
 

 

 

 

 

Genus i barnböcker– En kvalitativ 

studie om 7 barnböcker  

Södertörns högskola | Institutionen för Utbildningsvetenskap 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap C | Höstterminen 2011 

 

Av: Danessa Vio 

Handledare: Lena Lind Palicki 
 



 

 

Abstract 

English titel: Gender in children's books. A qualitative study about 7 children's books 

Supervisor: Lena Lind Palicki 

Term: Autumn 2011 

 

The purpose of this essay is to examine and compare how womanliness and manliness reveal 

themselves in different children’s books, mainly focusing on the concept of gender, in both 

text and images aspects. The questions I have chosen to interrogate are the following: 

How is the male and female role represented in children's books from a gender perspective, in 

both images and texts? What gender is generally the main character in children's books? What 

clothes are the characters wearing in children's books? What kind of occupations do the 

characters practice in children's books? What kind of qualities or attributes do the characters 

possess in children's books? 

 

When it comes to the selection of the method, I have chosen the use a qualitative method, 

where I use both a text and image analysis. The essay is based on Hirdman's and Hardning's 

gender theories and alsow on Nikolajeva's theorie about male and female. During my study I 

have come to the conclusion that there has been a certain change when it comes to gender in 

children's books. Among other things, you are now met by male characters who are emotional 

and do the cleaning work and female characters who work and are independent and 

courageous. Despite these changes in child-books you can still feel that the male still covers 

the main role, reflecting society conciousness. 
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1. Inledning 

Barnboken fick sitt genombrott under 1700-talet även om den litteraturen bestod av 

vuxenlitteratur (Nettervik 2002:9). En barnbok är en bok som är skriven för barn och 

ungdomar av en vuxen (Nettervik 2002:9). Vissa författare har valt att nämna barnboken för 

en bilderbok. En bilderbok har många definitioner men ska man utgå från Kristin Hallbergs 

definition på bilderbok så är det en barnbok som har en eller flera bilder på varje uppslag 

(Kåreland&Werkmäster 1985:19). Barnboken har med tiden förändrats och än idag kommer 

det ut nya barnböcker avsedda för att passa in i samhällets samtid och nya rön (Nettervik 

2002:99). Idag lever vi i ett samhälle där vi bland annat strävar efter jämställdhet mellan 

könen. Även inom förskolan ska man sträva efter jämställdhet då det i förskolans läroplan står 

att man som förskolepedagog ska motverka stereotypa könsroller och könsmönster (Lpfö 

98:5(Reviderad 2010)). Idag är barnböckerna en central hjälp för barns lek och utveckling och 

detta även inom förskolan. Barn får kunskap om omvärlden med hjälp av bland annat 

barnboken (Nilsson 1978:9). 

 

1.1 Bakgrund 

Genus är ett system eller en ordning som uppdelas beroende på kön. Vi människor har en 

föreställning om vad som är kvinnligt respektive manligt och dessa föreställningar har vi även 

när det kommer till barn. Vuxna människor behandlar pojkar och flickor på olika sätt och 

detta är något som även sker i förskolan. Flickor förväntas bland annat vara snälla, duktiga, 

försiktiga, omhändertagande och visa sina känslor. Pojkar däremot förväntas bland annat att 

vara självständiga, tuffa, okänsliga och att inte visa känslor (Josefson 2005:13,17).  

 

Föreställningarna om genus påverkar och begränsar oss alltså på ett sätt som vi ofta inte är 

medvetna om. Våra föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt är något som 

återspeglas varje dag och som vi bär med oss varje dag, livet ut. Våra föreställningar om 

genus får konsekvenser för samhället då genus påverkar vår identitet. I vårt samhälle anser 

man idag att det manliga är viktigare än det kvinnliga, vilket skapar orättvisa i vårt samhälle 

(Josefson 2005:17).  

 

Om vi vuxna blir medvetna om vilka konsekvenser som våra föreställningar om genus ger, 

och därmed motverkar dessa, kan vi skapa ett mer jämställt samhälle. Eftersom man som liten 
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inhämtar information och olika föreställningar överallt i samhället, är det oerhört viktigt att 

man även i förskolor arbetar utifrån genusmedvetenhet. I Lpfö 98 (Reviderad 2010) står det 

att förskolan har i uppgift att ta avstånd från vuxnas sätt att behandla flickor och pojkar på, det 

vill säga att avstå från uppfattningar och förväntningar som formar flickors och pojkars 

uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Förskolans uppgift är att se till att 

flickor och pojkar i förskolan har och får samma möjligheter att pröva och utveckla intressen 

och förmågor oavsett kön. Förskolan ska alltså motverka traditionella könsmönster och 

könsroller och pojkar och flickor ska således inte begränsas utifrån stereotypa könsroller 

(Lpfö 98:5 (Reviderad 2010)).  

 

En av förskolans uppgifter är alltså att man ska sträva efter jämställdhet mellan könen och 

detta leder mig in i det jag ska undersöka. Jag har valt att undersöka och jämföra hur flick- 

och pojkroller samt hur kvinnligt och manligt framställs i barnböcker, både i bild och i skrift 

sett ur ett genusperspektiv. Anledningen till varför jag valt att undersöka detta är dels för att 

jag själv tycker att det är ett väldigt intressant och viktigt ämne men också för att jag ser det 

som ett stort problem att det idag inte finns tillräckligt många genusmedvetna barnböcker, 

trots att hela samhället ska genomsyras av ett genusmedvetande och en strävan till ett mer 

jämställt samhälle, och detta inte minst inom skolvärlden. Tyvärr finns det mycket kvar att 

göra inom förskolan för att nå en mer jämställd miljö. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och jämföra hur flick- och pojkroller samt hur kvinnligt och manligt 

framställs i barnböcker, i både text och bild, sett ur ett genusperspektiv. 

För att jag ska kunna undersöka detta har jag valt att använda mig av följande 

frågeställningar: 

 

 Hur framställs flick- och pojkroller i barnböckerna i både bild och text sett ur ett 

genusperspektiv? Det vill säga; 

 Vilket kön har huvudfigurerna i barnböckerna? 

 Vilka kläder har figurerna i barnböckerna?  

 Vilka sysslor utövar figurerna i barnböckerna? 

 Vilka egenskaper har figurerna i barnböckerna? 

 



3 

 

 

2. Barnlitteraturens historia och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att ge en kort överblick över hur barnböckerna sett ut genom 

tiderna fram till 1970-talet, för att sedan ta upp tidigare forskning. Det finns främst en 

inriktning när det kommer till tidigare forskning, och det är forskning om genus i olika 

sammanhang. Eftersom att forskningen inom genus är oerhört bred och stor har jag valt att 

begränsa mig till forskning som behandlar genusfrågan inom skolvärlden. Jag vill nämna att 

jag har valt att begränsa mig till svensk forskning och detta för att jag anser att svensk 

forskning har störst relevans i denna uppsats då jag har valt att endast undersöka svenska 

barnböcker. 

 

2.1. Barnlitteraturens historia 

Som jag tidigare nämnde i bakgrunden så speglar även barnböcker samhällets värderingar och 

människosynen som präglar samhället. Detta är något som har gjorts sedan barnboken fick sitt 

genombrott på 1700-talet (Nettervik 2002:9). Ingrid Nettervik nämner att det inte var utav en 

slump som ”Robinson Crusoe” gjordes om från en äventyrsroman till en barnbok. Detta är 

något som speglar 1700-talets syn på flickor och pojkar och kvinnligt och manligt (Nettervik 

2002:99). Nettervik menar att man redan under 1700-talet hade olika syn på könen och länge 

ansåg man att männen skulle vara modiga och handlingskraftiga och att kvinnor var svaga och 

veka och skulle därför ägna sig åt moderskapet. Dessa föreställningar om kvinnligt respektive 

manligt satte prägel i den litteratur som skrevs för barn (Nettervik 2002:9).  

 

 Vidare nämner Nettervik hur det på 1800-talet började dyka upp så kallade ”pojkböcker” och 

”flickböcker”. En ”pojkbok” utmärks på så sätt att äventyr och spänning är det som dominerar 

och att huvudpersonerna i en sådan bok ofta är modiga pojkar/män. Att bryta mot eller 

överträda mot samhällets normer så länge syftet är gott, är också något som är utmärkande för 

just pojkböcker. En ”flickbok” utmärks på så sätt att det är familjelivet och vardagsskildringar 

som dominerar och att huvudpersonerna i en sådan bok ofta är lydiga, stillsamma och 

skötsamma flickor/kvinnor. Vissa yrken som till exempel läraryrket eller sjukskötaryrket 

träder fram i flickböckerna (Nettervik 2002:110).  

 

Ying-Toijer Nilsson nämner att det inte var förrän vid 1970-talet, lite senare än 

könsrollsdebatten som uppkom på 1960-talet som man började uppmärksamma och kräva en 
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mer medveten syn på flick- och pojkroller i barnboken vilket ledde till att barnboksförfattarna 

blev mer försiktiga och att gamla rollmönster blev mindre vanliga. Hela könsrollsdebatten 

ledde till att kraven blev större på författarna och på 1970-talet började även feministerna 

skriva barnböcker. Yrkesarbetande mammor blev allt vanligare i barnböckerna och man 

kunde även se enstaka hemarbetande pappor dyka upp i barnböckerna. Böcker om känsliga, 

mjuka killar och om orädda och självständiga flickor dök också upp, men redan på 1980-talet 

svalnade könsrollsdebatten och nu var det inte lika aktuellt att fortsätta utveckla 

jämställdhetsproblematiken som fanns (Nilsson 1978:93-95).  

 

2.2. Forskning om genus inom skolvärlden 

Lena Kåreland pekar på att det finns forskning som visar att traditionella könsmönster finns 

kvar i förskolan. Hon menar att pojkar hörs och syns mer, att de är busiga och gör uppror och 

att de dominerar över flickor. Detta leder till att flickorna blir tysta och stillsamma, det vill 

säga motsatsen till pojkarna. Hon nämner även att pedagoger accepterar pojkars aggressivitet 

och utåtagerande i större utsträckning än flickor som har samma beteende. Flickor med 

samma beteende betraktas som avvikande. Begreppen duktiga, flitiga och ansvarsfulla är vad 

som ofta utmärker flickors beteende (Kåreland 2005:69). Även Hedlin menar att det finns 

många undersökningar som tyder på att vuxna behandlar pojkar och flickor olika (Hedlin 

2010:58).  

