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The purpose of this study is to analyze picture books from a gender perspective. The books 

are found in a book box that the libraries send out to preschools. This study is based on the 

following questions:  

 How are boys and girls portrayed in picture books?  

 Do the picture books encourage or discourage the principles of equality found in the 

Curriculum for the Pre-School and the equality work conducted in the preschools? 

I performed a qualitative text and picture analysis of 12 picture books. I used Maria 

Nikolajeva and Kajsa Wahlströms schedule of typical masculine and feminine qualities and 

activities when analysing the picture books. I reached the conclusion that in the vast majority 

of the books boys and girls are portrayed with qualities that are both typical masculine and 

feminine. Only a few books in the book box portray the boys and girls characters in a 

stereotype manner. Hence, as a conclusion, the analyzed picture books discourage the 

traditional stereotype gender patterns and therefore encourage the principles of equality as 

described in the Curriculum for the Pres-School. 
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1. Inledning och bakgrund 

Bilderböcker används flitigt på förskolor i Sverige och globalt. Bilderböcker är barnens första 

kontakt med textens och bildens värld och används vid högläsning, vid samlingar samt när 

barnen själva sitter och bläddrar i böcker. Handlingen och bilderna i böckerna skickar signaler 

och budskap till barnen som både medvetet och omedvetet tar till sig och imiterar det 

huvudpersonerna säger och gör. Det är därför viktigt att bilderböcker på förskolan väljs med 

omsorg.  

Svenska barnboksinstitutet (Sbi) publicerar varje år statistik för hur bland annat 

huvudpersonsfördelningen är mellan flickor respektive pojkar i föregående års bilderböcker. 

År 2012 publicerades 339 bilderböcker där det gick att urskilja huvudpersonens kön. Dessa 

böcker var både svenska och översatta förstaupplagor. Av dessa 339 bilderböcker var det 133 

bilderböcker med en flicka som huvudperson, 189 bilderböcker med en pojke som 

huvudperson och 17 bilderböcker hade både en flicka och en pojke som huvudpersoner. Om 

dessa siffror omvandlas till procent innebär det att 56 procent av bilderböckerna har en pojke 

som huvudperson, 39 procent har en flicka som huvudperson och 5 procent har både en flicka 

och en pojke som huvudpersoner. Bilderböcker med pojkar som huvudpersoner var alltså 17 

procentenheter fler än bilderböcker med en flicka som huvudperson (Svenska  

barnboksinstitutet 2013, s. 36). Denna statistik avser, såsom nämnts ovan, förra årets 

utgivningar av bilderböcker och är således färsk och visar på att det finns en risk för att barn i 

förskolan möter fler pojkar som huvudpersoner i bilderböcker än flickor. Detta skulle 

innebära att pojkar kan identifiera sig med fler förebilder än vad flickor kan göra redan i 

förskolan. 

Lena Kåreland, professor och forskare vid Uppsala universitet, har jämfört fyra svenska 

bilderböcker: Nämen Benny (1998) och Jamen Benny (2001) av Barbro Lindgren & Olof 

Landström och Malla handlar (1998) och Malla cyklar (2003) av Eva Eriksson. Benny är en 

pojkgris och Malla är en flickgris och de är huvudpersonerna i respektive bok. Resultatet som 

Kåreland kom fram till är att boken om Malla är en typisk flickbok där vardagssfären och 

hemlivet står i fokus och där handlingen oftast rör vardagsproblem och relationer. Boken om 

Benny är en typisk pojkbok där fokuset ligger på äventyret och spänningen. Benny rör sig 

utomhus, då han är på rymmen, jämfört med Malla som är utomhus men hennes uppgift är att 

handla mat, och detta kan betraktas som en typisk kvinnlig syssla (Kåreland 2005, s. 25f, 45). 
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Dessa böcker förmedlar stereotypa bilder av flickor respektive pojkar, det vill säga hur de är 

och vad de gör.   

Dominansen av pojkar i barnböcker och skillnaden i hur flickor respektive pojkar framställs är 

ett problem med tanke på det jämställdhetsarbete som bedrivs i samhället och på förskolor 

och Läroplanens riktlinjer för förskolan: ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster 

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

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö 98/ 

reviderad 2010, s. 5). Vidare lyfter Läroplanen upp vikten av alla människors lika värde samt 

jämlikhet mellan könen (Lpfö 98/reviderad 2010, s. 4).  

För att uppfylla Läroplanens riktlinjer bör böcker som läses på förskolan därför väljas med 

omsorg för att undvika att flickor respektive pojkar blir matade med bilder och förebilder som 

följer traditionella könsmönster. De böcker som läses på förskolor når förskolorna bland annat 

genom en så kallad boklåda, som består av 15-20 böcker framtagna av en bibliotekarie. Jag 

kommer att analysera bilderböcker som finns tillgängliga i en viss boklåda. Jag har valt att 

analysera en boklåda för att jag inte har hittat något annat examensarbete som har undersökt 

detta område tidigare. Med denna analys tillför jag en ny aspekt på jämställdhetsarbetet som 

ständigt är aktuell. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att analysera de bilderböcker som finns tillgängliga i en 

boklåda utifrån ett genusperspektiv, mer specifikt hur flickor respektive pojkar framställs i 

bilderböcker, samt att se om bilderböckerna främjar eller motverkar förskolans 

jämställdhetsarbete.  

Mina frågeställningar lyder på följande sätt: 

 Hur framställs flickor respektive pojkar i bilderböcker? 

 Främjar eller motverkar urvalet av bilderböcker de jämställdhetsriktlinjer som framgår 

av Läroplanen och det jämställdhetsarbete som pågår på förskolan? 
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2. Teori 

I detta teoriavsnitt kommer jag först beskriva vad en bilderbok är, sedan kommer jag förklara 

vad begreppet genus innebär och hur föreställningarna om vad som är manligt respektive 

kvinnligt har förändrats genom tiderna och beroende på landets kultur. Slutligen kommer jag 

redogöra för hur genus framställs i bilderböcker. 

2.1 Vad är en bilderbok? 

Ingrid Nettervik, en svensk litteraturvetare, beskriver vad som gör en bok till en barnbok. En 

barnbok är inte en bok skriven av ett barn utan en bok som är skriven för barn och ungdomar. 

Hon beskriver vidare att kännetecknet för en bilderbok är att bilderna spelar en dominerande 

roll. Det brukar finnas i regel minst en bild per uppslag i en bilderbok (Nettervik 2002, s. 9, 

67). Även Ulla Rhedin, forskare inom litteraturvetenskap, nämner vad som kännetecknar en 

bilderbok i sin avhandling Bilderboken - på väg till en teori. En bilderbok enligt Rhedin är en 

bok med ett begränsat omfång vars syfte är att berätta en historia genom en kombination av 

bilder och text (Rhedin 2001, s. 17). Både Rhedin och Nettervik är överens om att en 

bilderbok har minst en bild per uppslag. 

2. 2 Genus som begrepp 

Genusforskaren Helena Josefson fokuserar på begreppet genus i sin bok Genus- hur påverkar 

det dig (2005).  Hon beskriver två synsätt kring varför pojkar respektive flickor beter sig på 

ett visst sätt. I det första synsättet anses pojkar respektive flickor vara olika från födseln och 

att det finns biologiska skillnader som är grunden för varför de beter sig på olika sätt. I det 

andra synsättet anses genus handla om föreställningar och förväntningar som omgivningen 

har på flickor respektive pojkar, det vill säga det är de sociala och kulturella aspekterna som 

påverkar individerna. Josefson menar att genus påverkar och begränsar människan eftersom 

barn lär sig att bete sig på ett visst sätt utifrån vad flickor respektive pojkar ”bör” göra. Vidare 

värderas den manliga traditionen högre än den kvinnliga traditionen och detta leder till ett 

samhälle som är byggt på orättvisor (Josefson 2005, s.6, 12f). Det är det andra synsättet som 

kommer att vara utgångspunkten i mitt arbete. 

Föreställning kring vad som anses vara manligt respektive kvinnligt har förändrats genom 

tiderna och är olika beroende på ett lands kultur. Exempel på detta är att i vissa muslimska 

länder anses det vara manligt att bära en klänning vid namn bobo och hålla andra män i 

handen. Detta anses normalt inte vara manligt i den västerländska kulturen. I Sverige anses 
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det vara en tjejsport att rida men i Latinamerika är det en typiskt manlig sport. På 1700-talet i 

Sverige var det i vissa sammanhang manligt att gråta högt. I dag är det inte så vanligt att 

vuxna män gråter offentligt (Josefson 2005, s. 9). 

Maria Nikolajeva, professor i barnlitteratur, beskriver begreppet performativt genus som 

Judith Butler har skapat. Med detta begrepp menar Butler att personen beter sig på ett visst 

sätt eftersom personen följer de förskrivna normer som finns i samhället. Det kan jämföras 

med en mall eller matris som personen följer. En person som beskrivs som kvinna, men som 

beter sig som en man, följer då den maskulina mallen/matirisen (Nikolajeva 2004, s. 133).                 

2.3 Genus i bilderboken 

Under 1960- och 1970-talet väcktes intresset för kön och genus inom barnlitteraturen. Det 

gjordes studier av barnböcker ur ett genusperspektiv där nyckelbegreppet var könsstereotyper. 

Den rådande normen för flickors och pojkars beteende är att flickor ska vara snälla, 

väluppfostrade och duktiga medan pojkar ska vara äventyrliga och busiga. Nikolajeva sätter 

upp ett schema för vad som anses vara kvinnliga/flickiga respektive manliga/pojkiga 

egenskaper, och dessa egenskaper utgår från att vara varandras motpoler.  

Schemat ser ut på följande sätt:   

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 Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

    (Nikolajeva 2004, s. 129) 

Nikolajeva beskriver att pojkars personlighet växer medan flickors krymper i litteraturen. 

Med detta menas att flickor i början av böcker kan ha typiska manliga egenskaper som mot 
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slutet av boken förändras till att vara typiskt kvinnliga, som en anpassning till den rådande 

kvinnliga stereotypen (Nikolajeva 2004, s. 130). 

Även Kajsa Wahlström, verksam som pedagogisk konsult i jämställdhetsfrågor, har listat ett 

brett register av roller och färdigheter som flickor respektive pojkar tidigare har haft monopol 

på. Hon beskriver detta i sin bok Flickor, pojkar och pedagoger (2003) och menar att flickor 

ska öva på att bli bättre på pojkars färdigheter, och vice versa: 

  Flickor Pojkar 

Relationer Självständighet 

Hjälpsamhet Tillfredställa sitt egna behov 

Empati Stark jagutveckling 

Passivitet Aktivitet 

Beroende Oberoende 

Närhet Avstånd 

Finmotorik Grovmotorik 

Språk för känslor Språk för konkreta ting 

Anpassning Rättigheter 

Känslor Rationalitet 

Samarbete Autonomi 

Underordning Överordning 

(Wahlström 2003, s. 137-138) 

Jag har valt att använda mig av både Nikolajevas och Wahlströms scheman då egenskaperna 

som listas i schemana både överlappar varandra, genom att bekräfta egenskaperna, och 

kompletterar varandra, då de tillför nya egenskaper till varandras scheman.  

