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Sammanfattning  

Litteraturen har genom alla tider återspeglat sin tids samhälle och värderingar. Få sociologiska 

studier har gjorts kring hur barnlitteratur påverkar barns uppfattning om kön och könsroller. 

Däremot finns flera teorier kring hur och om barn får sin könsuppfattning och sedermera 

också tar på sig könsroller. Det har även bedrivits forskning för att se om barnlitteraturen är 

könsstereotyp eller inte, och en del forskare har i samband med sådana studier väckt frågan 

om könsrollerna skulle blekna om barnlitteraturen inte är lika könsstereotyp.  

Den här uppsatsen avser att analysera moderna bilderböcker i syfte att undersöka om dagens 

barnlitteratur är lika könsstereotyp som äldre litteratur, eller om de frångår de traditionella 

könsrollerna. Utifrån en utgivningslista har sammanlagt åtta bilderböcker valts ut, och därefter 

analyserats i linje med en lista med egenskaper som sagts vara pojkiga respektive flickiga.  

Till hjälp för analysen finns ett flertal teorier kring hur könsroller och könsskillnader 

uppkommer, samt en egenskapslista.  

Tidigare forskning har visat att barnlitteratur i stor utsträckning tenderar att vara 

könsstereotyp. Man har även funnit att kvinnliga karaktärer tidigare varit underrepresenterade 

i barnlitteraturen, såväl som att fäder oftare är frånvarande än mödrar. Liksom den tidigare 

forskningen visat, är en del av de för uppsatsen aktuella bilderböckerna varit könsstereotypa i 

färg och karaktärsegenskaper. Analysen i uppsatsen har lett till slutsatsen att barnlitteraturen i 

viss utsträckning frångår de traditionella könsstereotyperna. Uppsatsen har även lett till 

slutsatsen att så kallade pojk- och flickböcker i ungefär samma utsträckning frångår 

könsstereotyperna.
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Inledning 

I Rhedin (2001) står att läsa hur bilderboken utvecklats till hur den ser ut idag. Den moderna 

bilderboken föddes i England under 1800-talets senare hälft. På den tiden gick böckerna under 

namnet toy books. De massproducerade böckerna var billiga och hade enbart ett fåtal sidor. 

Det som utmärkte toy books var den sparsamma texten och att böckernas huvudsakliga 

handling hade översatts i bilder. Till en början trycktes böckerna utan att märkas med 

produktionsår eller illustratör, men detta förändrades 1865 när tryckaren Edmund Evans 

övertalade konstnälren Walter Crane att göra toy books. Deras samarbete gjorde att böckerna 

ökade i anseende, och detta fick ännu en skjuts framåt när Evans sedan upptäckte Randolph 

Caldecott. Caldecott hann, innan sin död vid 39 år ålder, ge ut 16 bilderböcker och har 

kommit att bli den person som har haft störst betydelse för bilderbokens utveckling. (Rhedin, 

2001)  

Det finns enbart en liten mängd sociologisk forskning kring hur bilderböckers illustrationer 

och karaktärsbeskrivningar påverkar småbarns uppfattning om kön och könsroller. Kanske 

kan denna uppsats bidra till att inspirera forskare att studera ämnet närmare.  

Det förefaller vara accepterat att antaga att människan börjar påverkas och formas redan som 

små barn. En del forskare menar på att de existerande könsskillnaderna beror på en så kallad 

socialiseringsprocess, något som innebär att skillnaderna är inlärda. De menar att 

socialiseringsprocessen påbörjas redan under spädbarnstiden och genom processen lär sig 

barnet vad som förväntas av dem i samhället.  Dessa forskare kommer i uppsatsen att 

benämnas som sociala forskare. Samtidigt finns det forskare som snarare menar på att 

könsuppfattning och könsskillnader är något som utvecklas i takt med barnets mentala 

utveckling, och därför benämns dessa forskare som kognitiva forskare.  En teori är att när 

barnet vid cirka 2 års ålder förstår att de är pojke eller flicka börjar de identifiera sig med 

andra pojkar och flickor, och de ser då kön enbart som en social kategori.  Förutom de sociala 

och de kognitiva teoretikerna, finns bland annat även interaktionsteoretikerna som menar att 

genus bör ha fokus på den sociala kontext som individer interagerar i, vilket innebär att genus 

uppstår och reproduceras genom interaktion.  

Emedan den sociologiska forskningen kring bilderböckers påverkan på barn är relativt 

outforskad, har mer forskning gjorts kring huruvida bilderböcker och barnböcker är 

könsstereotypa eller inte. Bland annat Weitzman (1972) fann att böcker för förskolebarn 

tydligt höll fast vid de traditionella könsrollerna och framhåller att detta skulle kunna var en 
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orsak till att föräldrar önskar sig kreativa och nyfikna pojkar, samtidigt som de vill ha 

försiktiga och passiva flickor. Studien ställer sedan frågan om mindre stereotypa böcker skulle 

kunna minska klyftorna mellan manligt och kvinnligt. 