Vidare menar Kåreland att det finns många forskare som menar att pojkars 

identitetsutveckling ofta präglas av en hård bevakning av gränser samt en rädsla för att gå 

emot normen för vad som anses som manligt. Pojkar får status genom att exempelvis vara 

tuffa i skolan (Kåreland 2005:27).  

 

Kåreland nämner att Gäreskog vid en undersökning på en förskola kom fram till att barnen 

har en klar uppfattning om vad som är kvinnligt respektive manligt. Att flickor blir oftare 

ledsna än vad pojkar blir och att pojkar inte ska ha rosa kläder och leka med dockor, var något 

som framkom (Gäreskog enl. Kåreland 2005:74).  

Kåreland nämner att även Forsbergs undersökningsresultat pekar på samma sak. Forsberg 

kom fram till att barnen har en klar uppfattning om kvinnliga och manliga beteende och att de 

gör allt för att upprätthålla och befästa gränserna för vad som gäller för respektive kön. Detta 

leder till att barnen får ett dualistiskt tänkande som är baserat på att kvinnor är underordnade 
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och män överordnade, det vill säga att det är bättre att vara pojke/man än flicka/kvinna 

(Forsberg enl. Kåreland 2005:74). 

 

Maria Hedlin nämner att forskaren Thomas har gjort två undersökningar som visar på att det 

finns skillnader i att vara minoritet på en utbildning beroende på om de är männen eller 

kvinnorna som är i minoritet. Skillnaderna leder till olika konsekvenser. Undersökningarna 

visar på att även om kvinnorna är majoriteten på utbildningen så jämförs kvinnorna hela tiden 

med en manlig norm. Männen behöver inte anstränga sig för att passa in och istället betraktas 

männens åsikter som mer värdefulla och intressanta än kvinnornas. På utbildningar där 

kvinnor är i minoritet så måste kvinnorna hela tiden mätas mot männen och för kvinnorna blir 

det en ständig kamp att hela tiden försvara och bevisa sin kompetens. Detta visar på att 

kvinnan, oavsett om hon är i majoritet eller i minoritet är ständigt underordnad (Thomas enl. 

Hedlin 2010:72,73,74).  

 

2.3. Forskning om genus i barnböcker 

Drygt 50 år efter att den första könsrollsdebatten uppkom i det Svenska samhället så finns 

jämställdhetsproblematiken fortfarande kvar idag och Nettervik menar att det än idag finns en 

allmän syn på könets värde. Om en flicka läser en typisk pojkbok uppfattas det som något 

positivt men skulle en pojke läsa en typisk flickbok skulle det nästan uppfattas som något 

onormalt. Att en flicka är pojkaktig uppfattas också som något positivt men om en pojke är 

flickaktig blir pojken förmodligen retad av jämnåriga pojkar (Nettervik 2002:110). Även 

Kåreland nämner att det finns forskning som pekar på att det oftast är flickorna som bryter 

mot de traditionella könsmönstren (Kåreland 2005:69) 

 

Kåreland nämner i sin bok att barnböckernas utformning beträffande genus och kön kan ha en 

betydande roll för hur flickor och pojkar förstår och uppfattar världen. Eftersom att även 

barnböcker bygger på kulturella värderingar samt klargör för sociala mönster så förmedlar 

även detta hur samhället ser på feminint respektive maskulint. Bilderböcker kan alltså ge 

flickor och pojkar ett urval i hur man bör vara och uppträda men också i vad det kan göra och 

bli som vuxna. Hur flickor och pojkar gestaltas i barnböcker måste därför anses som viktigt 

(Kåreland 2005:122,126).  
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Kåreland nämner även att det är böcker med manliga huvudpersoner som dominerar 

(Kåreland 2005:25). Kåreland nämner också att forskaren Appelyord anser att barn föredrar 

att läsa böcker där huvudpersonen i boken är av samma kön som de själva. Hon berättar att 

hon i en studie kunde bekräfta att det var manliga roller som dominerade i barnböckerna som 

hon undersökte (Appelyord enl. Kåreland 2005:122). Kåreland nämner dock att det även är 

vanligt med barnböcker som har både manliga och kvinnliga huvudpersoner och hur 

författarna varit medvetna om att välja detta så att barnen ska kunna identifiera sig med 

bokens figurer oavsett kön (Kåreland 2005:122). 

 

Kåreland nämner hur Fragell i en avhandling har undersökt hur barn konstruerar kön och kom 

fram till att den kvinnliga idealtypen konstruerades med hjälp av smink, kläder, smycket etc. 

medan den manliga konstruerades utifrån hår, skägg och muskler. Fragell undersökte även 

barnens uppfattning om olika sysslor. Undersökningen visade således på att det är symbolerna 

som hjälper det kvinnliga könet att bli kvinnligt medan det manliga är förkroppsligas som 

fysisk materia och står på egna ben. Att ägna sig åt sig själv var en manlig egenskap medan 

omsorg var en kvinnlig egenskap. Barnen tyckte även att män skulle ägna sig åt lönearbete 

medan kvinnan skulle göra dubbelarbete, det vill säga att både lönearbete och arbeta i 

hemmet. De framkom även att vardagssysslor som karakteriserades som kvinnliga, som till 

exempel att vattna blommor, städa, handla etc. var mindre viktiga (Fragell enl. Kåreland 

2005:72,73,74). 

 

3. Teori 

Magdalene Thomassen nämner hur vi konstruerar olika fenomen i världen och det som gör att 

vi erfar världen, är att vi tolkar den och gör om den genom vår förväntningshorisont, det vill 

säga genom våra teorier, begrepp och genom våra förväntningar. Inom social 

konstruktivismen har man ett perspektiv på samhället som innebär att man ser på samhället 

som en helhet och delar av det som konstrueras av människors sociala interaktion (Thomassen 

2005:204). Om man tittar på genus ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så menar man att 

genus, kvinnligt respektive manligt är något som är socialt konstruerat. Detta innebär att man 

menar att kvinna och man existerar som biologiskt kön men att det är vi som har skapat 

föreställningar och förväntningar om hur en kvinna respektive man ska eller bör vara.  
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3.1 Genusteorier 

Det finns en mängd olika teorier om genus men jag har valt att nedan nämna två stycken 

teorier om genus. Nedan kommer jag att förklara begreppet genus/genusperspektiv för att 

sedan förklara två genusteorier samt redogöra för hur jag ser på genus, för att slutligen 

förklara en teori om manliga respektive kvinnliga egenskaper. 

  

– Genus/genusperspektiv är ett begrepp som uppkom för att beteckna de sociala och 

kulturella egenskaperna av kvinnligt och manligt. Med detta menas att vi ofta omedvetet 

tolkar saker och händelser utifrån kön. Ett exempel på detta är att om en man gråter så 

uppfattas detta förmodligen som om mannen är överdrivet känslosam men om en kvinna 

skulle gråta så skulle det med största sannolikhet uppfattas på ett annat sätt. Begreppet genus 

står alltså inte för det biologiska könet utan istället för de föreställningarna och 

uppfattningarna som samhället har om kvinnligt respektive manligt. Genus är föränderligt och 

genus kan också skilja sig mellan olika historiska tider och geografiska platser. Det som 

ansågs kvinnligt och manligt för 100 år sen i Sverige behöver inte anses som det idag. Att 

genus skiljer sig på ett geografiskt sätt innebär att det som anses som kvinnligt och manligt i 

Thailand inte behöver anses som kvinnligt och manligt i Sverige (Hedlin 2010:29,30). När 

man talar om genusperspektiv innebär det att man lyfter fram, granskar och motverkar de 

föreställningar och uppfattningar som finns om flickaktigt/kvinnligt respektive 

pojkaktigt/manligt (Henkel 2006:21) 

 

Hirdmans genusteori  

Yvonne Hirdmans genusteori bygger på ”genuskontraktet”. I sin bok berättar hon om det 

kvinnliga och det manliga i vårt samhälle, det vill säga hur vi skapar oskrivna regler, normer 

och förväntningar i samhället och det är just detta som hon valt att kalla för ett 

”genuskontrakt”. Genuskontraktet har tre grundläggande principer och den första principen är 

att kvinnor och män hålls isär. Med detta menar hon att det är just våra sociala och kulturella 

konstruerade normer, oskrivna regler och förväntningar som påverkar oss och som gör att 

förutsättningarna för kvinnor och män blir olika. Hirdman menar alltså att det är vi som 

skapar olikheterna mellan könen. Det finns en norm för vad som anses som ett 

flickaktigt/kvinnligt och pojkaktigt/manligt beteende och där med vad som förväntas av en 

flicka/kvinna respektive pojke/man. Exempel på detta är flick– och pojkavdeldningar i kläd- 
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och leksaksaffärer, man talar med ljusare och oftast en tillgjord röst till flickor och pojkar 

anses som starka etc. (Hirdman 2008). 

 

Den andra principen är att det manliga är bättre än det kvinnliga. Med detta menar Hirdman 

att det som räknas som manligt är viktigare och ger mer status. Att vara kvinna är att vara 

underordnad och detta visar på att det är det manliga som utgör normen i vårt samhälle. 

Manligt genus har alltså högre status. Den tredje principen är att alla är med och skapar 

genusordningen men att den går att förändra. Med detta menar Hirdman att det är vi, kvinnor 

och män som skapar dessa normer, ibland medvetet men oftast omedvetet och anledningen till 

varför vi skapar dessa normer är för att vi ser det som ”normalt” då vi vet vad som gäller. 

Detta är något som begränsar våra möjligheter men hon nämner dock att man kan förändra 

genuskontraktet och att genuskontraktet är i ständig rörelse (Hirdman 2008). Det som ansågs 

som ”onormalt” för 100 år sedan kan ses som ”normalt” idag vilket visar på att det som anses 

vara kvinnligt respektive manligt förändras (Hedlin 2010:45). 

 

Hardings genusteori 

Hardings genusmodell utgår från att genus skapas utifrån tre processer som sker på olika 

nivåer. Genus skapas och återskapas genom föreställningar och normer (symbolisk), genom 

hur arbetet är uppdelat och organiserat (strukturell) och genom den individuella 

könsidentiteten (individuellt) . Dessa tre processer går in och samverkar med varandra. Dock 

menar Hedlin att Harding menar att det är möjligt att en förändring sker i en av nivåerna utan 

att de andra nivåerna blir berörda. Hedlin nämner att genus karakteriseras av dikotomi och 

asymmetri. Med dikotomi menas att vi ser på kvinnligt och manligt som två motsatspar, det 

vill säga som två grupper som inte har någonting gemensamt. Hon menar alltså att det bara 

finns två saker, antingen man eller kvinna, allt är inget, trots att spridningen av personliga 

egenskaper och förmågor varierar stort inom både gruppen kvinnor och män (Harding enl. 

