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Abstract: 
 

 
 

Linnéa Norlin & Vera Park 
 
Genus I barnlitteratur 
En studie av tio bilderböcker 
 
Gender in children’s literature  
A study of ten picture books 
 

Antal Sidor: 49 

 
 
This study is about gender in children's literature and the purpose of the study is to 
discuss and problematise how gender is produced in illustrations and text, in a 
number of picture books. The study is performed in a smaller municipality where we 
compare the five most borrowed picture books among preschools, with five gender 
conscious books. Earlier research show that gender in children’s picture books is 
stereotypic and repressive to girls and women, and that this fact in the long run give 
the female gender less choices in matter of career and looks. We want to highlight 
how gender is produced by the characters through characteristics, interests and 
appearance etc. With this study we want to find out if this is still the case or if we can 
see more of a gender positive development in children picture books today.  
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1. Inledning 

Erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning talar för att barn inspireras av och gärna 

identifierar sig med karaktärer från populärkultur och barnlitteratur, exempelvis karaktärer 

från Frost som är en amerikansk animerad film från Disney i regi av Chris Buck och Jennifer 

Lee. Den bygger – mycket fritt – på H.C. Andersens saga Snödrottningen från 1845. Det 

finns anledning att tro att framställningen av karaktärerna har en betydelse för barnens 

uppfattning om sig själva och om andra människor. Förskollärare ska enligt Skolverket 

(2018, s. 12) ansvara för att ett jämställdhetsperspektiv inkluderas i förskolans verksamhet, så 

att alla barn ges likvärdiga möjligheter oavsett kön. En intressant fråga är om detta synsätt 

avspeglar sig i den barnlitteratur som läses i förskolan. Det finns forskning som visar att 

kvinnliga karaktärer är underrepresenterade i den litteratur som läses i förskolan (Lynch, 

2016) samt att barnlitteratur avbildar patriarkala genusbilder (Pospisil, 2016). Samtidigt 

skriver Kalmteg i Svenska Dagbladet (2007), att det blir allt mer vanligt att könsnormer 

suddas ut då exempelvis pojkar framställs som mer tillbakadragna och med både maskulina 

och feminina egenskaper i barnlitteratur. Koffmar (2014) menar att barn på förskolor där man 

arbetar utifrån en normmedveten pedagogik i mindre utsträckning gör könsstereotypa 

antaganden om andra barn. Ett antal svenska förskolor har på olika sätt uppmärksammats för 

sin pedagogik där pedagogerna är mer medvetna om att inte bekräfta könsrelaterade normer 

(Koffmar, 2014). Exempel på pedagogiska strategier som används vid dessa förskolor är att 

undvika att behandla barnen på ett traditionellt könskodat sätt, till exempel genom att inte ge 

flickorna komplimanger för deras utseende (Koffmar, 2014). Vi menar att en normmedveten 

pedagogik bör innefatta även ett aktivt val av barnlitteratur då litteraturen sänder signaler.  
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2. Syfte och frågeställning 

Högläsning är en vanligt förekommande aktivitet i förskolan. Barn kommer i kontakt med 

bilderböcker dagligen, då högläsning ofta är en del av förskolans vardagliga rutin. Valet av 

bilderböcker har därmed stor betydelse.  

 

Syftet med vår studie är att diskutera och problematisera hur genus framställs i illustrationer 

och text i några barnlitterära böcker.  

De frågor vi söker svar på är: 

1. Hur skildras kvinnor/flickor samt män/pojkar i bilderböcker sett ur ett 

genusperspektiv?  

2. Skiljer sig de av förskolorna mest lånade bilderböckerna från de genusmedvetet 

skrivna?  

3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom de begrepp vi valt att använda i vår studie samt 

bakgrunden till dessa. Det råder en viss oenighet kring vilket begrepp som är lämpligast att 

använda inom forskningsområdet – genus eller kön. Vi kommer även att redogöra för 

barnlitteraturens historia och roll, samt böckers betydelse och påverkan på barnen. Någon allt 

för omfattande redogörelse av barnlitteraturen kommer inte göras i denna studie, men en 

övergripande sammanfattning kan vara på sin plats för att förstå barnlitteraturens bakgrund 

och syfte. 

3.1 Genus och eller kön? 

Vår syn på genus/kön ligger nära Hirdmans (2001) beskrivning av genus, därför kommer vi 

att använda begreppet genus synonymt med Hirdmans beskrivning. Davies, som också är 

central i vår studie använder till skillnad från Hirdman ordet kön1 som begrepp. Hirdman och 

Davies använder alltså olika begrepp men fångar in, enligt vår tolkning, samma sak. Genus 

eller kön är i denna bemärkelse en social konstruktion, något som vi människor skapar och 

gör på olika sätt. 

 

                                                 
1 En. sex 
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Begreppet genus som Hirdman (2001) använder härstammar från det latinska språket och är 

synonymt med slag, sort, släkte och kön (Hirdman, 2001, s. 11).  Hirdman (2001, s. 11) anser 

att ordet genus ska förstås och användas på följande sätt:  

 

... som ett ord som gör att vi ser det vi inte såg tidigare. Jag vill att man tack vare det begreppet ska 

kunna se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna. Och mer: hur dessa formeringar 

bildar samhälleliga avlagringar, ingår i kulturens, politikens, ekonomins ”väggar” som bärande 

kolonner (Hirdman, 2001, s.11) 

 

Ordet hämtades från lingvistiken som en översättning av det engelska ordet gender, vilket 

förutom slag och sort betyder även ”the fair2 gender” (det täckta3 könet). Tanken med att ta 

detta lingvistiska begrepp var behovet av ett ord för att framhålla det feministiska budskapet. 

Det fanns ett behov av ordet för att sönderdela, undersöka och genom analys bena ut problem 

gällande kvinnors underordning och för att förstå mäns och kvinnors medverkan i den 

processen (Hirdman, 2001, s.12). Begreppet könsroll ligger nära tänkandet om genus, det 

innefattar både män och kvinnor och sociala processer. Dock har begreppet hamnat i 

blåsväder och blev ett politiskt vapen under 1960-talet. I den miljön förenklades det 

analytiska begreppet. Detta grundade sig i den lätthet och det okomplicerade tankesätt att 

”rollerna” var orsak till den ojämlikhet som dröjde sig kvar i samhället män och kvinnor 

emellan (Hirdman, 2001, s. 13).  Det som ordet könsroll hela tiden åskådliggör och håller fast 

vid, är det gömda bindestrecket mellan kön – och roll. Detta leder till en oundviklig indelning 

mellan kön som kropp (natur, biologi) och roll (social/kulturell). Att använda könsroll som 

begrepp leder enligt Hirdman (2001, s.14) till att hela tiden ge en bild av en förenklad formel 

av komponenterna ”social” + ”kön”, alltså att 1 + 1 är = 2. Med ett genustänkande däremot 

godkänner man inte 1 och 1 som någonsin verkligt och ensamt förekommande. Det finns bara 

ett 2. Hirdman (2001, s. 14) anser med detta som grund att genus ska uppfattas som ett 

redskap för att skingra denna olyckliga tudelning. Begreppet genus blev således en 

uppgörelse med begreppet könsroll.  

 

Att förstå genus – tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön – som en mänsklig 

uppfinning, en artefakt, en konstgjordhet, innebär att man försöker sudda ut den hårda uppdelning, att 

man söker nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska uppdelningen av kön/kropp – genus 

(Hirdman, 2001, s.14). 

                                                 
2 Fager, skön (Nordstedt engelska ordbok, 1997) 
3 Behaglig, förtjusande, vacker (Nordstedt svenska synonymordbok, 1992) 
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Att bruka ordet ”kön” – i betydelsen genus – som en vetenskaplig term kan vara en riskfylld 

handling, på grund av att man tvärtom förstärker ”könets” föråldrade innebörder och därmed 

underordningen. Ordet ”kön” har brukats i årtusenden och ofta i nedvärderande sammanhang. 

Med detta som grund har vi valt att använda genus som begrepp i denna studie. Ordet genus 

tar distans till det laddade ordet kön och är nödvändigt för att ha möjlighet att tala om hur 

man har talat och talar om kön. Orden och de ordval vi gör kan ha olika innebörder sett till 

det biologiskt formade könet. Exempelvis ”könsskillnaderna ger upphov till social 

differentiering” respektive ”genusskillnaderna ger upphov till social differentiering” 

(Hirdman, 2001, s.15).  

 

Genus handlar inte enbart om kroppar, utan allt: tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna 

genomsyrar världen omkring oss och fyller platser, situationer, arbete, politik etc. Det handlar om 

manligt och kvinnligt som överförda abstraktioner (Hirdman, 2001, s.16)  

 

Davies (2003, s. 10–11) tar utgångspunkt i den poststrukturalistiska teorin och menar att vi 

skapar kön genom vår sociala värld. Hon hävdar att processerna och strukturerna i den 

sociala världen är så pass starka att de kan begränsa och forma, men även förstärka individens 

handlande. Davies (2003, s. 5) vill uppmärksamma att vi gör kön genomgående under hela 

livet och har i sin forskning valt att fokusera på förskoleåldern. Traditionell 

utvecklingspsykologi menar att det främst är under denna tid som barns sociala kön 

socialiseras fram. Femininitet och maskulinitet är enligt Davies (2003, s. 27) inga medfödda 

egenskaper hos människor, utan inbyggda strukturer i samhället som sätter reglerna för hur vi 

förväntas vara. Som deltagare i det samhälle vi lever i ärver vi automatiskt “vetskapen” om 

kön så som det har konstruerats tidigare. När barnen lär sig de diskursiva praktiker4 som finns 

i samhället, så lär de sig att vara pojke eller flicka på ett korrekt sätt. Barnen vet vad som 

förväntas för att de ska kunna få en tydlig identitet inom ramen för den sociala struktur som 

råder (Davies, 2003, s. 27).  

                                                 
4 Olika verksamheter i samhället, till exempel förskola och skola, där givna normer finns för vad som anses gott, 

rätt och sant i ett visst sammanhang.  
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3.2 Barnlitteratur 

3.2.1 Vad är barnlitteratur? 

Litteratur är ett brett historiskt och kulturellt fenomen, och kan delas upp i olika genrer som 

exempelvis skönlitterära, filosofiska, religiösa, estetiska och naturvetenskapliga texter 

(Nikolajeva, 2017, s.15). När det kommer till begreppet barnlitteratur definierar 

Nationalencyklopedin begreppet som följer: 

 

 Böcker, dock ej läroböcker, utgivna speciellt för barn och unga, såväl original som bearbetad 

vuxenlitteratur. Härifrån skiljs ”barns läsning”, dvs. det som faktiskt läses i dessa åldrar 

oberoende av vuxenvärldens intentioner. Två grundläggande faktorer präglar barnlitteraturen: 

speglingen av varje epoks syn på barn och uppfostran samt anpassningen av innehåll och form 

till läsarnas förmodade behov och kunskaper (Nationalencyklopedin).  

 

Nikolajeva (2017, s.21) lyfter fram några aspekter som anses vara karaktäristiska hos 

barnlitteraturen. Dock är det av vikt att betona att det finns barnlitteratur som avviker från 

dessa “klassiska” drag: ”... enkla, men inte nödvändigtvis förenklade – handlingsorienterande 

snarare än personorienterade – presenterade ur en oskuldsfull synvinkel – optimistiska, med 

lyckliga slut – upprepande i retorik och struktur” (Nikolajeva, 2017, s. 21).  

3.2.2 Barnlitteraturens historia och syfte 

Trots att sagor och berättelser har legat till grund för uppfostran och underhållning sedan lång 

tid tillbaka så kom barnlitteraturen in relativt sent i vår historia. Barnlitteraturen etablerade 

sig i västvärlden på 1700-talet och trots att tidig barnlitteratur ägnade sig åt bland annat 

uppfostringsböcker blev skönlitterära texter snabbt det starkaste sorten av barnbok 

(Nikolajeva, 2017, s. 14). Det finns forskare som menar att barnlitteraturen förekom före 

1700-talet, men författaren (2017, s. 32) menar att barnlitteraturen, som är avsedd för en 

särskild “grupp”, inte kan finnas till förrän denna grupp uppmärksammas och godtas 

(Nikolajeva, 2017, s. 32), vilket skedde under 1700-talet. Barnlitteraturens roll i samhället har 

till stor del brukats för att undervisa, socialisera och fostra barn. Exempelvis så använde 

kristna kyrkan litteratur och konst för att påverka och styra människor.  

 

Den traditionella pedagogiska synen är att barnlitteratur styrs av de vuxnas moraliska, 

religiösa eller politiska värderingar, och utgångspunkten för litteratur är att läsningen utövar 
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en direkt moralisk påverkan. Det innebär att barnböcker skulle bedömas utifrån sin lämplighet 

som uppfostringsredskap (Nikolajeva, 2017, s. 19).  

 

Med detta som grund blir det relevant att sätta barnlitteraturen i relation till maktbegreppet 

och i vilken utsträckning barnen äger sin “egen” litteratur. Barnlitteraturen formuleras av en 

grupp människor (vuxna), för en annan grupp människor (barn). Det är självklart att detta gör 

avtryck på barnlitteraturens utförande och innehåll (Nikolajeva, 2017, s. 28). En del forskare 

menar att barnlitteratur endast bör studeras i pedagogiskt syfte och att den inte har någon 

artistisk dimension. Författaren (2017, s. 33) anser att man inte kan undgå den pedagogiska 

infallsvinkeln, men menar att pedagogiken är ett element gällande barnlitteraturens estetik 

(Nikolajeva, 2017, s. 33). Barnlitteraturen har en konstnärlig prägel som är 

överensstämmande med vuxenlitteraturen, exempelvis reflekterar den verkligheten, 

ideologiska budskap, fantasi och den behagar våra känslor. Dock är barnlitteraturen 

annorlunda med anledning av sin historiska och sociala kontext, samt sina starka rötter i 

pedagogiken (Nikolajeva, 2017, s. 34).  

3.2.3 Barnlitteraturens betydelse för barnens utveckling samt användning i 

förskolan 

Barnlitteratur är en viktig komponent för barnens utveckling på många olika sätt. Genom 

högläsning får barnen en grundläggande uppfattning om litteraturens uppbyggnad. 

Berättelsen och berättandet har betydelse för barn läs-och skrivutveckling. Fast (2016, s. 56) 

som hänvisar till Margret Meek som hävdar att barn ”move into literacy” via berättelser, då 

mycket av de kunskaper som barn inhämtar genom berättelser sker undermedvetet, 

exempelvis språkets uppbyggnad. Fast (2016, s. 56) menar att barn inhämtar även kunskap 

om världen och omgivningen som hen lever i, genom att lyssna till berättelser. Även Lynch 

(2016, s. 424) menar att barnlitteratur bidrar till barnens socialisering. Barnlitteraturen ger en 

bild av attityder, beteenden och värderingar i samhället och att den bidrar till barnets sätt att 

positionera sig i den känslomässiga och sociala världen. Litteratur beskrivs enligt Lynch 

(2016, s. 424) som ett "hem" för könsstereotyper och är ett skäl till att barnlitteratur är av 

betydelse i jämställdhetsarbetet. Barnlitteraturen har genom historien använts för att definiera 

kvinnligt och manligt. Exempelvis återges kvinnor oftast inom hemmet, i en passiv roll, 

medan män visas utomhus i ett aktivt sammanhang (Lynch, 2016, s. 424). Pospisil (2016, s.4) 

menar att barnlitteraturen och dess budskap kan få konsekvenser bortom böckerna då de 

speglar kön, vilket kan vara problematiskt då barnlitteratur bidrar till ett barns socialisering.  
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I förskolans kommande läroplan lyfts högläsning fram som något betydelsefullt och på grund 

av barnlitteraturens starka ställning i förskolan anser vi att det är av stor vikt att som pedagog 

vara genusmedveten i val av barnlitteratur och bilderböcker.  

