar i håret och att hon har 

ett rosa hjärta på tröjan. Det här är väldigt enkla och ofta använda markörer på att personen är en flicka. 

De förstärker bilden av ”hur en flicka ser ut” då det är markörer som är väldigt vanliga. På nästa uppslag 

förklaras att Ingrid nu ska åka ”ut i vida världen” och även det här uppslaget är symmetriskt då bild och 

text säger samma sak. Här förstärks ”flickigheten” hos Ingrid än mer då hennes väska är rosa med en 

blomma på. 	  

	  

På nästföljande uppslag så ser vi Ingrid och hennes mamma packa. Färgtonerna är här också traditionellt 

kvinnliga med mycket rosa och ljusare färger. På det här uppslaget internaliseras Ingrids känslor för 

resan och texten kompletterar bilden när det förklaras att ”Ingrid tar med nallen. Han är lite pirrig.” En 

möjlig tolkning här är att Ingrid överför sina känslor för resan på sin nalle. 	  

	  

På sidorna därefter så ser vi Ingrid sitta med en klocka i famnen och ovanför hennes huvud finns en 

tankebubbla med ett flygplan i. Texten kan förstås som att hon längtar efter att få resan och klockan är 

då en markör på tidens gång. Att hon sitter och väntar gör att bilden av Ingrid som en person som inte 

för fram handlingen förstärks. 	  

	  

På nästa uppslag sitter hela familjen, mamma, pappa och Ingrid i flygplanet. Mamman har en mugg 

te/kaffe i handen och en bok med texten ”Sommarparadis” i knäet. Ingrids pappa läser en tidning med 

texten ”Resetidningen”, Ingrid själv ser ut genom fönstret. Att författaren förklarar att man får sitta stilla 

i planet kan ses som en intressant detalj. Boken blir här en didaktisk text om hur det går till i ett flygplan 

och att man måste sitta still – underförstått vara lugn och sköta sig. Eftersom Ingrid i resten av boken är 

en oproblematisk person och då hennes utseende är typiskt flickigt och behagligt är min tolkning att 

boken vänder sig främst till flickor. På så vis är det till flickor Janouch vänder sig när hon beskriver hur 

det fungerar i ett flygplan. På fyra korta textrader förklaras på två rader att ”Man tar på sig bälte. Och får 

sitta stilla.” Att författaren betonar stillasittandet kan tolkas som att det är det viktiga, det Janouch vill 

betona. 	  

	  

På de två sidor som sen följer så är de framme. Janouch beskriver här Ingrids upplevelser av stället de 

kommit till. Här förklaras att det är varmt och soligt, att de bor på hotell och att maten smakar ovant. 

Ingrid verkar inte ha några problem med att maten smakar ovant utan tar sig an de nya rätterna med 
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glädje. Även här beskrivs den oproblematiska, duktiga flickan som inte protesterar när maten smakar 

ovant, något barn annars ofta har problem med.	  

	  

Nästa uppslag visar badstranden där Ingrid och hennes mamma gått för att bada. I bakgrunden ser man 

en annan mor som tar hand om ett litet barn. Bredvid ligger en person i badbyxor (pappan?) På det här 

uppslaget väljer författaren ett könskonserverande perspektiv då det är mamman som tar hand om barnet 

och då vi inte ser Ingrids pappa på bilden – som inte medverkar i boken annat än på interiörbilden från 

flygplanet.	  

	  

På denna sida och de efterföljande beskrivs hur Ingrid badar, bygger sandslott och är ute i djungeln för 

att se på fåglar och fiskar. På bilden från djungeln syns i högerkant en arm med blårandig tröja. Kan det 

vara pappans arm? Då färgskalan genomgående i boken är traditionellt manlig/kvinnlig tolkar jag det 

som att det är pappan som är ute i djungeln med Ingrid. Varför man inte får se honom i helfigur 

samtidigt som mamman är med två gånger förstärker således bilden av den omvårdande modern och den 

frånvarande fadern. På bilden som följer smörjer mamman in Ingrids näsa för att skydda mot solen och 

här ser vi åter den omvårdande mamman. Texten återupprepar det som sker på bilden. 	  

	  

Ingrid är en platt karaktär då hon är glad och nöjd hela tiden, man får inte någon djupare inblick i vem 

hon är mer än att hon är nervös innan resan och att hon längtar hem – lagom tills det är dags att åka hem. 