Hedlin 2010:46-49).  

 

Med asymmetri menas att man värderar kvinnligt respektive manligt på olika sätt och att det 

manliga generellt sett har högre status än det kvinnliga. Det är mannen som utgör normen i 

vårt samhälle vilket gör att det kvinnliga anses som avvikande från normen. Detta leder till att 

kvinnan alltid har svårare att driva sin sak, då den som hamnar utanför normen måste 

motivera och försvara sin sak till skillnad från den som utgör normen. Harding nämner att 

genus ständigt finns omkring oss och att genus utgör det vi känner, tänker, ser och hur vi 
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tolkar saker som finns runt omkring oss.  Genus utgör även hur samhället och arbetsplatser 

struktureras och organiseras (Hedlin 2010:46-49).  

 

Hirdman och Harding har olika teorier angående att kvinnor och män hålls isär. Medan 

Hirdman menar att det är våra sociala och kulturella konstruerade normer, oskrivna regler och 

förväntningar som påverkar oss och som gör att förutsättningarna för kvinnor och män blir 

olika så går Harding djupare och menar att vi ser kvinnor och män som ett motsatspar som 

inte har någonting gemensamt, alla kvinnor är på ett bestämt sätt och alla män på ett helt 

motsatt sätt.  Hirdman och Harding är överens om att det är mannen som utgör normen och att 

man som kvinna är underordnad och där med alltid har svårare att driva sin sak då hon måste 

försvara och motivera sin sak. Hirdman menar att man kan förändra dessa normer som skapas 

medan Harding menar en förändring kan ske i en utav nivåerna utan att de andra nivåerna blir 

berörda. 

 

3.2 Mitt förhållningssätt till genus 

Anledningen till varför jag valt att nämna de två ovanstående genusteorierna är för att jag 

själv har ett liknade förhållningssätt till genus. I enlighet med Hirdman ser jag genus som 

kulturellt och socialt konstruerat och att det är just det som gör att kvinnor och män hålls isär. 

Jag är även överens med Harding och Hirdman om att flickor/kvinnor respektive pojkar/män 

behandlas olika på grund av att det är mannen och det manliga som utgör normen i vårt 

samhälle. Harding nämner att genus finns bland oss ständigt och att genus även utgör hur 

samhället och arbetsplatser struktureras och organiseras vilket jag är enig om. Hirdman 

nämner hur vi alla är med och skapar genus och varför vi gör det men också att det går att 

förändra vilket jag också är ense med.  

 

3.3 Manliga och kvinnliga egenskaper 

Eftersom att manligt och kvinnligt förändras över tid samt skiljer sig mellan olika kulturer och 

eftersom att det inte är en självklar fråga om vad som är kvinnligt respektive manligt har jag 

valt att presentera ett schema för manliga och kvinnliga egenskaper. Schemat är taget ur 

”Barnbokens byggklossar” (Nikolajeva 2004:129) och visar på Maria Nikolajevas teori om 

manligt och kvinnligt. Hon menar att kvinnligt och manligt beskrivs som motsatser i böcker 

och detta schema klargör för de traditionella könsmönstren om manligt och kvinnligt. 

Schemat ser ut på följande sätt: 
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Män/pojkar             Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserade 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

och så vidare  

(Nikolajeva 2004:129) 

 

4. Material 

Som jag tidigare har nämnt har jag valt att undersöka barnböcker utifrån ett genusperspektiv. 

Nedan kommer jag att redovisa för hur jag gått tillväga för att hitta barnböckerna för att sedan 

ge en kort presentation av böckerna. 

 

4.1 Urval 

För att hitta barnböcker samt för att ha en koppling till förskolans läroplan har jag kontaktat 

tre förskolor som alla tre är belägna söder om Stockholm. Jag har bett personalen på 

förskolorna att nämna fem stycken barnböcker vardera för åldrarna 3-5 år, som förskolorna 

har köpt in eller lånat på biblioteket under det senaste året. På grund av tidsbrist kommer jag 

dock inte undersöka alla 15 barnböckerna utan istället sålla fram 7 stycken av dem. Dessa 7 

böcker har jag valt ut genom att göra ett stratifierat urval. Ett stratifierat urval innebär att man 

delar upp objekten i olika listor för att sedan göra ett slumpmässig eller systematiskt urval av 

objekten på listorna. Detta gör att man får en säker representation av olika grupper (Larsen 

2009:39). Jag har alltså gjort tre listor med fem böcker som representerar en förskola på 

vardera lista. Därefter har jag slumpmässigt valt ut två böcker från två listor för att sedan 

slumpmässigt välja ut tre böcker från den sista listan. 
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Jag vill nämna att jag är medveten om att majoriteten av barnböckerna som jag ska undersöka 

har en kvinnlig författare och att detta kan påverka resultatet. 

Böckerna jag ska undersöka är följande: 

  

1. ”Kalle med klänning” skriven av Anette Skåhlberg (2008) 

2. ”Melvin viktigast i världen” skriven av Anna Munyua (2009) 

3. ”Listigt, Alfons Åberg” skriven av Gunilla Bergström (2006) 

4. ”Mamma Mu städar” skriven av Jujja och Tomas Wieslander (1997) 

5. ”När prinsar fångar drakar” skriven av Per Gustavsson (2009) 

6. ”När prinsessor vaknar om natten” skriven av Per Gustavsson (2009) 

7. ”Händiga Hanna lagar bilen” skriven av Titti Knutsson (2005) 

 

4.2 Böckerna 

Nedan kommer jag att kort presentera ovanstående böcker. 

 

1. ”Kalle med klänning” är skriven av Anette Skåhlberg och illustrerad av Katarina Dahlquist. 

Boken kom ut 2008 och är utgiven av bokförlaget Sagolikt Bokförlag. Boken handlar om en 

pojke vid namn Kalle som åker till sina kusiner under sitt sommarlov. Det är den varmaste 

sommaren Kalle har varit med om och han vill också ha en sval klänning på sig och får då 

välja en klänning som hans kusiner vuxit ur. Han hittar en rosa klänning med stora 

silverprickar på och han vägrar ta av sig den. Han gör allt med den. När sommarlovet slutar 

börjar Kalle i skolan där han blir retad av de andra killarna. Killarna retar honom fram till 

dess att Kalle en dag spelar fotboll och blir superduktig på plan. Snart vill alla killar ha 

klänning på sig men föräldrarna till killarna protesterar. Trots detta går snart hela stadens 

invånare runt i klänning och kjol, oavsett kön. 

 

2. ”Melvin viktigast i världen” är skriven av Anna Munyua och illustrerad av Marie Näsholm. 

Boken kom ut 2009 och är utgiven av PUF-förlag och Avaltea. Boken handlar om en liten 

pojke vid namn Melvin som tycker att han är viktigast i världen. Melvin tycker att om man är 

viktigast i världen så ska man få precis som man vill. Melvin brukar skrika och gråta tills han 

får som han vill. Melvin tycker om sin mamma, pappa och storasyster Matilda väldigt 

mycket. De ställer alltid upp för honom, men en dag händer det att ingen hör Melvin skrika 
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men tillslut kommer Matilda in till Melvin och då förstår Melvin att Matilda också är viktigast 

i världen. 

 

3. ”Listigt, Alfons Åberg” är skriven och illustrerad av Gunilla Bergström. Boken har getts ut 

i tre upplagor, första upplagan gavs ut 1977 men jag har valt att analysera den tredje 

upplagan, den som kom ut 2006. Boken är utgiven av Rabén & Sjögren som ingår i Norstedts 

Förlagsgrupp AB. Boken handlar om en pojke vid namn Alfons. En dag när han går hem till 

sin farmor för att hälsa på så är även Alfons äldre kusiner där. Farmor bjuder dem på kakor 

och efter en stund går farmor och kusinerna iväg för att spela kort. Alfons får inte vara med, 

han är för liten och förstår ingenting enligt kusinerna. Men Alfons bestämmer sig för att han 

ska visa dem att han inte alls är så liten och att han visst förstår och tillslut får Alfons också 

vara med och spela kort. 

 

4. ”Mamma Mu städar” är skriven av Jujja och Tomas Wieslander och illustrerad av Sven 

Nordqvist. Boken kom ut 1997 och är utgiven av bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm. 

Boken handlar om en ko vid namn Mamma Mu, och en kråka vid namn Kråkan. En dag går 

Mamma Mu ut och plockar blommor och när hon lagt blommorna i ett glas bestämmer hon 

sig för att ställa glaset med blommorna vid fönstret. På fönsterbrädan är det fullt med damm 

och Mamma Mu sopar och putsar bort det med svansen. Mamma Mu tycker att hon har städat 

klart, men Kråkan håller inte alls med. Sådär städar man inte, tycker Kråkan. Kråkan erbjuder 

sig att städa hela ladugården och Mamma Mu låter honom göra det, men det blir inte riktigt 

som hon tänkt sig då Kråkan bara ställer till det och stökar ner i ladugården och tillslut blir 

Kråkan så trött av allt städande och dessutom blir han sur på Mamma Mu så han bestämmer 

sig för att lämna ladugården. 

 

5. ”När prinsar fångar drakar” är skriven och illustrerad av Per Gustavsson. Boken kom ut 

2009 och är utgiven av bokförlaget Natur & Kultur, Stockholm. Boken handlar om en prins 

som inte har någon drake. Prinsen vet att alla prinsar måste ha en drake så han bestämmer sig 

för att gå ut på drakjakt. Innan drakjakten gör prinsen i ordning slottet så att draken ska kunna 

trivas där. När prinsen slutligen ska ut på drakjakt bestämmer han sig för att ta med sig en 

prinsessa. Under drakjakten händer det någonting och prinsen och prinsessan blir fångade av 

en eldsprutande drake. Tillslut lyckas prinsen och prinsessan fly, men denna gång återvänder 

prinsen hem utan någon drake. 
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6. ”När prinsessor vaknar om natten” är skriven och illustrerad av Per Gustavsson. Boken 

kom ut 2009 och är utgiven av bokförlaget Natur & Kultur, Stockholm. Boken handlar om en 

prinsessa som en natt vaknar av att hon hör konstiga ljud. Prinsessan bestämmer sig för att gå 

ner till källaren och titta efter vad som låter. På väg ner till källaren möter prinsessan en 

spindel, en vaktmästare, en groda och ett skelett. Alla varnar prinsessan för att det är 

källartrollet som äter prinsessor som låter, men prinsessan är fast beslutet på att hon ska 

besegra källartrollet vilket hon också gör och till slut får prinsessan sova igen. 