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara 

deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en 

stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 

högläsning och samtala om litteratur och andra texter (Skolverket, 2018, s.8).  

3.2.4 Om bilderboken 

Nikolajeva (2000, s. 48) menar att handböcker i barnlitteratur ofta framställer bilderböcker 

som en genre inom barnlitteraturen såsom fantasy, saga, vardagsberättelse, djurberättelse med 

mera, hon påpekar dock att bilderböcker i sig själva är en egen, unik konstform som använder 

sig av både en verbal och en visuell kommunikation (Nikolajeva, 2000, s. 11). På så sätt 

skiljer sig en bilderbok från en berättelse eller roman När man läser en bilderbok så måste 

läsaren koppla ihop den övergripande betydelsen av de båda kommunikationsmedlen. 

Bilderboken kan enligt Nikolajeva (2000 s. 14) hanteras som en del utan barnlitteraturen, där 

budskap, motiv, ideologi och genus går att diskutera utifrån bild och text. Läran om hur vi 

tolkar dessa olika kommunikationsmedel kallas för hermeneutik. Den hermeneutiska 

modellen är en beskrivning om hur vi tolkar olika fenomen och förutsätter att vi börjar med 

att se på helheten, i detta fall text och bild. Sedan går man in på detaljer, exempelvis enstaka 

beskrivande ord eller detaljer i illustrationerna för att sedan åter igen gå tillbaka till helheten 

med en bättre förståelse. Sedan börjar man om och så går det runt i en cirkel som alltså kallas 

den hermeneutiska cirkeln (Nikolajeva, 2000, s. 13).  

 

Nikolajeva (2000, s. 22) menar att det finns fem olika kategorier av bilderböcker där ord och 

bilder samverkar på olika sätt: symmetrisk, kompletterande-, expanderande/förstärkande-, 

kontrapunktisk- och motstridig/ambivalent bilderbok. I den symmetriska bilderboken finns 

två parallella berättelser som säger i princip samma sak, en verbal och en visuell som ger 

överflödig, tydlig information till läsaren. I den kompletterande bilderboken så kompletterar 

ord och bilder varandra samt kompenserar för de luckor som kan finnas i text eller bild. 

(Nikolajeva, 2000, s. 22). Expanderande/förstärkande bilderbok innebär att man inte kan 

förstå texten utan bilderna eller tvärtom. Detsamma gäller i en kontrapunktisk bilderbok där 

man även kan få uppleva hur ord och bilder står i kontrast till varandra och kan ifrågasätta 
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varandra på vad Nikolajeva (2000, s. 22) beskriver som ett kreativt och spännande sätt. I den 

motstridiga/ambivalenta bilderboken så stämmer inte ord och bilder ihop utan det finns en 

konflikt och/eller en förvirring mellan de båda mediernas betydelser.  

3.2.5 Bilderbokens personskildring 

I barnlitteratur används många olika knep för att skildra karaktärernas personligheter, ofta är 

det en beskrivning som omfattar både det yttre (kläder, rörelser) och psykologiskt 

(egenskaper, känslor). (Nikolajeva, 2000, s. 139). I en bilderbok så blir personskildringen 

bredare då skildringen kan ske både genom beskrivande text och genom illustrationerna.  

Nikolajeva (2000, s. 140) menar att det yttre mer effektivt beskrivs genom illustrationer, 

medan det psykologiska och egenskaper oftast lättast beskrivs i texten. Den psykologiska 

personskildringen sker bäst genom ord. Det går inte att på ett direkt och tydligt sätt avbilda 

alla mänskliga egenskaper såsom visdom, mod, oskuldsfullhet. Däremot kan personernas 

gester, ansiktsuttryck och poser kan visa enkla känslor och attityder så som glädje, rädsla, hat 

eller vrede. (Nikolajeva, 2000, s. 140). Texten kan också säga exakt samma sak som vi ser i 

illustrationerna, exempelvis att “karaktären är blond” när det i illustrationerna finns en tydligt 

blond karaktär. (Nikolajeva, 2000, s. 139–140). Bilder kan inte alltid återge karaktärens kön 

utan att avbilda könsorganen, vilket sällan förekommer menar Nikolajeva (2000, s. 143). Med 

mänskliga karaktärer är det dock lätt att framhäva kön genom visuella stereotypiska 

illustrationer. Här ger Nikolajeva (2000, s. 143) exempel som att pojkar har kort hår, flickor 

har långt hår, pojkar har byxor och flickor har klänning. 

4. Tidigare forskning 

Följande forskning är central för vår studie då den behandlar hur genus skildras i 

barnlitteratur. I sökningar av tidigare forskning har Summon, Libris och Eric använts. Även 

Google har använts i sökning av aktuella debattartiklar. Våra sökord har varit följande: 

Genus, gender, kön, könsroller, normer, barnlitteratur, children literature, preeschool och 

förskola. Sökningen har begränsats till avhandlingar och tidskrifter sorterade efter 

utgivningsår. Artiklarna har i sökningen sorterats efter “peer-review” vilket innebär att de är 

granskade och att de har en god kvalitet. Följande frågor har legat till grund för granskningen 

av tidigare forskning: Vilket är det undersökta problemet? Vilket är studiens syfte? Vilket 

teoretiskt perspektiv har använts i studien? Vilket/vilka är studieobjekten? Vilken/vilka 

metoder och tillvägagångssätt har använts? Vilka är de mest centrala resultaten? 
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4.1 Lynn Elefsen (2015) 

Titeln på avhandlingen är: Content Analysis of Archetypal Portrayal of Females in Picture 

Books Read in Preschool Classrooms. Fokus i denna avhandling är porträtteringen av 

kvinnliga karaktärer i barnlitteratur samt hur dessa framställs i litteratur vald av förskolans 

personal (Lynn Elefsen, 2015, s. 11). Den problemformulering som framhålls är att den 

litteratur som förskollärare väljer för högläsning i förskolan påverkar barnen i det långa 

loppet. Flickor och kvinnor framställs ofta som svagare, som att de kan mindre och håller sig 

hemma. Detta påverkar flickors självbild och får dem att tro att de inte kan lika mycket som 

pojkar, vilket i förlängningen ger färre livs- och karriärval för flickor (Lynn Elefsen, 2015, s. 

10). Studiens syfte är enligt författaren att identifiera de typiska roller som kvinnor och 

flickor ges i den barnlitteratur som förskollärare väljer för högläsning. Som metod fick 13 

förskollärare skriva loggbok över de böcker som lästes vid högläsningen under två veckors 

tid (Lynn Elefsen (2015, s. 43). Dessa loggböcker var förberedda med frågor att besvara för 

att få ett så rättvist resultat som möjligt. Utifrån loggböckerna analyserades hur flickor och 

kvinnor framställs i dessa böcker genom att använda “Madsens 3-stegs metod” (Lynn 

Elefsen, 2015, s. 44) som tydliggör traditionella stereotypiska roller. Studieobjektet i denna 

studie består till största delen av de analyserade böckerna, men även de loggböcker som 

förskollärarna som valt litteraturen har nedtecknat. Lynn Elefsen (2015, s. 86) kommer i 

resultatet fram till att de har flesta kvinnliga karaktärerna i de analyserade böckerna hade 

stereotypa karaktärsdrag, de framställdes som passiva och de serverade andra. En stor andel 

av de kvinnliga karaktärerna var även tysta, alternativt talade lite i berättelserna, endast 26% 

av de analyserade kvinnliga karaktärerna talade. Studien tar teoretiskt avstamp i Gilligan 

(1982) och Jung (1959) som bland annat står bakom studiens analysmetod. Analysmetoden 

synliggör hur kvinnor framställs könsstereotypiskt, samt hävdar att dessa karaktärer påverkar 

flickors framtida resonerande och beslutsfattande. 

4.2 Filipovic (2017) 

Titeln på artikeln är: Gender Representation in Children’s Books: Case of an Early 

Childhood Setting. Filipovics (2017, s. 310) syfte med fallstudien var att identifiera och 

analysera mönster angående genusskildringar i barnlitteratur. Studien är gjord utifrån ett 

normkritiskt perspektiv. (Filipovic, 2017, s. 313). Filipovic (2017, s .319) formulerar en 

problematik kring att böcker som läses för barn ger några av deras tidigaste syn på kön, genus 

och hierarki. Det är bland annat genom barnböcker som barn lär sig att förstå sin förväntade 
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plats i samhällets strukturer som flicka/kvinna eller pojke/man. Som metod valdes åtta lärare 

ut som arbetar med barn i åldrarna 1–5 år. Lärarna skrev dagbok över de böcker som de läst 

med barnen och de var även en del av en fokusgrupp där framställningen av kvinnor och män 

i litteratur diskuterades. Totalt 15 av dessa barnböcker analyserades sedan (Filipovic, 2017, s. 

312). Studieobjektet i denna studie är alltså den valda litteraturen. I de 15 insamlade böckerna 

analyserades bland annat hur kvinnor och män framställs, av vilket kön huvudkaraktärerna är 

samt hur de framställs i böckernas bilder och illustrationer. Även hur karaktärerna talar och i 

vilken utsträckning de gör det, analyserades. Filipovic (2017, s. 312). Analysen i studien 

visade på ett tydligt genusmönster, däribland en underrepresentation av kvinnliga karaktärer 

och stereotypiska framställningar (Filipovic, 2017, s. 310). I studien framkom även att de åtta 

individerna i studien saknade erfarenhet och medvetenhet kring genus i barnlitteratur. 

4.3 Lynch (2016) 

Titeln på artikeln är: Where Are All the Pippis? The Under-representation of Female Main 

and Title Characters in Children’s Literature in the Swedish Preschool. Lynch (2016, s. 423) 

lyfter problematiken kring att Sverige, trots att vi ligger bland de tio främsta länderna 

gällande jämställdhet, visar forskningen att pojkar får mer plats i förskolan, både fysiskt och 

verbalt. Forskning visar även att pojkar förväntas dominera, vara mest aktiva och 

initiativtagande medan flickor förväntas vara passiva, flitiga och hjälpsamma. Lynch (2016, 

s. 423) menar att forskning visar på att pojkar får mer frihet än flickor att uttrycka sig i 

förskolan, och ställer sig därmed frågan om en studie av barnlitteraturen som läses i förskolan 

kommer ge samma bild. Syftet med studien är, att undersöka hur ofta barn exponeras för 

kvinnliga och manliga karaktärer i litteraturen som läses i svensk förskola. Lynch (2016, s. 

424) bygger sin studie på forskning om genus, könsroller och framställningen av dessa.  

 

Barnlitteraturen ger en bild av attityder, beteenden och värderingar i samhället och skolan, 

och den bidrar till barnets sätt att positionera sig i den känslomässiga och sociala världen. 

Litteratur beskrivs här som ett "hem" för könsstereotyper och är ett skäl till att barnlitteratur 

är av betydelse i jämställdhetsarbetet. Barnlitteratur har genom historien använts för att 

definiera kvinnligt och manligt. Sex förskolor har involverats i studien och i sex månader 

förde förskollärare noteringar över litteraturen som lästes vid högläsning. Totalt 

rapporterades 618 läshändelser. Analysen grundas i dessa 618 läsande händelser, och fokus 

ligger på hur ofta litteratur med kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer läses (Lynch, 
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2016, s.426). Studieobjektet är text och bild i litteraturen. Resultatet visar att kvinnor är 

underrepresenterade i litteraturen som läses i förskolan i Sverige. Dubbelt så många böcker 

hade manliga huvudkaraktärer och förskollärare väljer ofta litteratur med manliga 

huvudkaraktärer (Lynch, 2016, s. 433).  

4.4 Pospisil (2016) 

Titeln på avhandlingen är: Examining Early Childhood Gender Socialization Through 

Children’s Picture Books. Pospisil (2016, s. 4) menar att barnlitteratur skildrar vårt 

patriarkaliska samhälle då böckerna domineras av män och avbildar patriarkala genusnormer. 

Pospisil (2016, s. 4) hävdar att detta får konsekvenser bortom böckerna då dem speglar 

skadliga och begränsande kulturella representationer av kön som barn tillägnar sig. Syftet 

med denna analys är att undersöka skildringar av kön som finns i barnlitteratur. Författarens 

teoretiska bakgrund bygger bland annat på Goffmans dramaturgiska teori som hävdar att 

"självet" är en produkt av våra dramaturgiska föreställningar med andra (2016, s. 10). 

Pospisil (2016, s. 11) menar att även Butler ser på kön som en social konstruktion, inte ett 

naturfenomen och arbetade för att dekonstruera det. Författarens (2016, s. 13) metod är en 

kvalitativ innehållsanalys med fokus på förekomst av kön, innebörder och relationerna mellan 

ord och begrepp. Pospisils (2016, s. 13) studieobjekt är text och bild i 20 barnböcker 

barnböcker från 2000–2012. Urvalet skedde slumpmässigt utifrån boken “Bäst Böcker för 

Barn”. Med hjälp av kvalitativ kodning analyserades genusrepresentationer i varje bok. 

Författaren konstruerade ett schema över koder för att identifiera kön. Faktorer som skulle 

utgöra kategoriseringar övervägdes utifrån tidigare forskning, exempelvis ägodelar, 

aktiviteter, beteenden, kläder, utseende och barnomsorg.  Pospisil (2016, s. 15) försökte 

“koda” genom handlingsfraser så som “kvinna/mamma som tar hand om sitt barn” för att på 

så sätt visa på en handling och inte kategorisera kvinnan som “bara mamma”. Hon framställs 

istället som en kvinna med egen identitet som utför en handling, i detta fall tar hand om sitt 

barn, hon ÄR inte, utan hon GÖR. I analysen identifierades karaktärernas kön samt 

pronomen, verb, och adjektiv-användningen, då könstereotyper och porträtt är identifierbara i 

språkanvändningen. Verb kodas i tre kategorier: fysisk (t.ex. sprang), interaktionella (t ex 

berättade) och emotionella (t ex glad) (Pospisil, 2016, s. 16). Studiens resultat visar att 

barnens barnlitteratur reflekterar vårt patriarkaliska samhälle då de är mans-centrerade, mans-

dominerande och manligt identifierade (Pospisil, 2016, s. 4). Pospisil (2016, s. 53) menar att 

det finns en växande medvetenhet och efterfrågan på genusmedvetna barnböcker. Urvalet av 
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barnböcker från de senaste 15 åren representerar inte denna efterfrågan, utan böckerna 

fortsätter att återspegla ett traditionellt patriarkaliskt samhälle. Exempelvis skriver (Pospisil, 

2016, s. 51) att pojken i boken “Mucky Duck” (2003) älskar att spela fotboll, leka i lera och 

bli smutsig samt måla med färg och ställa till en enda stor röra, medan Lulu i boken ”Alex 

and Lulu: Two of a kind” (2005) också gillar att måla, men hon gör det på ett stillsamt och 

städat sätt och hon har på sig ett förkläde. 