Dramaturgiskt är hon inte heller den drivande karaktären då händelserna sker utan hennes påverkan. Hon 

väntar på att få åka och har heller inte någon påverkan kring när de ska åka hem.	  

	  

Karaktärerna i den här boken och Se upp för krokodilen är till de yttre förutsättningarna ganska lika. De 

är båda i – vad jag tolkar det som – liknande åldrar och de ska båda ut och resa. Men då Ingrid bara är en 

medresenär och inte drivande i handlingens fortskridande så är Tora mycket mer en person som driver 

handlingen framåt. Ingrid ska resa är en bok som jag tycker återupprepar könsmönster i flera aspekter – 

hon är nöjd och skötsam, sitter still i flygplanet. Mamman och andra kvinnor tar hand om sina barn 

medan papporna inte är med på bild. Tora å sin sida är drivande i handlingen, problematiserar och har 

känslor. I och med att Tora och Ingrid till det yttre är lika, men till personlighet så väldigt olika så blir 

kontrasterna mellan de två flickornas personer än större.	  

	  

6.6 Här kommer sopbilen av Arne Norlin och Jonas Burman	  
	  

Här kommer sopbilen är en didaktisk bok som förklarar hur olika yrkesgrupper jobbar. Boken är en del i 

en serie som beskriver hur polisen, brandkåren, kustbevakning m.m. fungerar. Alla böckerna är baserade 
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på något fordon som yrkesgruppen har och som förskolebarnen kanske har sett och undrat över. De 

böcker jag läst i den här serien tidigare har alla ett genustänk så till vida att det förekommer både män 

och kvinnor i de olika yrkesrollerna.	  

	  

Då det här i mycket är en faktabok så är personteckningen inte så djup – fokus ligger istället på att 

beskriva vad de olika yrkesgrupperna gör under en arbetsdag.	  

	  

Böckerna börjar alltid med att Halvan är på sitt rum och leker med något fordon, för att sen övergå till 

Halvan som vuxen då han har ett yrke kopplat till fordonet han lekte med i början. 	  

	  

På det sjätte uppslaget i boken kommer en flicka springande. Precis som i Ingrid ska resa och Se upp för 

krokodilen har den här flickan tofsar i håret. (Frågan är här om det inte finns andra sätt att visa att en 

karaktär är en flicka?) Precis som Ingrid så har den här flickan, som vi får reda på heter Ebba, ett hjärta 

på sin tröja. Ebbas mamma är dock mer könsneutral i sin klädsel än t.ex. Ingrids mamma. Vi möter Ebba 

och hennes mamma då Ebba råkat kasta sitt gosedjur i soporna och Halvan och hans kollega åker med 

dem till sopstationen för att kunna hitta soppåsen med nallen i. 	  

	  

Då karaktärerna är platta och handlingen är mer faktabetonad än handlingsbetonad så förekommer det 

inte mycket genusrelaterade frågeställningar i handlingen. Boken är inte uttalat vänd till pojkar för det 

finns inte något i texten som vänder sig uttalat till pojkar, karaktärerna och handlingen är ganska neutral 

i sin ton. Däremot är Halvan en pojke vilket också framgår på framsidan, vilket i sin tur går att tolka som 

att boken har pojkar som målgrupp. Enligt Kåreland (2005, s. 355) så läser flickor gärna böcker med ett 

”maskulint” omslag medan pojkar inte lika gärna läser en bok vänd till flickor. Här kommer 

genusnormerna återigen in där mannen är normen att sträva mot. 	  

	  

På det tionde uppslaget så säger Halvan något som visar att han är en mer atypisk man. Han förklarar för 

Ebba och hennes mor att ”nål och tråd kan göra underverk […] och lite ljummet vatten”. Här 

framkommer bilden av Halvan som omvårdande och någon som har insikt om traditionellt kvinnliga 

sysslor som att sy och tvätta.	  