Att den äldre litteraturen gör tydlig skillnad på manligt och kvinnligt framstår inte som en 

överraskning, då det är en självklarhet att litteraturen genom tiderna har speglat sin omvärld 

och dess värderingar.  I alla tider har dock även funnits författare som på eget initiativ eller på 

tryckares begäran skrivit litteratur som utmanat olika stereotyper i samhället. Likadant är det i 

vår tid, det finns böcker som är skrivna för att avsiktligen utmana de traditionella könsrollerna 

och könsstereotyperna. Men hur är det med bilderböckerna som inte har detta för avsikt? Hur 

ser dessa böcker ut ur ett genusperspektiv? Tenderar de att utmana de traditionella 

könsstereotyperna, det vill säga, tenderar de att frångå den klassisa uppfattningen att rosa är 

en flickfärg, att flickor ska vara lydiga och så vidare? Syftet med denna uppsats är att, utan 

hänsyns till barnets uppfattningsförmåga, undersöka hur pojkar och män, respektive flickor 

och kvinnor illustreras i dagens bilderböcker. Till hjälp finns ett schema över traditionellt sett 

pojkiga/manliga och flickiga/kvinnliga egenskaper. Detta schema presenteras under Metod 

och data.  Frågeställningarna denna uppsats främst vill belysa är: 

Söker den nyligen utgivna barnlitteraturen utmana könsstereotyperna?  Viktiga aspekter är 

bland annat hur huvudkaraktärerna ser ut och vilka karaktärsdrag de tillskrivs. Fler aspekter 

kommer att nämnas under Metod och data. 

Skiljer könsskildringen sig beroende på om boken handlar om en pojke eller en flicka? 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. Efter det inledande avsnittet följer avsnittet Teoretisk 

bakgrund i vilken det redogörs för relevanta teorier kring genus. I avsnittet Tidigare forskning 

redogörs för tidigare bedriven forskning i ämnet bilderböcker och genus. Därefter redogörs 

enligt vilka riktlinjer urvalet har gjorts, vilka böcker som slutligen analyserats samt efter vilka 

riktlinjer de aktuella böckerna analyserats i avsnittet Metod och data. Metodavsnittet följs av 

Resultat, vilken omfattar enskilda och sakliga beskrivningar av de aktuella böckernas 

utseende och handling. Här görs enskilda analyser av varje bok kopplade till den i 

Metodavsnittet presenterade egenskapslistan för pojk- och flickegenskaper. Slutligen görs en 

sammanfattande analys av samtliga böcker kopplade till den tidigare forskningen, under 

avsnittet Analys. 
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Teoretisk bakgrund: Genus 

Teorierna om kön är många, men i diskussionerna om kön och könsskillnader nämns ofta 

begreppet genus. Emedan kön refererar till en människas biologiska kön, det vill säga 

kroppens anatomiska skillnader i genitalier och hormoner, refererar genus till ett socialt 

konstruerat kön. Genus är en social konstruktion som organiseras kring det biologiska könet. 

(Wharton, 2005) Denna uppsats kommer enbart att studera den sociala konstruktionen genus, 

varför teorier kring kön kommer att uteslutas.   

Det finns forskare och teoretiker som menar på att könsskillnader beror på en 

socialiseringsprocess, vilket skulle innebära att skillnader mellan könen är inlärda. Teorin om 

denna socialiseringsprocess menar på att människor internaliserar egenskaper som är så kallat 

kvinnliga respektive manliga för att få en bild av sig själva. Genom socialiseringen lär sig 

människan vad samhället förväntar sig av dem och att de kommer att bedömas utifrån hur väl 

de passar in i könsstereotyperna.  (Wharton, 2005) 

Socialiseringsprocessen har två sidor: å ena sidan socialiseringens måltavlor, å andra sidan 

socialiseringens utövare. Socialiseringens måltavlor är de som möter den sociala världen via 

interaktioner, till exempel det nyfödda barnet som möter världens med sina föräldrar. I mötet 

med den sociala världen erfars inte bara andra människor och omvärlden, utan ges också 

upphov till att måltavlan blir medveten om sig själv. Att genusinformation är så viktigt i 

förståelsen och interaktionen med ett spädbarn, visar hur djupt rotat genus är i processen att 

bli människa och utveckla ett själv. Socialiseringens utövare är de som överför den kulturella 

informationen till måltavlan, till exempel är föräldrar viktiga utövare. (Wharton 2005, s. 31-

32) 

Banduras är upphovsman till den sociala inlärningsteorin, som tillsammans med kognitiv 

utveckling utgör två centrala teorier i socialiseringsprocessen. Social inlärningsteori (eng 

social learning theory) inom genusforskning innebär att könsroller lärs in genom positiv och 

negativ förstärkning, redan från det att barnet är nyfött. Detta betyder att ett barns beteende 

förstärks positivt (belönas) om beteendet är genuslämpligt, och förstärks negativt (bestraffas) 

om det inte är genuslämpligt. När föräldrar och andra utövare av socialisering behandlar pojk- 

och flickbarn olika skapas genusmässiga skillnader i barnens beteende, och detta utan att 

föräldrarna och utövarna behöver vara medvetna om att de särskiljer pojkar och flickor.  
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Den sociala inlärningsteorin omfattar även teorin om observationsinlärning (eng observational 

learning) vilken innebär att barn observerar och imiterar andra människors beteende. 