4.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen har en samstämd syn då resultaten visar på att barnlitteraturen domineras av 

manliga karaktärer samt att traditionella föreställningar om genus framställs i både text och 

illustrationer genom exempelvis passiva flickor och aktiva pojkar. I forskningen finns en 

samklang kring att den litteratur som läses högt i förskolan påverkar barnen och deras syn på 

sig själva samt visar upp förväntningar på hur flickor och pojkar ska vara. Pojkar förväntas 

vara mycket utomhus, vara aktiva, ledande och dominanta, medan flickor förväntas vara 

mycket inomhus, vara tysta, flitiga och passiva.  

5. Teoretiska utgångspunkter och analysredskap 

I detta kapitel presenteras våra utgångspunkter samt våra analysredskap. Det finns inte en, 

utan flera teorier om genus och därmed anser Nilholm (2016, s. 81) att formuleringen ”teorier 

om genus” är mer lämplig än “genusteori”. Följande teorier är centrala för vår studie då 

barnlitteratur är ett verktyg där barn socialiseras till att göra genus på socialt föreskrivna sätt.  

 

Davies (2003, s.10–11) har som tidigare nämns, sina rötter i den post-strukturalistiska teorin 

som säger att vi skapar genus genom vår sociala värld. Davies (2003, s. 6) visar att det 

överallt finns könsbestämda föremål och kläder. I närmsta butik finns bland annat 

könsbestämda nappar, kläder, blöjor, porslin och leksaker. Allt finns i pojk- respektive 

flickversioner och det är i allt detta som barnet ska skapa sig sitt kön. Vi väljer kön genom 

sättet vi för oss, skrattar, äter, bråkar, skriker, leker, väljer leksaker och kläder samt kamrater, 

tv-program och aktiviteter. Barn i förskolan använder ofta kläder för att uttrycka sitt kön 

enligt Davies (2003, s. 30). Det är ett tydligt sätt att visa kön då kjolar, handväskor, 

barnvagnar och dockor signalerar femininitet, medan byxor, rockar, superhjältedräkter, vapen 

och uniformer signalerar manlighet. Att positionera sig som kvinna eller man handlar inte 

bara om de språkliga begreppen utan det är även en fysisk process. Barnens fysiska kropp 
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skapar kön fysiskt genom vad de gör, till exempel genom att välja frisyr och klädsel vilket 

Davies (2033, s. 28) menar är det mest tydliga och uppenbara sättet att se om någon 

identifierar sig som man eller kvinna. Att välja klädsel och frisyr är något som ofta 

överlämnas åt barnen, det är alltså detta som till stor del understryker deras kön (Davies, 

2003, s. 28). Davies tar upp flera olika exempel på hur barn är medvetna om detta och aktivt 

väljer kläder eller frisyr för att kategorisera sig i “rätt kön”. Som exempel anger Davies att ha 

klänning/kjol och uppsatt eller långt hår för att visa att man är flicka samt eller klä sig i byxor 

och sportiga, praktiska kläder för att visa att man är pojke. Davies (2003, s. 30) lyfter även 

här fram hur detta begränsar flickor om de generellt klär sig enligt normen och har mindre 

rörliga och praktiska kläder än vad pojkar har. En klänning visar alltså på kvinnlighet hos 

dennes bärare, men den begränsar också idén om vad flickan eller kvinnan kan vara eller bli. 

Här sker en tydlig uppdelning mellan de byx-bärande pojkarna och klännings-bärande 

flickorna. (Davies, 2003, s. 30). Även vårt kroppsspråk är en del av hur vi gör kön. Flickor 

sitter ofta i mer onaturliga och undergivna ställningar med benen i kors eller knäna ihop, 

medan pojkar är betydligt mer fria att sitta med benen isär, ett tecken på dominans och 

självförtroende. Davies (2003, s. 30) visar att flickor som sitter som pojkar inte alls betraktas 

som dominerande eller självsäkra utan betraktas då istället som sexuellt provokativa och 

lättillgängliga. ”Vårt kroppsspråk och hur vi tolkar det, beror på vilket kön vi har tilldelats 

och vad som räknas som tillåtet inom detta.” (Davies, 2003, s.30).  

 

Även Nikolajeva (2000, s. 143) skriver att manliga karaktärer i bilderböcker ofta framställs 

med kort hår och byxor medan kvinnliga karaktärer framställs med långt hår och kjol. 

Nikolajeva, (2000, s. 167) menar även att man kan kringgå genusfrågan genom att använda sig 

av föremål eller djur som karaktärer istället för mänskliga karaktärer, men att det då istället kan 

bli att dessa karaktärer porträtteras med könsstereotypisk klädsel eller hår. Författaren skriver 

vidare att karaktärer vanligtvis skildras som vilda, olydiga, nyfikna, äventyrslystna, busiga 

killar eller som lugnt lekande, omhändertagande, bakande, lugna, lydiga flickor. Här lyfts även 

fram att flickor ofta avbildas i rosa och pojkar i blått, samt att flickors intressen och aktiviteter 

klichéartat skildras genom bilder av söta djur eller av familjen, medan pojkarna intresse 

avbildas genom bilder på superhjältar, cowboys och sport (Nikolajeva, 2000, s.170).  

 

Nikolajevas (2017, s.193) schema över vad som i ett normativt perspektiv anses vara typiskt 

manliga eller kvinnliga egenskaper är användbart som analysverktyg i vår litteraturstudie. 

Detta schema över könsstereotyper bygger på de olika förväntningar som finns på flickor 
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respektive pojkar gällande förmågor och beteende. Detta schema kan användas för att se hur 

stereotypa fiktiva karaktärer skildras (Nikolajeva, 2017, s. 192).  

 

Kvinnor/Flickor Pojkar/Män  

Vackra/svaga Starka 

Aggressionshämmande Våldsamma  

Emotionella/milda Känslokalla/hårda 

Lydiga Aggressiva 

Självuppoffrande  Tävlande 

Omtänksamma, omsorgsfulla, omhändertagande Rovgiriga 

Sårbara Skyddande 

Beroende Självständiga 

Passiva Aktiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt (mängd//antal över kvalitet)  Tänker kvalitativt (med kvalité över mängd/antal)  

Intuitiva  Rationella 

(Nikolajeva, 2017, s. 193).  

 

Utöver dessa förmågor och beteende finns ytterligare aspekter som vi menar att vi behöver ta 

hänsyn till då de framställs som “könade”. Med “könade” menas att förmågorna kan 

associeras till kvinnligt/manligt i bilderböckerna. Dessa aspekter får inte falla bort endast på 

grund av att det inte tillhör den mall vi utgår från, eftersom detta kan vara avgörande för hur 

litteraturen i studien skildras och tolkas. Det handlar exempelvis om könade aktiviteter, som 

även Davies (2003) lyfter fram. Utöver detta har vi uppmärksammat yrken som kan ses som 

”könade”, exempelvis yrken där teknisk kompetens är central. Miljön som bilderböckerna 

utspelar sig i kan även ibland vara av vikt, exempelvis med vilka färger ett rum illustreras 

med, samt vilka leksaker karaktären har i sitt rum, för att nämna några exempel. Nedan har vi 

kompletterat med ett schema gällande aspekter som vi menar är betydelsefulla och behöver 
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lyftas fram utöver Nikolajevas schema. Vi har även lagt till “omhändertagande” under 

Nikoljevas “omtänksamma/omsorgsfulla” 

 

Kvinnor/flickor Pojkar/män 

Färger/tryck (tex rosa, blommigt) Färger/tryck (tex blå, superhjältar) 

Aktiviteter/intressen (tex dans, dockor) Aktiviteter/intressen (tex sport, robotar)  

Yrken/uppgifter (tex omvårdnad) Yrken/uppgifter (tex teknik) 

Klädsel (tex kjol, klänning,) Klädsel (tex byxor, skjorta) 

6. Metod 

I följande kapitel beskrivs samt förklaras de metoder som använts i studien, exempelvis 

tillvägagångssätt, hur materialet har valts ut, vilka analysredskap som använts och hur 

materialet har bearbetats.  

6.1 Etiska val 

Då vi enbart kommer att analysera litteratur kommer inga personer beröras direkt av vår 

undersökning. Konfidentialitetskravet behöver dock beaktas då förskolorna och biblioteken 

som ingår i studien inte namnges (Vetenskapsrådet, 2017). Insamlade data kommer endast att 

användas i forskningsändamål till det som studien är avsedd för i enlighet med 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

6.2 Tillvägagångssätt  

Vår första tanke var att se på nordisk barnlitteratur och undersöka hur kvinnliga och manliga 

karaktärer framställs, men under arbetets gång och i samband med att vi läste tidigare 

forskning, så insåg vi att vi redan fått svaret på den frågan. Vi valde då att gå en annan väg 

och undersöka och jämföra fem barnlitterära böcker som har en mer genusmedveten 

utgångspunkt med de fem mest utlånade böckerna till förskolor i kommunen för att se vilka 

likheter vi kan identifiera, eller om, och i så fall hur, de skiljer sig. Vi anser att detta är något 

som kan behöva tillföras till den forskning som finns idag för att identifiera skillnader och 

olikheter utifrån en positiv infallsvinkel, alltså genom jämförelse med genusmedvetna 

bilderböcker. Som nämns inledningsvis är det allt mer vanligt att könsnormer suddas ut, då 

exempelvis pojkar framställs som mer tillbakadragna och med både (enligt normen) 



 

16 

 

maskulina och feminina egenskaper (Svd, 2007). Vi vill undersöka, diskutera och 

problematisera om så är fallet. I vår studie vill vi undersöka hur genus skildras i barnlitteratur 

(bilderböcker). Vår studie bygger på analyser av barnlitteratur i form av illustrationer och 

text, vilket är vårt studieobjekt. Studien är huvudsakligen kvalitativ. Vad som utmärker 

kvalitativa data är enligt Björkdahl Ordell (2007, s. 193) svårare att beskriva, men det handlar 

om individers upplevelser och tolkningar av olika fenomen återgett som text, vilket kan 

appliceras på vår studie då vi studerar och tolkar löpande text och illustrationer och dess 

innebörder i bilderböcker. Vår forskning är delvis av kvantitativ. Björkdahl Ordell (2007, s. 

192) beskriver kvantitativt som “när man använder siffror eller i överförd bemärkelse, ord 

som betecknar mer än, mindre än, sällan eller ofta etcetera”. Dessa aspekter stämmer överens 

med vår metod, då vi mäter mängden av kvinnliga/manliga/neutrala karaktärer. Vi urskiljer 

även mängden av karaktärernas egenskaper och utseende, vilket har betydelse för det 

sammantagna resultatet.  

6.3 Urval 

Urvalet skedde på ett bibliotek med hjälp av en bibliotekarie som tog fram en lista på de av 

förskolorna mest lånade böckerna i kommunen år 2018. Listan kommer från bibliotekets 

bokbuss. De fem mest utlånade böckerna är slumpmässigt utvalda då böckerna på listan inte 

var rangordnade. De fem genusmedvetna böckerna har valts ut av en för oss okänd 

bibliotekarie, med undantag för en av böckerna som är utvald av oss som vi stött på under 

utbildningens gång. Den litteratur som studerats riktar sig till förskolans äldre barn 3–6 år.  

6.4 Analysmetod 

Vår metod för analys av insamlade data är en systematisk analys. Med systematisk analys 

analyseras dokumenten på ett genomtänkt och systematiskt vis (Löfdahl och Peréz Prieto, 

2014, s. 168).  Utvalda barnböcker behöver gås igenom och analyseras på ett systematiskt 

och likvärdigt sätt och utifrån samma kriterier, för att kunna få fram ett så rättvist och säkert 

resultat som möjligt (Löfdahl och Peréz Prieto 2014, s. 168). För att kunna analysera 

barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv krävs en analysmodell att utgå från. Vårt 

analysverktyg i form av Nikolajevas schema över typiskt manliga eller kvinnliga egenskaper 

(2017, s. 193). Vår tanke är att detta schema kan överföras till både illustrationer och text i 

bilderboken där både ord och bild är betydelsefulla och samverkar. Utifrån Nikolajevas 

(2017) Schema skapade vi frågeställningar som ett hjälpmedel då vi kom fram till att ett 
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sådant behövdes för att bearbeta litteraturen i stort och plocka ihop olika delar till en helhet. 

Vi sammanfattade först samtliga böcker i sin helhet och identifierade huvudkaraktären och 

hur denna benämns språkligt: manlig, kvinnlig eller neutral. Sedan analyserade och 

sammanfattade samtliga böcker sida för sida. Förutom analysschemat använde vi oss av 

följande frågeställningar för att identifiera olika egenskaper och beteenden:  

 

- Vilka egenskaper/beteenden och känslor framhålls hos huvudkaraktärerna? 

(Huvudkaraktär + närmaste/största rollerna).  

- Vad har karaktärerna för utseende och hur ser miljön ut? (exempelvis kläder, hår, 

inredning).  

- Vilka aktiviteter/intressen utspelar sig? (tex dans, fotboll, lek med dockor etc).  

7. Resultatredovisning och analys 

I denna del av studien presenteras, sammanfattas och analyseras de bilderböcker vi granskat. 

Som tidigare nämnts utgörs dessa bilderböcker av dels de fem mest utlånade till förskolor i 

kommunen, dels fem genusmedvetna bilderböcker. Den litteratur som studerats riktar sig till 

förskolans äldre barn, 3–6 år. Anledningen till att dessa böcker klassas som genusmedvetna 

motiveras under presentationen av böckerna. De fem mest utlånade böckerna är slumpvis 

utvalda utifrån en lista över statistik som fanns på kommunens bibliotek.  

7.1 Presentation av bilderböckerna  

Mest lästa:  

● Kenta och barbisarna (2010). Författare och illustratör: Pija Lindenbaum.  

● Halvan - Här kommer bärgningsbilen (1998). Författare: Arne Norlin. Illustratör: 

Jonas Burman.  

● Gittan och gråvargarna (2001). Författare och illustratör: Pija Lindenbaum.   

● Alfons och odjuret (1978). Författare och illustratör: Gunilla Bergström.  

● Godnatt Alfons Åberg (2006). Författare och illustratör: Gunilla Bergström.   

 

Genusmedvetna:  

● Prinsen och pojken (2013). Författare: Isak Fearon. Illustratör: Roberth Fearon. 

● Knöl och bök och dammråttorna (2014). Författare: Tina Engström. Illustratör: Millis 

Sarri.  
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● Konrads klänning (2014). Författare: Åsa Mendel-Hartvig. Illustratör: Caroline 

Röstlund.  

● Snäll (2008). Författare: Gro Dahle. Illustratör: Svein Nyhus. 