 

7. ”Händiga Hanna lagar bilen” är skriven av Titti Knutsson och illustrerad av Lisen Adbåge. 

Boken kom ut 2005 och är utgiven av bokförlaget Alfabeta Bokförlag AB. Boken handlar om 

en flicka vid namn Hanna. En dag när Hanna är ute och åker bil med sin pappa stannar bilen. 

Som tur är får de hjälp av en farbror som har en egen verkstad. På verkstaden får Hanna 

hjälpa till att laga bilen vilket hon gillar. Hanna älskar nämligen att ta reda på hur saker och 

ting fungerar och när bilen slutligen är lagad blir Hanna sådär glad som hon brukar bli när hon 

lyckats laga något. 

 

5. Metod 

När det kommer till val av metod har jag valt att i min undersökning använda mig av en 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod går ut på att försöka åstadkomma en djupare förståelse 

kring det fenomen som man undersöker (Dalen 2008:11). 

 

För val av analysmetoder har jag valt att använda mig av både textanalys och bildanalys och 

detta på grund av att jag anser att både text och bild hänger samman i en barnbok. Precis som 

Kåreland nämner så är texten och bilderna i bilderboken lika viktiga. Även bilderna berättar 

en historia som på olika sätt samspelar med textens historia (Kåreland 2005:63).  

Textanalys är en forskningstradition som bygger på hermeneutiken där man menar att det man 

undersöker i text måste tolkas av läsaren. Tolkningen görs utifrån läsarens förförståelse, det 

vill säga läsarens tidigare referensramar inom det ämnet man studerar (Hartman 2003:48). Att 

jag använder mig av textanalys innebär att analysen är gjord utifrån mina referensramar vilket 

medför att analysresultaten kan bli annorlunda om någon annan gör om samma undersökning. 

 

Bildanalysen menar Jan-Gunnar Sjölin bygger på en bildtolkning, och eftersom att det finns 

en syn på hur tolkning är och bör vara menar han att man därför bör börja med att undersöka 
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en modell för tolkning inom hermeneutiken (Sjölin 1998:46). Lena Kåreland och Barbror 

Werksmäster menar också att det inte bara är det vi ser i en bild som gör att bilden får en 

mening, utan även det vi redan i förväg vet, det vill säga det vi redan vet utifrån våra 

personliga erfarenheter (Kåreland&Werksmäster 1985:85). 

 

När det kommer till bildanalysen har jag valt att utgå från den bildanalys modellen som 

Kåreland och Werksmäster presenterar i sin bok ”Möte med bilderboken”.  

Kåreland och Werkmäster menar att det första man måste göra när man ska analysera en bild 

är att man måste göra klart för sig vad det är man ser. Vad föreställer bilden? Är det natt/dag, 

vår/höst, inne/ute? Är det ett fantasilandskap eller ett realistiskt landskap? Vilka föremål och 

möbler finns med? Finns det några oväntade föremål med i bilden? Hur många människor 

finns det på bilden? Vilka känslor uttrycker de? Var har de för kön, ålder? Etc. Man ska alltså 

försöka att sätta ord på allt man ser (Kåreland&Werkmäster 1986:84). 

 

De menar även att man ska analysera bildens komposition för bättre kunna förstå bilden. 

Vilka färger används? Är bilden uppbyggd av diagonala linjer som ger intryck av rörelse? 

Etc. De menar också att man måste ta hänsyn till att det i en bilderbok inte går att bara 

analysera varje bild enskilt utan att man måste se att det handlar om en sekvens av bilder. 

Vilka förändringar har det skett mellan de olika bilderna? Har personerna förändrats i till 

exempel uttryck och kläder? (Kåreland&Werksmäster 1985:85,86).  

 

Eftersom jag ska undersöka barnböckernas bilder utifrån ett genusperspektiv har jag valt att 

avgränsa mig till att endast leta efter saker i bilderna som framställer kvinnligt och manligt. 

Exempelvis, kjol/klänning på kvinnliga figurer kontra byxor/shorts på manliga figurer, män 

som jobbar kontra kvinnor som gör hushållsarbeten, etc.  

För att analysera bilderna har jag valt att utgå från frågeställningarna som finns under 

rubriken ”Syfte”.  

 

 Vilket kön har huvudfigurerna i barnböckerna? 

 Vilka kläder har figurerna i barnböckerna?  

 Vilka sysslor utövar figurerna i barnböckerna? 

 Vilka egenskaper har figurerna i barnböckerna? 
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När det kommer till textanalysen om manliga och kvinnliga egenskaper har jag valt att utgå 

från Nikolajevas schema om kvinnligt och manligt som presenterades under teoridelen. Jag 

har dock valt att ta bort och lägga till några motsatser men schemat bygger fortfarande på 

Nikolajevas teori om kvinnligt och manligt som motsatser (Nikolajeva 2004:129). De 

motsatser jag valt att använda mig av i textanalysen är följande: 

 

Män/pojkar                               Kvinnor/flickor 

aktiva                                          passiva 

modiga                                        rädda 

aggressiva                                   lydiga 

tävlande                                      självuppoffrande 

tänker kvantitativt                       tänker kvalitativt 

starka                                          vackra, söta 

bråkiga                                        snälla, stillsamma 

känslokalla                                  emotionella 

ohjälpsamma/självisk           hjälpsamma/omhändertagande             

 

6. Analys 

Som jag tidigare nämnde kommer jag att analysera både texten och bilderna i barnböckerna 

utifrån frågorna som finns under rubriken ”Syfte”. Nedan kommer jag att göra en text- och 

bildanalys för att slutligen redovisa resultatet. Jag har valt att redovisa text– och 

bildanalyserna under samma rubrik då jag anser att text och bild hänger samman i en barnbok 

samt då man får en bättre och större helhets förståelse för vad som framkommer i 

barnböckernas text och bilder . 

 

”Kalle med klänning”  

Omslagsbilden 

På omslagsbilden ser man en pojke i en rosa klänning med silverprickar. Han sparkar på en 

boll och omges av en bakgrundsfärg som är rosa och där det finns fem silverringar.  

 

Text- och bildanalys 

Utifrån texten får man veta att Kalle älskar att hänga utanför fönstret och prata med sina 

grannar och att han brukar rasta sina grannars hundar. Han brukar även spela bordtennis med 
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Tant Greta. Detta kan tolkas som om Kalle och Tant Greta är aktiva vilket enligt schemat är 

en manlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). På bilden på sida 2 kan man se hur Tant Greta 

står vid fönstret i sitt rosa hus. Hon bär en brun tröja, ett halsband och det ser ut som om hon 

hänger tvätt. 

 

Genom texten får man veta att Kalles mamma är lokförare och Kalles pappa är bilmekaniker. 

Att Kalles mamma är lokförare skulle man kunna koppla till Hardings genusteori angående att 

de kan ske en förändring i en av nivåerna utan att de andra nivåerna blir berörda och med 

detta menas att trots att det har skett en förändring på den strukturella nivån då det finns både 

män och kvinnor som är lokförare så får man ändå en bestämd sinnesbild av lokförare som en 

man (Hedlin 2010:49). I texten framgår det att Kalle är nervös, kanske till och med rädd på 

grund av att han ska ta bussen som stannar vid vandrarhemmet alldeles själv. Om Kalle är 

rädd så är detta enligt schemat en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). 

 

I texten framgår det också att hans moster kommer och hämtar honom på sin vespa. På bilden 

på sidan 4 kan man se hur Kalle sitter på sin mosters vespa. På huvudet har han en rosa hjälm 

med svarta rutor och är klädd i gröna shorts och en brun väst. Mostern har en grön klänning 

med blommor på och ett par bruna knäkorta byxor. Man kan se hur morbrorn som är klädd i 

bruna shorts och grön väst hälsar på Kalle och hans moster när han står och vattnar 

blommorna i trädgården. Kusinerna Gloster och Granat står uppe på balkongen och vinkar till 

Kalle och hans moster. Den ena kusinen har på sig en gul klänning och den andra ett lila linne 

med en vit t-shirt under.  

 

På bilden på sida 6 ser man hur kusinen med gulklänning håller Kalle i handen och hur det en 

bit bort står en kvinna i brun klänning och spelar minigolf. Man ser även hur den andra 

kusinen kramar om en kattunge. I texten framkommer det att Kalle får välja en klänning, 

vilken han vill, som han kan ta på sig. Att Kalle väljer en rosa klänning med silverprickar på 

och att Gloster hjälper honom att dra den över huvudet är också något som framkommer i 

texten. Att den ena kusinen håller Kalle i handen och att den andra kusinen kramar om en 

kattunge och att Gloster hjälper Kalle att dra klänningen över huvudet skulle kunna tolkas 

som om kusinerna är omhändertagande och enligt schemat är detta en kvinnlig egenskap 

(Nikolajeva 2004:129). 

I texten framgår det att Kalles föräldrar kommer och hämtar honom och på bilden på sida 10 

ser man hur hans mamma som är klädd i rosa t-shirt med svarta ränder på, en lila kjol och ett 
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par svarta strumpbyxor står vid dörren. Även Kalles pappa står vid dörren och han bär blågråa 

jeans och en grön skjorta. 

 

I texten får man veta att när sommarlovet är slut och när Kalle börjar i skolan så blir han retad 

av sina killkompisar och i texten kan man läsa hur hans killkompisar säger ”Har du blivit tjej 

över sommaren eftersom att du har klänning”? Kalle svarar ”Tänk för att jag inte har det. Jag 

gillar att ha klänning på mig”...”Klänning är det bästa som finns. Det är skönt när man ska 

springa för det fläktar benen. Det är skönt när man ska kissa för det är mycket lättare. Och så 

är det mycket finare också!” (s. 13). Det killarna säger till Kalle visar tydligt på att killarna 

redan vid tidig ålder har en klar uppfattning om vad som anses som kvinnligt respektive 

manligt, och detta är något som även Kåreland nämner att Forsberg kommit fram till vid en 

undersökning (Kåreland 2005:74,75). Att killarna retar Kalle för att han har klänning på sig 

och blir då kallad för tjej kan också kopplas till Hirdmans teori angående att manligt och 

kvinnligt hålls isär och att det manliga är bättre än det kvinnliga (Hirdman 2008).  