	  

På de två sista sidorna är vi tillbaka i verkligheten igen då Halvan blivit en pojke igen. I hans rum möts 

vi av en mängd traditionellt manliga attribut som; ett flertal fordon, en dinosaurie, en Star Wars-plansch, 

ett leksakssvärd och Halvans pappa som har en tröja med en företagslogotyp. Logotypen verkar vara 

något slags skadedjursbekämpning. Om Halvan som vuxen var mer könsneutral så är han som barn mer 

traditionellt pojkig och eftersom det är den slutbild vi får av boken så gör jag tolkningen att boken 

faktiskt är vänd främst till pojkar.	  
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6.7 Monsterbråk av Kalle Güettler, Rakel Helmsdal och Áslaug Jónsdóttir	  
	  

Monsterbråk är en bok i serien om Stora Monster och Lilla Monster. Böckerna i serien tar upp olika 

ämnen som känslor och relationer. Det framgår inte vilken slags relation de har, men efter genomläsning 

så kan man här tolka att de är vänner eller syskon. Till namn och utifrån deras utseenden kan man inte se 

vilket kön de har, men båda karaktärerna hänvisas till som ”han”. Då boken skrivs ur Lilla Monsters 

synvinkel så beskrivs inte han med kön, men på Kabusa förlags hemsida presenteras båda monstren som 

han/honom.	  

	  

Den här boken har som tema ilska och börjar med att de två monstren sitter i sandlådan och har tråkigt. 

De har svårt att komma överens och avfärdar den andres förslag, vilket gör att de blir mer och mer 

osams. När Stora Monster ramlar då de hoppar hage så skrattar Lilla Monster vilket gör att konflikten 

eskalerar och de slänger sig med fler och fler glåpord. Den försämrade stämningen mellan de två 

förstärks av att himlen fylls med gråa moln. Ilskan mellan de två ökar och på det sjätte uppslaget stegras 

handlingen till ett dramaturgiskt klimax när Lilla Monster slår Stora Monster i ansiktet.	  

	  

På efterföljande sida så springer Stora Monster därifrån och Lilla Monster stå kvar och skäms. Att han 

skäms tolkar jag dels på hans hållning, dels på att han är mindre i storlek än under de tidigare bilderna 

och dels på den expanderande texten (Nikolajeva, 2000, s. 22) där de känslomässigt viktiga orden är 

markerade i större typsnitt: 	  

	  

”Storgråtande springer han hem. Jag blir ensam kvar. Stora Monster är min bästa vän! Nu vill han 

aldrig mer leka med mig.” (Güettler, K, 2013)	  

	  

På de tre efterföljande uppslagen fantiserar Lilla Monster i tur och ordning om att Stora Monster åker 

ambulans till sjukhuset, blir blind och i tredje fantasin, hur han dör. Fantasierna eskalerar genom att 

typsnittet blir större, Lilla Monsters uttryck mer skrämt och bilden av den fantiserade händelsen större. 

De två uppslag som följer är ganska ordlösa. Lilla Monster går hem och lägger sig och drömmer på ett 

av uppslagen mardrömmar. De sidorna är helt utan text.	  

	  

Dagen efter går Lilla Monster ut och möter Stora Monster som har fått en blåtira. Stora Monster är stolt 

och förklarar att det inte alls gör ont. Det här partiet går att förstå som ett könsneutralt parti. Det kan vara 

så att man som pojke ska bita ihop och inte erkänna när det gör ont. En riktig karl gråter inte så att säga, 

men då den efterföljande sidan andas något helt annat så tar det udden ur macho-uttalandet om att det 
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inte gör ont. På sidan därefter så kommer nämligen Lilla Monster med en stor korg frukt till dem båda 

samtidigt som Stora Monster stolt/nyfiket ser på sitt öga i en blommig handspegel. Att fruktkorgen och 

spegeln är med här skulle kunna tolkas som att det är så Güettler vill ta udden ur de tidigare sidornas 

arga ton för att göra det till ett universellt tema kring ilska. 	  

	  

6.8 God natt, Alfons Åberg av Gunilla Bergström	  
	  

Omslaget på boken visar Alfons Åberg som sitter i sin säng och fnissar medan det från ett glas droppar 

ner vatten på golvet. Alfons är i den här boken fyra år och under de dryga 40 år som bokserien funnits så 

åldras han bara 3 år. 	  

	  

På det första uppslaget ser vi Alfons Åberg. Han är centralt placerad i bild och han gråter då han inte vill 

sova. På golvet ligger kläder och leksaker. Ute är det kväll vilket även framgår av klockan som visar 

klockslaget 20:40 och att det är mörkt ute. Om man ser till leksaker och andra attribut så speglar Alfons 

bilden av den klassiske pojken. I hans rum ligger flygplan, verktyg, bilar m.m. Den här boken skrevs 

1972, under en tid då genusfrågan inte var lika mycket på tapeten och i åtminstone den här boken så 

bryter inte Alfons som person mot några könsnormer. 	  