Beteende följs, som ovan, av positiv och negativ förstärkning beroende på om beteendet är 

lämpligt eller ej.  (Wharton 2005, s. 32-33) Fenomenet att beteenden formas av belöningar 

och bestraffningar går under begreppet operant betingning eller intstrumentell inlärning, och 

det spelar en stor roll för att förklara könsskillnader. Barn behöver inte bli direkt belönade 

eller bestraffade för att de uppför sig som pojkar eller flickor utan kan även följa ”a monkey-

see, monkey do path to gender” (Lippa 2002, s. 88) och därmed lär sig att vara man eller 

kvinna genom att imitera människor av samma kön, som till exempel en förälder eller ett 

syskon. Forskarna inom den sociala inlärningsteorin menar att även klassisk betingning, det 

vill säga att ett stimulus paras med ett annat och framkallar en respons, förklarar varför olika 

egenskaper har olika betydelse beroende på individens kön. Ord som ”fjolla” och ”söt” har 

inga egenskaper en pojke vill tillskrivas, men de är acceptabla för flickor. De sociala 

teoretikerna skiljer mellan att förvärva ett beteende och att utföra ett beteende, bara för att 

barn lär sig hur ett beteende utförs, betyder inte det att barnen kommer att utföra det. Detta 

beror på tidigare betingningar, belöningar, bestraffningar och observationsinlärning. Enligt 

teorierna om social inlärning är kön således både socialt och kulturellt betingat, för att 

förändra könen måste först samhället förändras. För att få bort könsskillnader i beteende, 

måste könsskillnader i barnuppfostran försvinna (Lippa 2002). 

Kohlberg instämmer inte med ovan nämnda teoretiker, utan menade istället att barns 

uppfattning av kön är kritiskt i motivationen att bete sig maskulint och feminint. Denna 

könsuppfattning utvecklas i takt med den mentala utvecklingen, och barn kan vanligtvis säga 

om de är pojke eller flicka när de är 2-3 år gamla. De förstår då att det finns två versioner av 

människan, en manlig och en kvinnlig. När barn förstått att de är pojke eller flicka identifierar 

de sig med andra pojkar och flickor, men de ser kön som en social kategori inte som genitala 

skillnader på den mänskliga anatomin utan kan bestämt hävda att de kan byta kön genom att 

ändra bland annat frisyr och kläder. Från cirka 6 års ålder börjar barn förstå att skillnaden 

mellan män och kvinnor inte ligger i frisyr, utan i genitalierna och de börjar lära sig 

könsstereotyper vid den åldern. Det könsstereotypa beteendet har sin grund i barnens 

kategoriserande av sig själva som pojke eller flicka. Till skillnad från teoretiker som bland 

annat Banduras som går efter tanken ”Jag vill bli belönad, jag belönas för pojkbeteende, 

därför vill jag vara en pojke” utgår Kohlberg från devisen ”Jag är en pojke, jag vill göra 

pojksaker, därför är möjligheten att göra pojksaker belönande”. Kort sagt menar Kohlberg att 
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könsskillnader är oundvikliga konsekvenser av att identifiera sig som man eller kvinna. 

(Lippa, s 89-90) 

De kognitiva teorierna slutar förstås inte vid Kohlberg. Enligt Lippa utvecklade Sandra Bem 

hans teori som är en så kallad genusschemateori (eng gender schema theory). Ett 

genusschema är organiserad kunskap och uppfattning om genus, och detta komplexa schema 

lär sig människor från sin kultur. I det här schemat filtreras det egna, och andras, beteende. En 

person med starka genusscheman verkar tolka världen i ”manligt” och ”kvinnligt” och 

upprätthåller sitt beteende med könsstereotyper.  Bem instämmer med Kohlberg om att 

motivation är en konsekvens av genuskategorisering. En man med starka scheman uppfattar 

maskulint beteende som åtråvärt, och feminint beteende som frånstötande, både när det gäller 

det egna och andras beteende. En man som inte har starka scheman bryr sig helt enkelt inte 

om huruvida deras eller andras beteende är maskulint eller feminint.  Bem menar att 

genusscheman kommer från personens kultur, familj och kamrater. En person som växer upp i 

en kultur med stora könsskillnader kommer troligtvis ha starkare scheman, än en person som 

växer upp i en kultur med mindre skillnader. (Lippa 2002, s 91-92) 

I Wharton (2005, s 53-64) skrivs det även om genus enligt interaktionsteoretiker. Enligt dessa 

teorier ska genus fokusera på den sociala kontexten som individer interagerar i snarare än på 

individen själv. Genus uppstår och reproduceras alltså genom interaktion, och det främsta 

fokuset ligger på faktorer utanför individen.  Wharton skriver om tre olika interaktionistiska 

områden, och i dessa områden är social kategorisering ett viktigt begrepp. Social 

kategorisering är en process genom vilken individer placerar sig själva och andra i särskilda 

grupper. De tre områdena nämns i korthet nedan. 