Nettervik diskuterar begreppen flick- respektive pojkbok. I typiska pojkböcker domineras 

handlingen av äventyr och spänning. Huvudpersonen är oftast hjälten i berättelsen som alltid 

står på den goda sidan. I typiska flickböcker ligger fokuset istället på familjelivet. Handlingen 

rör sig om vardagsskildringar som kretsar kring hemmets och den nära sfärens aktivitet. 

Flickor brukar framställas som lydiga, uppoffrande, stillsamma och så vidare (Nettervik 2002, 

s. 110f). Med en flickbok avser jag här en bok som främst handlar om flickor och som främst 

läses av flickor. Motsatsen till en flickbok är en pojkbok som handlar om pojkar och som 

främst läses av pojkar. 
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Vidare nämner Nikolajeva att relationen och vänskap mellan pojkar respektive flickor i 

barnböcker kopplas samman med folksagorna där hjälten ska rädda och skydda prinsessan 

och detta leder till att hjälten och prinsessan har en ojämlik position i böckerna. (Nikolajeva 

2004, s. 104).  

Nikolajevas beskrivning av den manliga hjälten och prinsessan bekräftas av Kajsa Svaleryd, 

genuspedagog, som har skrivit boken Genuspedagogik (2002). Svaleryd nämner att sagor och 

sånger som barnen möter ofta framställer stereotypa bilder av flickor respektive pojkar. I det 

flesta fallen handlar sagan om en aktiv maskulint agerande huvudperson och om passiva 

feminina birollsinnehavare (Svaleryd 2002, s. 73).   
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att ta upp olika exempel på tidigare forskning. Först kommer jag 

att redogöra för olika resultat som forskare har kommit fram till när de analyserade olika 

bilderböcker utifrån ett genusperspektiv. Två av artiklarna är skrivna av amerikanska forskare, 

en artikel är skriven av australiensiska forskare och ett resultat är från en svensk forskare. 

Därefter kommer jag nämna lite allmänt om vilka föreställningar pojkar respektive flickor har 

kring vad som är typiska manligt respektive kvinnligt inom områdena yrke, kläder, sysslor i 

hemmet och fritidsaktiviteter. Slutligen kommer jag beskriva vilka leksaker som anses var 

typiskt pojkiga respektive flickiga.  

De amerikanska forskarna Angela och Mark Gooden har skrivit artikeln Gender 

Representation in Notable Children’s Picture Books: 1995-1999 (2001). De analyserade 83 

bilderböcker utifrån könet på huvudpersonen, bilderna och titeln på bilderboken. Böckerna 

gavs ut i USA mellan åren 1995 till 1999. Resultat som de kom fram till var att av dessa 83 

bilderböcker hade 40 procent en flicka som huvudperson, 39 procent en pojke som 

huvudperson, 5 procent hade både en flicka och en pojke som huvudperson och 16 procent 

hade varken en flicka eller pojke som huvudperson. När de analyserade bilderna märkte de en 

stor skillnad i fördelningen av flickor respektive pojkar på bilderna. Av totalt 1464 bilder var 

det 358 bilder av flickor eller flickdjur, det vill säga 24 procent, jämfört med 453 bilder som 

hade en pojke eller pojkdjur, det vill säga 31 procent. De roller som kvinnorna hade i 

bilderböckerna var övervägande traditionella kvinnoroller som till exempel mamma, farmor 

eller mormor, men det fanns undantag, till exempel kvinnorna som var poliser eller chefer. 

Männen i bilderböckerna sågs sällan ta hand om barnen eller handla och de tog aldrig hand 

om hushållet. Man kunde se att barnen utförde neutrala aktiviteter i vissa bilderböcker, såsom 

att rita, dansa och gömma sig. I några av böckerna klädde flickorna upp sig till poliser, 

ambulansförare och dykare, det vill säga icke traditionellt kvinnliga yrken. Några pojkar i sin 

tur hjälpte till med tvätten och en pojke var på tebjudning (Gooden & Gooden 2001, s. 89, 94-

96). 

En liknande studie har genomförts av de australiensiska forskarna Jodi Kok och Bruce 

Findlay som har skrivit artikeln An Exploration of Sex-Role Stereotyping in Australian 

Award-Winning Children’s Picture Books (2006). Forskarna analyserade 25 bilderböcker som 

antingen var nominerade eller hade vunnit priset Picture books of the year i Australien. 9 av 

böckerna var utgivna från 1974 till 1978-talet och resterande 16 bilderböcker var utgivna 
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mellan åren 2001 och 2003. Kok och Findlay undersökte bilderböckernas titel, 

huvudpersonernas kön, bilderna samt om det fanns karaktärer som var djur. De analyserade 

även om flickor som var huvudpersoner var mer passiva än pojkarna och om pojkar som var 

huvudpersoner var mer självständiga än flickorna. Resultatet som Kok och Findlay kom fram 

till vara att bilderböckerna inte visade någon specifik skillnad mellan flickor respektive 

pojkar. Även när de analyserade pojkars och flickors aktiviteter kom de fram till samma 

resultat (Kok & Findlay 2006, s. 252,254-256).  

Även de amerikanska forskarna Peter Crabb och Deb Marciano har undersökt bilderböcker 

utifrån ett genusperspektiv som beskrivs i artikeln med namnet Representations of Material 

Culture and Gender in Award-Winning Children’s Books: A 20-Year Follow-Up (2011). De 

undersökte 85 bilderböcker som hade vunnit priserna Caldecott medel eller Caldecott honor 

mellan åren 1990 till 2009. Av de 85 bilderböckerna togs 17 böcker bort då dessa böcker inte 

hade några karaktärer att analysera. De analyserade 490 bilder i 68 böcker Kriterierna de 

undersökte var om huvudpersonen var en flicka eller pojke och om huvudpersonen visades i 

samband med hushållsartiklar eller produktionsartiklar. Med hushållsartiklar menas objekt 

som används i hemmet som till exempel vid matlagning, städning, omsorg av familjen och 

trädgårdsarbete. Exempel på hushållsverktyg var tvättmaskin, kvast, stekpanna och kastrull. 

Med produktionsartiklar menas objekt som används utanför hemmet som till exempel redskap 

som används vid jordbruk, tillverkning och vid transportering. Exempel på 

produktionsartiklar var hammare, traktor, bil och vapen.  

Crabb och Marciano hade fem hypoteser som utgångspunkt när de analyserade 

bilderböckerna. Den första hypotesen var att flickor visas oftare med hushållsartiklar än 

pojkar. Böckerna från 1990-talet visade 59 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna 

med hushållsartiklar. Böckerna från 2000-talet visade 56 procent av flickorna och 16 procent 

av pojkarna med hushållsartiklar. Detta resultat visar på att hypotesen stämmer för dessa 

bilderböcker. Den andra hypotesen var att det inte hade skett någon förändring i hur ofta 

flickor sysslar med hushållsartiklar. Även denna hypotes visade sig vara korrekt eftersom 

förändringen mellan 1990-tales böcker och 2000-talets böcker endast var 3 procent, från 59 

procent till 56 procent. Hypotes nummer tre var att pojkar visas oftare med 

produktionsartiklar än flickor. Böckerna från 1990-talet visade 88 procent av pojkarna och 41 

procent av flickorna med produktionsartiklar. Böckerna som var publicerades under 2000-

talet visade 84 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna med produktionsartiklar. Även 

denna hypotes visade sig vara korrekt. Den fjärde hypotesen var att flickors illustrering med 
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produktionsartiklar skulle ha ökat från 1990-talet fram till 2000-talet. Denna hypotes visade 

sig vara felaktig eftersom flickornas illustrering med produktionsartiklar endast ökat med 3 

procent, från 41 procent till 44 procent, vilket ansågs vara för lite. Den femte och sista 

hypotesen var att pojkar skulle visas mer sällan med produktionsartiklar mellan åren 1990 och 

2009. Men även denna hypotes visade sig vara felaktig eftersom minskningen endast var 4 

procent, från 88 procent till 84 procent (Crabb & Marciano 2011, s 393f). Trots att både 

ökningar och minskningar har skett, anses förändringen vara för liten för att vara statistiskt 

säker.  

Kåreland, som jag nämnde i inledningen har analyserat fyra svenska barnböcker, två 

bilderböcker om pojkgrisen Benny och två bilderböcker om flickgrisen Malla. Kåreland kom 

fram till att boken om Benny var en typisk pojkbok då fokuset av berättelsen ligger i äventyret 

och spänningen. Benny var ute på egen hand när han rymde hemifrån och även detta är typiskt 

för en pojkbok då huvudpersonen är självständig när han är ute på sitt äventyr. Boken om 

Malla är en typisk flickbok där omsorg, familjeliv och vardagsproblem ligger i fokuset av 

berättelsen. I ena boken om Malla ska hon handla och detta kan kopplas till föreställningar 

kring att handla är en kvinnlig syssla (Kåreland 2005, s. 25f, 45). 

Birgitta Fagrell har skrivit en doktorsavhandling vid namnet De små konstruktörerna (2000). 

Hon intervjuade 59 barn om vad det tyckte var typiskt manligt respektive kvinnligt inom 

områdena: kropp, idrott, familj och arbete. Barnen som Fagrell intervjuade uttryckte att vissa 

fritidsaktiviteter var typiskt flickiga som till exempel balett, konståkning, ridning och detta 

var både flickorna och pojkarna överens om. Typiska pojksporter var fotboll, ishockey och 

tyngdlyftning. Barnen kopplade pojkar till lagsporter. Flickorna och pojkarna var även 

överens om att de tyckte att idrott/sport var en aktivitet som pojkar var bättre på än flickor 

(Fagrell 2000, s. 134, 138, 165). 

Barnen fick även besvara frågor kring vilka sysslor som de tyckte var typiskt manliga eller 

kvinnliga. De aktiviteter som sker i hemmet som barnen tyckte var kvinnliga var att duka 

fram, passa sjuka barn, laga mat och läsa sagor. De manliga aktiviteterna var att läsa tidningen 

och byta däck.  När barnen skulle beskriva vad de ansåg vara kvinnliga och manliga attribut, 

hamnade de i traditionella könsstereotyper. Blått ansågs vara en maskulin färg och skärt och 

rött feminina färger. En annan könsmarkör var kläder. Slips, kavaj och byxor var 

genusattribut som barnen kopplade till manlighet. Kjol, blus och klänning ansåg barnen 

istället var kvinnliga attribut. Slutligen fick barnen besvara frågor angående vad de ansåg var 

kvinnliga respektive manliga yrken. Barnen var överens om polis, statsminister, taxichaufför 
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samt arbete inom militären var manliga yrken och att jobb som barnmorska eller jobb på dagis 

var typisk kvinnliga yrken (Fagrell 2000, s. 100, 172, 196). 

Amerikanska forskarna Harriet Rheingold och Kaye Cook har skrivit artikeln The Contents of 

Boys’ and Girls’ Room as an Index of Parents’ Behavior (1975). De analyserade vilka 

leksaker som fanns i 96 barns rum, 48 flickrum och 48 pojkrum. Rheingold och Cook kom 

fram till att i pojkarnas rum fanns det leksaker som uppmuntrar till aktivitet utomhus såsom 

sport, bilar, djur och militärlekar. I flickornas rum fanns det istället leksaker som uppmuntrar 

till aktivitet inomhus såsom ta hand om hemmet och ta hand om barn (Rheingold & Cook 

1975, s.459, 463). Jag har valt att beskriva Rheingold och Cooks studie trots att den är från 

70-talet eftersom många forskare refererar till resultaten i sina studier och jag ville hänvisa till 

primärkällan.  