 

På sidan 12 möts man av en bild där man ser Kalle på skolgården. Man kan se hur två tjejer 

hoppar hage, ena klädd i blå klänning och den andra i rosa kjol. En bit längre bort ser man två 

tjejer som står vid ett träd, den ena klädd i lila klänning och den andra i röd kjol. Vid trädet 

ser man hur en kille med gröna shorts och grön t-shirt klättrar upp i det och hur han tittar 

retsamt på Kalle. Även killen som sitter på en trädgren tittar retsamt ner på Kalle. Han har ett 

plåster på knäet och bär svarta shorts och blå t-shirt. Både tjejerna och killarna är aktiva dock 

på olika sätt och enligt schemat är det en manlig egenskap att vara aktiv (Nikolajeva 

2004:129). Att killarna har klättrat upp på trädet och att den ena killen har ett plåster på knät 

skulle man kunna tolka som att killarna är äventyrliga vilket enligt schemat är en manlig 

egenskap. I texten får man veta att Kalle till en början inte får spela fotboll på gympalektionen 

då han bär klänning men när han lovat att inte halka i den får han till slut vara med. Texten 

berättar även hur killarna i hans lag blir besvikna och hur de suckar och säger ”Nu kommer vi 

att förlora” (s. 15). Killarna är alltså tävlingsinriktade och enligt schema är det en manlig 

egenskap (Nikolajeva 2004:129). 

 

På bilden på sidan 18 ser man hur killarna går fram till tjejerna för att låna klänningar. Två 

tjejer i klänning hjälper en kille med att dra en blå klänning över huvudet och även detta visar 

att tjejerna är hjälpsamma/omhändertagande vilket enligt schemat är en kvinnlig egenskap 

(Nikolajeva 2004:129). En kille klättrar upp till trädet där det finns en koja för att ge en tjej i 
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lila klänning betalt. En annan kille hänger upp och ner vänd på en klätterställning och räcker 

pengar till en tjej i röd kjol. I resten av boken framkommer det att alla killar i skolan har 

klänning och att Kalle även uppmuntrar sin morfar som är på besök för att rensa badkarsrören 

och som annars brukar spela golf samt sin pappa till att också bära klänning. Snart har alla 

invånare i staden på sig färglada klänningar och kjolar, alla oavsett kön. Att alla tillslut bär 

klänning eller kjol oavsett kön kan man koppla till Hirdmans teori om att genus är förändligt 

(Hirdman 2008). 

 

”Melvin viktigast i världen”  

Omslagsbilden 

Här ser man Melvin, en pojke med blåa hängselbyxor och en röd tröja stå på en hög av 

leksaker. Bakgrunden är blå. I ena handen håller Melvin i en rosa dockvagn där det ligger en 

grön traktor i och i den andra handen håller han i en fotbollsimiterad docka. I leksakshögen 

finns det en mängd leksaker i olika färger, exempelvis en rosa bil, en grön orm, en docka, en 

gul giraff etc. 

 

Text- och bildanalys 

I denna bok finns det inte så mycket text, utan det är mest bilder.  

I texten får man veta att Melvin är liten, att han bor i ett stort gult hus, att han tycker om sin 

familj och att han tycker att han är viktigast i världen. På bilderna på sidan 1-2 ser man 

Melvins rum. Rummet är färgglatt och det ligger en mängd leksaker överallt. På bilderna på 

sidan 3-4 ser man Melvins kök. Matilda har på sig en mörklila t-shirt och ett par ljuslila byxor 

och mamman har på sig en ljuslila tröja och mörklila byxor. Melvin har på sig blåa 

hängselbyxor och en röd t-shirt och pappan har på sig svart/gråa byxor och en blå tröja. 

Mamman gör en sallad medan Melvin ligger i hennes famn, Matilda bakar och pappan lagar 

mat. På bilderna på sidan 5-6 ser man Melvins tomt. Mamman och pappan planterar växter 

och klipper buskar medan Matilda och Melvin leker var för sig.  

I texten framkommer det också att Melvin tycker om att gå till arbetsplatsen och titta på 

maskinerna som finns där, exempelvis grävskopan.  

 

Man får även veta att Melvins docka råkar ramla över stängslet till arbetsplatsen. Melvin vill 

genast rädda dockan som känner sig ensam och ledsen men det får han inte för Matilda. På 

bilden på sidan 10 ser man Melvin gråta, och man ser även en byggtant klädd i blåa 
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arbetarbyxor, en grön jacka och med en gul hjälm på huvudet som tar Melvin och Matilda i 

varsin hand för att hjälpa dem över stängslet. Att det är en kvinna som är byggarbetare kan 

man koppla till Hardings teori om att det kan ske en förändring i en av de tre nivåerna utan att 

de påverkar de andra nivåerna. I detta fall att det har skett en förändring inom byggarbetar 

yrket då det både finns kvinnor och män som är byggarbetare men att man ändå får en 

sinnesbild av en man när man talar om byggarbetare (Hedlin 2010:49). Att byggtanten tar 

Melvin och Matilda i handen kan tolkas som om kvinnan är hjälpsam vilket enligt schemat är 

en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129).  

 

På bilderna på sida 13-14 ser man hur mamman är klädd i gul tröja och gråa byxor och 

springer till Melvin med en blöja i handen. Detta kan tolkas som om mamman är 

omhändertagande och enligt schemat är detta en kvinnlig egenskap. Man ser även Matilda 

rida på en häst och Melvin och pappan som är klädd i en rosa skjorta och en lila tröja med 

rosa rutor på och gråa byxor sitter på en bänk och tittar på. Detta kan tolkas som om pappan 

och Melvin är passiva vilket enligt schemat är en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). 

På bilderna på sida 17-18 ser man Matilda leka. Hon bygger en borg med klossar i olika 

färger och hon har använt sig av olika leksaker som exempelvis en drake, en docka, en 

riddare. Melvin river ner det Matilda byggt. Texten berättar att Melvin river ner borgen och 

att han sedan skriker högt och stampar hårt så att hela golvet gungar. Melvin agerar aggressivt 

och enligt schemat är det en manlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). Att Melvin agerar 

aggressivt kan man koppla till det Kåreland nämner angående att det finns forskning om att 

pojkar är de som bland annat gör uppror (Kåreland 2005:69)  

  

I texten framkommer det att Melvin tycker om att sova, fast inte själv och att han en natt 

vaknar upp ensam i sin säng. Melvin vill inte vara själv i mörkret så han börjar gråta och 

skrika högt och skaka i sängen så att någon ska komma. Men ingen kommer och Melvin tror 

att hans familj rest bort, men det har de inte. Hans föräldrar har somnat med det vet inte 

Melvin om när han står i sin säng, ensam, liten och mycket rädd. Enligt schemat är det en 

kvinnlig egenskap att visa rädsla (Nikolajeva 2004:129). Tillslut går Matilda in till Melvin. På 

bilderna på sida 25-26 ser man hur Matilda, med sitt lila nattlinne kramar om Melvin i sin 

gröna pyjamas. Matilda är omhändertagande då hon kramar om Melvin vilket enligt schemat 

är en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). Tillslut förstår Melvin att även Matilda är 

viktigast i världen. 
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”Listigt, Alfons Åberg”  

Omslagsbilden 

Färgen på omslagsbilden är brun och man ser en pojke, Alfons som är klädd i en brun stickad 

tröja och ett par bruna shorts, står på en pall och sträcker sig efter en grön kakburk med blåa 

blommor på. 

 

Text- och bildanalys 

På bilderna på sida 4-5 ser man Alfons och hans två kusiner. Kusinerna har vita tröjor på sig 

och bruna byxor. Den ena kusinen håller i en tidning där det står Tarzan.  Alfons ser ledsen ut 

.  I texten framgår det att Alfons brukar bli retad av kusinerna och de brukar säga ”Du är så 

liten, du förstår ju ingenting” (s. 5) till honom. 

 

På bilderna på sida 6-7 ser man Alfons, hans två kusiner och Alfons farmor. Farmor har på sig 

bruna klackskor, brun kjol, vit blus och ett lila förkläde med svarta blommor på. Hon har 

örhängen och håller i en grön kakburk med blåa blommor i. I kakburken finns det kakor. I 

texten framkommer det att det är farmor som bakat kakorna och att farmor brukar spela spel 

med dem. Detta kan man tolka som att farmor är aktiv vilket enligt schemat är en manlig 

egenskap (Nikolajeva 2004:129). Genom texten får man veta att Alfons är ledsen för att han 

inte får vara med och spela kort. På bilden på sidan 10 ser man Alfons gråta och i texten 

framgår det att  han känner sig ensam och att han tycker synd om sig själv. Att visa känslor är 

enligt schemat en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). På sidan 13-15 ser man hur 

Alfons hämtar en pall och ställer sig på den samtidigt som han sträcker sig efter kakburken. 

 

På bilderna på sidan 18-19 ser man hur Alfons och farmor sitter på soffan och väntar medan 

kusinerna står inne i köket och dukar fram glas och en karaff. Även texten avslöjar att farmor 

och Alfons sitter och väntar i köket medan kusinerna dukar fram fikat. Att farmor och Alfons 

sitter ner och väntar kan tolkas som om de är passiva vilket enligt schemat är en kvinnlig 

egenskap (Nikolajeva 2004:129). På bilderna på sida 20-21 ser man hur den ena kusinen 

gapar när han står och håller i den tomma kakburken medan den andra kusinen ser arg ut och 

pekar bort mot Alfons. I texten framkommer det att kusinerna blir vilda av ilska. Även på 

bilden på sidan 22 kan man se att kusinerna är arga. Att vara aggressiv är enligt schemat en 

manlig egenskap (Nikolajeva 2004:129) och man kan även koppla detta till det Kårleand 

nämner angående att det finns forskning som pekar på att det är pojkar som bland annat gör 
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uppror Kåreland (2005:69). Slutligen förstår kusinerna att Alfons inte är så liten och att han 

förstår mer än vad de trott och får då slutligen vara med och spela kort. 

 

”Mamma Mu städar” 

Omslagsbilden 

På omslagsbilden kan man se Mamma Mu och Kråkan inne i en smutsig ladugård. Kråkan 

flaxar och Mamma Mu står upp. Bilden är inramad av gräs och vitsippor. . 

 

Text- och bildanalys 

På bilderna på sida 2-3 ser man Mamma Mu hålla i ett glas med blommor. Mamma Mu går 

fram till fönstret för att ställa blommorna vid fönsterbrädan och på bilden ser man hur 

Mamma Mu sopar bort all smuts och damm med svansen. Kråkan står på Mamma Mu's rygg. 