Det första området inom interaktionistiska teorier som Wharton (2005) skriver om är den 

etnometodologiska: att göra genus. Till skillnad från teoretiker som ser genus som stabila 

personlighetsdrag och beteenden menad etnometodologerna att människan själv skapar genus. 

Det centrala i det här området är att förstå hur vår värld delas in i manligt och kvinnligt 

genom människornas sociala interaktion. 

Status characteristics theory förklaras genom vikten av förväntningar, och är det andra 

området inom interaktionistiska teorier som Wharton (2005) nämner. Denna teori har ett rakt 

svar på hur sociala interaktioner bidrar till att producera genus: För att kunna interagera med 

andra måste människor förhålla sig till andra och ha en grund för att kunna kategorisera andra. 

Detta innebär att vi, när vi förhåller oss till andra skapar förväntningar på genus. Vi lär oss att 



	   6	  

förvänta oss särskilda beteenden baserat på vilken könskategori de ingår i. Teoretiker inom 

området presenterade begreppet status characteristics för att förklara varför och hur 

förväntningar på genus och stereotyper skapas när människan kategoriserar andra med deras 

kön som grund. Ett status characteristics är ett attribut som varierar från individ till individ, 

och vissa delar av attributet har ett högre värde än andra. Wharton nämner genus som ett 

tydligt status characteristics i USA: man ser oftare på män positivt än kvinnor. När ett attribut 

får ett status värde (status value) börjar förväntningar att formas, och dessa bygger grunden 

för att skapa stereotyper. 

Det tredje området i Whartons The sociology of gender handlar om huruvida lika barn leka 

bäst eller inte.  Enligt Wharton finns det mycket forskning som tyder på att de sociala banden 

tenderar att finnas mellan likasinnade, snarare än mellan människor som inte har något 

gemensamt. Begreppet homofili (eng homophily) används för att förklara preferenser när det 

gäller likheter. Wharton skriver att ”the homophilous social ties experienced in everyday life 

are reinforced – and developed – in the groups to which people belong.” Vi dras helt enkelt 

till människor som har värderingar liknande våra egna, eftersom dessa människor bekräftar 

oss. Omvänt gäller att människor som har andra åsikter och värderingar än oss, gör att vi kan 

känna oss hotade. Detta är applicerbart på genus. Vi känner oss oftare trygga och bekräftade i 

en grupp av mestadels kvinnor om vi själva är kvinnor, och tvärtom om vi är män.  

Lisbeth Larsson översätter i Feminismer (1996) en del av Judith Butlers text från Gender 

trouble (Larsson, 1996)) om det performativa könet.  Denna performativa modell hävdar att 

genus inte kan ses som en stabil identitet. Snarare skapas genus genom kroppens stilisering, 

och via kroppens rutinartade rörelser och stilar skapas en illusion av ett bestående 

genusbestämt själv (s 22).  Kroppens handlingar ger alltså sken av att det finns en stabil inre 

kärna eller identitet. Genus är en norm som inte kan internaliseras och är omöjlig att 

förkroppsliga. Genusjaget består istället av upprepade akter som ideligen försöker närma sig 

den ideala stabila identiteten och enligt Butler är det i just dessa upprepade försök som 

möjligheten till genusförvandlingar återfinns eftersom det är omöjligt att exakt återskapa en 

handling. Detta innebär att genus skapas genom sociala förändringar, och i och med detta kan 

även idén om ett essentiellt kön, en sann manlighet och kvinnlighet, sägas utgöra en del av 

den strategi som vill dölja genusets performativa karaktär. Med andra ord kan idén om en för 

människan, man eller kvinna, representativ kropp förkastas.  
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Tidigare forskning 

Weitzman et al. (1972) gjorde en undersökning som koncentrerade sig på socialisering av 

könsroller genom förskoleböcker till förskolebarn. Främst undersöktes hur könsroller 

behandlas i de barnböcker som klassas som ”bäst”. I undersökningen ingick därför vinnare av 

Caldecottpriset, Newbery Award och the Litlle Golden Books. I bokanalyserna fann 

Weitzman et al. könsskillnader gällande uppskattning och uppmärksamhet. Flickor fick oftast 

beröm för sin skönhet, medan pojkar fick beröm för sina åstadkommanden och sin listighet. 