Det har gjorts flera examensarbeten tidigare där bilderböcker har analyserats utifrån ett 

genusperspektiv. Två exempel på examensarbeten är Vad förmedlar en förskolas bilderböcker 

ur ett genusperspektiv? - En kvantitativ studie av 136 barnböcker (2011) av Veronika 

Landgraff samt Mest utlånade bilderböcker utifrån ett genusperspektiv (2011) av Joanna 

Swierk. 
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4. Material och metod 

4.1 Material och urval 

De flesta boklådor som biblioteken skickar ut till de olika förskolorna har ett visst tema, till 

exempel känslor eller vänner. Jag valde en boklåda utan något tema, eftersom jag tror att 

handlingens fokus i temaböcker skulle ligga på just temat, och därmed innehålla mindre 

beskrivningar kring huvudpersonens egenskaper och aktiviteter. Jag fick en lista på 16 

bilderböcker som fanns i en boklåda utan något tema. Bilderböckerna i boklådan riktar sig till 

läsare mellan 3-6 år och uppfyller definitionen ovan av vad en bilderbok är, det vill säga en 

bok som kombinerar text och bild där bildernas betydelse kan variera. Av dessa 16 

bilderböcker kommer jag att analysera 12 bilderböcker. Anledningen till detta bortfall är att 

jag inte anser att det är möjligt att utföra en fyllig analys av dessa böcker. För att kunna 

analysera en bok behöver boken uppfylla följande kriterium: finns det någon/några karaktärer 

som återkommer i boken och hur är dess/deras egenskaper och vilka aktiviteter utför dem.  

I boken Fem myror är flera än fyra elefanter, färg och form (2003) finns det inga karaktärer 

eftersom varje ny sida illustrerar en ny elefant som är formad som en geometrisk figur i olika 

färger. Här beskrivs inte några egenskaper eller aktiviteter.  I boken Drutten och Plutten. 

Människa sökes! (2013) är Drutten och Plutten två hästar som är huvudpersoner. Eftersom det 

inte beskrivs om hästarna är en hingst eller ett sto är det inte möjligt att analysera bilderboken 

utifrån om huvudpersonen är en flicka eller pojke och om deras egenskaper och aktiviteter är 

direkt kopplade till huvudpersonens kön. I boken Gudar och badkar, Om dagarnas namn 

(2011) ligger handlingens fokus på att förklara varför till exempel måndag har fått namnet 

måndag och här finns det inte heller några karaktärer att analysera som återkommer i boken. 

Slutligen kommer jag inte heller analysera boken Farmor och fåglarna (2012, sv. 2013) 

eftersom huvudpersonen i denna bok är en karaktär som ska framställas som en glömsk 

farmor vilket är huvudhandlingen i boken. Farmor har ett barnbarn som tar hand om henne 

men det framgår inte tydligt i boken om barnbarnet är en pojke eller flicka vilket innebär att 

det blir svårt att koppla barnets hjälpsamhet till ett kön och göra en analys huruvida 

huvudpersonen är stereotypt eller inte.  

Jag har inte påverkat urvalet av böcker då jag har fått en färdigpackad låda. Detta är viktigt 

för att jag ska kunna vara så objektiv som möjligt när jag utför min analys. 

Följande böcker är svenska:  

 Betty är en speciell sorts ko (2012) av Anna Gullichsen och Cara Knuutinen (ill.)  
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 Buster vill städa (2013) av Marie Oskarsson och Lisa Kleinschmidt (ill.) 

 Petter och hans 4 getter (1951, i nytryck 1996) av Einar Norelius 

 Ska vi va? (2013) av Pija Lindenbaum 

 Zenobia och rövaren (2013) av Lilian Edvall och Sara Gimbergsson (ill.) 

 Åke och hans ö (2010) av Petter Lidbeck och Lisen Adbåge (ill.) 

Följande böcker är utländska översatta till svenska: 

 Det var inte jag! (2012, sv. 2013) av Tony Ross  

 Dunungens stora dag (2010) av Amber Stewart och Layn Marlow (ill.) 

 Dödskalleön, Piraterna lär sig klockan (2013) av Fiona Munro och Sharon Harmer 

(ill.) 

 Flugan (2010, sv. 2013) av Elise Gravel 

 Ninas nya syster (2012, sv 2013) av Marie Duedahl och Bodil Molich (ill.) 

 Rödluvan och vargen (2013) av Bröderna Grimm. Återberättad av Bernette Ford och 

Tom Knight (ill.)  

Följande böcker kommer jag inte att analysera:  

 Drutten och Plutten. Människa sökes! (2013) av Anna Hansson, Jennie Elverstig och 

Maria Andersson (ill.) 

 Farmor och fåglarna (2012, sv. 2013) av Ingrid Chabbert 

 Fem myror är fler än fyra elefanter, Färg och form bok (2003) av Lars Haglund, 

Bengt Linné och Owe Gustafson (ill.) 

 Gudar och badkar, Om dagarnas namn (2011) av Helen Rundgren och Gunilla 

Kvarnström (ill.) 

4.2 Metod 

Metoden jag har valt att använda mig av är en kvalitativ text- och bildanalys. Begreppet 

kvalitativ textanalys kommer från hermeneutiken. Hermeneutiken handlar om att förstå, tolka, 

förklara och skapa mening ur en text antingen genom att fokusera på textförfattarens avsikt 

med texten eller en läsares tolkning av samma text. Med en textanalys som metod handlar det 

om att välja ut och skapa kunskap om den text som ska analyseras utifrån ett avgränsat 

undersökningsområde (Widén 2009, s. 138).  
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Nikolajeva förklarar att det var vanligt i den äldre barnlitteraturen att det tydligt framgick i 

texten hur en persons egenskaper var. De kunde vara fega, lata, modiga och så vidare. Men i 

den moderna barnlitteraturen är det vanligt att läsaren själv ska skapa sin uppfattning om hur 

personens egenskaper är (Nikolajeva 2004, s. 106). Därför har jag valt att analysera både text 

och bild för att bättre få en uppfattning om hur huvudpersonens egenskaper är eftersom 

egenskaper troligtvis inte kommer att stå i klarttext i bilderboken och då kan bilderna vara till 

hjälp för att fastställa huvudpersonens egenskaper. 

Kåreland (2013) menar att bilderbokens budskap är uppbyggd på ett samarbete mellan den 

verbala berättelsen (texten) och den visuella berättelsen (bilden) (Kåreland 2013, s. 69). 

Eftersom bild och text har ett samarbete i bilderboken kommer min undersökning att bestå av 

en analys av både text och bild. 

Jag har undersökt hur huvudpersonsfördelningen är mellan flickor respektive pojkar, vilka 

egenskaper huvudpersonen har samt vad huvudpersonen gör och hur aktiv hon/han är. Jag har 

även analyserat huruvida huvudpersonens egenskaper och handlingar är direkt kopplade till 

huvudpersonens kön. När jag utfört mina analyser har jag att utgått från och haft fokus på 

Nikolajevas och Wahlströms scheman för vad som anses vara manliga respektive kvinnliga 

egenskaper.  

Jag har analyserat bilderböckerna utifrån följande frågor: 

 Är det en flicka eller pojke som är huvudpersonen i bilderboken? 

 Vilka är huvudpersonens egenskaper? 

 Vad gör huvudpersonen? / Hur aktiv är huvudpersonen? 

 Är huvudpersonens egenskaper och aktiviteter kopplade till huvudpersonens kön? 

 Om det finns personer i huvudpersonens omgivning, hur är deras egenskaper och vad 

gör personerna?  

I den kvalitativa text- och bildanalys som jag har genomfört har jag samlat empiriskt material 

som sedan har analyserats. Jag har analyserat bilderböckerna utifrån om huvudpersonen är en 

flicka eller pojke, hur dess egenskaper är och vad huvudpersonen gör och hur aktiv hon/han 

är. Jag anser att dessa frågeställningar är centrala i ett genusperspektiv och avgörande för att 

få en bild av huruvida en bilderbok är genusmedvetet. Om en majoritet av 

huvudrollsinnehavarna är pojkar med utmärkande pojkegenskaper och aktiviteter, finns det en 

risk att det förmedlas en bild av den typiska förebilden och att pojkar är med ”värda” än 

flickor till barnen. Men om bilderböckerna har karaktärer som är gränsöverskridande vad 
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gäller kön, egenskaper och aktiviteter, förmedlas en mer nyanserad och tillåtande bild till 

barnen, att barnen är sina egna individer och inte behöver vara kopplade till stereotypa 

könsmönster. Genom att vara genusmedveten vid val av bilderböcker ökar sannolikheten för 

att förskolan uppfyller Läroplanens riktlinjer vad gäller jämlikhet mellan könen. 
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5. Analys 

Här nedan kommer jag att analysera 12 bilderböcker. Jag inleder med att beskriva handlingen 

i korthet och sedan analyserar jag bilderboken utifrån ovan nämnda fem frågor och kopplar 

analysen till tidigare forskning och teorier. När jag analyserar bilderböckerna kommer fokuset 

ligga på Nikolajevas och Wahlstöms schema över vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt egenskaper och aktiviteter. Könsfördelningen är jämn i bilderboken om inget annat 

nämns. 

5.1 Rödluvan och vargen 

Rödluvan som är huvudperson i denna bilderbok har fått i uppgift att ge en korg med 

nybakade kakor till sin sjuka mormor. Innan hon går hemifrån säger hennes mamma att hon 

inte får stanna och prata med någon okänd på vägen till sin mormor. Hon ska inte heller hitta 

på någon annat på vägen utan gå direkt till sin mormor. Hon möter en varg på vägen och 

vargen och Rödluvan börjar prata. Hon och vargen bestämmer att Rödluvan ska plocka 

blommor till sin mormor. Medan Rödluvan plockar blommor går vargen i förväg till mormor 

och äter upp henne. När Rödluva kommer fram till mormor vill vargen äta upp henne också 

men i sista sekunden kommer en stark skogshuggare och räddar henne och mormor. 

Huvudpersonerna i denna bok är Rödluvan och vargen. Rödluvans beteende är både kopplat 

till typiskt kvinnligt respektive manligt. Hon är modig för att hon vågar gå igenom skogen 

själv och prata med vargen men hon är även olydig eftersom hon inte lyssnade på sin mamma 

när hon pratade med vargen samt att hon stannade upp för att plocka blommor. Hennes mod 

kan också ses som att hon är mycket naiv till vad vargen kan och vill göra med henne. 

Rödluvan är mycket nyfiken och ifrågasättande när hon ser vargen utklädd till hennes mormor 

och ställer många frågor. Detta gör att hon kan ses som analyserande som är en manlig 

egenskap enligt Nikolajeva. Samtligt har hon typiska kvinnliga egenskaper eftersom hon 

tidigt lär sig att hon ska ta hand om sin mormor. Omsorg kopplas till att vara flicka/ kvinna. 

Sagan avslutas med att Rödluvan lovar att hon aldrig ska söla på vägen eller prata med någon 

okänd och på så sätt blir hon återigen lydig som flickor oftast framställs i böcker.  