● Varför gråter pappan? (2011). Författare Kristina Murray Brodin. Illustratör: Bettina 

Johansson.  

7.2 Sammanfattning och analys av de fem mest lånade böckerna 

7.2.1 Kenta och barbisarna 

Övergripande sammanfattning av boken: Kenta är bra på 

fotboll, “passa mig!” brukar de andra killarna skrika till 

honom. Killarna på förskolan leker andra lekar också, 

brottning, krig och bygger robotstridare som skär blod. 

Kenta vill hellre leka med tjejerna och barbie. När killarna 

kommer in gömmer sig Kenta på toan, men killarna vill 

också vara med och leka och dansa balett, och efter baletten 

drar alla ut och spelar fotboll. Kenta är huvudkaraktär och 

benämns som ”han”. De andra karaktärerna benämns som 

”killarna”, ”tjejerna”, ”pappa” och ”fröken”.  

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Kenta framställs mestadels i en passiv position, han tänker kvalitativt. De andra killarna 

framställs i motsats till Kenta som aktiva, starka, våldsamma, hårda, tävlade, aggressiva. 

Tjejerna intar en mer passiv roll i förhållande till killarna. Dom är omtänksamma, 

omsorgsfulla och lydiga. Sedan vänder berättelsen, tjejerna blir aktiva och självständiga. 

Deras lekar tolkas inte längre som lugna, omtänksamma och omsorgsfulla. Dockorna i leken 

får egenskaper som självständiga, hårda och beskyddande. Kenta och tjejerna tar på sig 

kjolar och klackskor och dansar. Killarna kommer in och är också med och dansar, de 

framstår inte längre som våldsamma, hårda, tävlade, aggressiva. Efter dansen drar alla ut och 

spelar boll, Kenta skjuter en rökare rakt i krysset. I slutet av berättelsen blir Kenta aktiv och 

visar även på egenskaper som stark, hård och tävlande.  

 

Vad har karaktärerna/miljön för utseende? 

Kentas Pappa har T-shirt, camouflagebyxor, sneakers och en väska som det står ”sport” och 
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”gym” på. Pappan framställs som stor och stark till utseende genom illustrationerna. Kenta 

och ”killarna” har kort hår, byxor och T-shirt, färgerna på deras kläder är mer mörka och 

dova (svart, grön, blå).”Flickorna” har längre hår, en av dom har en gul klänning med prickar 

och en annan ett rosa linne med blommor (mer färgglada). Barbiedockorna som är med i 

leken har klänningar i rött och orange och deras hår är långt och blont/svart. Deras 

ansiktsuttryck visar dock på en hård sida (se bild 1). I leken med tjejerna har Kenta en rosa 

kjol med blommigt skrynkel och tjejerna ha gul, grön, och vit kjol med blommiga mönster. 

När killarna ansluter till leken har alla karaktärer (Kenta, killarna och tjejerna) på sig kjolar i 

olika färger och mönster. Åke har en rosa kjol. I rummet där “tjejerna” leker med barbisarna 

är miljön utformat som en hemlik miljö, med exempelvis spis. Rummet är inrett med 

rosa/blommiga väggar.  

7.2.2 Halvan - Här kommer bärgningsbilen  

Övergripande sammanfattning av boken: Vi får följa med 

Halvan in i leken när han arbetar med sin bärgningsbil. Han 

får olika uppdrag och hjälper bland annat en man och en 

dam som har fått bilproblem. Halvan framställs som mycket 

kunnig, och i boken skrivs fram att han i sin lek har fru och 

barn. En fru som han ger en puss på kinden och barn han 

ger julklappar till. Halvan är en av manligt kön vilket 

framkommer på bokens första sida då han benämns just som 

en “han”.  

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Halvan framställs som rationellt tänkande, teknisk, självständig, stark, ordentlig, aktiv, 

hjälpsam och med ett stort intresse för bilar. Han framställs även som försörjare till sin fru 

och sina barn samt skyddande och romantisk. De två karaktärer som Halvan hjälper i boken, 

“Tanten” och “Gubben” framställs båda som passiva, sårbara samt beroende av hjälp. 

Tanten än mer än Gubben då hon även framställs som mycket tekniskt okunnig och 

emotionell. Då Halvan går på café framstår servitrisen Elsa som omhändertagande och 

omsorgsfull som serverar de mer aktiva uniformerade männen som arbetar på polisen, 

brandkåren och med att bärga bilar.  

 

Vad har karaktärerna/miljön för utseende? 
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Halvan som barn har kort och kläder i dova färger, han bär blå jeans och en grå långärmad 

tröja vilket är typiskt för manliga karaktärer. Halvan som vuxen har kort hår och bär 

arbetskläder (blå/gul/orange). Gubben med Saaben bär beiga byxor, en blå jacka och en 

stickad mössa medan Tanten har grått lockigt hår, grå/brun kappa med kjol/klänning under 

samt en liten handväska. Servitrisen Elsa har långt hår och en ljus blus medan de arbetande 

männen har uniform. Miljön uppfattas som neutral genom boken därför läggs inget fokus på 

det.  

7.2.3 Gittan och gråvargarna  

Övergripande sammanfattning av boken: Gittans förskola 

ska på utflykt i skogen, alla de andra barnen, främst Nils är 

modiga och tuffa, men Gittan är rädd för allt och vågar 

ingenting. Sedan blir Gittan lämnad ensam i skogen och 

finner nya vänner i gråvargarna och blir då plötsligt både 

modig och aktiv. Gittan benämns som ”hon”.  

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna?  

Gittan framställs i början av boken som rädd - svag, lydig, 

passiv. agressionshämmad, ensam, ängslig, orolig vilket kan kopplas till sårbar. Nils 

framställs som stark och aktiv då han är modig, social, framåt och orädd. När Gittan tappar 

bort sin förskolegrupp och blir ensam i skogen så framstår hon som lydig, rationell, sårbar, 

beroende och passiv. Men finner sedan gråvargarna och förvandlas till en mer aktiv, 

självständig och ledande karaktär i kontrast till gråvargarna som framställs som lydiga, 

rädda/svaga och beroende.  

 

Vad har karaktärerna/ miljön för utseende?  

Gittan bär en röd jacka och mörka byxor, har axellångt mörkt hår och glasögon. Gittans 

förskolegrupp finns åtta barn illustrerade varav de med kort hår har byxor på sig och kläder i 

färgerna blått, brunt och grått. De barn med längre hår har grå, röda och orange kläder och en 

av dessa har kjol på sig. Miljön uppfattas som neutral genom boken därför läggs inget fokus 

på det.  
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7.2.4 Alfons och odjuret 

Övergripande sammanfattning av boken:  Alfons svårt att 

sova. Han tänker tillbaka på vad som hänt under dagen. Han 

spelade fotboll och råkade sparka bollen så högt och så 

långt att den försvann. Alfons grälade på bollkallen som inte 

kunde hitta den, en oskyldig liten pojke, det slutade med att 

Alfons slog till honom. När Alfons tänker på det upptäcker 

han till sin stora skräck att ett odjur lurar under hans säng, 

under följande vecka försöker han hitta pojken och be om 

förlåtelse men pojken står inte att finna någonstans. Men så 

en dag upptäcker han den saknade bollkallen, vilket gör att 

odjuret försvinner. Alfons ber om ursäkt och de två blir 

vänner igen. Alfons som är huvudkaraktär benämns som han.   

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Första delen av berättelsen framstår Alfons som våldsam och aggressiv. Sedan framstår han 

även som analyserande, emotionell, sårbar och omtänksam/omsorgsfull. Alfons pappa 

framstår som den omhändertagande, han är omtänksam/omsorgsfull.  

 

Vad har karaktärerna/miljön för utseende? 

Alfons, brun tröja, svarta shorts och orange/bruna skor, kort hår. Lillkillen har rosa jacka, röd 

tröja, bruna shorts och bruna skor, kort hår. Miljön uppfattas som neutral genom boken därför 

läggs inget fokus på det.  
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7.2.5 Godnatt Alfons Åberg 

Övergripande sammanfattning av boken: Alfons är busig i 

kväll, han vill inte sova. Pappa har läst saga, men det räcker 

inte. Nu måste pappa hämta ett glas vatten och leta efter 

lejon i garderoben. Och så måste Alfons ha sin nalle. 

Alfons, samt alfons pappa benämns som “han”.  

 

vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

I denna berättelse har fokus valts att riktas mot Alfons 

pappa, han skildras som den omhändertagande personen, 

han är omhändertagande, omsorgsfull och omtänksam, han står i köket och servar Alfons 

med diverse saker.  

 

Vad har karaktärerna/ miljön för utseende? 

Alfons har en vit pyjamas på sig. Han har kort mörkt hår. Alfons pappa har bruna byxor, en 

brun tröja med vit skjorta under, gröna tofflor och en pipa i munnen. Pappa är flintskallig. 

Vid ett tillfälle ser vi Alfons pappa i köket med ett vit/rosa-blommigt förkläde. Alfons rum är 

blått, vilket kan illustrera både färgen på rummet eller att det är mörkt i rummet. I Alfons rum 

kan leksaker urskiljas: En docka, en fotboll och en lastbil. 

7.3 Sammanfattning och analys av de fem genusmedvetna böckerna 

7.3.1 Knöl och Bök och dammråttorna  

Motivering: Huvudkaraktärerna Knöl och Bök uppfattas 

som neutrala med grund i Nikolajevas (2000, s.167) 

beskrivning där hon menar man kan neutralisera 

karaktärerna genusmässigt genom att använda sig av 

föremål eller djur som karaktärer istället för människor.  

 

Övergripande sammanfattning av boken: Knöl och Bök har 

ett stökigt rum, pappa tycker att de ska städa. Men hur gör 

man när armarna hellre vill göra annat och man är rädd för dammråttor? Knöl och Bök får 

hjälp av morbror Mojäng att städa. Knöl och bök är könsneutrala. 
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Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Knöl och Bök framställs genomgående i boken som aktiva, busiga, slarviga, trotsiga, otåliga, 

rovgiriga och lekfulla, Pappan skrivs fram som ordentlig och allvarlig, ordningsam, 

omsorgsfull. Morbror Mojäng skrivs fram som auktoritär, smart, omhändertagande, ledande, 

aktiv och rationell.  

 

Vad har karaktärerna (alternativt rummet) för utseende? 

Knöl är en ljusbeige figur med en gulrandig tröja med ett grönt K på, Bök är en mörkbrun 

figur, något större än Knöl och har en grönrandig tröja med ett gult B på. Morbror mojäng är 

en gul figur med orange mustasch, piercing i örat och solglasögon. Han bär en blå overall och 

har hårigt bröst. Pappa är en mörkbrun figur med glasögon och en röd tröja med döskalle på. 

Miljön uppfattas som neutral genom boken därför läggs inget fokus på det.  

7.3.2 Varför gråter pappan?  

Motivering: OLIKA förlag är ett förlag som brinner för 

förändring, på deras hemsida skriver de följande: “Vi 

arbetar för alla barns, ungas och vuxnas lika rättigheter – 

för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla får plats. Vi 

vill att alla ska få känna, tycka, tänka och vara som de är 

och vill, och att olika familjeformer, kärleksformer, 

funktionsvariationer och hudtoner ska synas. Därför ger vi 

ut normkreativa böcker och utbildar i alltifrån normkritik 

till hur företag kan skapa en mer inkluderande 

kommunikation. Ut med stereotyper – in med möjligheter!” (https://www.olika.nu/forlag/om-

olika/).  

 

Övergripande sammanfattning av boken: Hamsa och Alvdis står vid ett staket och hänger när 

de får syn på en pappa som sitter på en bänk och gråter, de undrar vad som har hänt och 

varför pappan är ledsen. I boken får vi följa med i deras tankar, reflektioner och diskussion 

om vad som kan ha hänt. Alvdis och Hamsa benämns aldrig som han eller hon utan tolkas här 

som könsneutrala karaktärer, pappan benämns som man.  

 

 

https://www.olika.nu/forlag/om-olika/
https://www.olika.nu/forlag/om-olika/
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Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Hamsa framstår som aggressionshämmad, emotionell, omtänksam, lydig, analyserande, 

bekymrad och nyfiken. Alvdis uppvisar ett fotbollsintresse och framstår som sportig, 

aggressionshämmad, stark, nyfiken, lydig och omtänksam. Pappan porträtteras som rädd, 

ledsen, sårbar och emotionell och senare i boken som glad, barnkär och omhändertagande. 

Alvdis mamma framskrivs som en kvinna med ett intresse för motorcyklar och bilar, samt 

som tekniskt kunnig kring detta. Hon framstår även som aktiv, självständig och till viss del 

känslokall.  

 

Vad har karaktärerna/ miljön för utseende? 

Hamsa har kort svart hår, en röd tröja, ljusblå byxor och röda skor. Alvdis har blont axellångt 

hår, vit/ljusblå tröja, blå randiga byxor, gula skor samt glasögon. Alvdis har vid ett tillfälle 

blå fotbollskläder och svarta fotbollsskor på sig. Pappan har axellångt mörkt hår, en mörk 

kostym med brun portfölj, en rosa skjorta och röd slips samt glasögon. Vid ett tillfälle så har 

han en ljusblå pyjamasskorta. Alvdis mamma har blond page, glasögon och bär en röd 

smutsig arbetsoverall. Vid ett annat tillfälle har hon gröna byxor o blå tröja. Miljön uppfattas 

som neutral genom boken därför läggs inget fokus på det.  

7.3.3 Snäll  

Motivering: Denna bok stötte vi på under 

förskollärarutbildningens gång. Boken presenterades av en 

lärare på högskolan då vi arbetade med barnintervjuer och 

begreppet snäll. Boken skildrar “den duktiga flickan” som 

sedan bryter sig loss från detta.  Övergripande 

sammanfattning av boken: Lussi är så snäll, duktig, tyst och 

stilla. Så snäll att hon en dag bara är borta. Lussi, benämns 

som “hon”.  

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Lussi skildras som passiv, vacker, lydig, mild och självuppoffrande, sårbar och beroende. 

Sedan vänder berättelsen och Lussi framställs som aktiv, stark, våldsam, hård och aggressiv.  
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Vad har karaktärerna/ miljön för utseende? 

Lussi har  rosa klänning och uppsatt hår med rosa rosetter. Dock förändras hennes utseende 

uttrycksmässigt. Först ler hon, sedan vrålar hon och visar starka känslor (se bild 2 och 3). 

Miljön uppfattas som neutral genom boken därför läggs inget fokus på det.  

7.3.4 Prinsen och pojken  

Motivering: Prinsen och pojken blev nominerad till årets 

bok på gaygalan 2014. Gaygalan är en gala som hyllar och 

uppmärksammar händelser under det föregående 

regnbågsåret. Regnbågsbegreppet används inom HBTQ-

rörelsen. Regnbågens färger återspeglar mångfalden inom 

HBTQ-rörelsen och används ofta som en symbol för stolthet 

bland homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner. 

“Prinsen och Pojken är en modern och inkluderande 

tolkning av den klassiska sagan om att övervinna alla hinder för kärlekens skull” (Eliasson, 

Isak, 2013).  