Kvinnor i böckerna uppnådde status genom sina män, men hade på egen hand aldrig någon 

högre status. Bilderböckerna tycktes även lära flickor att ha låga förväntningar på sig själva 

eftersom få framtidsmöjligheter framställdes som möjliga för dem, inte heller uppmuntrades 

aktiviteter utanför hemmet eller intellektuella aktiviteter. Att karaktärerna i de analyserade 

böckerna håller fast vid de traditionella könsrollerna är tydligt, och Weitzman et al. framhåller 

att detta kan vara en underliggande orsak till föräldrars önskemål om kreativa och nyfikna 

pojkar, samt försiktiga och passiva flickor.  Kanske skulle mindre stereotypa böcker göra att 

könsrollerna veknar.  

En uppdatering av Weitzmans studie från 1972 gjordes av Kolbe och La Voie (1981). Syftet 

med studien var helt enkelt att studera böcker från 1972 fram till 1979. Bokurvalet utgjordes 

av de 19 Caldecottvinnarna mellan 1972 och 1979, och övriga prisbelönt böcker valdes bort 

då Weitzman et al. dragit slutsatsen att Caldecottvinnarna var representativa för de flesta 

undersökta bilderböckerna. Bokkaraktärernas roller utvärderades utifrån olika dimensioner: 1) 

expressiv/instrumental (omtänksam/självgående), 2) signifikant/ ej signifikant (central 

roll/biroll) och 3) stereotyp/ej stereotyp. Resultatet visade att de kvinnliga rollerna till viss del 

hade ökat sedan 1972, men till exempel hade antalet böcker om kvinnor inte haft en markant 

ökning. Man fann alltså ingen signifikant skillnad när det gällde frekvenser av kvinnor och 

män illustrerade i bilderböckerna. I likhet med Weitzman- studien vistades kvinnor i 

huvudsak inom hemmet även i denna jämförande studie.  På det stora hela fann man ingen 

förändring i hur könsroller framställdes, med undantag från en bok 1972.  

Även Kortenhaus och Demarest (1993) ämnade göra en studie med syfte att undersöka om 

könsrollsfördelningen var lika tydlig som förut, med bland annat Weitzmans undersökning 

(1972) som jämförelse. Urvalet bestod av 25 Caldecottvinnare från 1940-1980, samt 125 ej 

prisbelönta böcker som systematiskt valdes ut så att 25 böcker från varje årtionde (1940-1980) 

fanns med i urvalet. Samtliga böcker analyserades i termer av könsroller och en 
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innehållsanalys utfördes på bland annat aktiviteter som utfördes av manliga och kvinnliga 

karaktärer. Man fann att andelen män och kvinnor var desamma både i Caldecottböckerna och 

i böckerna som inte belönats med pris, och antalet manliga karaktärer var signifikant fler än 

de kvinnliga. De nya proportionerna män/kvinnor skiljer sig dock tydligt från och är lägre än 

proportionerna i Weitzman (1972). Innehållsanalysen för mäns och kvinnors aktiviteter 

kategoriserades som antingen bidragande oberoende aktiviteter eller passiva beroende 

aktiviteter. Barnens aktiviteter i de tidigare böckerna var tydligt könsstereotypa. Gemensamt 

för böcker i alla årtionden var att manliga karaktärer dominerade de oberoende rollerna, och 

kvinnor de passiva. Innan 1960 illustrerades kvinnor ytterst sällan som oberoende karaktärer 

eller män som beroende, och även om kvinnan var så att säga aktiv fanns det ofta en med 

oberoende manlig karaktär. Från och med 1960-talet porträtteras kvinnor oftare som aktiva, 

men fortfarande är männen dominerande i denna kategori.  

Davis (1984) gjorde en studie ämnad att identifiera beteenden hos kvinnliga och manliga 

karaktärer i icke sexistiska (inga könsbundna aktiviteter eller roller) bilderböcker och jämföra 

dessa porträtteranden med de i mer konventionella bilderböcker. Urvalet togs från 

bilderbokspublikationer mellan 1965 och 1975, och de icke sexistiska böckerna utvaldes 

bland annat från Feminist Book Mart medan de konventionella böckerna är Caldecottvinnare 

eller bästsäljare. Totalt analyserades 96 böcker. Kodningen av böcker gjordes utifrån 15 

behaviorella kategorier som omfattar bland annat beroende, oberoende, aktiv och passiv. 

Analysen utfördes av två par studenter, där ena paret kodade enbart illustrationer och det 

andra paret kodade enbart texten.  Analysen indikerar att NS-kvinnorna (kvinnorna i de icke 

sexistiska böckerna) tenderar att i större utsträckning än NS-männen (männen i de icke 

sexistiska böckerna), Caldecottmännen och bästsäljarmännen, uppvisa oberoende och 

emotionellt beteende och mindre aktivt beteende. Undersökningen visade på signifikanta 

samband mellan kön och boktyp gällande omhändertagande och aggressivt beteende, men 

inga andra beteenden. Det var fler NS-män och NS-kvinnor som uppvisade omhändertagande 

beteende. Aggressivt beteende var vanligare hos män än kvinnor i Caldecottböckerna. 