Ovan har jag illustrerat med Nikolajevas och Wahlströms tabell över manliga och kvinnliga 

egenskaper och jag anser att Rödluvans egenskaper passar både in på de manliga och 

kvinnliga egenskaperna i schemat (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138).  
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Egenskaperna hos vargen motsvarar de typiska manliga egenskaperna i Nikolajevas och 

Wahlströms tabeller då han är aggressiv, våldsam, empatilös och tillfredställer sina egna 

behov (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138). Skogshuggaren som kommer 

och räddar Rödluvan och hennes mormor i slutet beskrivs som stark. Han räddar dem genom 

att slå ner vargen. Hans aktivitet och egenskaper är tydligt kopplade till att han är en man. 

Han blir hjälten och i böckernas värld är det oftast en man som är räddaren i nöden.  

Nikolajeva nämner att hjälten och prinsessan har en ojämn position i bilderböcker då 

prinsessan måste räddas av någon annan än sig själv (Nikolajeva 2004, s. 104).  Rödluvan 

klarar inte av att rädda sig själv utan måste ta hjälp av skogshuggaren som i sin tur blir den 

typiska manliga hjälten. 

Avslutningsvis kan nämnas att de två andra kvinnliga karaktärerna i boken har roller som 

mamma och mormor vilket enligt Gooden och Gooden är vanligt förekommande i 

bilderböcker (Gooden & Gooden 2001, s. 95) 

5.2 Åke och hans ö 

Åke och hans familj bor på en ö och så fort någon på ön behöver någon hjälp finns Åke där 

för dem. Han kapar träd, fixar båtmotorer, hittar försvunna juveler och tömmer utedasset när 

det är fullt. När mammorna och papporna på ön spelar en fotbollsmatch mot varandra hjälper 

Åke papporna när de ligger under och gör så att papporna vinner.  

Åke är huvudpersonen i denna bilderbok. Hans egenskaper och aktiviteter är tydligt kopplade 

till att han är en pojke. Han är aktiv, självständig och säker i sig själv att han klarar av att lösa 

alla problem som han möter. När någon som han har hjälpt säger att han är duktig svarar han 

att han vet det.  Hans egenskaper faller in på Nikolajevas manliga/pojkiga sida av schemat 

(Nikolajeva 2004, s. 129). Han passar in på Judith Butlers beskrivning av performativt genus 

eftersom han följer de normer som finns i samhället över hur en pojke ska bete sig 

(Nikolajeva 2004, s. 133). 

De personerna som Åke hjälper är beroende av att han ska lösa deras problem. Att vara 

beroende är en egenskap som kopplas till att vara kvinna/flicka men i denna bilderbok är det 

både männen och kvinnorna som är beroende av Åkes hjälp. Alla karaktärer förutom Åke 

själv är väldigt passiva i boken och även denna egenskap anses vara typisk kvinnlig/ flickig. I 

Nikolajevas och Wahlströms schema beskrivs passivitet och beroende av någon annan som en 

typisk kvinnlig/flickig egenskap (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138). 
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Åkes mamma och pappa visas endast på den första och sista bilden och de gör därmed plats 

för Åke i denna bok så att han kan utföra sina egna äventyr och vara hjälten i berättelsen. 

Nettervik beskriver att pojkar i böcker är hjälten som löser alla situationer och i denna bok är 

det Åke som är hjälten (Nettervik 2002, s. 110).  

När papporna låg under i fotbollsmatchen mot mammorna tog de hjälp av Åke för att vinna 

mot mammorna. Enligt Nikolajeva är en typisk pojkig/manlig egenskap att de är 

tävlingsinriktade och när Fagrell frågade barnen hon intervjuade angående vilka sporter som 

var typisk manliga svarade barnen att fotboll och ishockey var typisk manliga sporter 

(Nikolajeva 2004, s. 129 och Fagrell 2000, s. 138). Papporna kände ett behov av att vinna för 

att vinna ligger i mäns/pojkars natur. 

Kvinnorna visar sina känslor när de får hjälp av Åke medan männen är likgiltiga, det vill säga 

de visar inga känslor när de får hjälp av Åke. En kvinnlig karaktär tar till tårarna när hon har 

tappat sitt halsband i vattnet och en annan kvinna visar en ledsen blick när solen inte visar sig 

när hon vill sola. Med Nikolajevas schema kan man avläsa att pojkar sällan visar sina känslor 

men att flickor visar hur de känner genom att till exempel vara ledsna eller gråta (Nikolajeva 

2004, s. 129). När Åke dyker ner i vattnet och räddar halsbandet och hugger ner toppen av 

trädet så att solen skiner igenom blir han alltså den typiska manliga hjälten såsom beskrivet av 

Nettervik (Nettervik 2002, s. 110). 

5.3 Zenobia och Rövaren 

Zenobia är sjuk och ligger i sängen. Hon ser racerbilar när hon blundar. Zenobias pappa 

kommer in till henne och frågor om han ska läsa en saga för Zenobia. Detta vill Zenobia och 

vid hennes sida sitter hennes bror. Pappa börjar ”det var en gång en prinsessa som bodde i ett 

slott”. Zenobia vill inte höra denna saga för den har hon hört tusen gånger förut. Då berättar 

pappa en saga om Järnmormor som cyklar upp på ett högt berg. Det gick rykten om att det på 

berget bodde en rövare men detta stoppade inte Järnmormor att bestiga berget. På berget hittar 

Järnmormor en grotta där hon lägger sig för att vila och när hon vaknar igen är hennes cykel 

borta. Rövaren hade tagit hennes cykel men ville lämna tillbaka den och sagan slutar med att 

de blir kära. Zenobia och hennes bror får reda på att berättelsen handlade om hur deras 

mamma och pappa hade träffas. Zenobia blir ledsen eftersom hon inte vill att hennes pappa 

ska ha en historik som en tjuv. Boken slutar med att Zenobia mår bra igen och att hon går till 

förskolan med sin pappa. Istället är det hennes bror som är sjuk nu. 
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Zenobia är huvudpersonen i denna berättelse. Hon är sjuk och ligger i sin säng under hela 

berättelsen. Hon är alltså mycket passiv i berättelsen. I hennes omgivning finns även hennes 

mamma, pappa och storebror. Mamman är omvårdande och kommer med varm saft som ska 

hjälpa Zenobia att må bättre. Att mamma tar hand om Zenobia och att Zenobia mest ligger i 

sin säng i sitt rum kan kopplas till Nikolajevas schema för hur flickors egenskaper brukar vara 

i böcker. Mamman visar omsorgsfullhet och omtänksamhet när hon tar hand om sin dotter och 

Zenobias passivitet är tydlig då hon inte gör något i boken mer än att vara i sin säng och 

lyssna på pappas saga (Nikolajeva 2004, s. 129). Zenobias stillsamhet, att hon vistas i en 

hemmiljö där vardagen skildras och att fokus ligger på familjen är kopplade till hur en flicka 

porträtteras i bilderböcker som Nettervik nämner ovan (Nettervik 2002, s. 111).  

Zenobias pappa berättar en saga för henne och hennes bror. Han börjar ”det var en gång en 

prinsessa som bodde i ett slott”. Denna saga vill Zenobia inte lyssna på. Berättelser om 

prinsessor är typiska flicksagor och detta gör att Zenobia inte följer normen för vad flickor vill 

lyssna på för slags sagor. Pappan berättar istället om Järnmormor som cyklar upp för ett högt 

berg, Järnmormor blir inte rädd för att bestiga berget trots att hon har hört att en rövare bor 

där. När hon har bestigit berget vill hon vila, hon hittar en läskig mörk grotta men bestämmer 

sig ändå för att vila där. Pappa berättar en saga för sina barn och detta visar på att pappas 

egenskaper är omvårdande och omhändertagande. Dessa egenskaper brukar kvinnor beskrivas 

med men eftersom pappa är en man går han emot Nikolajevas schema för hur en pojke ska 

bete sig. Även Järnmormors egenskaper går emot de typiska flickiga egenskaperna då hon är 

äventyrlig, självständig och inte visar någon rädsla (Nikolajeva 2004, s. 129).  

När Järnmormor träffar Rövaren blir hon osäker i sig själv och blyg. Dessa egenskaper är 

typiskt beskrivande för en person som blir påverkad av någon annan och i detta fall förändrar 

Järnmormors pojkiga tuffa attityd till en mer typisk flickig attityd när hon träffar Rövaren. 

Denna förändring i personlighet som Järnmormor genomgår beskrivs av Nikolajeva som en 

anpassning till rådande kvinnliga normer i samhället (Nikolajeva 2004, s. 130). Mot slutet av 

berättelsen föreslår hon att han ska sluta stjäla och plocka stenar istället när han känner behov 

av att ta någon annans ägodelar. Detta kan ses som ett uppfostrande beteende som en typisk 

kvinnlig egenskap. Historien avslutas med att järnmormor kokar kaffe och de bestämmer sig 

för att de ska förlova sig. Järnmormor uppvisar de typiska kvinnliga egenskaperna och 

färdigheterna i det att hon anpassar sig till den rådande kvinnliga stereotypen. Hon utför 

köksbestyr och bjuder på kaffe, vilket kan ses som typiskt kvinnliga aktiviteter. Vidare ingår 

hon en relation med Rövaren och visar på ett omsorgsfullt beteende och självuppoffrande sida 
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då hon överger sin starka och självständiga personlighet när hon förlovar sig med Rövaren. 

Nyckelorden anpassning, relation, omsorgsfull och självuppoffrande är typiska kvinnliga 

egenskaper enligt Nikolajeva och Wahlström (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, 

s. 138). 

Zenobia får reda på att historien om Järnmormor och Rövaren egentligen handlar om hur 

hennes mamma och pappa träffades och detta gjorde Zenobia mycket ledsen. Hennes bror tog 

det bra och började ställa frågor till sin pappa angående hans förflutna. Deras reaktioner kan 

beskrivas med de typiska flickegenskaperna, nämligen känslomässig och emotionell, och 

pojkegenskaperna, nämligen känslokall och analyserande (Nikolajeva 2004, s. 129).  På sista 

sidan ses pojkens rum, med innebandyklubba med boll, en leksaksbil, i jämförelse med 

Zenobias flickrum som har rosa gardiner, hästaffisch, rosa bok och halsband. Rheingold och 

Cook har undersökt 48 pojkrum och 48 flickrum och identifierat de leksaker som finns i 

Zenobias och broderns rum som typiskt flickiga och pojkiga (Rheingold & Cook 1975, s. 

463). Även i rumsavseende använder man sig alltså av typiska flick- och pojkattribut som 

förstärker syskonens stereotypa flick- och pojkegenskaper. 

Zenobias pappa är omvårdande vilket jag finner intressant att notera och som kan jämföras 

med resultatet i den amerikanska studien där forskarna konstatera att papporna i de 

analyserade böckerna sällans sågs ta hand om barnen eller hushållet (Gooden & Gooden 

2001, s. 96). Dessutom är han lyhörd för dotterns behov och önskemål och anpassar sin 

berättelse efter det, vilket visar prov på normöverskridande. Även innehållet i berättelsen och 

att pappan berättar fritt kan ses som normöverskridande.  