 

Övergripande sammanfattning av boken: Det var en gång en Prins som bodde i ett slott, och 

en pojke som bodde i en stuga i skogen. Prinsen och pojken känner både en saknad och 

längtar efter en hjärtevän. Berättelsen handlar om att finna sin hjärtevän och att våga vara sig 

själv. ”Prinsen och pojken är en modern och inkluderande tolkning av den klassiska sagan om 

att övervinna alla hinder för att finna kärleken”. Prinsen, benämns som ”han”. Pojken, 

benämns som ”han”.   

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Prinsen visar sig emotionell, mild sårbar och svag. Han framstår även som kvantitativt 

tänkande och analyserande. Pojken framställs som emotionell/mild. Pojken visar rädsla och 

därmed svaghet, han är även beroende av hjälp.  Riddaren visar först egenskaper som 

självständig, skyddande, hård, stark, våldsam, tävlande men framstår även som omtänksam, 

omsorgsfull, skyddande. Riddaren benämns till en början inte vid kön, för att sedan benämnas 

som ”hon”. I slutet av berättelsen visar Prinsen och pojken sig emotionella tillsammans.  

 

Vad har karaktärerna/ miljön för utseende? 

Prinsen har kort orange/brunt hår och en guldkrona på huvudet. Beige byxor, svarta stövlar 
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och en blå ”jacka” med röda detaljer och guldknappar. Bland flickorna som står på led har 

alla långt hår. Fyra stycken har klänning, tre har byxor och tröja. Pojken har kort brunt hår, 

blå ögon och ett vitt linne. Vid senare tillfälle Grön jacka, bruna byxor, brun ryggsäck. 

Riddaren har rustning på sig. Värt att nämna gällande miljön är prinsens rum, där ligger hans 

leksaker: traktor, dinousarie, tåg, monstertruck, gameboy, baseball, robot, elgitarr, helikopter, 

cykel, basket, gosedjur i form av en stor nalle och giraff.  

7.3.5 Konrads klänning 

Motivering: OLIKA förlag är ett förlag som brinner för 

förändring, på deras hemsida skriver de följande: “Vi 

arbetar för alla barns, ungas och vuxnas lika rättigheter – 

för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla får plats. Vi 

vill att alla ska få känna, tycka, tänka och vara som de är 

och vill, och att olika familjeformer, kärleksformer, 

funktionsvariationer och hudtoner ska synas. Därför ger vi 

ut normkreativa böcker och utbildar i alltifrån normkritik 

till hur företag kan skapa en mer inkluderande kommunikation. Ut med stereotyper – in med 

möjligheter!” (https://www.olika.nu/forlag/om-olika/) 

 

Övergripande sammanfattning av boken: Konrads syster Hedvig fyller år och har fått en 

klänning. Konrad får låna klänningen men sen vill Hedvig ha tillbaka den, det blir bråk och 

Konrad blir ledsen. Mormor tar med Hedvig och Konrad går ner i källaren, där hittar hon en 

alldeles egen klänning åt Konrad. Hedvig och Konrad benämns endast vid namn inte vid 

”kön”.   

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? Vad har 

karaktärerna/miljön för utseende?Inga specifika egenskaper eller känslor skildras. Däremot 

kan karaktärernas utseende tolkas som överskridande genus/kön.  Konrad och Hedvig har 

inledningsvis likadana kläder på sig. Orange linne med stjärnor och svarta shorts/underbyxor. 

Konrad har orange kort hår, Hedvig har brunt hår som är något längre än Konrads. 

Klänningen som tillhör Konrad är röd och Hedvigs är blå. Miljön uppfattas som neutral 

genom boken därför läggs inget fokus på det.  

https://www.olika.nu/forlag/om-olika/
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7.4 Fördjupad Analys  

I detta kapitel analyseras de resultat vi kommit fram i relation till de teoretiska 

utgångspunkterna och våra forskningsfrågor. Något som behöver betonas är att resultatet 

grundas i egna tolkningar av bilderböckerna och dess innehåll, vilket diskuteras vidare i 

metoddiskussionen. Tolkningarna baseras även på de teorier och de analysredskap som vi 

använt oss av i studien.  

7.4.1 Karaktärernas egenskaper/beteenden och intressen/aktiviteter ur ett 

genusperspektiv 

De genusmedvetna bilderböckerna visar på en mångfald i skildringen av karaktärer. I 

bilderboken Snäll porträtteras Lussi först genom typiskt kvinnliga egenskaper/beteende 

utifrån Nikolajevas (2017) schema: passiv, vacker, lydig, mild och självuppoffrande. Sedan 

bryter sig Lussi loss från detta och hon skildras då som aktiv, stark, våldsam, hård och 

aggressiv. Detta tolkas som att Lussi bryter sig loss från duktig flicka-normen.  

 

Även Prinsen och Pojken är en bilderbok som går emot normen på så vis att den inte skildrar 

kärlek mellan en prins och en prinsessa, utan istället kärlek mellan en prins och en pojke. 

Prinsen ber även om hjälp för att han inte vågar prata med sin mamma och pappa om det, 

prinsen vågar inte visa sina känslor genom att han inte vågar berätta för sina föräldrar, vilket 

kan kopplas till synen på att pojkar ska framstå som känslokalla/hårda. Prinsens och pojkens 

egenskaper och beteende är inte förenliga med Nikolajevas schema över manliga egenskaper. 

Dem framställs, tvärtom, med egenskaper som enligt schemat ofta förekommer hos kvinnliga 

karaktärer, som emotionella, milda när de analyserar sin situation och längtan efter kärleken. 

Pojken visar sig exempelvis svag på sin resa till slottet och han är beroende av hjälp. Den 

kvinnliga riddaren däremot som han får hjälp av visar egenskaper som enligt Nokolajevas 

(2017) schema är typiskt manliga: självständig, skyddande, hård, stark, våldsam men 

samtidigt också en mjukare sida och omsorgsfullhet när riddaren hjälper pojken. Karaktärerna 

skildras alltså med både “kvinnliga” och “manliga” egenskaper utifrån Nikolajevas (2017) 

schema.  

 

I Varför gråter pappan? Framställs Alvdis och Hamsa som relativt könsneutrala karaktärer, 

de går att tolka som kille och tjej utefter namnen men vi som läsare vet inte säkert och de 

benämns heller aldrig som “han” eller “hon”. Hamsa kan tolkas som emotionell, omtänksam, 

lydig, analyserande och aggressionshämmad vilket är typiskt kvinnliga egenskaper enligt 
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Nikolajevas (2017) schema. Alvdis framställs som sportig och tuff, hon spelar fotboll och blir 

inte ledsen när hon ramlar och slår sig men även Alvdis har typiskt feminina egenskaper som 

lydig och omtänksam. Pappan i boken har enbart kvinnliga egenskaper, han framställs som 

sårbar, mycket emotionell, barnkär och omhändertagande detta i kontrast till Alvdis mamma 

som är tuff, teknisk, arbetar praktiskt, kör fort och till viss del skrivs fram som något 

känslokall vilket är typiskt manligt enligt Nikolajeva (2017).  

 

Knöl och Bök är neutrala karaktärer med främst typiskt manliga drag så som aktiva och 

rovgiriga (Nikolajeva, 2017). Deras pappa som framställs som en snäll och omhändertagande 

man har i stort sett enbart kvinnliga drag i undantag för hans utseende medan Morbror 

Mojäng har mer manliga egenskaper och framställs som något mer auktoritär, aktiv och 

ledande. Det är inte förän morbror Mojäng kommer som Knöl och Bök städar ordentligt och 

lyssnar på de vuxna.  

 

Det finns även en mångfald gällande hur karaktärerna skildras i de mest utlånade 

bilderböckerna, karaktärerna skildras med både “kvinnliga” och “manliga” egenskaper utifrån 

Nikolajevas (2017) schema. Exempelvis i Kenta och barbisarna där Kenta framställs som 

passiv och kvalitativt tänkande, men han kan också vara aktiv och skjuta en “rökare i krysset” 

samt “dansa helt vilt”. I denna bok skildras olika sätt att vara oavsett kön, killarna är både 

aktiva och starka, våldsamma, hårda, tävlande och aggressiva för att sedan bära rosa kjolar 

och dansa, vilket kan kopplas till det Nikolajeva skriver om stereotypiska aktiviteter eller 

intressen (Nikolajeva, 2000, s.170), detta stämmer inte här då både flickor och pojkar ägnar 

sig åt både dans, docklek och sport. I Detta gäller även flickorna som först framställs som 

passiva och lydiga men som sedan lekar lekar där barbisarna inte är vackra utan självständiga 

och hårda och hittar på massor av tokigheter.   

Denna mångfald syns även i Gittan och gråvargarna då Gittan till en början är rädd för 

allting medans Nils och de andra barnen (både flickor och pojkar) är modiga. Gittan blir 

sedan en modig, ledande, självständig och aktiv karaktär som till viss del tar hand om 

gråvargarna hon möter ensam i skogen. I en situation klättrar gråvargarna i träd och Gittan får 

klättra upp och rädda dem då de inte vågar klättra ner.  

 

Även i Alfons och odjuret kan vi se denna mångfald då Alfons först visar en stark, 

våldsamma, hård, och aggressiv sida när han slår lillkillen för att sedan ligga i sin säng, tänka 

kvalitativt och analysera situationen, Alfons visar sig då emotionell och sårbar. Även Alfons 
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pappa är normbrytande då han “stökar i köket”. I Godnatt Alfons Åberg läser Alfons pappa 

saga för Alfons, hämtar vatten, kommer med tandborsten, hämtar pottan etc. Alfons pappa är 

den omhändertagande, han är omsorgsfull och omtänksam, detta går emot normen gällande 

det som Nikolajeva lyfter, omhändertagande flickor/kvinnor (Nikolajeva, 2000, s.167).  

 

I boken Halvan finns tydligt en mer stereotyp framskrivning av genus, då Halvan kan tolkas 

som stark, teknisk, skyddande, aktiv och självständig vilket enligt Nikolajeva (2000, s.170) är 

typiskt manliga egenskaper, han är även hjälpsam och omhändertagande vilket skulle kunna 

ses som mer feminina egenskaper enligt Nikolajeva (2000, s.167).  Övriga män som finns 

med i boken är poliser och Halvans kollegor samt en man som behöver hjälp att starta sin 

Saab, han är den enda mannen i boken som är sårbar och i behov av hjälp. De kvinnor som 

finns med är en servitris som arbetar där alla Halvans kollegor, poliser och brandmän fikar, 

och Halvans fru som får en puss på kinden när han går till jobbet samt den förvirrade tanten 

som behöver hjälp med allting. Kvinnorna i boken framstår som sårbara, beroende, 

omsorgsfulla, och till viss del passiva vilket enligt Nikolajevas schema är typiskt kvinnliga 

egenskaper (Nikolajeva, 2000, s.167).  

7.4.2 Utseende ur ett genusperspektiv  

Utseendet på karaktärerna kan generellt i alla bilderböckerna uppfattas som något stereotypt, 

det är oftast beteendet/egenskaperna/aktiviteterna och intressen som är genusöverskridande, 

medan utseendet är relativt stereotypt. Exempelvis i Halvan - här kommer bärgningsbilen så 

bär alla karaktärer stereotypa kläder samt frisyrer, alla män har kort hår och kvinnorna längre 

hår. Tanten bär klänning, handväska och kappa medan gubben bär byxor, jacka och mössa. 

Halvan själv har kort hår samt kläder i dovt blått och grått när han inte är iförd sin 

arbetsuniform.  

 

Även i Kenta och barbisarna så har pappan kort hår, byxor, piké, gymväska och är muskulös 

vilket visar på styrka. Pojkarna har kort hår, byxor och tröjor i mer dova färger och coola 

tryck, exempelvis camouflagebyxor och ett tryck som ser ut som Batman. Medan flickorna 

har längre hår, bär mer mönster och färger, exempelvis ett rosa linne med blommor. I slutet 

av boken när alla dansar tillsammans har alla kjolar och klänningar i exempelvis rosa.  

 

I Alfons och odjuret samt Godnatt Alfons Åberg har både Alfons och pappa kort hår, byxor 

och tröja i brunt och svart, “lillkillen” har dock en rosa/lila jacka. Nikolejeva (2000, s.167) 
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lyfter att karaktärerna ofta porträtteras med könsstereotypisk klädsel eller hår, flickor bär 

vanligtvis rosa och pojkar i blått. Detta stämmer i Kenta och barbisarna, och delvis i Alfons-

böckerna, förutom gällande “lillkillen”.  

 

I Gittan och gråvargarna finns en tydlig uppdelning mellan de med kort hår och de med långt 

hår. De fyra karaktärerna med långt hår (inklusive Gittan) bär rött, orange och grått, en av 

dem bär kjol och de andra tre bär byxor medan de med kort hår har kläder i blått, brunt, grått 

och bär byxor. Inte alla dessa karaktärer benämns i boken som “han” eller “hon” men av de 

som gör det så har pojkarna kort hår och flickorna längre hår.  Vilket överlag i boken visar på 

könsstereotypa kläder och frisyrer då Davies (2003, s.28) beskriver hur flickor ofta har långt 

hår och pojkar kort hår. Barnens utstyrslar stämmer även in på hur Nikolajeva (2000, s. 167) 

beskriver könsstereotyp klädsel.  

 

Lussi i boken Snäll porträtteras med ett stereotypiskt utseende. Hon har exempelvis rosa 

klänning och långt hår. Riddaren har en rustning på sig och långt ljust hår. Utseendet hos 

karaktärerna i Prinsen och pojken är likaså stereotypt, kungen och drottningen har klänning 

och kostym samt långt och kort hår. Prinsen har exempelvis en blå jacka och pojken en grön 

jacka. Konrad och Hedvig har likadana kläder på sig, orange linne med stjärnor och svarta 

shorts/underbyxor. Klänningen som tillhör Konrad är röd och Hedvigs är blå. Både Konrad 

och Hedvig har kort hår, Hedvigs är dock något längre. Som tidigare nämnt menar Nikolejeva 

(2000, s. 167) att karaktärerna ofta porträtteras med könsstereotypisk klädsel eller hår, flickor 

bär vanligtvis rosa och pojkar i blått. Detta stämmer dock inte när det gäller Konrad och 

Hedvig, den enda tänkbara faktorn för att “köna” Konrad eller Hedvig skulle kunna vara 

genom deras namn. Inte heller i boken Varför gråter pappan? porträtteras karaktärerna 

stereotypt utifrån genus. Ett undantag är pappan som är klädd i mörk kostym, men detta sätts 

i kontrast till att hans övriga egenskaper är typiskt kvinnliga enligt Nikolajevas (2000, s.167) 

schema samt den rosa skjorta han bär under. Hamsa och Alvdis har neutrala kläder i blandade 

färger och vi vet heller inte könet på dem, då de inte benämns som han eller hon. Lika som 

med Konrad och Hedvig, kan vi endast ana Hamsas och Alvdis kön via namnen. Aldvis har 

långt blont hår och Hamsa har kort mörkt hår. Alvdis har vid ett tillfälle blå fotbollskläder 

och framstår som sportigt vilket är typiskt manligt enligt vårt schema samt enligt Davies 

(2003, s. 28). Alvdis mamma framställs med många typiskt manliga färger, kläder, 

egenskaper och intressen. Hon kör motorcykel, mekar med bilar, bär blått och grönt samt en 

smutsig arbetsoverall i rött.  
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I boken Knöl och Bök och dammråttorna är Knöl och Bök är neutrala karaktärer med 

liknande utseende och kläder men det framkommer att det är två män som är övriga 

karaktärer i boken, pappa och morbror Mojäng. Båda är omhändertagande karaktärer men 

med typiskt manlig stil. Pappa i röd tröja med döskalletryck och morbror Mojäng med blå 

arbetsoverall, mustasch och hår på bröstet, vilket kan kopplas till ett stereotypiskt manligt 

utseende (Nikolejeva, 2000, s. 167). Inredningen i Prinsen och pojken gällande Prinsens rum, 

med fokus på leksaker, kan även kopplas till genus i form av stereotypiska intressen som 

Nikolajeva skriver om, bland annat sport (Nikolajeva, 2000, s. 170). I prinsens rum finns 

exempelvis en baseball, en basketboll, en traktor och en dinosaurie. I Kenta och barbisarna 

kan även den miljö som tjejerna först leker i uppfattas som stereotyp gällande färg och 

inredning, rosa väggar och en hemlik miljö där omvårdande aktiviteter utspelar sig. Även 

detta kan kopplas till de stereotypiska aspekterna i Nikolajevas (2017) schema samt vårt 

kompletterande schema gällande färg och aktiviteter.   