Texten talar om att Mamma Mu tycker att hon har städat klart. Kråkan förstår inte och undrar 

hur hon kan tycka att det är klart då det är damm överallt. 

 

På bilderna på sida 4-5 ser man hur Mamma Mu står upp medan Kråkan flaxar om kring i 

ladugården för att visa Mamma Mu hur mycket smuts och damm det finns kvar på andra 

ställen. I texten framkommer det att Kråkan visar Mamma Mu endast det hon inte har städat. 

Mamma Mu menar att hon har städat, hon har plockat blommor, putsat fönstret och sopat och 

att det inte är alla kor som gör det. Kråkan förstår inte hur Mamma Mu kan kalla det där för 

städning.  

 

Kråkan flyger tillbaka till sitt kråkbo där han ska städa. På bilderna på sidan 6-7 ser man 

Kråkans kråkbo. Det är saker över allt, och man ser hur kråkan flaxar omkring. Man ser även 

hur han ställt alla sakerna på en hög mitt på golvet. Även texten avslöjar att Kråkan lägger allt 

i en hög på golvet, saker som låg på fel plats men saker som även låg på rätt plats.   

I texten får man veta att Kråkan berättar för Mamma Mu att han tycker om att städa, och att 

han är bra på det och att han kan städa var som helst på fem minuter. Det står även att Kråkan 

spänner ut bröstet när han berättar det här för Mamma Mu. Från sidan 10-24 kan man se på 

bilderna att Kråkan flyger och släcker lampan för att sedan ställa fram höfläkten för att 

därefter spruta ner Mamma Mu och de andra korna i vit kalkfärg för att slutligen torka bort 

färgen från Mamma Mu och de andra korna då Mamma Mu sagt åt Kråkan med en bestämd 

röst att göra det. 
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Kråkan tycker att man ska städa allt, dock behöver man inte vara så noggrann och Mamma 

Mu tycker tvärtom. Det är bättre att städa ett ställe och då göra det noggrant. Att män tänker 

kvantitativt och att man är stökig är enligt schemat en manlig egenskap (Nikolajeva 

2004:129). Man kan även tolka det som om att Kråkan är aktiv medan Mamma Mu blivit mer 

passiv och enligt schemat är det en manlig egenskap att vara aktiv och en kvinnlig egenskap 

att vara passiv (Nikolajeva 2004:129). Att Kråkan är den som syns mest och även den som 

dominerar över Mamma Mu är något som Kåreland nämner då honom menar att det finns 

forskning som visar på att pojkar är de som hörs och syns mer samt dominerar över flickorna 

(Kåreland 2005:69). På bilden på sidan 23 kan man se hur Kråkan ser arg och sur ut och hur 

han kastat trasan som han tvättat rent korna med framför sig. I texten framkommer det att 

Kråkan flyger iväg från ladugården och att Mamma Mu tillslut tar bondens pall och går ut och 

sätter sig. 

 

”När prinsar fångar drakar” 

Omslagsbilden 

På omslagsbild får man se en prins klädd i röd tröja och vita byxor med röda ränder på. 

Prinsen håller i ett svärd och på huvudet har han en gul krona. Han ser aggressiv ut, redo att 

slå till. Bakgrundsfärgen är blå och bakom prinsen ser man en drakskugga. 

 

Text- och bildanalys 

I texten framkommer det att prinsen inte har någon drake och alla prinsar behöver en drake 

för drakar är bra att ha. Drakar kan nämligen skrämma bort fiender och det kan hålla slottet 

varmt på vintern genom att spruta eld. Det är viktigt att ha en drake för efter de härliga 

bataljer som riddare och prinsar brukar ha så är det dags för den stora drakuppvisningen. 

Prinsen behöver helt enkelt en drake. Han börjar förbereda allt på slottet så att allt är klart när 

draken kommer dit. I texten på sidan 9 står det ”Drakar är noga med klädseln, så kläderna 

måste ses över. Plymer ska dammas, sköldar putsas, jackor strykas och rustningar poleras” 

(s. 9) och på bilden på sida 9 kan man se prinsen stryka kläder.  

 

I texten framgår det att prinsen smörjer vindbryggan, han matar den gröna krokodilen i 

vallgraven och han handlar mat. När det har det blivit dags för drakjakten tänker prinsen att 

det lättaste sättet att fånga en drake på är om man har med sig en söt prinsessa som bete . 
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Prinsen ringer en prinsessa och på bilden på sida 12 kan man se hur prinsessan som är klädd i 

rosa klänning och som bär på en gul krona på huvudet kommer ridandes med sin vita häst. 

Prinsen och prinsessan går ut på drakjakt tillsammans. På bilden på sida 13 kan man se hur de 

ger sig ut i skogen och hur båda är beredda att slå till med sina svärd. I texten framkommer 

det att prinsen tänker att när man väl hittat en äventyrlig prinsessa och om hon ställer upp att 

se söt ut så kommer draken snart.  Att se söt ut är enligt schemat en kvinnlig egenskap och att 

vara äventyrlig och modig är två manliga egenskaper (Nikolajeva 2004:129). Trots att 

prinsessan är minst lika modig och äventyrlig som prinsen så framstår det ändå som om 

prinsen är viktigast, modigast och bättre än prinsessan. Hedlin menar att oavsett vad 

flickor/kvinnor gör så är de ständigt underordnade då de hela tiden mäts med den manliga 

normen (Hedlin 2010:72-74). 

 

Utifrån texten får man veta att prinsen och prinsessan blir fångade av en drake. På bilden på 

sidan 17 ser man hur den rosa draken ber de borsta hans tänder, fila hans klor, underhålla 

honom och hans drakvänner och laga mat åt honom. Att man ser att det är en manlig drake är 

på grund av att han inte har långa ögonfransar eller andra saker som får en att förstå att det rör 

sig om en kvinnlig figur.  

 

I texten får man veta att prinsen och prinsessan lagar spaghetti och köttfärssås till draken och 

så fort draken har somnat så binder prinsen och prinsessan fast draken med spaghetti för att 

sedan klättra ut ur grottan. På bilden på sidan 22 ser man hur prinsen hjälper prinsessan att 

komma upp ur hålet och nu gläds de åt att de äntligen är fria. Att prinsen hjälper prinsessan 

upp ur hålet kan tolkas som om prinsen är hjälpsam vilket enligt schemat är en kvinnlig 

egenskap (Nikolajeva 2004:129). I texten framgår det att prinsen nästa gång ska leta efter en 

snäll drake och inte en bråkig drake som den här gången. Att vara bråkig är enligt schemat en 

manlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). På den sista bilden i boken ser man att den snälla 

draken är grön kvinnlig drake och man kan förstå att det är en kvinnlig drake på grund av de 

långa ögonfransarna.  
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”När prinsessor vaknar om natten”  

Omslagsbilden 

Färgen på omslagsbilden är röd och man kan se en prinsessa klädd i rosa klänning med en blå 

mantel på ryggen och lila stövlar. Hon gå ner för en trappa. Hon har en gul krona på huvudet, 

ett svärd som sitter på ett bälte runt magen och hon bär en fackla med ena handen. 

 

Text- och bildanalys 

I texten framkommer det att prinsessan vaknar en natt på grund av att hon hör konstiga ljud 

från källaren. På bilderna på sida 1-2 kan man se hur prinsessan har bytt om från sitt vita 

nattlinne till sin rosa prinsessdräkt. På bilden på sida 2 kan man se hur prinsessan står på sin 

säng samtidigt som hon håller upp sitt svärd, precis som om hon är redo att besegra vad det än 

är som låter. På bilden på sida 3 kan man se hur prinsessan går ner för källartrappan. 

I texten framgår det att när prinsessan kommit ner i källargången så möts hon av ett hinder, 

det är ett spindelnät. På bilderna på sida 4-5 kan man se att det vid spindelnätet klättrar en 

manlig, rosa spindel, och för att prinsessan ska få gå förbi spindelnätet säger spindeln till 

prinsessan att hon måste ge kronan till spindeln, vilket hon också gör. Att man kan se att 

spindeln är av manlig figur är på grund av den saknar långa ögonfransar eller andra detaljer 

som skulle få en att tro att det rör sig om en kvinnlig figur. I texten framkommer det att 

prinsessan talar om för spindeln varför hon gått ner till källaren och spindeln berättar att det är 

källartrollet som har vaknat och att det är han som låter. Källartrollet älskar att äta upp 

prinsessor.  

 

Prinsessan bestämmer sig för att leta upp honom för att se till att han somnar om. Spindeln 

följer med och nu möts de av ännu ett hinder. Det är en stor dörr som är låst. Vaktmästaren 

har nyckeln till dörren men han kan tyvärr inte öppna den då han har fullt upp med att hålla 

upp sina gröna byxor. Prinsessan ger honom sitt bälte och vaktmästaren kan då öppna dörren. 

Prinsessan berättar samma sak för vaktmästaren som hon gjorde till spindeln och 

vaktmästaren bestämmer sig också för att följa med. På bilderna på sida 8-9 kan man se hur 

de på vägen möts av ett stenblock och prinsessan bestämmer sig för att ta loss det med hjälp 

av svärdet, men svärdet går sönder, men som tur är lossnar ett av blocken och nu kan de krypa 

igenom stenblocket. På bilderna kan man se att prinsessan, spindeln och vaktmästaren ser lite 

rädda ut när de tittar in i stenhålet. Att vara rädd är enligt schemat en kvinnlig egenskap 

(Nikolajeva 2004:129). 
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I texten framkommer det att de på andra sidan av stenblocket möter ett skelett som fryser och 

prinsessan bestämmer sig för att ge skelettet sin blåa mantel. Prinsessan berättar samma sak 

för skelettet som hon gjort för spindeln och vaktmästaren och skelettet bestämmer sig för att 

också följa med. Nere i källarvalvet möter de en groda som har känsliga fötter som inte kan 

hoppa omkring i vatten. Prinsessan ger sina blåa stövlar till grodan och tillsammans traskar de 

ner till källtrollet. På bilden på sida 14 kan man se hur de alla går ner för trappan som leder 

till källartrollet. I texten står det ”Ibland blir till och med prinsessor lite rädda” (s. 14) men på 

bilden kan man se att det är prinsessan som går först och att hon är den enda som inte verkar 

rädd, snarare tvärtom, hon ser bestämd ut. Att vara modig är enligt schemat en manlig 

egenskap (Nikolajeva 2004:129).  