 5.4 Dunungens stora dag 

Redan som liten började Dunungen att längta till dagen då han skulle börja i skolan. Varje dag 

ser Dunungen när de stora ankungarna vaggar fram och tillbaka från skolan. Han tycker att de 

ser stora ut och han vill bli precis som dem. En dag när Dunungen och hans mamma bakar 

berättar Dunungens mamma att han ska börja på ankskolan. Men under natten börjar 

Dunungen att känna sig rädd inför sin första skoldag. På morgonen berättar hans mamma att 

alla känner sig lite rädda inför sin första dag. Innan Dunungen börjar gå till skolan säger hans 

mamma att han är hennes modiga lilla ankunge. Mamma packar ner en av sina fjädrar, extra 

kakor till dunungen själv och hans vänner samt en mysfilt som hjälper Dunungen under dagen 

när han känner sig ensam. Överlag trivs Dunungen på skolan. Boken slutar med att Dunungen 

ser fram emot nästa skoldag.  
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Huvudpersonerna i denna bilderbok är Dunungen och hans mamma. Dunungen är rädd inför 

sin första skoldag. Samarbetet mellan mamma och son hjälper Dunungen att klara av sin 

första skoldag. Han är beroende av sin mamma och vill känna tillhörighet med sina 

klasskamrater. Han känner ett behov av närhet till sin mamma och visar tydligt sina känslor. 

Alla dessa egenskaper är enligt Nikolajeva och Wahlström typiskt kvinnliga/flickiga 

egenskaper (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138).  

Mamman tar hand om Dunungen, ger honom kramar, hjälper honom komma över sin rädsla 

inför hans första skoldag. Hon har packat ner tre olika föremål som kommer att hjälpa 

dunungen under sin skoldag. Mammas personlighet i denna bok är att hon är omtänksam, 

vårdande, omsorgsfull, empatisk och hjälpsam. Dessa egenskaper kan placeras under de 

kvinnliga egenskaperna i både Nikolajevas och Walhströms schema över typiska 

manliga/pojkiga respektive kvinnliga/flickiga egenskaper (Nikolajeva 2004, s. 129 och 

Wahlström 2003, s. 138). Mamman är i en hemmiljö genom hela boken. Detta menar 

Nettervik är typisk för kvinnliga karaktärer i bilderböcker (Nettervik 2002, s.111).  

Boken om Dunungen har inte en klassisk pojkhandling, som brukar vara att pojkar är ute på 

äventyr. Istället ligger berättelsens fokus på att komma över rädslor. Nettervik beskriver att 

flickböcker brukar handla om vardagsskildringar (Nettervik 2002, s. 111). Detta passar in på 

denna boks handling då boken handlar om relationen mellan mamma och son samt hur en 

första dag på skolan kan utspelas. 

5.5 Flugan 

Boken om flugan är en bilderbok som har en faktaboks upplägg. Flugan, som denna bok 

handlar om, tillhör arten husfluga men det finns mer än 100 000 olika sorters flugor. 

Husflugan gillar att vara i människors hus och tycker framförallt om att äta soporna som 

människorna lämnar efter sig. Honflugan lägger mer än hundra ägg åt gången. Ur äggen 

kläcks fluglarver som i sin tur utvecklas till puppor och som till sist blir flugor. Husflugan 

lever vanligtvis mellan 15 till 30 dagar. 

Denna bok har inte några huvudpersoner som man får följa. På en bild ser man en familj av 

flugor. En mamma, pappa, storebror, storasyster, bebis och en hund. Storebror ser tuff ut med 

en keps på huvudet och storasyster ser söt ut med två tofsar i håret. Storasyster håller i kopplet 

till hunden. Pappa fluga kör vagnen med bebisen i och mamman står bredvid och gör inget 

speciellt. Storasyster hjälper till och tar hand om hunden och på så sätt visar en 
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omhändertagande sida. Dessa egenskaper kan man finna på den flickiga sidan i Wahlströms 

schema. Detta kan jämföras med pojkarna som istället tillfredställer sina egna behov men 

detta stämmer inte överens med pappan då han tar hand om sin bebis (Wahlström 2003, s. 

138). De resultat som Gooden och Gooden kom fram till när de analyserade bilderböcker var 

att papporna i bilderböcker inte tog hand om barnen, men detta stämmer alltså inte överens 

med pappan i denna bilderbok (Gooden & Gooden 2001, s. 96).  

På en annan bild ser man en flicka klädd i en röd klänning med hjärtan på. Hon har även hon i 

uppgift att gå ut med hunden. På nästa sida kan man se en pojke klädd i en grön tröja och 

svarta byxor och han sitter i soffan och äter godis medan han kolla på tv. Flickan är klädd i 

klänning som barnen i Fagrells undersökning ansåg vara typiska flickkläder (Fagrell 2000, s. 

100). Flickan tar hand om en hund medan pojken tar hand om sitt eget behov då han sitter 

framför tv och äter godis. Detta är typiska flick- och pojkaktiviteter enligt Wahlströms 

schema då flickor är hjälpsamma och omhändertagande medan pojkar i första hand 

tillfredställer sina egna behov (Wahlström 2003, s. 138).  

Mammaflugan säger åt sina barn Jonathan och Josefin vad de får och inte får göra. Jonathan 

får inte äta snacks innan maten. Mamman lagar maten. Hon säger åt sin dotter att hon måste 

vara hemma innan klockan nio men Josefin tycker att hon är gammal nog att vara ute längre. 

Hon är klädd i tuffa kläder, en svart kjol och en magtröja i rött.  Jonathan nämns tre gånger i 

boken medan Josefin nämns endast en gång. Mamman är uppfostrande gentemot sina barn då 

hon säger åt dem vad de får och inte får göra. Mamman står i köket och lagar mat och denna 

aktivitet är starkt kopplad till att vara kvinna. Crabb och Marciano kom fram i sitt resultat att 

flickor oftare än pojkar visades med hushållsartiklar vilket stämmer överens med mammans 

aktivitet i denna bok (Crabb & Marciano 2011, s. 393). 

Om det inte står i texten eller att man ser på bilden vilka kläder flugorna har blir det svårt att 

avgöra om karaktären är en pojke eller flicka. En av flugorna levererar ett paket, medan en 

annan är en kypare på en restaurang. Två flugor spelar fotboll men även dessa flugor kan man 

inte avgöra könet på. 

5.6 Dödskalleön, Piraterna lär sig klockan 

Boken fokuserar på de olika klockslag då piraterna utför olika aktiviteter under en dag. 

Karaktärerna i denna bok är Jammar-Jim, Freddy Fixaren, Billy Fjäderhatt, Spejaren-Stina, 

Kapten Krok och piraternas mormor. Klockan sex klär piraterna på sig, klockan åtta matar 

Billy Fjäderhatt sina papegojor och klockan elva spejar Spejar-Stina efter faror i utkikstornet. 
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Klockan ett äter piraterna, klockan tre bestämmer Kapten Krok vart de ska segla och klockan 

fem lastar piraterna på varor på piratskeppet. När de är klara dricker de te med sin mormor. 

Klockan sju hjälps alla åt att arbeta på piratskeppet. De målar plankorna, skrubbar däcket och 

laddar kanonerna. Till sist går de och lägger sig klockan nio. 

Denna bok har inte specifik huvudperson. Det finns totalt sex olika karaktärer som man får 

följa i denna bok. Av dessa sex karaktärer är fyra manliga/pojkar och två är kvinnliga/flickor.  

Billy Fjäderhatt matar papegojorna, han klappar en av dem och vissa av papegojorna har 

bandage på sig. Billy visar på egenskaper som omvårdande och omhändertagande. Dessa 

egenskaper hamnar under Nikolajevas kvinnliga/flickiga sidan av sitt schema (Nikolajeva 

2004, s. 129).  

Spejar-Stina är uppe i utkikstornet och hennes uppgift är att titta efter faror. När det är dags att 

fixa på båten hänger Spejar-Stina utanför båten och målar båtens skrov. Spejar-Stina utför de 

farliga uppgifterna på båten som flickor typiskt inte brukar göra. Jammar-Jimmy eller Freddy 

Fixaren, det framgår inte tydligt vem som är vem, får en uppgift som kan vara farlig när han 

laddar kanonerna. Spejar-Stina är en självständig och aktiv tjej som utför farliga aktiviteter 

som i vanliga fall brukar utföras av pojkar som är ute på farliga äventyr. Hennes aktiviteter 

gör så att hon hamnar på den manliga sidan i både Nikolajevas och Wahlströms scheman 

(Nikolajeva 2004, s. 129 & Wahlström 2003, 138). 

Billy Fjäderhatts uppgift på båten är att skura däcket. Mormors uppgift är att servera te och 

hänga upp tvätten. Både Billy-Fjäderhatts och mormors uppgifter på båten kan kopplas till 

uppgifter som är typiskt kvinnliga. Crabb och Marciano kom fram till i sina analyser på x 

antal bilderböcker att flickor oftare än pojkar visas med hushållsartiklar. (Crabb och Marciano 

2011, s. 393) Detta resultat stämmer överens med mormors aktivitet men inte med Billy-

Fjäderhatts aktivitet. Det kan också nämnas att den äldre kvinnliga karaktären i denna bok är 

mormodern som enligt Gooden och Gooden är en ofta förekommande roll för kvinnor i 

bilderböcker (Gooden & Gooden 2001, s. 95).  

Kapten Krok är kaptenen på båten. Han väljer självständigt vart han tycker att båten ska åka, 

han äter glass, räknar skatterna och tittar på när de andra piraterna jobbar på båten. Hans 

egenskaper anser jag vara typisk manliga då han tänker på sig själv i första hand när han äter 

glass samtidigt som de andra piraterna jobbar hårt på båten. Kapten Krok är självständig i val 

av resemål samt oberoende av de andra piraterna. Dessa egenskaper finns på den manliga 

sidan av Nikolajevas och Wahlströms schema (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, 

s. 138).  
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5.7 Betty är en speciell slags ko 

Uno är en busschaufför och han kör den gröna linjen i den stora staden. Hans buss har alltid 

samma fem passagerare och när Uno kommer hem en kväll har han fått ett brev från 

Trafikverket med meddelande om att gröna linjen är nedläggningshotad. Uno måste öka 

antalet passagerare annars kommer den gröna linjen läggas ner. Detta gör Uno nedstämd och 

han kan inte sova.  Plötsligt ringer det på dörren, Uno har fått ett stort paket mitt i natten och 

han bestämmer sig för att öppna paket. I paket finns det en ko som Unos gammelfaster Betty i 

Skottland har skickat till honom. Kon får heta Betty och hon följer gärna med när Uno kör sin 

buss. En morgon vaknar Uno med ryggskott och Betty bestämmer sig för att köra bussen 

istället för Uno. När Betty kör bussen bli bussen proppfull med passagerare. Nästa dag mår 

Uno bättre och kan köra bussen igen. Men när Uno kör bussen är det samma fem passagerare 

som vill åka med Uno. Boken avslutas med att Betty blir då utsedd till ordinarie busschaufför 

och den gröna linjen kan ohotat köra vidare i staden. 