	  

På nästa sida presenteras Alfons pappa för första gången:	  

	  
Här är pappa. Han är snäll för jämnan. Nästan för snäll. Som ikväll: fast klockan är så mycket så läser han en 

lång bra saga om en häst. Sen ger han Alfons en kram och släcker ljuset när han går. I dörren säger han: 

”Gonatt och sov så gott.” Men Alfons vill inte sova gott. Han vill inte sova alls.	  

Det här uppslaget beskriver Alfons pappa som en fadersfigur som var ny när den här boken gavs ut. 

Alfons pappa är i alla böckerna ensamstående av någon anledning och detta var också ovanligt i 

barnlitteraturen under den här tiden. Han beskrivs som ”för snäll” vilket kan ses som något man säger 

om folk som har svårt att vara en auktoritet. Uttrycket ”för snäll” används mest av vuxna och i uttrycket 

kan jag skönja en värdering – man får vara snäll, men är man för snäll så förlorar man i manlighet. 	  

	  

På nästa uppslag så ligger Alfons i sin säng och kommer på att han inte har borstat sina tänder. Han 

ropar på pappan som kommer med tandborste och vatten. Nästa uppslag visar Alfons som nu ropar att 

han är törstig. Pappan kommer med ett glas vatten och vi får se familjens kök. Alfons pappa verkar ha 

diskat då han kommer med vattnet i ett blommigt förkläde. Vattnet i kranen droppar och det är rent och 

städat på köksbänken. 	  
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Bilden av man i förkläde var under decennierna innan boken skrevs något som bara presenterades som 

en förminskande bild. Enligt Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordningen (Kåreland, 2005) så är 

manligheten normen. Genom att ta på sig ett plagg som traditionellt sett mest använts av kvinnor så 

sjunker därmed mannen i rang. Detta går att jämföra med exempelvis dragshow-artister. Män som klär 

ut sig till kvinnor är ofta mer extravaganta och det kvinnliga uttrycket förstärks ofta till en komisk grad. 

Motsvarande extrema uttryck hos kvinnliga dragshow-artister förekommer inte. Min tolkning av detta är 

att männen sjunker i rang och kvinnorna stiger när de anammar det motsatta könets attribut.	  

	  

Bildexempel:	  

	  

https://www.flickr.com/photos/retroarama/5848157721/in/pool-671160@N24	  

https://www.flickr.com/photos/leifpeng/79388937/in/pool-671160@N24/	  

	  

Mannen i förkläde blev en lustig och fumlig figur som inte klarade av något i köket – kvinnans domän. 

Som jag nämnt tidigare så är det manliga normen och genom att använda manliga attribut så kan 

kvinnan stiga i rang, medan å andra sidan mannen sjunker genom att använda kvinnans. Gunilla 

Bergström har valt att bara visa Alfons pappa och inte hans mamma i den här bokserien och det har 

länge spekulerats var mamman är. Är hon död? Är de frånskilda? Är hon helt enkelt inte med av en 

tillfällighet? Samma diskussion tror jag inte hade förekommit om det hade varit en ensam mamma. Att 

Alfons far på det här uppslaget kommer i ett blommigt förkläde skulle kunna vara en ironisk blinkning 

till att de som tyckte att Alfons skulle ha en mor också eller så kanske det ska ses som en återspegling av 

den feminiserade mannen. Om man ser till Bergströms senare ämnesval så har jag dock svårt att tro att 

hon här skulle vilja driva med Alfons pappa. 	  

	  

På sidorna som följer ger Alfons sin far flera uppdrag – hämta vatten, byta lakan, leta efter monster i 

garderoben och hämta pottan och nallen. Alfons pappa ställer utan knot upp och är en ganska otypisk 

pappa åtminstone om man ser ur den tidens historiska perspektiv. Tidigare generationers fäder var inte 

som Alfons pappa som bröt mot en gammal tradition. Alfons pappa tar hand om hemmet, läser sagor och 

ryter inte ifrån utan diskuterar med sin son och är ganska snäll.	  

	  

På de sista sidorna är det Alfons tur att vara omvårdande då han bäddar ner sin pappa som slocknat på 

golvet efter att ha letat efter Alfons nalle under soffan.	  