Aggressivt beteende var även vanligare hos Caldecottmännen än bästsäljarmännen.  Färre 

män i NS-böckerna uppvisade aggressivt beteende än männen i Caldecottböckerna. 

Stuart Oskamp et al. (1996) gjorde en innehållsanalys av de 22 vinnarböckerna i 

Caldecottutmärkelsen mellan 1986 och 1991. Böckernas innehåll analyserades utifrån bland 

annat författarens/illustratörens kön, varje illustrations storlek i antal sidor. Illustrationerna 

kategoriserades i innehåll enligt 1) enbart kvinnliga karaktärer, 2) enbart manliga karaktärer 
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och 3) både kvinnliga och manliga karaktärer.  Analysen tog även hänsyn till om karaktärerna 

var barn eller vuxna, för att kunna särskilja skillnader mellan vuxnas och barns beteenden och 

egenskaper. Huvudkaraktären och den främsta karaktären av motsatt kön i boken 

klassificerades enligt specifika egenskapsdefinitioner som presenterats av en undersökning 

gjord 1984 av Davis. Oskamp et al.fann att de framträdande dragen var ungefär lika för 

manliga och kvinnliga karaktärer till skillnad från den jämförda undersökningen från 1987 

gjord av Williams et al. som fann att dessa var vanligare hos manliga karaktärer och drog 

slutsatsen att detta indikerade en tydligare beteendeprofil för manliga karaktärer jämfört med 

kvinnliga. Oskamp et al. fann även i sin undersökning att kvinnliga karaktärer oftare var i 

beroendeställning och undergivna än manliga karaktärer. Manliga karaktärer å andra sidan 

tenderade att oftare vara oberoende och kreativa än kvinnliga karaktärer. 

Tepper och Cassidy (1999) undersökte en aspekt av bilderböckers genusskildring som fått lite 

uppmärksamhet i forskningen, trots att den är av stor vikt. Undersökningen behandlade 

könsskillnader i det emotionella språket i bilderböcker och dess hypoteser är 1) det finns ett 

samband mellan kön och mängden emotionella ord associerade med varje kön; och 2) manliga 

karaktärer associeras oftare med emotionella ord som anses lämpliga för män, medan 

kvinnliga karaktärer oftare associeras med emotionella ord som anses lämpliga för kvinnor. 

Till skillnad från många andra studier, valdes böckerna för analys på grundval av vilka böcker 

barn verkligen läst, eller fått upplästa för sig. Tepper och Cassidy bad 47 föräldrar till 

förskolebarn att under en veckas tid anteckna vilka böcker deras barn hade läst. Totalt 432 

böcker kom att ingå i urvalet. Samtliga böcker lästes och analyserade av en kodare, och alla 

emotionella ord räknades samt placerades i en emotionell kategori. Kategorierna som 

användes omfattade bland annat intresse, sorg, ilska och glädje. Könet på den karaktär som 

uttalade det emotionella ordet noterades för varje emotionellt ord. Undersökningen gav inget 

stöd åt hypotes 1, antalet emotionella ord hade inget samband med kön. Däremot drar Tepper 

och Cassidy slutsatsen att barn i större utsträckning exponeras för associationer mellan män 

och emotionella ord, som en följd av kvinnors underrepresentation i det analyserade 

bokurvalet. Inte heller fick undersökningens andra hypotes något stöd från analysen. (Tepper 

& Cassidy, 1999) 

Angela Gooden och Mark Gooden (2001) utförde en studie för att uppdatera en tidigare 

undersökning gjord av LaDow 1976. Gooden och Goodes skriver att LaDows undersökning 

till skillnad från tidigare forskning hade visat, att stegen mot jämställdhet i böckerna hade 

ökat, en slutsats som grundas på en ökning av kvinnliga huvudkaraktärer. Gooden och 
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Goodens hypoteser för undersökningen hade Ladows studie som bakgrund, och hypoteserna 

var 1) Proportionen av kvinnliga huvudkaraktärer är lika stor eller större än motsvarande 

proportion av manliga, 2) Proportionen av kvinnor ensamma i illustrationen är lika stor eller 

större än motsvarande proportion av manliga; och 3) Proportionen av kvinnliga 

huvudkaraktärer är större än motsvarande proportioner av kvinnliga i LaDows studie från 