7.4.3 Antalet kvinnliga/manliga/neutrala huvudkaraktärer 

Bland huvudkaraktärerna kan vi urskilja tre kvinnliga karaktärer: Lussi, Gittan och Riddaren 

och sju manliga karaktärer: Kenta, Halvan, Knöl och Böks morbror och pappa, prinsen och 

pojken. Alla dessa karaktärer som vi kategoriserat som kvinnor/flickor och män/pojkar 

benämns vid kön, exempelvis “han och hon”. Konrad och Hedvig, Hamsa och Alvdis samt 

Knöl och Bök, benämns endast vid namn och därför har vi valt att inte kategorisera dem. 

Dessa karaktärer uppfattas då som neutrala.  

7.4.4 De mest utlånade bilderböckerna i jämförelse med de genusmedvetna  

Resultatet visar att de mest lånade böckerna inte skiljer sig från de genusmedvetna. Båda 

dessa grupper skildrar karaktärer med både maskulina och feminina egenskaper och känslor, 

exempelvis styrka och svaghet oavsett könstillhörighet.  Det finns även en mångfald gällande 

aktiviteter och intressen som exempelvis dans och fotboll, oavsett kön. Med ett enskilt 

undantag: Halvan - här kommer bärgningsbilen, där Halvan har exempelvis intressen och ett 

yrke som kan uppfattas som typiskt manligt.  

 

Ytterligare något som samtliga bilderböcker har gemensamt, är att karaktärerna porträtteras 

stereotypiskt när det gäller utseende. Flickor/kvinnor porträtteras i exempelvis rosa och långt 

hår medan killar porträtteras exempelvis kort hår, coola tryck och muskler. Även här finns 
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dock undantag, Hedvig och Konrad i Konrads klänning bär likadana kläder som uppfattas 

som neutrala, samt klänningar som enligt norm vanligtvis kan uppfattas som ett kvinnligt 

klädesplagg.  

8. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet och synliggör likheter och skillnader mellan vår studie och 

den tidigare forskningen. Vi diskuterar även vårt metodval och dess trovärdighet. 

Avslutningsvis redogör vi för studiens slutsatser.  

8.1 Resultatet i relation till tidigare forskning  

Den tidigare forskningen menar att barnlitteraturen visar på en underrepresentation av 

kvinnliga karaktärer (Filipovic, 2017, s. 312, Lynch, 2016, s. 433) och även Pospisil (2016, 

s.4) menar att barnlitteraturen domineras av män. Resultatet av denna studie styrker detta 

resonemang då vi kan urskilja tre kvinnliga huvudkaraktärer och sju manliga 

huvudkaraktärer. Pospisil (2016, s. 51) lyfter fram stereotypiska porträtteringar av karaktärer, 

exempelvis pojken som älskar att spela fotboll, leka i lera och bli smutsig samtidigt som 

flickan målar på ett stillsamt och städat sätt. Det sammantagna resultatet av vår studie är inte 

förenligt med detta resonemang. Vi har flera exempel från bilderböckerna där flickor ryter 

ifrån, visar sig starka, tuffa, orädda och lekar som inte alls är särskilt städade. Det finns 

exempel där pojkar och män är milda och emotionella, pojkar som visserligen gillar fotboll, 

men även dans och rosa kjolar. Trots denna sammantaget positiva bild i vår studie av 

barnlitteraturen ur ett genusperspektiv, har vi ett exempel som avviker. I Halvan - Här 

kommer bärgningsbilen skildras exempelvis en stark, skyddande, teknikintresserad man, en 

svag kvinna med handväska som är beroende av hjälp samt en kvinna som serverar andra i 

enlighet med Lynn Elefsens (2015) resultat som beskriver just detta. De flesta kvinnliga 

karaktärerna i hennes analyserade böcker visar på stereotypa karaktärsdrag, de är passiva, 

tysta och de serverar andra. Halvan - Här kommer bärgningsbilen är dock den enda bok i vår 

genomgång som stämmer överens med den tidigare forskningen om barnbokens skildring av 

ett “patriarkaliskt samhälle” (Pospisil, 2016, s .4). Resterande böcker visar på en mångfald 

när det kommer till egenskaper/beteende, aktiviteter/intressen och känslor. Pospisil (2016, 

s.53) menar att det finns en växande medvetenhet och efterfrågan när det gäller 

genusmedveten barnlitteratur, men menar att resultatet visar på motsatsen. I motsättning till 

detta kan vi se att barnlitteraturen i vår studie visar på en medvetenhet och efterfrågan 
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gällande genusmedveten barnlitteratur, då fyra av fem böcker som lånats ut till flera förskolor 

i kommunen är 2018 visar på just detta. Den avvikande bilderboken, Halvan - här kommer 

bärgningsbilen, som är stereotyp i sin framställning, visar på vikten av att kritisk granska och 

vara medveten i val av bilderböcker som presenteras för barn i förskolan.  

 

Något som vi tidigare nämnt har som har uppdagats i vår studie är att både i de mest utlånade 

böckerna och i de mer genusmedvetna böckerna, så är stereotypa färger på kläder samt 

stereotypa frisyrer vanligt förekommande. Filipovic (2017, s. 313) menar att det är genom 

barnlitteratur som barn lär sig hur de av samhället förväntas att vara, så även om barnen 

genom dessa bilderböcker får lära sig att flickor kan vara starka, sportiga och tuffa och killar 

kan ha klänning, vara emotionella och omhändertagande, så finns här ändå en stereotyp 

uppfattning om hur könen bör klä sig och vilken frisyr en flicka/kvinna eller pojke/man 

förväntas ha.  

8.2 Metoddiskussion  

På grund av att detta är en kvalitativ studie är våra tolkningar av bilder och texter 

grundläggande för resultatet. Det finns inga rätta svar när det gäller tolkningar, men tidigare 

erfarenheter, kunskap och analysverktyg påverkar resultatet. Vår kunskapsgrund och 

förståelse kan även påverka resultatet och ytterligare kunskap inom olika genusteorier hade 

möjligtvis gett ett annat resultat. I våra tolkningar av bilderböckerna har systematik och 

objektivitet varit av vikt genom att beskriva det vi ser i text och bild utifrån samma 

utgångspunkter. Vi är två författare till denna studie som har tolkat bilderböckerna enskilt för 

att sedan diskutera våra tolkningar gemensamt, vilket ökar trovärdigheten gällande resultatet. 

Dock hade trovärdigheten ökat om studien varit mer omfattande, men detta hade blivit svårt 

tidsmässigt. Som tidigare nämnts hade kanske resultatet sett annorlunda ut ifall vi teoretiskt 

hade utgått från annat än Nikolajevas (2017) analysschema. Vi valde dock att komplettera 

detta schema då vi stötte på egenskaper, beteenden och attribut som inte förekom i detta 

schema.  

8.3 Slutsatser  

Inledningsvis skrev vi att Dagens Nyheter (nr, 2007) säger att det blir allt mer vanligt att 

könsnormer suddas ut då exempelvis pojkar framställs som mer tillbakadragna och med både 

maskulina och feminina egenskaper. Vi ställde oss inför vår studie frågan om så verkligen är 
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fallet och det är vad även vår studie visar på. Dock skulle vi önska en större mångfald bland 

karaktärerna utseendemässigt. Vi är som sagt medvetna om att vår studie är relativt liten och 

att en mer omfattande undersökning möjligtvis hade gett andra resultat. Trots detta, säger 

resultatet iallafall något om den positiva utvecklingen gällande genusmedveten barnlitteratur i 

kommunen där denna studie genomförts. Vår förhoppning är att denna medvetenhet ska 

spegla sig i alla förskolor och i alla barnlitterära bilderböcker. Genom denna studie har vi 

bidragit med några exempel på sådan litteratur och även på ett analysverktyg som kan 

användas i analys av bilderböcker. Vi säger som OLIKA Förlag: “Ut med stereotyper - In 

med möjligheter!” (https://www.olika.nu/forlag/om-olika/) Avslutningsvis vill vi lyfta några 

citat från en författare som inspirerat oss, delvis genom fantastiska berättelser men även 

gällande barnsyn och livet i allmänhet.  

 

 

 

 

”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från 

det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje. ” 

Astrid Lindgren, Om läshunger, ur Vi husmödrar 1956:10. 

 

”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de 

läser.” 

Ur ”Därför behöver barnen böcker”, tacktalet Astrid Lindgren höll i april 1958 vid 

mottagandet av HC Andersen-priset. 

 

”Jag ska säja er att det är farligt att gå omkring och tiga för länge. Tungan vissnar, 

om man inte använder den.”  

Pippi i Pippi Långstrump går ombord. 

 

https://www.astridlindgren.com/sv 

 

 

 

https://www.olika.nu/forlag/om-olika/
https://www.astridlindgren.com/sv
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10. Bilaga 

Detaljerad beskrivning av bilderboksanalyserna  

 

Bokanalys 1 - Kenta och barbisarna  

Övergripande sammanfattning av boken: Kenta är bra på fotboll, “passa mig!” brukar de 

andra killarna skrika till honom. Killarna på förskolan leker andra lekar också, brottning, krig 

och bygger robotstridare som skär blod. Kenta vill hellre leka med tjejerna och barbie. När 

killarna kommer in gömmer sig Kenta på toan, men killarna vill också vara med och leka och 

dansa balett, och efter baletten drar alla ut och spelar fotboll. Kenta är huvudkaraktär och 

benämns som ”han”. De andra karaktärerna benämns som ”killarna”, ”tjejerna”, ”pappa” och 

”fröken”.  

 

Vad är bokens handling samt vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

Kenta sitter på golvet och leker med barbie, han intar en passiv position. Aktivitet som 

uppfattas som ”kvinnlig/flickig”. Barnen på förskolan framställs som aktiva, speciellt 

killarna. Killarna utövar aktiviteter där förmågor och beteenden som starka, våldsamma, 

hårda, tävlade, aggressiva framhävs. Exempelvis genom brottning och fotboll. Kenta 

framställs som passiv, han står på sidan av eller ser missnöjd och skeptisk ut genom sin blick 

då han sneglar. Fröken tillrättavisar pojkarnas vilda lekar och är då aggressionshämmande. 

Tjejerna som sitter i sandlådan intar en mer passiv roll i förhållande till killarna. Dom bygger 

https://www.svd.se/bangstyriga-barn-utmanar-genuspedagogik-34pq
https://www.idrottsforum.org/articles/grahn/grahn080903.pdf
https://www.olika.nu/forlag/om-olika/
https://www.svd.se/ombytta-roller-i-nya-barnbocker


 

38 

 

sandslott till sina dockor vilket kan tolkas som att de är omtänksamma/omsorgsfulla. Fröken 

tillrättavisar aldrig flickorna vilket får dem att framstå som lydiga.  Efter maten är dom inne 

och bygger robotstridare, Nils robot skär blod medan Kenta klistrar guld på sin. Tjejerna 

sitter i fönstret och leker med dockor. Återigen framställs killarnas lekar som mer aktiva samt 

våldsamma, hårda, tävlade, aggressiva. Kenta är mer passiv i förhållande till de andra 

killarna i leken och tänker kvalitativt i sitt skapande av robot. Även tjejerna framställs som 

passiva och omtänksamma/omsorgsfulla. Nästa dag när Kenta kommer till förskolan vill han 

vara med i tjejernas lek. Leken påbörjas i dockvrån och fortsätter inne på toaletten för där är 

havet. Dockorna älskar stora vågor. Tjejerna är aktiva och självständiga i sin lek och det 

stänker vatten inne på toaletten så golvet blir fullt av vatten. Kenta iakttar vid sidan av. Leken 

fortsätter i frysen för där är det vinter. Dom stänger in dockorna i frysen där dom fryser ihjäl, 

dom väntar på att dockorna ska dö, fast sen blev dom levande igen. En docka föder en 

köttbulle och tjejerna skrattar så dom skriker. Kenta håller sig fortsatt i bakgrunden. Leken 

fortsätter i snickis där det är natt och kolmörkt. Dockorna ska sova men det kommer ett 

monster säger tjejerna. Då viskar barbie-kenta ”hjälp! Hjälp!”. Tjejerna låter tillslut Kenta 

vara med i leken och dom är alla aktiva. Kenta hittar på att barbie räddar monstret för 

monstret ville inte vara farligt. Sen är det natt i djungeln och det finns giraffer som vill äta 

upp alla. Barbie och Anna-Rosa-Guld bestämmer över dom. Det är nu dockorna som är i 

fokus. I leken får barbie och Anna-Rosa-Guld egenskaper som tolkas som 

könsöverskridande. Barbie och Anna-Rosa-Guld lyfts inte fram som vacker utan som 

självständiga, hårda och beskyddande. En annan lek tar vid i lekrummet. Kenta och tjejerna 

tar på sig kjolar och klackskor. Dom dansar prinsessdans, den dansen är rolig och nästan 

alldeles vild. ). Ute har killarna spelat fotboll utan Kenta i minst 100 år. Det är inge roligt och 

dom går in för att hämta honom. Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar dom på honom och 

kjolarna. Det är nog bäst att han går på toan. Killarna står i dörröppningen och kollar. Efter en 

stund kollar Kenta ut för att se om killarna har gått men dom står och rotar bland kläderna.  

”Jag tar den här” säger Åke. ”Snygg!” säger Anton. Sen är killarna med och dansar. Fast nu 

blir det mer som balettdans. Efter dansen drar alla ut och spelar boll, Kenta skjuter en rökare 

rakt i krysset.  