	  

6.9 Här är den lilla gården av Barbro Lindgren och Eva Eriksson	  
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Här är den lilla gården är en bok för de yngre barnen i form av en pekbok med enklare text till. Då 

texten är kort så kommer här en enklare analys av boken att göras. Bokens upplägg är att det på ena 

sidan står en text i stil med: ”Gumman sitter i köket och dricker kaffe. Men var är gubben?” På nästa 

uppslag presenteras så den försvunna personen/det försvunna djuret. Det här upplägget gör att det blir 

lite av tittut-lek när man som läsare vänder sida.	  

	  

Gumman presenteras tidigt i boken. Hon är klädd i hängselbyxor och t-shirt och ser ut att vara klädd för 

jobb på lantbruk. Gubben som man träffar på nästa sida har liknande klädsel så i och med detta kan 

situationen tolkas som att de är samspelta vad gäller arbetsfördelning. De har båda attribut som är typiskt 

manliga/kvinnliga, men dessa attribut sticker inte ut. Mannen har mustasch och kvinnan har uppsatt hår. 	  

	  

Därefter får vi träffa de olika djuren på bondgården som befinner sig på olika ställen, i hagen, i halmen, 

under ett träd m.m. Slutligen får vi stifta bekantskap med kossan som råmar och berättar att hon fått en 

kalv. Gubben, gumman och alla djuren kommer då springande för att hälsa kalven välkommen. Kalven 

presenteras inte med sitt kön, utan bara med ”vilket fint barn!” på sista sidan. Alla karaktärerna är platta 

och beskrivs som de djur de är plus någon syssla de för tillfället utför. Hästen tänker, grisen sover och så 

vidare. Djuren är till viss del förmänskligade, men i väldigt liten grad. Det enda som bryter mot hur djur 

ser ut i verkligheten är små förmänskligade miner och blickar. På sista sidan så är gubben en ganska 

otypisk litterär man då han klappar om kossan medan gumman hukar sig ner för att ta hand om kalven. 	  

	  

6.10 Vem är ensam? av Stina Wirsén	  
	  

Stina Wirséns karaktärer presenteras med kön, men till skillnad mot tidigare böcker jag analyserat så 

syns inte det i teckningarna. I boken Vem är ensam så möter vi på första uppslaget en nalle som Wirsén 

beskriver så här: ”Titta. En nalle. Hon är ledsen.” och på nästa uppslag: ”Hon är ensam fast hon inte 

vill.” På detta uppslag ser man nallen sitta på golvet tittandes mot ytterdörren.	  

	  

För att bryta sin ensamhet så ringer hon fågeln som svarar att hen inte kan komma då hen ska till sin 

farmor (fågeln presenteras inte med kön i den här boken). Nallen fortsätter då med att ringa kaninen som 

inte heller kan leka då den leker ”med någon annan” och på nästa uppslag får vi reda på att de inte kan 

leka tre. Nallen ringer då en annan vän som inte svarar och blir sedan besviken och beklämd när kaninen 

inte heller efter en andra påringning vill leka.	  
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På de efterföljande sidorna så bestämmer sig nallen för att leka ensam och börjar rita. Först blir hon inte 

nöjd, men sen blir teckningarna bättre. När sen katten ringer på dörren för att fråga om de ska leka så vill 

inte nallen längre. Boken avslutas med: ”Titta. En nalle. Hon är ensam för att hon vill det. ”	  

	  

Den här boken har inte ett uttalat genusperspektiv, men då alla karaktärerna har könsneutrala utseenden 

och inte heller agerar utifrån något bestämt könsmönster så anser jag att boken öppnar för läsaren att se 

förbi frågan om kön. De här böckerna berör känslor av olika slag, exempelvis på uppslaget där nallen 

ringer hem till kaninen. Kaninen och dess vän ser irriterade och skeptiska ut när de svarar att hon inte får 

vara med i deras lek. I och med böckernas utformning och könsneutrala kontext så blir de lättare att ta 

till sig då böckerna berör universella frågor kring känslor och relationer som alla kan förhålla sig till 

oavsett kön.	  

	  

I den här boken ser vi ett exempel på en kvinnlig karaktär som driver handlingen framåt genom att hon 

ringer sina vänner för att fråga om de vill leka. När de inte vill eller kan det så hittar hon på en egen 

aktivitet för att fördriva tiden.	  