 

I texten framgår det att när de väl kommit fram vid källartrollet så blir alla skräckslagna, alla 

utom prinsessan. Att vara rädd är enligt schemat en kvinnlig egenskap. Även bilden på sida 

16 visar att det är endast prinsessan som inte visar rädsla. Källartrollet tittar på prinsessan men 

nu blir han förvirrad. Han kan nämligen inte se vem av de fem som är prinsessan. Källartrollet 

börjar fundera och till slut somnar han om. Alla jublar och prinsessan bestämmer sig för att 

fästa sin krona på trollets huvud, vilket man kan se på bilden på sida 22. Prinsessan tar farväl 

av de andra och väl hemma igen går prinsessan och lägger sig. Nilsson nämner hur det på 

1970-talet började dyka upp böcker där kvinnliga figurer framställdes som orädda och 

självständiga (Nilsson 1978:93-95) och det är just det som prinsessan är.  

 

”Händiga Hanna lagar bilen” 

Omslagsbilden 

Omslagsbilden är vit och man kan se hur en flicka klädd i grön mössa, blå tröja och röda 

byxor står med ena handen i motorhuvudet på en bil. Lite längre bort ser man en gul bil och 

på golvet ligger det bland annat en blå verktygslåda, en vattenslang och en svamp. Man kan 

genom bilden förstå att Hanna befinner sig på en bilverkstad.  

 

Text- och bildanalys 

I texten framgår det att Hannas pappa jobbar och att det en dag när hon är ute och åker i den 

gröna bilen med sin pappa som har på sid bruna byxor, en blå skjorta med rutor på och en 

grågrön kappa så händer det något med bilen. Bilen stannar plötsligt och det går inte att starta 
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den igen. På vägen kommer det åkandes en annan bil med släpvagn. Farbrorn i bilen har på 

sig en röd-grön keps, blåa byxor och blå jacka och han stannar till vid vägkanten och erbjuder 

sig att hjälpa till. Farbrorn tar en titt på bilen och börjar leta efter felet men han hittar det inte. 

På bilden på sida 5 kan man se hur Hanna står och pratar med farbrorn. I texten framgår det 

att Hanna tittar på alla saker i motorhuvudet och att det måste vara klurigt att räkna ut vad 

som är fel på bilen och till slut föreslår Hanna att det kanske är batteriet som tagit slut.  

 

I texten framkommer det att farbrorn berättar att han har en bilverkstad och därför bestämmer 

sig pappan, Hanna och farbror för att ta in bilen till farbrorns verkstad. På bilderna på sida 6-7 

kan man se hur Hanna hjälper till med att få upp pappas bil på släpet. Farbrorn berättar att han 

är pensionär och att han älskar att köra fort och farligt när han tävlar i sitt racerteam. Detta 

kan tolkas som om farbrorn är äventyrlig eller modig vilket enligt schemat är två manliga 

egenskaper (Nikolajeva 2004:129). Väl framme vid verkstaden möts Hanna, pappan och 

farbror av en tant som heter Siv som också jobbar på verkstaden. På bilderna på sidan 8-7 kan 

man se hur Siv, farbror och Hanna puttar in bilen i verkstaden. Siv har en svart stickad 

polotröja, en brun väst och ett par svarta byxor på sig. Hon har också ett guldfärgat pannband 

i håret. Att Siv är bilmekaniker kan man koppla till Hardings teori om att det kan ske en 

förändring i en av nivåerna utan att de andra påverkas då även om det finns både män och 

kvinnor som jobbar som bilmekaniker så får man ändå en sinnesbild av en man som 

bilmekaniker (Hedlin 2010:49).  

 

I texten framgår det att farbror och tanten genast börjar med att undersöka bilen. Hanna får 

också vara med och hjälpa till. På bilderna på sida 9-10 kan man se hur Hanna får titta om 

visaren på mätinstrumentet rör sig medan Siv sitter inne i bilen och trycker på gaspedalen. Till 

slut hittar de felet men då har det blivit dags för att fika. På bilden på sidan 13 får man se 

pappan hålla i en skiftnyckel. Pappan har man inte sett på bilderna sedan de drog upp bilen på 

släpet vilket kan tolkas som om han varit är passiv (Nikolajeva 2004:129). Detta är enligt 

schemat en kvinnlig egenskap. I texten framgår det att efter fikat går farbrorn och Hanna iväg 

för att hämta de nya delarna till bilen och när farbrorn och Hanna slutligen lyckas laga bilen 

blir Hanna sådär glad som hon brukar bli när hon har lyckats laga något. På bilden på sidan 21 

får man se hur farbrorn går fram till Hanna och i texten framkommer det att innan Hanna och 

pappan ska åka hem så får Hanna den det gamla laddningsrelät som minne och Siv säger till 

Hanna att hon är välkommen tillbaka för att hjälpa till med att laga bilar. Att Hanna och Siv 

klär och beter sig ”pojkaktigt” är ett exempel på det Kåreland nämner om att det finns 
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forskning som tyder på att det oftast är flickor som bryter mot traditionella könsmönster 

(Kåreland 2005:69). 

 

6.1. Slutsatser 

För att redovisa det jag har kommit fram i analysen har jag valt att strukturera resultatet 

utifrån frågeställningarna som finns under rubriken ”Syfte”. 

 

Vilket kön har huvudfigurerna i barnböckerna? I barnböckerna ”Kalle med klänning”, 

”Melvin viktigast i världen”, ”Listigt, Alfons Åberg” och ”När prinsar fångar drakar” 

framkommer det i både text och bild att det är Kalle, Melvin, Alfons och prinsen som är 

huvudpersonerna i barnböckerna. I ”Mamma Mu städar”, ”När prinsessor vaknar om 

natten” och ”Händiga Hanna lagar bilen” är det Mamma Mu, prinsessan och Hanna som är 

huvudpersonerna i barnböckerna. Det som framkommer är alltså att fyra av sju barnböcker 

har manliga huvudpersoner och även om huvudpersonen i ”Mamma Mu städar” är Mamma 

Mu, så tenderar det till att Kråkan tar över rollen som huvudperson då det är han som syns 

mest i både bild och text. Att majoriteten av barnböckerna har en manlig huvudperson, är 

något som även Kåreland har kommit fram till då hon menar att det är böcker med manliga 

huvudpersoner som dominerar (Kåreland 2005:25). Att det är majoriteten av barnböckerna 

som har manliga huvudpersoner skulle man också kunna koppla till att det är det manliga som 

är normen i samhället då både Harding och Hirdman menar att det är mannen som utgör 

normen i vårat samhälle och då Harding menar att genus är något som genomsyrar hela 

samhället (Hedlin 2010:46), (Hirdman 2008). 

 

Vilka kläder har figurerna i barnböckerna? I alla barnböcker, förutom i ”Mamma Mu 

städar” och i ”Händiga Hanna lagar bilen” framgår det att det finns minst en kvinnlig figur 

som bär kjol eller klänning. Kvinnliga figurer som bär byxor förekommer i ”Melvin viktigast i 

världen”, ”Händiga Hanna lagar bilen” och i ”Kalle med klänning”. Att de manliga 

figurerna i barnböckerna bär shorts eller byxor framkommer i alla barnböckerna förutom i 

”Mamma Mu städar”. ”Kalle med klänning” skiljer sig dock från de andra barnböckerna då 

det framgår att alla manliga figurer till slut också bär kjol eller klänning. Detta kan man 

koppla till Hirdmans teori om att genus är föränderligt (Hirdman 2008). 
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Färgerna på kläderna varierar i böckerna, men i både ”Kalle med klänning” och i ”Melvin 

viktigast i världen” kan man på bilderna se manliga figurer som har på sig lila eller rosa 

kläder. Kåreland nämner hur Gäreskog vid en undersökning kom fram till att både pojkarna 

och flickorna på den förskolan hade en klar uppfattning om vad som var lämpliga beteende 

hos pojkar respektive flickor. Bland annat framkom det barnen tyckte att pojkar/män inte ska 

ha på sig rosa kläder (Kåreland 2005:74). I dessa två barnböcker kan man alltså se att vissa 

manliga figurer har gestaltats på ett sätt som går emot normen för vad som anses som manliga 

kläder samt manliga färger på kläderna och här har man valt att försöka förändra de oskrivna 

reglerna för vad som anses som manligt. Att man kan förändra oskrivna regler och 

föreställningar om kvinnligt respektive manligt är något som även Hirdmans genusteori 

bygger på (Hirdman 2008). 

 

Vilka sysslor utövar figurerna i barnböckerna?  I böckerna framkommer det att alla 

figurer utför olika sysslor. I både ”Melvin viktigast i världen” och i ”Kalle med klänning” 

framgår det att männen utför trädgårdsarbeten och i ”Melvin viktigast i världen”, i ”När 

prinsar fångar drakar” och i ”Mamma Mu städar” framgår det att de manliga figurerna utför 

olika hemmasysslor så som att till exemplet städa, laga mat, stryka etc. I ”Kalle med 

klänning”, ”Melvin viktigast i världen” och i ”Händiga Hanna lagar bilen” framkommer att 

de kvinnliga figurerna har jobb. Att Kalles mamma är lokförare, att det finns en byggtant i 

”Melvin viktigast i världen” och att Siv arbetar på en bilverkstad kan man koppla till 

Hardings genusteori angående att de kan ske en förändring i en av nivåerna utan att de andra 

nivåerna blir berörda och med detta menas att trots att det har skett en förändring på den 

strukturella nivån då det finns både män och kvinnor som är lokförare, byggarbetare och 

mekaniker så får man ändå en bestämd sinnesbild av lokförare, byggarbetare och mekaniker 

som en man (Hedlin 2010:49).  

 

Alla figurer i barnböckerna utövar olika sysslor och Nettervik nämner hur föreställningar om 

kvinnligt respektive manligt satte sin prägel i litteraturen som skrevs för barn på 1700-talet 

(Nettervik 2002:99) och även Kåreland nämner att barnböckerna avspeglar samhällets sociala 

och kulturella värderingar (Kåreland 2005:122,126). Idag försöker man att sträva efter ett mer 

jämlikt samhälle, detta kan man även se i barnböckerna.  Exempel; att Kråkan i ”Mamma Mu 

städar” städar eller att prinsen i ”När prinsar fångar drakar” stryker kläder eller att Kalles 

mamma i ”Kalle med klänning” jobbar är sysslor som avspeglar dagens sociala och kulturella 

värderingar. Förr i tiden ansåg man att det var mannens uppgift att jobba och kvinnans uppgift 
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att sköta hemmet och barnen men idag anser man att både kvinnor och män bör tillägna sig 

båda sysslorna.  

 

Vilka egenskaper har figurerna i barnböckerna?  