Uno och Betty är huvudpersonerna i denna bilderbok. Uno kör en grön buss vilket är ett 

typiskt manligt yrke. Fagrell frågade barnen som hon intervjuade vilka yrken de tyckte var 

typiskt manliga och kvinnliga. Bland topp tre av manliga yrken fanns yrket taxichaufför 

eftersom män ofta kopplas samman med fordon vilket gör även busschaufför ett typiskt 

manligt yrke (Fagrell 2000, s. 196). Unos buslinje är nedläggningshotad och detta gör Uno 

mycket nedstämd och bekymrad. Uno är mycket passiv eftersom han inte gör något åt den 

situation han hamnat i. Han blir helt handlingsförlamad. Unos passivitet och hans uppvisade 

av känslor kan kopplas till den kvinnliga sidan av både Nikolajevas och Wahlströms schema 

(Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138).   

Istället blir det hans ko Betty som löser problemet eftersom alla vill åka med hennes buss när 

det är just hon som är busschauffören. Betty beskrivs även som påhittig då hon kommer fram 

till ett sätt att få plats i den trånga hissen i byggnaden som de bor i. Hon är företagsam när hon 

ser till att alla som åker i hennes buss betalar när de vill åka med henne en gång till under 

samma dag. Betty blir hjälten i denna bilderbok eftersom det alltid är proppfullt med 

passagerare när hon kör bussen och detta leder till att busslinjen kan fortsätta att köra som 

vanligt. Hennes påhittighet och företagsamhet visar på en aktivitet som är typisk för pojkar 

(Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138).   

Tillsammans gör Uno och Betty veckostädningen, löser korsord och ser på sportrutan. De 

hjälps åt och detta är en egenskap som flickor brukar ha som både Nikolajeva och Wahlström 
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beskriver med sina scheman (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138). Däremot 

kom de amerikanska forskarna Gooden och Gooden fram till att man sällan såg män i 

bilderböcker ta hand om hushållet i de bilderböcker de analyserade (Gooden & Gooden 2001, 

s. 96). Men detta stämmer alltså inte in på Uno då han städar med Betty. 

En bi-karaktär är fru Selma som kommer på idén med att ha ett möte för att lösa det problem 

som den gröna busslinjen har hamnat i. Således är hon aktiv, drivande, påhittig och 

analyserande, egenskaper som är typiskt manliga enligt Nikolajvea och Wahlström 

(Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138).   

5.8 Ska vi va? 

Berit vill leka med Flisan, men det vill inte Flisan. Hon vill vara själv och klippa med sin sax. 

Flisans mamma släpper in Berit och detta uppskattar inte Flisan. Berit frågar om de kan vara 

men Flisan vill inte det och till slut blir Berit uttråkad och beger sig till nedervåningen. Flisan 

tror att Berit har gått hem men när hon går ner märker hon att Berit fortfarande är hemma hos 

henne. Detta gör Flisan besviken men till slut går Berit ut och Göran (eventuellt Flisans 

mammas nya pojkvän) säger åt Flisan att även hon ska gå ut. Väl ute klipper Flisan ut apor ur 

papper och när en vindpust kommer faller alla apor ner på marken. Då kommer Berit och 

hjälper Flisan att fånga dem men detta vill inte Flisan. Senare i boken vill Berit bjuda på glass 

och inte heller detta uppskattas av Flisan. Men dagen efter händer det något, hennes sax ser 

tråkig ut och Flisan bestämmer sig för att gå ut. Flisan möter på Berit och denna gång frågar 

Flisan om hon och Berit kan vara och detta vill Berit. Boken avslutas med att Flisan och Berit 

leker tillsammans. 

I denna bilderbok är det två flickor som är huvudpersonerna. Flisan vill leka själv och klippa 

med sin sax medan Berit vill leka med henne. Berit ger inte upp trots att Flisan ignorerar 

henne vid flera tillfällen. Berit går runt med en pinne och är lortig i ansiktet. Hon har varit ute 

och lekt. Berit tar med en extra pinne till Flisan. Vid ett senare tillfälle har Berit med sig en 

extra glass till Flisan. Flisan är en mycket självständig person då hon, trots att Berit vill leka 

med henne och hennes mamma tycker att de ska leka tillsammans, vägrar att leka med Berit. 

Flisan är alltså en självständig och oberoende tjej som tillfredställer sina egna behov, 

egenskaper som är typisk manliga. Samtidigt vill hon bara klippa med sin sax som är en 

typisk flickig aktivitet då flickor är duktiga på finmotoriska övningar. Berit i sin tur är väldigt 

omtänksam när hon hela tiden har med en extra pinne eller glass till Flisan men hon är också 

en stark karaktär eftersom hon vägrar att ge upp. Hon vill leka med Flisan och hon har 
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bestämt si för att de ska leka tillsamman förr eller senare. Flisans och Berits egenskaper 

passar in på både de manliga/pojkiga och kvinnliga/flickiga sidorna av både Nikolajevas och 

Wahlströms scheman (Nikolajeva 2004, s. 129 & Wahlström 2003, s. 138). 

Båda flickorna är klädda i neutrala färger och de har byxor och tröja i blåa nyanser. Barnen i 

Fagrells forskning ansåg att typiska kvinnliga kläder är kjol och klänning samt att rosa är en 

kvinnlig färg (Fagrell 2000, s. 100). Varken Berit eller Flisan har klänning på sig och de är 

klädda i den färgen som barnen som Fagrell intervjuade ansåg var pojkfärgen blå. 

När Flisans apor som hon har klippt ut blåser iväg ser man på bilden att tårar rinner ner från 

hennes kinder. Berit vill vara hjälpsam genom att plocka upp aporna från marken, men detta 

vill inte Flisan eftersom hon fortfarande inte vill leka med Berit. Enligt Nikolajevas och 

Wahlströms schema är flickor känslofulla och Berit är hjälpsam när hon tar upp aporna från 

marken. Att vara känslofull och hjälpsam hamnar på den kvinnliga sidan av schemat 

(Nikolajeva 2004, s. 129 & Wahlström 2003, s. 138).  

De bygger en relation mot slutet av boken då de klipper med varsin sax tillsammans. Berit vill 

klippa grävmaskiner. Flisan och Berit letar kryp tillsammans under en tung sten. I flickböcker 

enligt Nettervik står relationer i fokus för handlingen och detta passar in på denna bok då man 

får följa hur relationen mellan Flisan och Berit utvecklas (Nettervik 2002, s. 111). Nettervik 

beskriver även att flickor i bilderböcker ofta är i en hemmamiljö eller runtomkrig hemmet och 

detta passar även i på denna bilderbok då flickorna antigen visas hemma hos Flisan eller ute i 

Flisas trädgård (Nettervik 2002, s. 111). Å andra sidan klipper Berit ut grävmaskiner ur 

pappret och de letar kryp under en tung sten tillsammans och grävmaskiner och krypletande är 

inte typiska flickobjekt eller aktiviteter.  

I Flisans rum finns det både typiska flick- och pojkleksaker. Rheingold och Cook har 

analyserat 48 flickrum och 48 pojkrum och de kom fram till att det i pojkrum fanns bilar och 

sportartiklar medan i flickrummen fanns det leksaker som uppmuntrade till aktiviteter 

inomhus och att ta hand om barn (Rheingold & Cook 1975, s. 463). Flisans leksaker framgick 

av bilderna och var kaplastavar, en rosa dockvagn, barbiekläder, dockmöbler, bilar, gossedjur, 

PS3, en visp och en spade. Hon har leksaker som är både typiska flick- och pojkleksaker. 

Flisans styvpappa Göran diskar och tvättar. Mamma är också i köket. Gooden och Gooden har 

konstaterat i sin forskning att män sällan sågs ta hand om barnen eller hushåll i de 83 

bilderböcker de analyserade (Gooden & Gooden 2001, s. 96). Detta resultat stämmer inte 
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överens med Göran eftersom han både tar hand om Flisan och tar även hand om tvätten och är 

i köket. 

5.9 Ninas nya syster 

Ninas mamma och pappa är skilda och mammas nya man heter Jonas. Han har en dotter som 

heter Tuva. Nina har alltid önskat sig en syster och denna dag ska hon äntligen få träffa sin 

nya syster. Det ringer på dörren och Nina öppnar. Där står Jonas och Tuva. Tuva är klädd i 

svarta kläder och har svart färg runt ögonen. Nina säger glatt att hon är Tuvas nya syster men 

Tuva svarar surt att hon inte har någon syster. Tuva äter inte kött eller sås och får äta ett äpple 

till middag. Egentligen gillar Nina både kött och sås men säger att hon inte vill ha någon mat 

och får även hon ett äpple att äta. Tuva går ut, men Nina får inte följa med. Nina får en idé att 

rita med en svart penna runt sina ögon och går sedan till Tuva som är i trädgården. Tuva 

tycker att Nina ser dum ut, precis som Ninas mamma. Det uppstår en konflikt och de börjar 

knuffas. De hamnar både i en liten damm. Boken slutar med att flickorna blir goda vänner och 

de håller kontakten via sms. 

I denna bok är det Nina och Tuva som är huvudpersonerna. Nina har alltid önskat sig en 

syster. Men när Nina träffar Tuva för första gången blir det inte som hon har tänkt sig. Tuva 

är klädd i en svart klänning och hon är svart runt ögonen. Nina själv är klädd i en blommig blå 

tröja och en blå kjol.  Tuva vill inte äta den maten som serveras då hon inte äter varken kött 

eller sås. Även fast Nina egentligen älskar sås och kött väljer hon att inte äta denna mat för att 

passa in med Tuva. Barnen som Fagrell intervjuade fick besvara frågor kring vad de tyckte 

var typiska kvinnliga och manliga kläder samt vilka olika färger som de kopplade som 

manliga respektive kvinnliga. Barnen ansåg att typiskt kvinnliga kläder är klänning eller kjol 

samt att blå är en manlig färg (Fagrell 2000, s. 100). Nina har på sig en kjol medan Tuva har 

på sig en klänning men de har inte kläder i de typiska flickiga färgerna utan i blått och i svart. 

Nina vill passa in med sin nya syster och målar svart runt ögonen för att passa in med Tuva. 

Tuva känns som en rebellisk tonåring som vill vara självständig. Nina vill skapa närhet till 

Tuva men Tuva i sin tur vill hålla ett avstånd mellan dem. Ninas egenskaper passar in på 

Wahlströms kvinnliga sida medan Tuvas egenskaper passar istället in på den manliga sidan av 

Wahlströms schema (Wahlström 2003, s. 138). 

Tuva ändrar sin inställning till Nina efter att de knuffar varandra nära en damm och det slutar 

med att de båda hamnar i dammen. Tuva hjälper Nina upp ur dammen och hon hjälper även 

Nina att ta bort de svarta ringarna som Nina hade ritat runt sina ögon för att likna sin nya 
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storasyster. Tuvas egenskaper går från att vara självständig till att vara hjälpsam och bygga en 

relation med sin nya lillasyster, de nya egensakerna passar alltså in på den kvinnliga sidan av 

Wahlströms schema (Wahlström 2003, s. 138). Förändringen i Tuvas egenskaper blir en 

anpassning till den rådande kvinnliga stereotypen såsom beskrivet av Nikolajeva (Nikolajeva 

2004, s. 130). 

I flickböcker är relationer i fokus av handlingen och detta passar in på denna boks handling. 