6.11 Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum	  
	  

På omslaget ser man Kenta sitta i en rutschkana samtidigt som han tittar ner på tre flickor som leker med 

sina Barbie-dockor. I bakgrunden kan man se två pojkar springa omkring i skogen med varsin pinne. Att 

det är två pojkar ser man – trots att bara deras silhuetter syns – senare i boken då formen på deras 

frisyrer känns igen. 	  

	  

På första sidan i boken introduceras vi till Kenta och hans pappa. Kenta sitter på golvet och leker med en 

av sina Barbie-dockor. Till höger i bild står hans pappa. Pappan är stor och lång, med 

kamouflagemönstrade byxor och fotboll i handen. Rummet är ett ”manligt” rum, med träningsredskap 

och en stor skivsamling. Pappan ser att Kenta leker med sin Barbiedocka men verkar inte bry sig om det.	  

	  

På nästa uppslag kan vi se barnen på Kentas förskola. Pojkarna klättrar och brottas. Uppenbarligen går 

det för vilt till då en förskollärare tittar in från höger i bild med en kaffekopp i handen och säger: ”nä 

men, ojsan pojkar. Nu gör vi något annat”. Den andra vuxna i bilden är Kentas pappa som ler och verkar 

tycka hela situationen är rolig – vilket också bekräftas av Kentas kommentar: ”Pappa tycker visst att det 

är kul”. På det här uppslaget är de vuxna passiva och representanter för klassiska könsroller. Pappan som 

tycker det är roligt när barnen busar och den kvinnliga förskolläraren som håller sig passiv med ett 

”ojsan”. Flickorna på bilden klättrar eller brottas inte utan möter bara Kenta i kapprummet.	  
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På nästa uppslag förstärks bilden av pojkarna och förskolläraren. Pojkarna leker krig och på uppslaget 

kan man se att fyra yngre barn gråter. Detta möts av förskolläraren med ett ”fy på dej”. Kenta är med i 

leken, men på ett väldigt passivt plan. Man kan se att hans blick dras till flickorna som leker mer 

stillsamma lekar i sandlådan (det är åtminstone vad vi ser, när vi senare i texten kommer in i flickornas 

lekar kommer vi se att det inte är så lugnt). Skillnaderna mellan pojkarna och flickorna på förskolan 

förstärks än mer på nästa uppslag under vilan då förskolläraren läser en bok. Flickorna och Kenta ligger 

stilla och lyssnar medan pojkarna kittlas och brottas. Under lunchen verkar Kenta ha tröttnat på att vara 

på förskolan och undrar om ”pappa kommer snart”. Här uppfattar jag Kenta som en reflekterande pojke 

och detta förstärks även bildmässigt i boken av hans observerande blickar.	  

	  

På uppslaget som följer bygger pojkarna ”robotstridare” då det regnar för mycket för att gå ut. 

Uppenbarligen så tycker pojkarna om Kenta, trots/på grund av hans lugna sätt. Nils vänder sig till 

honom i leken och beskriver sin robot med ”Kolla Kenta, den här skär blod!” I fönstret i bakgrunden 

sitter två av flickorna och leker med sina dockor. Kenta tittar mot dem samtidigt som han bygger på sin 

robot.	  

	  

På nästa sida ser vi Kenta med sin väska i famnen, man kan skymta en dockas blonda hår som sticker 

upp ur den. Pappan står undrande bakom och i texten kan vi utläsa att han tycker att Kenta ska ta med 

sig bollen som pappan har i händerna. Kenta säger att den inte får plats. På sidan som följer kommer 

Kenta och pappan in på förskolans gård där pojkarna spelar fotboll ”som dårar”.	  

	  

Kenta går istället in och tar fram sin docka ur ryggsäcken. På nästa uppslag går han in i dockvrån och 

tittar på när flickorna leker. De ställer sig först avvaktande till honom, men bjuder sen in honom i leken. 

Det visar sig att flickorna också leker ganska vilda lekar och barnen får på de följande sidorna leka ostört 

med både vatten och mat i köket. I denna passage presenteras en icke-traditionell bild av flickorna som 

handlande och som några som dessutom bryter mot normer kring hur en ”duktig flicka” skar vara. 

Flickorna accepterar att Kenta är med i leken, men har många förbehåll och vill gärna bestämma hur 

lekandet ska gå till. Dockorna i barnens lekar är aktiva och handlande. Nu när man kommit in i 

flickornas värld via Kenta så ser vi att de trots att de leker med dockor, inte leker passiva rollekar. Deras 

dockor föder köttbullar, åker buss och bestämmer över köttätande giraffer. 	  