Om man utgår från schemat av kvinnliga respektive manliga egenskaper så framkommer det 

att de flesta figurerna i dessa sju barnböcker har både manliga och kvinnliga egenskaper. I 

dessa sju barnböcker framkommer det att de allra flesta figurer, kvinnliga som manliga, unga 

som gamla är aktiva. Undantagen är Mamma Mu och Hannas pappa som under bokens gång 

blir allt mer passiva. Även Melvin och hans pappa, Alfons och hans mormor och prinsessan i 

”När prinsar fångar drakar” är passiva, dock under en väldigt liten del av boken. Att vara 

passiv är enligt schemat en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). Både i ”Kalle med 

klänning”, ”Melvin viktigast i världen” och i ”När prinsar fångar drakar” finns det figurer 

som är omhändertagande. I ”Kalle med klänning” är det kusinerna och tjejerna i skolan som 

är det, i ”Melvin viktigast i världen” är det byggtanten, mamman och Matilda som är det och i 

”När prinsar fångar drakar” är det prinsen som är omhändertagande. Att vara 

omhändertagande är enligt schemat en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). 

 

Både Melvin, Kalle och de fyra manliga figurerna i ”När prinsessor vaknar om natten” visar 

att de är rädda. Melvin är rädd när han står ensam i mörkret i sin säng, Kalle är nervös 

(kanske rädd) då han ska åka buss för första gången själv och de fyra manliga figurerna som 

följer med prinsessan ner till källaren ser väldigt rädda ut. Att vara rädd är enligt schemat en 

kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). Nilsson nämner hur det på 1970-talet började dyka 

upp böcker där kvinnliga figurer framställdes som orädda och självständiga (Nilsson 1978:93-

95) och både prinsessan i ”När prinsessor vaknar om natten” och  prinsessan i ”När prinsar 

fångar drakar” visar att de är väldigt äventyrliga och modiga. Att vara äventyrlig och modig 

är två manliga egenskaper (Nikolajeva 2004:129). Dock insåg jag att även om prinsessan i 

”När prinsar fångar drakar” finns med i mer än hälften av boken och trots att hon är minst 

lika modig och äventyrlig som prinsen så framstår det ändå som om prinsen är viktigast, 

modigast och bättre än prinsessan. Enligt Hedlin menar Thomas att oavsett vad 

flickor/kvinnor gör så är de ständigt underordnade då de hela tiden mäts med den manliga 

normen (Thomas enl. Hedlin 2010:72-74). 

 

Nilsson nämner även att det på 1970-talet började dyka upp böcker där manliga figurer 

framställdes som känsliga och mjuka (Nilsson 1978:93-95) och både Melvin och Alfons visar 
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känslor, då båda blir ledsna och känner sig ensamma. Att vara emotionell är en kvinnlig 

egenskap enligt schemat (Nikolajeva 2004:129). Både kusinerna i ”Listigt, Alfons Åberg”, 

Kråkan och Melvin visar att de kan bli riktigt arga. Kusinerna blir vilda av ilska, Kråkan 

slänger trasan framför sig, Melvin stampar så hårt att hela golvet gungar och kusinerna blir 

vilda av ilska. Utgår man från schemat är det en manlig egenskap att vara aggressiv och enligt 

Kåreland finns det forskning som pekar på att det är pojkarna som bland annat gör uppror 

(Kåreland 2005:69). 

 

7. Slutdiskussion 

Det jag har kommit fram i min undersökning är alltså att fyra utav sju barnböcker har manliga 

huvudpersoner och även om huvudpersonen i ”Mamma Mu städar” är Mamma Mu, så 

tenderar det till att Kråkan tar över rollen som huvudperson då det är han som syns mest i 

både bild och text. Majoriteten av böckerna har alltså en man manlig huvudfigur och detta är 

även något Kåreland har kommit fram till vid en undersökning då hon menar att det är böcker 

med manliga huvudpersoner som dominerar (Kåreland 2005:25). 

   

”Händiga Hanna lagar bilen” är en typisk barnbok där flickan är ”pojkaktig”. Det enda som 

fick mig att förstå att Hanna och Tanten Siv var kvinnliga figurer, bortsett från deras namn 

var att de båda hade långt hår och att Siv även hade ett pannband på huvud. Även Mamma 

Mu i ”Mamma Mu städar” har en enda detalj som visar att hon är en kvinnlig figur, nämligen 

de långa ögonfransarna.  Frågan som jag ställer mig är; Varför måste kvinnliga figurer ha 

detaljer som visar på att det är flickor/kvinnor det rör sig om och varför har manliga figurer 

inga detaljer som visar på att de är pojkar/män? Även om Mamma Mu är relativt könsneutral 

så kan man koppla detta till den undersökning som Fargell gjort då barnen konstruerade det 

kvinnliga könet med hjälp av symboler, i detta fall ögonfransar (Fargell enl. Kåreland 

2005:73) Nettervik menar att så fort en flicka uppträder eller klär sig pojkaktigt så är detta 

genast något positivt, medan om en pojke skulle uppträda eller klä sig flickaktigt så skulle 

pojken förmodligen bli retad av jämnåriga pojkar (Nettervik 2002:110). Även Kåreland 

nämner att det finns forskning som visar på att det oftast är flickor som bryter mot 

traditionella könsmönster (Kåreland 2005:69). Och precis så är det, Hanna blir uppmuntrad 

och får gärna komma tillbaka till verkstaden för att hjälpa till, medan Kalle i ”Kalle med 

klänning” blir retad av sina killkompisar när han går till skolan i klänning.  
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Kåreland nämner hur pojkar är rädda för att överstrida gränsen för normen om vad som anses 

som manligt och att pojkar får status i skolan genom att vara tuffa (Kåreland 2005:27). Kalle 

vågar överskrida gränsen för vad normen säger om manligt, men blir då retad på grund av det, 

av just tuffa killar. Kåreland nämner att Forsbergs undersöknings resultat pekar på att barn 

redan vid tidig ålder har en klar uppfattning om hur kvinnor och män bör vara och bete sig 

(Forsberg enl. Kåreland 2005:74,75) vilket man till en början kan se hos Kalles killkompisar 

då de skrattar och retar Kalle för att han har på sig en rosa klänning. Nilsson nämner hur det 

på 1970-talet började dyka upp barnböcker med yrkesarbetande mammor (Nilsson 1978:93-

95) och i ”Kalle med klänning”, ”Melvin viktigaste i världen” och ”Händiga Hanna lagar 

bilen” kan man se att de kvinnliga figurerna jobbar. 

 

Nilsson nämner även hur det började dyka upp böcker om känsliga och mjuka killar, om 

orädda och självständiga flickor (Nilsson 1978:93-95) och ”Listigt, Alfons Åberg” och 

”Melvin viktigast i världen” är exempel på böcker som har mjuka och känsliga killar. I båda 

böckerna finns det två pojkar som visar sina känslor och som också vågar vara ledsna. ”När 

prinsessor vaknar om natten” är en bok om en orädd, modig och självständig flicka och trots 

att hon är minoritet i det sällskapet hon får som består av fyra manliga figurer så behöver hon 

inte mäta sig med den manliga normen även om Hedlin menar att det enligt Thomas är 

tvärtom (Thomas enl. Hedlin 2010:72-74).  

Kåreland nämner att det finns forskning som visar på att det fortfarande finns gamla 

traditionella könsmönster i förskolan och att pojkar hörs och syns mest, de är busiga och gör 

uppror, de dominerar över flickor och att flickor är tysta och stillsamma (Kåreland 2005:69). I 

”Mamma Mu städar” ser man de traditionella könsmönstren. Det är Kråkan som är aktiv, det 

är han som bestämmer, det är han som syns mest och det är han som protesterar, medan 

Mamma Mu är den som är passiv och stillsam.  

  

Det har skett förändringar i barnböckerna om man ser det utifrån ett genusperspektiv. 

Exempelvis möts man idag av barnböcker där kvinnliga figurer jobbar och där manliga 

figurer städar, där kvinnliga figurer har på sig byxor och där manliga figurer har på sig 

klänning. Trots dessa förändringar finns det mycket kvar att göra inom detta område för även 

om de kvinnliga och de manliga figurerna i barnböckerna har både kvinnliga och manliga 

egenskaper så tenderar de manliga egenskaperna att dominera. Och även om barnböckerna 

där kvinnliga figurer är orädda och självständiga som Nilsson menar började dyka upp runt 

1970-talet (Nilsson 1978:93-95) och barnböcker där kvinnliga figurer är ”pojkaktiga” som i 
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till exempel ”Händiga Hanna lagar bilen” tycks dominera  så finns det alltså fler barnböcker 

där de kvinnliga figurerna överskrider normen för vad som ses som kvinnligt än tvärtom. 

Detta pekar på att, precis som Nettervik nämner att vi än idag har en allmän syn på könets 

värde. Att en flicka beter sig pojkaktigt är något som tolkas som positivt och ”normalt” medan 

om en pojke beter sig flickaktigt så anses det som något negativt och ”onormalt” (Nettervik 

2002:110). 

 

Det verkar således vara så att det manliga fortfarande anses som bättre än det kvinnliga och 

att det fortfarande är det manliga i samhället som utgör normen och därmed anses det därför 

mer ”normalt” och är därför också vanligare med kvinnliga figurer som överskrider normen 

för vad som anses som kvinnligt än tvärtom i barnböckerna. Detta är något som är 

problematiskt då man som förskolepedagog ska följa det som står i förskolans läroplan 

angående traditionella könsmönster och könsroller. Som förskolepedagog ska man motverka 

traditionella könsmönster och könsroller samt avstå från sådant som bidrar till att forma 

pojkars och flickors uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt (Lpfö 98, (Reviderad 

2010) s.2). Detta är problematiskt då barnböckerna avspeglar de kulturella och sociala 

värderingarna som finns i samhället. De flesta barnböckerna avspeglar bland annat de olika 

föreställningar som finns om kvinnligt respektive manligt i vårat samhälle samt att det är det 

manliga som utgör normen i samhället vilket leder till att man som förskolepedagog kan ha 

svårt att följa det som står i Lpfö 98 om de traditionella könsmönstren och könsrollerna fullt 

ut.  

Som jag tidigare nämnt så finns det alltså mycket kvar att göra men precis som Hirdman 

nämner så går det att ändra genuskontraktet (Hirdman 2008) och precis som Hedlin nämner så 

är föreställningarna och värderingarna om kvinnligt och manligt i ständig rörelse och därmed 

föränderliga (Hedlin 2010:29,30). 
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