1976. Gooden och Gooden valde ut 83 barnbilderböcker från åren 1995-1999, samtliga 

böcker har valts ut efter en lista gjord av ALA och som består av böcker som rekommenderas 

av föräldrar, bibliotekarier och lärare. Böckerna analyserades med hjälp av LaDows tidigare 

kodschema men med vissa ändringar. Studiens resultat gav stöd åt den första hypotesen då 

proportionen kvinnliga huvudkaraktärer var ungefär lika stor som proportionen manliga. Även 

den tredje hypotesen fick stöd av studiens resultat, proportionen kvinnliga huvudkaraktärer i 

de studerade böckerna från 1995-1999 var signifikant större än proportionen kvinnliga 

huvudkaraktärer i LaDows studie från 1976. Studiens andra hypotes, hypotesen om att 

proportionen av ensamt illustrerade kvinnokaraktärer är lika stor eller större än proportionen 

ensamt illustrerade manliga, fick dock inget stöd av undersökning. Detta innebär alltså att 

manliga karaktärer i större utsträckning än kvinnor illustreras ensamma i bilderböckerna som 

analyserats. (Gooden & Gooden, 2001) 

Anderson och Hamilton (2005) gjorde en undersökning kring könsroller hos föräldrar 

illustrerade i barnbilderböcker.  Hypoteserna för studien var 1) Jämfört med mödrar är fäder 

oftare frånvarande och nämns mer sällan, 2) Mödrar porträtteras oftare än fäder som 

omhändertagare och fäder porträtteras som ”slappare” föräldrar; och 3) Mödrar uttrycker 

oftare könsstereotypa känslor som glädje och sorg, och lyds mer sällan, medan fäder oftare 

nämner pengar, uttrycker ilska och disciplinerar barnen.  Bilderboksurvalet bestod av 200 

böcker, varav en del valts ut för att de var prisbelönta av Caldecott och en del valts ut efter 

bästsäljarlistor. Kodningsinstrumentet som användes vid analysen bestod av 43 punkter som 

behandlar bland annat mödrars och fäders fysiska närvaro och handlingar. Undersökningen 

gav stöd åt hypotesen att fäder är underrepresenterade, undersökningen gav även stöd åt 

hypotesen att mödrar oftare än fäder vårdar barnen med undantag från att krama bebisar och 

bära äldre barn. Den tredje hypotesen fick delvis stöd av undersökningen. Mödrar visar oftare 

än fäder känslor som att gråta och vara glad, men hypotesen att fäder oftare disciplinerar 

barnen och uttrycker ilska fick inget stöd av undersökningen. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan mödrar och fäder när det gäller att uttrycka sorg, prat om pengar eller om 
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olydnad. Hypotesen om att fäder oftare uttrycker ilska fick inget stöd, tvärtom visade 

resultatet att mödrar oftare disciplinerade barnen och uttryckte ilska. 

Mykol C. Hamilton et al. (2006) skriver i artikeln Gender Stereotyping and Under-

representation of Female Characters in 200 Popular Children’s Picture Books: A twenty first 

Century Update om en undersökning baserad på 200 prisbelönta barnböcker från 1995-2001. 

Man fann bland annat att kvinnor var underrepresenterade i bokurvalet. Man fann även att 

kvinnliga huvudkaraktärer var mer än tre gånger mer benägna att utöva omhändertagande och 

omtänksamma beteenden. Vad undersökningen dock fick dementera var hypotesen om att 

manliga karaktärer oftare var aktiva. Undersökningen visade istället att varken kvinnliga eller 

manliga karaktärer var med aktiva eller passiva än den andra, utan att båda karaktärerna var 

aktiva i större utsträckning än de var passiva. Forskarnas hypotes om att vuxna kvinnliga och 

manliga karaktärer i större utsträckning hade könsstereotypa yrken, fick stöd av 

undersökningen.  Både manliga och kvinnliga vuxna i barnlitteraturen hade könsstereotypa 

yrken, och män hade oftare ett jobb utanför hemmet än kvinnor.  Undersökningens resultat 

visade även att det inte fanns någon signifikant genusskillnad när det gällde aggressivt 

beteende, men att kvinnliga karaktärer tenderade att i större utsträckning än manliga vara 

omhändertagande. 

I sin magisteruppsats skriver Susanne Florbäck Pershagen (2004) om bilderböcker, genus och 

jämställdhet. Syftet med hennes undersökning var att ”ur ett genusperspektiv undersöka vilka 

förutsättningar barnbibliotekarier har att välja böcker som innehåller mångfacetterade 

skildringar av pojkar och flickor utifrån Bibliotekstjänsts (Btj:s) sambindningslistors 

recensioner”. Några av de centrala frågorna i studien var 1) Vad beskrivs om bilderböckernas 

huvudpersoner, och 2) Är det svårt att utifrån sambindningsrecensionerna avgöra om 

bilderböckerna innehåller en allsidigt beskriven person eller om det är könsstereotyp 

skildringar av barn och vuxna av respektive kön som förekommer?. Pershagen studerade 380 

recensioner av 175 bilderböcker från Bibliotekstjänsts sambindningslistor, med anledning av 