 

Bokanalys 2 - Här kommer bärgningsbilen  

Övergripande sammanfattning av boken: Vi får följa med Halvan in i leken när han arbetar 

med sin bärgningsbil. Han får olika uppdrag och hjälper bland annat en man och en dam som 

har fått bilproblem. Halvan framställs som mycket kunnig, och i boken skrivs fram att han i 
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sin lek har fru och barn. En fru som han ger en puss på kinden och barn han ger julklappar 

till. Halvan är en av manligt kön vilket framkommer på bokens första sida då han benämns 

just som en “han”.  

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Halvan älskar att leka med sina bilar, han kör sin bärgningsbil. Halvan beskriver hur 

bärgningsbilen fungerar vilket kan tolkas som att han är teknisk och bil/motorintresserad. Vi 

får sedan följa med in i Halvans lek där han är vuxen, han Halvan kontrollerar utrustningen i 

sin bärgare, allt måste vara på plats ifall han behöver rycka ut, här skulle man kunna tolka in 

att Halvan är ordentlig, aktiv  och hjälpsam. I Halvans lekvärld har han en fru och barn, det 

beskrivs att han kysser sin fru på kinden och ger julklappar till barnen vilket framställer 

honom som familjens försörjare samt som givmild, omhändertagande och 

romantisk/kärleksfull. Halvan åker iväg till jobbet där han direkt får i uppdrag att hjälpa en 

man med en Saab som inte startar, Halvan hjälper mannen att starta bilen med startkablar och 

framstår här som tekniskt kunnig, aktiv, självständig och rationell. Samtidigt som mannen i 

Saaben som också är av manligt kön framstår som i behov av hjälp, sårbar, beroende och till 

viss del passiv.  

 

Efter några olika uppdrag så tar Halvan rast, han sätter sig på en servering där alla “arbetare” 

sitter. Poliser, brandkår och Halvans kollegor varav alla har kort hår (män?). Innan han går så 

ber han Servitrisen Elsa med långt blont hår att fylla på hans termos. Här framställs Elsa som 

omhändertagande och omsorgsfull som serverar männen i uniformer som har mer aktiva 

yrken. Sedan åker Halvan på ett nytt uppdrag, han vet att han ska hålla utkik efter en stängd 

kiosk där det står en tant vi vägen och väntar på hjälp. Tanten skrivs fram som trött, kall och 

förtvivlad. Vilket kan tolkas som att hon är beroende (av hjälp), sårbar och emotionell.  

Halvan hjälper tanten, sveper in henne i en filt och säger att det kommer att ordna sig vilket 

får honom att framstå som hjälpsam och skyddande, lite av en räddare i nöden. När halvan 

dragit upp tantens bil ur diket så konstaterar han att den måste på verkstad. Väl på verkstan så 

hjälper Halvan tanten att fylla i formulär om vad som är fel på bilen, verkstan har stängt så de 

lämnar formuläret och nyckeln till tantens bil i brevlådan, sedan skjutsar han hem tanten. Här 

kan tolkas att Halvan framställs som kunnig, rationell, aktiv och skyddande medan tanten 

framstår som beroende, sårbar, okunnig och passiv. Boken avslutas med att vi är tillbaka på 

Halvans rum med leksaksbilarna och Halvan parkerar sin bärgare i garaget.  
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Bokanalys 3 - Gittan och gråvargarna  

Övergripande sammanfattning av boken: Gittans förskola ska på utflykt i skogen, alla de 

andra barnen, främst Nils är modiga och tuffa, men Gittan är rädd för allt och vågar 

ingenting. Sedan blir Gittan lämnad ensam i skogen och finner nya vänner i gråvargarna och 

blir då plötsligt både modig och aktiv.  

 

Vad är bokens handling samt vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

Gittans förskola ska på tur. Gittan får hålla i Nils men han ska klappa en hund, Nils framställs 

som  tuff, aktiv, modig och orädd. Gittan vill inte då hon är rädd för hunden vilket får Gittan 

att framstå som rädd, ängslig, passiv och orolig. Vidare på turen så hoppar alla andra barnen 

över ett dike med lerigt vatten men det vill inte Gittan för att man kan ramla o skrapa i knät 

eller blöta ner kläderna. Även här framställs Gittan som ordentlig, lydig, ordningssam, passiv, 

orolig.  Illustrationer av när alla andra barn hoppar och Gittan går ensam nere försiktigt. 

Barnen springer sedan runt och samlar olika föremål, Nils hittar en mask och frågar vem som 

vill känna på den. Han kan här tolkas som aktiv, tuff, social, framåt. Gittan vill inte för hon 

vågar nästan ingenting, åter igen porträtteras Gittan ensam en bit bort från de andra barnen. 

Gittan letar efter fina löv men upptäcker plötsligt att alla andra är borta och att hon är ensam 

“”HJÄLP!” hon bestämmer sig för att stanna o vänta på att de andra kommer tillbaka, i 

samband med detta illustreras Gittan sittandes ensam på en sten mitt i skogen och framställs 

här som lydig, ordningsam, rationell, ensam, sårbar, beroende, passiv. TIll slut så börjar hon 

att gå mot dagiset och kikar efter fröknarna och barnen  men hittar inte de andra och börjar 

här bli mer aktiv, självständig men fortsatt sårbar. Gittan får syn på en massa gula prickar, 

det är gråvargar som står bakom träden. Gittan ropar åt dem att komma fram och berättar att 

hon tappat bort sitt dagis. Gråvargarna säger åt Gittan att gå hem för det här är deras skog 

varpå Gittan svarar att hon inte hittar tillbaka, sen frågar hon om de vet vart hennes dagis är, 

men de vet de inte. Gittan säger att hon ska stanna och leka med gråvargarna så länge. Här 

illustreras hur Gittan står omringad av alla gråvargar. Hon tar sedan initiativ till lek och 

försöker lära gråvargarna hur leken fungerar. Gråvargarna vill leka något annat som inte är så 

farligt, de vill leka doktor. Gittan får vara doktor och gråvargarna ligger fint på rad och är 

patienter. Gittan tycker att det räcker nu och vill klättra i träd istället, gråvargarna vill inte 

riktigt men bli till slut övertalade. Men vargarna fastnar rädda i trädtopparna så Gittan får 

klättra upp och hjälpa dem ned.  Gittan förvandlas här till en mer aktiv, självständig och 

ledande karaktär i kontrast till gråvargarna som framställs som lydiga, rädda och beroende. 
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Gittan lagar mat till gråvargarna varpå de somnar till Gittans sång. De alla ligger och sover i 

en hög med Gittan lutandes mot en gråvargs mage. Gittan vaknar tidigt och inser att ingen 

kommer hitta henne, så hon bestämmer sig för att gå ensam och försöka hitta hem. Efter ett 

tag hör hon gråvargarna ropa på henne, de tycker inte att hon ska gå ensam och vill följa med 

henne. Efter ett tag så ser de Gittans dagis, gråvargarna vågar inte gå längre men frågar om 

Gittan vill komma tillbaka, varpå Gittan svarar kanske.  

 

Bokanalys 4 - Alfons och odjuret 

Övergripande sammanfattning av boken:  Alfons svårt att sova på kvällen. Han tänker 

tillbaka på vad som hände under dagen. Han spelade fotboll med sina vänner och råkade 

sparka bollen så högt och så långt att den kom bort. När de inte kunde hitta den började 

Alfons gräla på bollkallen, en oskyldig liten pojke, det slutade med att Alfons slog till honom. 

När Alfons tänker på det upptäcker han till sin stora skräck att ett odjur lurar under hans säng, 

under följande vecka försöker han hitta pojken och be om förlåtelse men pojken står inte att 

finna någonstans. Men så en dag upptäcker han den saknade bollkallen, vilket gör att odjuret 

försvinner. När Alfons sedan möter bollkallen i affären följande lördag ber han om ursäkt och 

de två blir vänner igen. Alfons som är huvudkaraktär benämns som han.  

 

Vad är bokens handling samt vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

Alfons kan inte sova, han ligger ensam i mörkret och tänker tillbaka på vad som hänt under 

dagen. Alfons skyllde på lillkillen när fotbollen kom bort och Alfons slog honom, i denna del 

av berättelsen framstår Alfons som våldsam och aggressiv. Det går inte att sova och det 

känns oroligt i rummet. Alfons tycker sig höra något som låter under sängen och tänker att 

det finns ett odjur där. Alfons ligger vaken länge och kommer på att han ska ge en leksaksbil 

till lillkillen imorgon och vara snäll mot honom. Sen somnar Alfons och struntar i odjuret 

under sängen. Nästa dag är Alfons ute tidigt, han letar efter lillkillen överallt men kan inte 

hitta honom någonstans. På kvällen ligger Alfons vaken och är orolig igen, han funderar på 

vad som har hänt med lillkillen. Är han sjuk? Blev han skadad? Ganska mycket blod var det 

nog, väl? Odjuret under sängen är tillbaka. Alfons är rädd, han tänker på blodet, tänk om 

lillkillen är alldeles död nu. Här framstår Alfons som analyserande, han är emotionell och 

sårbar. Det har varit en ledsam dag. Alfons sover dåligt den natten. Nästa dag vill Alfons inte 

vara med och spela fotboll, han står för sig själv och kollar efter lillkillen. Lillkillen syns inte 

till idag heller. Dagarna går och ingen lillkille dyker upp. Alfons kan inte tänka på något 
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annat än lillkillen, och han kan inte sova, han funderar och analyserar det som hänt. På 

Fredagen tittar Alfons på när de andra spelar fotboll, han tänker att lillkillen kanske kommer 

dit. Det dröjer, och det mörknar, men då ser han lillkillen och blir så glad och lättad. Men 

lillkillen springer undan när han ser alfons och alfons hinner inte ikapp. På kvällen när alfons 

ska sova hör han återigen ett ljud, var det odjuret? “Men det var bara pappa som stökar i 

köket”. I denna Alfons-bok har Alfons pappa ingen framträdande roll, men denna 

formulering skildrar Alfons pappa som den omhändertagande. Dagen efter går alfons till 

centrum och handlar åt pappa. I affären träffar alfons på lillkillen i kön, lillkillen blir rädd och 

förklarar att han inte tog alfons boll, den kom bara bort, och erbjuder alfons att ta hans godis. 

Alfons tänker inte på bollen, han är så glad att lillkillen mår bra. Alfons förklarar att det var 

hans eget fel, det var ju han själv som sköt. Lillkillen mår bra, han är inte rädd längre. 

Lillkillen berömmer Alfons för hans skott och dom går tillsammans hemåt. Nu mår Alfons 

också bra, och odjuret det försvann.   

 

Bokanalys 5 - Godnatt Alfons Åberg 

Övergripande sammanfattning av boken: Alfons är busig i kväll, han vill inte sova. Pappa har 

läst saga, men det räcker inte. Nu måste pappa hämta ett glas vatten och leta efter lejon i 

garderoben. Och så måste Alfons ha sin nalle. Alfons, samt alfons pappa benämns som “han”.  

 

Vad är bokens handling samt vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

Alfons vill inte sova, han är busig. Han är också ledsen, och vill inte sova. Alfons ber pappa 

om att läsa en saga. Sedan presenteras Alfons pappa, som alltid är snäll. Nästan för snäll. Han 

läser en lång saga för Alfons fast klockan är mycket. Sedan ger pappa Alfons en kram, säger 

godnatt och släcker lyset. Men Alfons vill fortfarande inte sova. Alfons kommer då på att han 

har glömt att borsta tänderna och ropar på pappa, pappa kommer med tandborsten och vatten 

i ett glas. När Alfons är klar och pappa ytterligare en gång sagt godnatt och gått, så vill 

Alfons fortfarande inte sova. Alfons kommer på att han är törstig, pappa kommer med vatten 

på en bricka. När pappa gått och sagt godnatt för tredje gången, somnar Alfons ändå inte. 

Alfons råkar spilla lite vatten i sängen, eller råkar han verkligen? Alfons ropar på pappa och 

han kommer och torkar upp. “Sov nu” säger pappa och går, men Alfons kan inte. Nu är 

Alfons kissnödig, han ropar på pappa som kommer med pottan. Pappa ber sedan Alfons att 

sova, men Alfons somnar inte. Alfons får för sig att det är ett lejon i garderoben och ropar på 

pappa, pappa kommer och kollar, där finns inget lejon och han förklarar att lejon oftast inte 
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finns där. När pappa gått kan Alfon ändå inte somna, för först måste han ha sin nalle. Pappa 

letar efter nallen, han hittar den till sist längst under soffan. Men pappa kommer aldrig, varför 

då? Alfons ser efter, pappa har somnat pladask på golvet efter att ha servat Alfons med det 

ena och det andra. Alfons bäddar om pappa och säger “Godnatt och sov så gott” innan han 

går in till sig, och nu kan Alfons också sova. !Godnatt, Alfons Åberg!”.  I denna berättelse 

har fokus valts att riktas mot Alfons pappa, han skildras som den omhändertagande personen, 

han är omsorgsfull och omtänksam.  

 

Bokanalys 6 - Knöl och Bök och dammråttorna  

Övergripande sammanfattning av boken: Knöl och Bök har ett stökigt rum, pappa tycker att 

de ska städa. Men hur gör man när armarna hellre vill göra annat och man är rädd för 

dammråttor? Knöl och Bök får hjälp av morbror Mojäng att städa. Knöl och bök är 

könsneutrala.  

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Pappa ber Knöl och Bök att stæda sitt rum, men de vill inte städa, de vill bara bygga lego och 

måla, de räcker ut tungan och ser uttråkade ut. Pappa säger att de får godis när de har städat, 

varpå knöl och bök suckar. Här illustreras hur Knöl ligger på golvet och bygger lego, Bök 

sitter i skräddarställning med en målarbok i knät och ser trotsig ut. Knöl och Bök fuskstädar, 

de bökar in saker under sängen och knölar ner saker i lådor. Här framställs knöl och bök som 

slarviga, busiga, trotsiga och rovgiriga. Pappa blir inte nöjd med städningen och här 

illustreras dammråttor som ler i rummet. Pappa visar argt hur det sticker ut saker från under 

sängen och från byrålådorna, Knöl och Bök ser tjuriga ut. Pappan kan här tolkas som arg, 

sträng, missnöjd, allvarlig, ordentlig och ordningsam, samt Knöl och Bök som stökiga, 

slarviga, busiga och otåliga.Då kommer Morbror Mojäng, han drar snabbt ut Knöl och Bök ur 

rummet och frågar hur de vågar v ara där inne med hela rummet fullt med en massa 

dammråttor som bits i tårna, varpå Knöl och Bök svarar att de är rädda för dammråttor och 

undrar hur de ska få bort dem. Morbror mojäng imiterar en läskig dammråtta. Knöl och Bök 

kramar om varandra och ser rädda ut omringade av dammråttor. Morbror Mojäng kan här 

tolkas som auktoritär, smart, omhändertagande, ledande, aktiv och rationell. Knöl och Bök 

som sårbara, beroende och rädda. Man får bort dammråttorna genom att städa säger Morbror 

Mojäng, men man behöver skyddskläder. Knöl och Bök får skyddskläder, de porträtteras med 

skyddsglasögon, städutrustning och ”skyddskläder” bestående av kastruller och andra 

köksverktyg.  Knöl, bök och morbror Mojäng går in i rummet, där är fullt av läskiga 
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dammråttor. Knöl går först, sen Bök och Morbror mojäng. De ser arga och modiga ut. Knöl 

packar upp kritor, Bök ställer in böcker i hyllan, Morbror mojäng viker kläder och 

dammråttorna flyr. Knöl och Bök är här aktiva, modiga, självsäkra och lydiga. Morbror 

mojäng kan ses som omhändertagande och omsorgsfull som hjälper till att vika kläder och att 

få  Knöl och Bök till att städa Morbror Mojäng konstaterar att det blev fint när de städat och 

Pappa kommer med lördagsgodis. Vi ska aldrig mer ha stökigt! konstaterar de och Bök 

slänger direkt godispapper på det nystädade golvet. Här illustreras hur de alla står och äter 

godis tillsammans, Bök ser glad och nöjd ut och sträcker upp armen lite kaxigt, Knök ser ler 

och ser nöjd ut. Här kan Pappa tolkas som snäll, omhändertagande, lugn och glad men också 

som familjens överhuvud/försörjare.  