	  

På sidan som följer så ställer förskolläraren (den enda på förskolan?) in en låda med tyger i rummet som 

barnen befinner sig i. De funderar på hur de kan ha tygerna på sig själva, som kläder eller som 

accessoarer. Inte heller här leker de traditionellt med dockorna. Nu är även Kenta med fullt ut i lekarna.	  
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På nästa uppslag dansar Kenta och flickorna en vild dans och färgsättningen är orange och rosa på 

inredning och barn. Detta kontrasteras mot de nu mycket lugnare pojkarna som befinner sig nere på 

uppslagets högra hörn i en mycket mer dämpad färgton. De har tröttnat på att spela fotboll och önskar att 

Kenta hade varit med. De går då in för att hämta honom vilket Kenta upptäcker. Här skulle man kunna 

tolka det som att han har någon slags bild av att det han gör inte är ”rätt”. Kenta inser att ”det är nog bäst 

att han går på toan”. När han kommer tillbaka så leker ändå alla pojkarna och flickorna med tygerna och 

kjolarna. Alla verkar nöjda med leken utom en flicka som argt sitter med armarna i kors. Varför 

förklaras inte, kanske känner hon att leken var deras och att pojkarna stör? En eventuell tolkning är här 

att pojkarna träder in på flickornas domän. Inom den domänen har flickorna stor handlingsfrihet och kan 

agera utöver vad som förväntas av dem. Kanske ser flickan det som att pojkarna konkurrerar med 

henne? Boken avslutas sen med att alla går ut och spelar fotboll iklädda kjolarna. 	  

	  

Berättarfokus ligger hos Kenta även om historien inte berättas ur ett jag-perspektiv. Vi får ta del av det 

Kenta uppfattar men inte direkt via honom. Boken berör könsroller och hur barn tar del av dem. Det som 

jag tycker är intressant att se är att pojkarna och flickorna har sina egna världar, men att de inte skiljer 

sig så mycket åt. Pojkarnas lekar är mer fysiska, men de ämnen som flickorna tar upp i sina lekar är 

minst lika våldsamma och agerande. Boken har en väldigt passiv förskolepersonal, men det kan jag 

tänka mig har att göra med att barnens handlande ska få mer utrymme utan att hindras av vuxnas normer 

och regler.	  

7. Diskussion och sammanfattning 

7.1 Diskussion  

	  	   Syftet med detta arbete har varit att studera i vilken grad karaktärerna i barnböckerna är passiva eller 

aktiva när det gäller att föra fram handlingen samt att utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt 

se på hur pojkar/flickor och män/kvinnor porträtteras i dessa böcker. Min avsikt var att i min läsning 

ställa frågan om böckerna bryter mot eller återskapar normer kring kön/genus. Den feministiska 

poststrukturalismen, som varit mitt vetenskapliga fokus, ifrågasätter och har som avsikt att lösa upp vad 

som ses som kvinnligt och manligt. Genom att sätta fingret på hur könsrollerna är konstituerade ges vi 

möjlighet att problematisera och överskrida det förgivet tagna och vi ges också möjligheter till fler sätt 

att vara (Lenz Taguchi, 2006) 

 

Det har förts åtskilliga diskussioner om hur flickor och pojkar påverkas av de bilder av kvinnligt och 

manligt som de möter i barnböcker. I Modig och stark – eller ligga lågt (2005) nämner Kåreland Gender 

stereotypes in children’s books av Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach där författarna kommer 
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fram till att böckernas innehåll avseende kön och genus kan ha mycket stor betydelse för hur barn 

uppfattar världen. Bilderböckerna presenterar bilder av hur man som pojke/flicka och man/kvinna 

förväntas vara och då litteraturen är en del av den samhälleliga kontexten så får den enligt dem stor 

betydelse för hur barnen ser på frågor kring kön/genus.   

 

Efter mina analyser av barnböckerna hittade jag ett antal stereotyper som återskapar könsroller. Männen 

i Det var inte jag återskapar t.ex. bilden av mannen som den som har rätt att vara rolig och ful. Männen 

blir här subjekt då de har rätt att vara aktiva även om det sker på ett komiskt och dråpligt sätt. 