Nettervik beskriver ovan att i flickböcker står handlingens fokus på relationer och att 

handlingen utspelas i hemmiljö eller i nära koppling till hemmet (Nettervik 2002, s. 111). I 

denna bilderbok är de hemma hos Tuva eller ute i Tuvas trädgård. 

Ninas mamma och Tuvas pappa Jonas diskar tillsammans. När Gooden och Gooden 

analyserade 83 bilderböcker konstaterade de i sina resultat att män sällan sågs ta hand om 

hushållet i bilderböckerna (Gooden & Gooden 2001, s. 96). Detta stämmer inte överens med 

Jonas aktivitet i denna bilderbok eftersom han diskar tillsammans med Ninas mamma. 

5.10 Buster vill städa 

Buster vill städa, det brukar vara hans mamma som städar och aldrig Buster. Buster har ingen 

sopborste i sitt rum utan bara bilar, bollar och busgrejer. Han tror att mamma gömmer alla 

borstar och hinkar för att hon vill städa för sig själv. Men Buster leker kurragömma för att 

hitta borstarna och hinkarna. Han hittar sopborsten i ett stort skåp. Medan mamma sover, 

sopar Buster hela huset. Han förvandlas till en innebandykille. Buster är världens bästa 

innebandykille med sin sopborsteklubba och han vinner hela tiden. Buster råkar ta sönder 

mammas gröna vas och han bestämmer sig för att själv städa bort den trasiga vasen. Han tar 

hjälp av dammsugare men denna fastnar han bara i och alla vasbitarna suger dammsugaren 

inte upp. Då hittar han en grön hink som han vill ersätta vasen med. Buster fyller hinken med 

vatten men hinken blir då tung och pallen som Buster står på välter. Han får allt vatten på sig 

och blir ledsen. Boken avslutas med att mamma vaknar, tröstar Buster och de städar det sista 

tillsammans. 

Buster är huvudpersonen i denna bilderbok. Han vill städa och går till sin mamma som vill 

sova vidare. Crabb och Marcianos studie kring barnböcker visade på att pojkar i barnböcker 

sällan städar och istället är det flickorna som får denna uppgift (Crabb & Marciano 2011, s. 

393). Detta gäller dock inte i denna bok eftersom Buster städade medan hans mamma sov. 

Under stora delar av boken sover Busters mamma och det enda som hörs från henne är hennes 
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snarkningar. Mamman sover igenom boken för att Buster ska få det handlingsutrymme han 

behöver, vilket är typiskt i pojkböcker. Med Buster har vi alltså en aktiv maskulint agerande 

huvudperson och med mamman en passiv feminina birollsinnehavare såsom beskrivet ovan av 

Svavelryd (Svaleryd 2002, s. 73). Under hela bokens händelseförlopp är Buster i en 

hemmamiljö. Att vara i en hemmamiljö menar Nettervik är typisk miljö som flickböcker 

utspelas i (Nettervik 2002, s.111). Buster befinner sig i en typisk flickboksmiljö, men att han 

är i en hemmamiljö beror sannolikt på att han är för liten för att vara ute på äventyr och han 

får alltså uppleva sitt äventyr i hemmet. För att äventyret ska kunna genomföras måste 

mamman bort, vilket författaren har löst genom att låta mamman sova igenom boken.  

Buster brukar leka med bilar och bollar. Rheingold & Cook har analyserat 48 pojkrum och 

kommit fram till att det i pojkrummen fanns bilar och andra leksaker som manar till aktiviteter 

utomhus. (Rheingold & Cook 1975, s.463). Busters leksaker kan således anses vara typiska 

pojkleksaker. 

Denna tidiga morgon vill Buster städa, han hittar en sopborste som förvandlas till en 

innebandyklubba. Buster blir världens bästa innebandyspelare och han vinner hela tiden. 

Fagrell beskriver vad pojkar respektive flickor anser vara pojk- och flicksporter. Barnen 

kopplade pojkar till lagsporter såsom fotboll och ishockey (Fagrell 2000, s. 134). Innebandy 

är en lagsport och följaktligen utövar Buster en således en typisk pojksport. Vidare visar 

Buster på tydliga pojkegenskaper som självsäkerhet, i det att han anser sig vara världens bästa 

innebandyspelare, och tävlingslystnad, i det att han vinner jämt (Nikolajeva 2004, s. 129).  

När Buster spelar innebandy råkar han ta sönder en grön vas, han bestämmer sig för att på 

egen hand städa upp skärvorna från vasen. Han bestämmer sig också för att byta ut den trasiga 

gröna vasen med en grön hink för att inte göra mamma ledsen över den trasiga vasen. 

Samtidigt som han är aktiv och självständig och uppfyller många av de manliga egenskaperna 

i Nikolajevas schema är han alltså också omtänksam, eftersom han tänker på sin mammas 

känslor, och hjälpsam då han vill städa. Dessa egenskaper hamnar istället på den kvinnliga 

sidan i Nikolajevas schema (Nikolajeva 2004, s. 129).  

När Buster fyller hinken med vatten, ramlar han och blir blöt. Han börjar gråta och mamma 

kommer och tröstar honom med många kramar. Buster visar sina känslor när han börjar gråta 

och han söker närhet till sin mamma och detta får han när hon kramar honom. Att visa sina 

känslor och söka närhet tillhör Wahlströms sida av de typiska flickiga egenskaperna 

(Wahlström 2003, s. 138). När mamma kommer och tar hand om Buster visar hon på 
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omhändertagande egenskaper och denna egenskap faller på den kvinnliga/flickiga sidan på 

både Nikolajevas och Wahlströms schema (Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 

138).  

5.11 Petter och hans fyra getter 

Petter äger fyra getter. Den första geten heter Röd och äter bara smör och bröd. Den andra 

geten heter Blå och är starkare än två. Den tredje geten heter Gul som är julbock varje jul. 

Den fjärde och sista geten heter Vit och den är känd för sin aptit. Petter har även en katt som 

heter Murre Svart. En dag när Petter är ute och vallar sina getter kommer trollet Ludenben och 

äter upp hans getter. Petter blir mycket ledsen. Medan Petter är hemma går katten Murre Svart 

för att rädda getterna. Murre Svart möter sin kompis Sixten och tillsammans skrämmer de 

trollet Ludenben och han ramlar ned för ett berg. Ludenben går sönder och ut från honom 

kommer getterna fram. Boken slutar med att getterna, Petter och Murre Svart dansar och är 

glada. 

I denna bok är det Petter som är huvudpersonen. Han har fyra getter som han tar hand om, han 

vallar dem hela dagen. Petter är omsorgsfull eftersom han tar hand om någon annan än sig 

själv. En dag äter trollet Ludenben upp Petters getter och detta gör Petter mycket ledsen. Han 

sitter på sin stol i sin stuga och tårarna faller. Petters egenskaper är att han är mycket passiv, 

omsorgsfull och visar sina känslor när han har blivit av med sina getter. Dessa egenskaper 

hamnar under de kvinnliga egenskaperna i både Nikolajevas och Wahlströms scheman 

(Nikolajeva 2004, s. 129 & Wahlström 2003, s. 138). 

Getterna har olika färger och två av getterna är hanar och de andra två getterna är honor vilket 

framgår av att deras juver syns på bilderna. Alla getter har något som de är extra duktiga på. 

Den röda geten som är en hona äter bara smör och bröd. Den blåa geten är en hane och är 

mycket stark. Den gula geten är även han en hanget och denna get är julbock varje år. Den 

vita geten är en hona och hon är känd för sin stora aptit. Den blå och gula getens egenskaper 

är att vara starka och att dela ut julklappar. Medan den röda och vita getens egenskaper är 

båda kopplade till mat. Hangetternas egenskaper är typisk manliga då de är aktiva och starka 

medan hongetternas egenskaper är passiva och relaterar endast till mat. Dessa egenskaper 

stämmer in på uppdelningen som både Nikolajeva och Wahlström har i sina scheman över 

manliga och kvinnliga egenskaper (Nikolajeva 2004, s. 129 & Wahlström 2003, s. 138).  

Murre Svart som är en hankatt blir hjälten i denna bilderbok då han tillsammans med sin 

kompis Sixten skrämmer trollet Ludenben så att han faller ner från berget och på så sätt 
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räddar getterna. Nettervik skriver att handlingens fokus i den typiska pojkboken ligger på 

äventyr och spänning och att hjälten i boken är en pojke (Nettervik 2002, s. 110). I detta fall 

är det inte huvudpersonen Petter som är hjälten i boken utan en annan manlig karaktär 

nämligen Murre Svart. Att Murre Svart och Sixten tillsammans hjälps åt att skrämma 

Ludenben brukar vara egenskaper som kvinnliga karaktärer har då samarbetsvilja är en typisk 

kvinnliga egenkap enligt Wahlströms schema ovan (Wahlström 2003, s. 138).  

Trollet Ludenbens är elak, empatilös och sätter sina egna behov först eftersom han äter upp 

Petters getter. Han blir dock rädd när han ramlar ner för stupet. Hans främsta egenskaper är 

alltså typisk manliga men han visar prov på viss typisk kvinnlig egenskap i det att han visar 

rädsla när han blir överbemannad (Nikolajeva 2004, s. 129 & Wahlström 2003, s. 138).  

I boken finns det åtta olika karaktärer och sex stycken är pojkar medan endast två är flickor. 

5.12 Det var inte jag! 

Prinsessan bor i ett slott med kungen och drottningen. En dag blir prinsessan anklagad för att 

ha gjort en rad olika grejer. Drottningen säger att prinsessan har smutsat ner golvet, men 

prinsessan säger emot att hon inte alls har gjort det. Kocken i sin tur anklagar prinsessan för 

att ha ätit upp hela chokladtårtan men även detta säger prinsessan att hon inte gjort. Till slut 

har alla på slottet anklagat henne för att ha gjort något som hon menat att hon inte har gjort. 

Detta gör prinsessan ledsen och hon börjar gråta. Lilla prinsen frågar varför prinsessan är 

ledsen. Hon svarar att hon får skulden för allt som händer på slottet. De klättrar upp i ett träd 

och där tröstar prinsen prinsessan. Hon säger att ingen tror henne men får ett chockerande 

svar av prinsen. Han trodde på henne och detta gjorde prinsessan glad. Då undrar prinsessan 

varför han trodde på henne när ingen annan gjorde det. Prinsen svarade att han trodde på 

henne eftersom det var han som hade gjort allting hon hade blivit beskylld för. Boken slutar 

med att prinsen har sparat en bit chokladtårta till prinsessan.  

Huvudpersonen i denna bilderbok är prinsessan. Bokens framsida går i rosa och pastelltoner 

vilket gör att man tror att man ska läsa en typisk prinsessbok, men så är inte fallet. Prinsessan 

håller fast vid att hon inte har gjorde de sakerna hon blir anklagad för och detta visar på en 

stark personlighet som i sin tur kopplas till manliga/pojkiga egenskaper enligt både 

Nikolajevas och Wahlströms schema (Nikolajeva 2004, s. 129 & Wahlström 2003, s. 138). 