 

Varför gråter pappan?  

Övergripande sammanfattning av boken: Hamsa och Alvdis står vid ett staket och hänger när 

de får syn på en pappa som sitter på en bänk och gråter, de undrar vad som har hänt och 

varför pappan är ledsen. I boken får vi följa med i deras tankar, reflektioner och diskussion 

om vad som kan ha hänt.  

 

Vilka egenskaper och känslor framhävs hos huvudkaraktärerna? 

Hamsa och Alvdis undrar vems pappa det är som är ledsen på bänken. Pappan sitter 

framåtlutad med ansiktet i händerna och gråter. De diskuterar varför han är ledsen och Alvdis 

undrar om det kanske är för att någon har slagit pappan, varpå de konstaterar att man inte får 

slåss. Här illustreras hur Alvdis och Hamsa står och samtalar med varandra och i en 

tankebubbla får vi se hur pappan blir jagad av en till synes arg kvinna med en kavel höjd i 

högsta hugg redo att slå pappan som flyr i panik. Här kan tolkas in att Alvdis och Hamsa är 

icke-våldsamma, oroliga, bekymrade, nyfikna, lydiga, ordentliga och omtänksamma. Pappan 

porträtteras som rädd, ledsen och panikslagen. Vidare diskuterar de om pappan kanske är 

hungrig, har ont i magen eller kanske är trött? Alvdis konstaterar att om man är trött så kan 

man bli ledsen. Hamsa funderar över om pappan kanske är trött för att hans bebis skriker så 

han inte får sova. I samband med detta illustreras pappan i en blå öppen pyjamasskjorta 

hållandes en skrikande bebis, han ser trött ut och gråter. Här kan man tänkas tolka in att 

pappan är omhändertagande, omsorgsfull, skyddande, emotionell, självuppoffrande och 

sårbar. Hamsa undrar om pappan är ensam för att han inte har någon kompis, kanske han är 

ledsen för att han är ensam? varpå Alvdis förklarar att när hen ville spela fotboll med hens 
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mamma men hens mamma inte kunde för hon var upptagen så blev hen ledsen. Här illustreras 

hur Alvdis mamma står och mekar med en bil i smutsig arbetsoverall med Alvdis på sidan av 

ledsen o fotbollskläder hållandes en fotboll. I detta skulle man kunna tolka mamman som 

aktiv, självständig, teknisk och bilintresserad sam Alvdis som sportig, aktiv, emotionell och 

beroende.  

 

De funderar över om pappan har tappat något? Alvdis förklarar att hen tappat en dinousarie 

och då blev hen ledsen. Vi får här se en illustration av Alvdis mamma körandes snabbt på 

motorcykel med Alvdis bakpå och en grön leksaksdinousarie som flyger av. Alvdis kan här 

tolkas som emotionell och Alvdis mamma som aktiv, något känslokall och motorintresserad. 

När de funderar över om pappan kanske ramlat med cykel och därför är ledsen så förklarar 

Hamsa att hen blir ledsen när det gör ont o kommer blod när hen ramlat varpå Alvdis säger 

att hen inte blir ledsen av att ramla. Här framstår Hamsa som emotionell och sårbar medans 

Alvdis skrivs fram som tuff och stark. I reflektionerna över huruvida pappan är ledsen för att 

han har “tjuvat något” förklarar Hamsa att hen blev ledsen när någon tjuvade hens armband.  

Till slut så frågar Hamsa och Alvdis pappan varför han är ledsen varpå pappan ler och säger 

att han gråter för att han är jätteglad! Det är glada tårar förklarar pappan. Han är glad för att 

han ska träffa sina barn. Pappan säger hejdå och går, då kommer Alvdis mamma och Hamsas 

Farfar, de alla går mot varandra och ser glada ut, Alvdis mamma vinkar. Då börjar Hamsa 

gråta för att han är så glad, Alvdis också. “Glad gråt”.  

 

Bokanalys 8 - Snäll  

Motivering: Denna bok stötte vi på under förskollärarutbildningens gång. Boken 

presenterades av en lärare på högskolan då vi arbetade med barnintervjuer och begreppet 

snäll. Boken skildrar “den duktiga flickan” som sedan bryter sig loss från detta.   

 

Övergripande sammanfattning av boken: Lussi är så snäll, duktig, tyst och stilla. Så snäll att 

hon en dag bara är borta. Lussi, benämns som “hon”.  

.   

Vad är bokens handling samt vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

Titta på Lussi! Se så tyst och stilla hon är. Lussi gör precis som hon ska. Se som hon ler, 

skriver fint, nickar och ler, räcker upp handen, fina handen. Hon är duktig hon! Lussis naglar 

är lagom långa, inte bitna och svarta, lussis fingrar är rosa och vita, inte är de uppe i näsan 
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och aldrig på smutsiga ställen, Lussis fingrar gör som dom ska. Lussis mun är ren och fin, 

därifrån kommer aldrig fula ord. Lussis mun säger aldrig något, förrän den får en fråga. Är 

inte Lussi söt och rar? “Bara snäll och duktig och tio och tjugo tusen miljoner tyst, så tyst, att 

plötsligt en dag försvann hon bara. Ingen kunde se eller höra henne. Ingen visste att hon ens 

var där, så tyst och stilla var Lussi. Lussi bara satt där med handen i vädret och kunde inte 

säga något med den söta lilla munnen som bara kunde säga något när den fått en fråga. Lussi 

skildras som passiv, vacker, lydig, mild och självuppoffrande. Lussi gled in i väggen och 

försvann. Alla ropade men ingen hittade henne. För Lussi kunde ingenting säga, för orden 

satt fast i den lilla fina glada munnen. Vilket framställer Lussi som sårbar och beroende. Ser 

du Lussi inne i väggen? Stackars Lussi. Ser du att hon ler? Jodå, för hon kan inte annat. Hon 

är fångad i glada minen. Plötsligt tränger ett skrik fram, skriket växer sig stort och leendet går 

sönder i tiotusen bitar. Lussi reser sig och skriker. Lussi gastar och tjuter och vrålar.  

 

Hon blir en hammare. Hon slår och hon slår. Hon blir en syl och en borr och en hacka. Hon stångar 

med skallen. Hon blir en oxe. Hon slänger med svansen. Hon blir en påk. Hon blir en slägga. Hon 

spänner och sparkar. Hon blir en plog. Hon plöjer sig fram. Och murbruket rasar. Hon blir en sax och 

klipper tapeten. Hon stampar i golvet tills plankorna gungar () 

 

 Magistern blir rädd. “Nu får det vara nog!” skriker Lussi. “Och det får det, mer än nog, det 

fattar väl alla”. Alla stirrar på Lussi. “Se på Lussi!  

 

Det är minsann en lortig flicka. Det är en flicka med sågspån i håret. Det är en flicka som kan välta 

stolar Det är en flicka som kan skrika och vråla! Hon väcker björnar som sover. Skrämmer in pappan i 

skåpet. Ända till Finland hörs hon. Bannemej () 

 

Lussi framställs som aktiv, stark, våldsam, hård och aggressiv. Lussi blir sedan stilla och hör 

ljud från väggen. Från väggen sticker flera huvuden fram. Dom kikar ut, kryper ut, trippar ut. 

Det är flera som suttit fast i väggen. Madeleine som nästan är genomskinlig trippar ut. “Och 

sen då? Det kanske finns andra väggar? Det kanske finns fler alldeles osynliga flickor? Det 

kanske finns några som står och väntar? Det kanske finns mormorsmammor som sitter fast?”. 

Dom får klara sig själva, för nu är Lussi hungrig. Hon ska äta massor av mat, bland annat 

femton korvar vill Lussi äta. För hon är allt duktig hon!  

 

Bokanalys 9 - Prinsen och pojken  

Motivering: Prinsen och pojken blev nominerad till årets bok på gaygalan 2014. Gaygalan är 
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en gala som hyllar och uppmärksammar händelser under det föregående regnbågsåret. 

Regnbågsbegreppet används inom HBTQ-rörelsen. Regnbågens färger återspeglar 

mångfalden inom HBTQ-rörelsen och används ofta som en symbol för stolthet bland 

homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner. “Prinsen och Pojken är en modern och 

inkluderande tolkning av den klassiska sagan om att övervinna alla hinder för kärlekens 

skull” (Eliasson, Isak, 2013).  

 

Övergripande sammanfattning av boken: Det var en gång en Prins som bodde i ett slott, och 

en pojke som bodde i en stuga i skogen. Prinsen och pojken känner både en saknad och 

längtar efter en hjärtevän. Berättelsen handlar om att finna sin hjärtevän och att våga vara sig 

själv. ”Prinsen och pojken är en modern och inkluderande tolkning av den klassiska sagan om 

att övervinna alla hinder för att finna kärleken”. Prinsen, benämns som ”han”. Pojken, 

benämns som ”han”.   

 

Vad är bokens handling samt vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

Prinsen bodde i ett stort slott och han fick alla leksaker han önskade sig, men han var ändå 

inte glad för han kände sig ensam. Han vill hitta en hjärtevän och hans mamma och pappa 

förstod att leksakerna inte gjorde prinsen lycklig. Prinsen visar sig emotionell, sårbar och 

svag. Kungen och drottningen ordnade så att alla flickori staden fick komma till slottet så att 

prinsen skulle kunna hitta en hjärtevän, men prinsen kände inget i sitt hjärta.  Prinsen sitter 

själv i sitt rum på kvällen och skriver ett brev till önskefen med sin önskning. ”Kära önskefe! 

Jag skulle vilja hitta en hjärtevän. Jag vill inte ha en flicka som hjärtevän, jag vill ha en pojke. 

Finns det någon för mig, Önksefe? Jag ber om din hjälp för jag vågar inte prata med mamma 

och pappa om det. /Prinsen”. Enligt tolkning framställs prinsen som kvantitativt tänkande och 

analyserande genom sitt brev. Man kan även tolka det som att prinsen inte vågar visa sina 

känslor genom att han inte vågar berätta för sina föräldrar, vilket kan kopplas till synen på att 

pojkar ska framstå som känslokalla/hårda. Prinsen kastar ut brevet som ett pappersflygplan 

och det svävade hela natten bland molnen för att tills sist segla ner över sjön och in i skogen. 

I skogen satt en pojke i ett trädhus. Morgonsolen väckte pojken och han såg två fåglar på en 

gren tätt intill varandra. De såg fina ut och pojken kände i sitt hjärta att han saknade en 

hjärtevän. Pojken framställs som emotionell/mild där han sitter och funderar. Plötsligt flög 

pappersflygplanet in och pojken läste prinsens önskan och gav sig av mot slottet genom 

skogen. Desto längre in i skogen som pojken kom blev det svårare att se slottet. Pojken kände 
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sig rädd och då hörde en röst som susade bland träden. Pojken visar rädsla och därmed 

svaghet. Pojken träffar skogens väktare som visar honom vägen, han är beroende av hjälp.  

Pojken får hjälp av väktaren att ta sig vidare mot slottet. Plötsligt uppenbarade sig en ”stor 

hotfull skugga” och ett ”skräckinjagande rytande dundrade bland molnen”, ”Ett m-m-m-m-

monster! Stammade pojken skräckslaget”. Pjken visar sin rädsla och svaghet. Plötsligt dök en 

ståtlig riddare upp. Riddaren svingade sitt svärd mot monstret. Riddaren visar först 

egenskaper som självständig, skyddande, hård, stark, våldsam, tävlande.  Sedan säger 

riddaren “Är du okej?” med lugn och vänlig röst. Pojken och riddaren gick tillsammans 

genom det molniga landskapet tills de kom fram till staden. Riddaren framstår som 

omtänksam, omsorgsfull, skyddande. Vid detta skede benämns inte riddaren vid kön, utan är 

neutral, men genom illustrationen kan man tänka sig att författaren skildrar riddaren som en 

kvinna (långt blont hår, lila ögon). Pojken berättade om brevet och prinsen. Riddaren 

förklarade att ”hon” var molnstadens och slottets beskyddare och kunde hjälpa pojken. Do 

gick in till slottet tillsammans.  Riddaren benämns nu som ”hon”.  När Prinsen och pojken 

träffades och såg in i varandras ögon blev de varma inuti. Det kändes bra i hela kroppen. I det 

ögonblicket förstod pojkarna att de hade hittat sin hjärtevän.  Prinsen och pojken visar sig 

emotionella.   

 

Bokanalys 10 - Konrads klänning  

Övergripande sammanfattning av boken: Konrads syster Hedvig fyller år och har fått en 

klänning. Konrad får låna klänningen men sen vill Hedvig ha tillbaka den, det blir bråk och 

Konrad blir ledsen. Mormor tar med Hedvig och Konrad går ner i källaren, där hittar hon en 

alldeles egen klänning åt Konrad. Hedvig och Konrad benämns endast vid namn inte vid 

”kön”.   

 

Vad är bokens handling samt vilka egenskaper och känslor framhävs hos 

huvudkaraktärerna? 

Hedvig får en blå klänning i present (text och bild). Konrad står bredvid och sneglar åtråvärt 

på klänningen (illustration). Hedvig tar sedan på sig klänningen och säger ”Jag glittrar!”. 

Sammanfattning av sida: Konrad frågar om hen får låna klänningen. Det får Konrad. Korad 

tar på sig Hedvigs blå klänning. Sedan vill Hedvig ha tillbaka klänningen, Konrad vill inte 

och det blir bråk och dom ropar på mormor och mormor säger att dom ska gå ner i källaren 

tillsammans. Mormor letar och tar fram en klänning ur en låda. Korad får den röda 

klänningen, Hedvig får sin blå. ”Vi glittrar! säger Konrad och Hedvig”.  Glädje och 
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avundsjuka. Inga specifika egenskaper kopplat till Nikolajevas schema. Däremot kan detta 

kopplas till Davies resonemang kring utseende kopplat till genus/kön.   

 

Bifogade bilder 

 
Bild 1. Lindenbaum, Pija (2010). Kenta och barbisarna. 2. uppl. Stockholm: Rabén & 

Sjögren. 

 
Bild 2 och 3, Dahle, Gro (2008). Snäll. Göteborg: Daidalos. 