Skogshuggaren som den ensamme, kompetente mannen i Rödluvan kan i sin tur tolkas som mannen som 

aktivt subjekt. I den här sagan är de båda manliga karaktärerna – skogshuggaren och vargen – de som är 

aktiva i handlandet. I de båda böckerna Ingrid ska resa och Här kommer sopbilen porträtteras de två 

flickorna könsstereotypt med tofsar i håret och kläder som konnoterar ett utseende traditionellt 

förknippat med flickor. 

  

I några av böckerna bryter karaktärerna istället mot normerna: 

 

• Den frånvarande karriärsmannen/pappan som utvecklas och tar del av sin dotters upplevelser av 

naturen i Se upp för krokodilen! 

• De könsneutrala karaktärerna och tilltalet i Monsterbråk. 

• Alfons pappa som är atypisk för sin tid. En omvårdande pappa. 

• ”Gubben” i Här är den lilla gården som också är omvårdande. 

 

7.2 Metoddiskussion  

	  
Det som varit mest problematiskt i analysarbetet är att själva analysverktyget har varit svårgripbart. Det 

feministiska poststrukturalistiska synsättet är i sig ”luddigt” och böckerna har krävt fler genomläsningar 

för att jag ska ha fått syn på underliggande strukturer vad gäller kön/genus. Som exempel så gick Det 

var inte jag! i mina ögon från att vara en historia om en aktiv kvinnlig huvudperson utan stereotypa 

könsuttryck till att bli den bok som istället är den som mest konserverar könsroller.  

 

Ett problem jag mötte i början av analyserna var att böckerna jag analyserade inte var så ”radikala” som 

jag hade trott, jag hittade färre personer som stack ut mot normerna än jag först trott. Anledningen till att 

så var fallet kan ha varit att jag tog mina böcker från Skara biblioteks förskoledepå där de mest utlånade 

böckerna finns. Min teori är att de böcker som är mycket utlånade kanske inte hör till de mest radikala 

böckerna och därför valde jag att även analysera en bok som jag vet har ett mer medvetet 
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genusperspektiv (Kenta och barbisarna). Detta för att kontrastera mot böckerna som befann sig mer i 

mainstream-fåran. 

 

Styrkan med det här sättet att närma sig litteraturen är att man problematiserar det som presenteras i 

böckerna. Saker som hur karaktärerna ser ut, hur de förhåller sig till varandra, vilka miljöer de befinner 

sig i m.m. särskådas tydligare och därmed får man syn på saker som man annars kanske skulle ha missat. 

	  

7.3 Sammanfattning  

	  
Sammanfattningsvis har jag efter min läsning av böckerna hittat fler ställen där ett könskonserverande 

mönster reproduceras. Det feministiska poststrukturalistiska perspektivet har gjort att jag fått upp 

ögonen för sådant som annars är dolt.  

 

Men med det feministiska poststrukturalistiska perspektivet som hjälp fick jag även upp ögonen för när 

böckerna lever upp till läroplanens jämställdhetsmål: 

 
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

(Lpfö 2010, s. 5) 

Ett exempel på detta är barnen i Kenta och barbisarna. Här får vi följa Kenta som när han blir insläppt 

på flickornas domän blir varse att de leker lekar som är mycket mer otypiskt flickiga än vad som 

traditionellt sett visats i barnböcker. De som har störst problem att bryta mot de stereotypa könsrollerna i 

den här boken är Kentas kompisar, pojkarna. De beter sig som förväntas av pojkar, de slåss, tillverkar 

vapen och är stökiga. Det är först när Kenta visar att normen kan brytas som de vågar ge sig in i leken 

och anamma mer traditionellt kvinnliga attribut som klänningar och smycken.  

 

Som avslutning så anser jag att det är intressant att se på varför böckerna väljs ut av förskolorna trots 

kraven från läroplanen. Böckerna berättar ju något om vårt samhälle och genom att få upp ögonen för 

vilka böcker man själv uppskattar och genom att även skärskåda de underliggande diskurserna i 

barnböckerna så kan man som pedagog börja reflektera över hur man själv bemöter pojkar och flickor.  

 

I en eventuell fortsatt studie skulle jag vilja se på hur böckerna tas emot av barnen, vilka de själva väljer 

och hur diskussionen kring genusfrågor försiggår på förskolorna. Förekommer det en debatt om 

genus/kön? Lever förskollärarna som de lär? Hur mycket litteratur möter barnen under sin vardag? Det 

här anser jag är viktiga och intressanta frågor som jag gärna skulle vilja studera vidare. 
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