Prinsessan bor på slottet med kungen och drottningen. Prinsessan befinner sig alltid i 

hemmamiljö eller precis utanför slottet. Detta är typiskt för flickor i bilderböcker då de alltid 

är nära hemmet såsom beskrivet av Nettervik ovan (Nettervik 2002, s. 111). 
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Drottningen är arg på prinsessan för hon tror att prinsessan har smutsat ner golvet. På bilden 

kan man se drottningen hålla en skurborste och hon har en skurhink bredvid sig. Crabb och 

Marciano kom fram till i sin forskning att flickor i större utsträckning visas med 

hushållsprodukter än pojkar i bilderböcker. Detta stämmer in i denna bok eftersom 

drottningen visas med en skurborste och hink. Även husan som är en kvinna visas hänga upp 

tvätt som kan kopplas till en aktivitet som görs inom hemmet. Dock stämmer inte denna 

hypotes med kocken och trädgårdsmästare eftersom båda är män och de visas i aktiviteter som 

kopplas till hushållsarbete (Crabb & Marciano 2011, s. 393). 

Kungen visas läsa tidningen och när prinsessan kommer till honom efter att drottningen har 

sagt att hon har smutsat ner golvet, så tror inte kungen heller på prinsessan. Han säger att om 

drottningen tror att prinsessan har smutsat ner golvet så tror han också det. Fagrell frågade de 

intervjuade barnen om typiskt manliga handlingar som män gör i hemmet. Barnen ansåg att 

läsa tidningen var en typisk manlig aktivitet och detta stämmer överens med kungens aktivitet 

(Fagrell 2000, s. 172). Eftersom kungen inte tar något eget beslut och bara håller med 

drottningen är han anpassande, lydig och beroende av drottningens åsikter. Dessa egenskaper 

finner man på de kvinnliga sidorna på både Nikolajevas och Wahlströms scheman 

(Nikolajeva 2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138). 

De olika karaktärernas yrken är tydligt kopplade till om de är en man eller kvinna som utför 

jobbet. Amiralen, Stadsministern och Generalen är alla tre män och husan är en kvinna. Det 

finns dock två undantag och det är kocken och trädgårdsmästaren som är män men deras 

yrken kunde lika gärna ha utförts av kvinnor eftersom dessa yrken kopplas till hemmet. 

Barnen som Fagrell intervjuade fick besvara frågor om vad de ansåg är kvinnliga och manliga 

yrken. Barnen kom fram till stadsministerrollen och jobb inom militären är typiska manliga 

yrken och det stämmer in med männens yrken i denna bilderbok (Fagrell 2000, s. 196). 

Eftersom ingen tror på prinsessan blir hon mycket arg och slutligen kommer tårarna. Hon 

möter då lilla prinsen som vill muntra upp henne. De klättrar upp i ett träd där prinsen lägger 

en arm kring prinsessan. Hon blir glad när prinsen säger att han tror på henne när hon berättar 

att hon inte har gjort alla de sakerna som hon har blivit anklagad för. Det var egentligen 

prinsen som hade gjort allt som prinsessan blivit anklagad för men han hade sparat en stor bit 

tårta till prinsessan. Prinsessan visar tydligt sina känslor, hon går från att vara arg till ledsen 

och tillslut blir hon glad igen. Prinsen egenskaper kan beskrivas som omsorgsfull när han har 

sparat en bit tårta till henne, visar på närhet till prinsessan när han håller om henne och han är 
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lyhörd på prinsessans känslor. Både prinsessans och prinsens egenskaper kan placeras under 

de kvinnliga/flickiga egenskaperna i både Nikolajeva och Wahlströms schema (Nikolajeva 

2004, s. 129 och Wahlström 2003, s. 138). 

I boken finns det totalt 10 karaktärer varav 7 är manliga/pojkar och 3 är kvinnliga/flickor. 
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6. Slutdiskussion 

I mina analyser av de 12 bilderböckerna som fanns i boklådan kunde jag notera att de flesta 

karaktärer, med några få undantag, i de olika böckerna framställs med både kvinnliga och 

manliga egenskaper. Exempelvis visar Lindenbaums karaktärer Flisan och Berit på både 

manliga och kvinnliga egenskaper. Båda är mycket självständiga och bestämda då Flisan har 

bestämt sig för att vara själv och Berit har i sin tur bestämt sig för att de förr eller senare ska 

leka med varandra och vägrar ge upp. Dessa egenskaper kan kopplas till typiskt manliga 

egenskaper samtligt som flickorna mot slutet av boken bygger en relation vilket istället är en 

typisk kvinnlig egenskap. 

Två undantag där huvudpersonerna är stereotypa är Åkes karaktär som är typisk manlig då 

han är den typiska manliga hjälten, samt Zenobia som är typiskt kvinnlig då hon är passiv 

genom hela boken. Från bokens början till slutet kan Åkes beteende uttryckas med Butlers 

begrepp performativt genus som innebär att en person beter sig på ett visst sätt eftersom 

beteendet följer de förskrivna normer som finns i samhället. I detta fall följer Åke alltså 

mallen för hur en pojke förväntas/bör bete sig.  

Böckerna om Zenobia och Åke som båda är skrivna av svenska författare är de två böcker i 

boklådan där huvudpersonens egenskaper och aktiviteter är mest stereotypa. 

De resultat som Kåreland (2005) kom fram till när hon analyserade två böcker om Benny och 

två böcker om Malla var att huvudpersonerna framställdes på ett stereotypt sätt. Kårelands 

resultat är detsamma som mitt resultat av huvudpersonerna Åke och Zenobia, men inte för de 

resterande huvudpersonerna i de andra tio bilderböckerna. 

I tre av böckerna: Dödskalleön, Piraterna lär sig klockan, Petter och hans fyra getter och Det 

var inte jag! är könsfördelningen mycket ojämn för de olika karaktärerna i böckerna. I dessa 

tre böcker är det många fler pojkar än flickor som framställs i böckerna. I de resterande 

bilderböckerna är könsfördelningen jämn. 

Fördelningen mellan pojkar respektive flickor som huvudpersoner är mycket jämn i dessa 12 

bilderböcker. Tre böcker har en pojke som huvudperson, fyra böcker har en eller två flickor 

som huvudperson/er. Tre av böckerna har både en flicka och en pojke som huvudperson och 

två av böckerna har inga specifika huvudpersoner. 
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Den tidigare forskningen som har gjorts kring genusperspektiv i barnböcker har kommit fram 

till olika resultat. I vissa fall har resultaten liknat mina men inte i andra. Crabb och Marcianos 

(2011) kom fram till att flickor framställdes oftare med hushållsartiklar än pojkar. I de 

bilderböcker som jag analyserat är det mycket jämn fördelning på hushållsarbete mellan 

flickor respektive pojkar, då både mammor, pappor, flickor respektive pojkar visas med 

hushållsartiklar. Jag kunde notera att hushållsarbetet är en syssla som både pojkar respektive 

flickor gör tillsammans. Några exempel är Uno och Betty som städar tillsammans och Ninas 

mamma och Tuvas pappa som diskar tillsammans. Crabb och Marcianos resultat stämmer 

alltså inte överens med mitt resultat. 

Vidare kunde Gooden och Gooden (2001) konstatera i sina analyser av bilderböcker att män 

sällan sågs ta hand om sina barn eller hushållet men detta resultat stämmer inte överens med 

mitt resultat då flera pappor i bilderböckerna visades ta hand om sina barn och vissa tog hand 

om både sina barn och hushållet. I tre av bilderböckerna visas män göra hushållsarbeten. 

Exempel på karaktärer som diskar och tvättar är Tuvas pappa och Flisans styvpappa Göran 

samt Zenobias pappa som tar hand om sin dotter när hon är sjuk och berättar en berättelse till 

henne efter hennes önskemål. Gooden och Gooden kom också fram till att när kvinnor 

porträtteras i bilderböcker får de ofta rollen som mamma eller mormor. Detta stämmer 

överens med mitt resultat. Exempelvis har Rödluvan två andra kvinnliga karaktärer i boken 

som är mamman och mormodern, och i Dödskalleön, Piraterna lär sig klockan är den äldre 

kvinnan en mormor. Enda bilderboken där man möter kvinnor som inte är uttalade mammor 

eller mormödrar är boken Betty är en speciell slags ko där man lär känna Selma och Tanten 

med papperspåsen.  

I en studie gjord av Kok och Findley (2006) där de analyserade ett visst antal bilderböcker 

kom de fram till att inga av pojkarna eller flickorna i bilderböckerna hade stereotypa 

egenskaper eller utförde stereotypa aktiviteter. Detta resultat stämmer inte överens med mitt 

resultat då jag kunde hitta många karaktärer som är stereotypa. Exempelvis Åke och Zenobia 

som har många stereotypa egenskaper och utför stereotypa aktiviteter. Ytterligare exempel är 

Vargen i Rödluvan samt andra kvinnliga karaktärer som porträtteras som omhändertagande 

och omsorgsfulla mammor och mormödrar. 

Josefson (2005) menar att genus handlar om sociala och kulturella föreställningar och 

förväntningar, som omgivningen har på flickor och pojkar. Dessa föreställningar och 

förväntningarna påverkar och begränsar människor så att beroende på om de är en pojke eller 
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flicka ska de bete sig på ett visst sätt utifrån vad flickor och pojkar ”bör” göra. I Läroplanen 

står det tydligt att förskolan ska motverka könsmönster och att flickor och pojkar ska ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan att det ska känna sig 

begränsade av stereotypa könsroller. Föreställningar om/kring hur flickor och pojkar ”bör” 

bete sig finns i barnens omgivning/vardag och därför är det mycket viktigt att pedagogerna på 

förskolan är medvetna om detta i sitt arbete med barn. Det är viktigt att pedagogerna tänker på 

detta när de till exempel läser böcker för barnen. Karaktärerna i böckerna bör ha varierade 

egenskaper som ger ut budskap till barnen att de får vara precis som de själva vill vara och att 

de inte ska känna sig bundna att vara på ett visst sätt utifrån om de är en flicka eller pojke. 

När pedagogerna på förskolan läser böckerna som finns i denna boklåda kommer det att 

finnas karaktärer som både motverkar och främjar de traditionella könsmönstren men de flesta 

av böckerna kommer att ha karaktärer som både har typiska kvinnliga och manliga 

egenskaper samt utför aktiviteter som anses vara både typiskt kvinnliga och manliga. Genom 

att läsa dessa böcker kommer barnen på förskolan mötas av varierande karaktärer som de kan 

se som sina förebilder. Om resten av böckerna som finns på förskolan motsvarar detta urval 

av analyserade böcker från ett jämlikhetsperspektiv anser jag att det finns en god möjlighet 

för att Läroplanens riktlinjer för jämlikhetsarbetet uppfylls på förskolorna.  

.6.1 Förslag till vidare forskning  

Jag har analyserat bilderböckerna som finns i en boklåda utifrån ett genusperspektiv, specifikt 

hur flickor respektive pojkar framställs i bilderböcker och om deras egenskaper och aktivitet 

motverkar eller främjar de stereotypa könsrollerna. Vid vidare forskning kring detta ämne 

skulle forskaren kunna byta ut genusperspektivet mot ett annat perspektiv såsom etnicitet, 

klass, funktionshinder eller olika familjekonstellationer. När jag analyserade mina 

bilderböcker kunde jag notera att det inte fanns karaktärer med olika bakgrunder, att 

huvudpersonen inte hade något funktionshinder samt att familjerna porträtterades som den 

typiska kärnfamiljen med några undantag där det var en ensamstående mamma som tog hand 

om barnen. 
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