att de flesta biblioteken använder dessa listor vid inköpt av bilderböcker. Både kvalitativ och 

kvantitativ metod har använts i studien. Av analysen drogs först slutsatsen att pojkar 

dominerade i huvudrollerna, men också att genusaspekten inte var vanlig i recensionerna. Det 

var enbart 4,2 procent av recensionerna som nämnde genus. 53,7 procent av bilderböckerna 

bedömdes att inte ha stela eller stereotypa personbeskrivningar. Pershagen drog även 

slutsatsen att bokrecensionerna hade stor betydelse vid bibliotekens inköp, de böcker med 

positiva recensioner köptes in i större utsträckning än de med negativa. Slutligen menar 
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Pershagen att ”Om Bibliotekstjänsts sambindningsrecensioner ska kunna vara en hjälp att 

välja bilderböcker som innehåller allsidigt beskrivna flickor och pojkar behöver fler lektörer 

beskriva huvudpersonerna.” eftersom endast hälften av recensionerna i undersökningen 

innehöll personbeskrivningar. Viktigt är då också att huvudpersonens kön nämns i 

recensionen, speciellt med tanke på pojkdominansen i huvudrollerna. 

Innan avsnittet Tidigare forskning avslutas, vill jag än en gång poängtera att forskning på 

bilderböcker i Sverige är begränsad. Med den här uppsatsen vill jag, förutom att belysa ämnet, 

även inspirera till vidare forskning. 
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Metod 

Den här uppsatsen är av en kvalitativ ansats, och det jag har gjort är en så kallad 

innehållsanalys som är anpassad till barnböcker och könsstereotyper.  Jag har till viss del 

utgått från Content analysis and gender stereotypes in children’s book av Frank Taylor 

(2003).  Som metod avser innehållsanalysen att samla in och analysera kvalitativ data genom 

ett i förväg konstruerat kodningsschema. Metoden är speciellt användbar när man vill 

undersöka innehållet i ett dokument, såsom en bok eller ett tv-program (Taylor, 2003), varför 

jag anser att metoden är lämplig för uppsatsen. Med innehållsanalysen kan man undersöka 

både det manifesta och det latenta innehållet i dokumentet. Enligt McBurney (2004) är det 

manifesta innehållet av kvantitativ art, och innebär frekvensen av ett objektivt mått, som i den 

här uppsatsen skulle kunna vara antal närvarande fäder.  Han menar samtidigt att det latenta 

innehållet syftar till dokumentets innehåll så som det tolkas av forskaren. I min uppsats har 

jag valt att främst studera det latenta innehållet, men med inslag av manifest innehåll. 

Taylor hänvisar till Berg (2001) och förelår purposive sampling som ideal urvalsmetod, då 

Taylors artikel är en övning i innehållsanalys, med syfte att påvisa att könsstereotyper är 

inbäddade i barnböcker.  Purposive sampling innebär i Taylors fall att urvalet gjorts i en 

bokgenre man vet innehåller könsstereotyper. Då min uppsats har som syfte att undersöka om 

könsstereotyper finns i den moderna bilderboken, är den föreslagna urvalsmetoden inte 

idealisk för uppsatsen och urvalet har istället gjorts på samtliga böcker (ny-)utgivna 2007.  

Innehållsanalysen innehåller vanligtvis sju olika element: ord, teman, paragrafer, ting, 

koncept och semantik.  Taylor (2003) menar de som utför hans övning enkelt ska kunna 

identifiera ord, teman och karaktärer som är relaterade till könsstereotyper, samtidigt som de 

bör uppmärksamma färg, handling, fraser, bilder och annat som är relaterat till kön.  

Fördelen med innehållsanalysen är att den är en så kallad öppen forskningsmetod. Bryman 

(2002) skriver ”Det är lätt att konkret beskriva hur man gjort sitt urval och utformat 

kodningsschemat, vilket gör att replikationer och uppföljningsstudier är enkla att göra. Detta 

innebär att innehållsanalysen ofta beskrivs som en objektiv analysmetod.” (s. 203).  Det är 

alltså lätt för andra forskare att göra om studien eftersom det finns tydliga genomgångar för 

urval och kodningsschema för analysen. En annan fördel med innehållsanalysen, menar 

Bryman, är att forskare lätt kan göra en longitudinell analys, och därmed göra en analys av, i 

mitt fall, barnböcker vid olika tidsperioder. Innehållsanalysen är dessutom en flexibel metod 

med ett brett tillämpningsområde. Alla metoder har sina fördelar, men också sina nackdelar. 
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När det gäller innehållsanalysen är representativiteten en stor nackdel, är de studerade 

dokumenten representativa för alla andra dokument? Bryman (2002) menar också att det i 

stort sett är omöjligt att utforma ett kodningsschema som är helt fritt från tolkning från 

forskarens sida, vilket är ett av problemen jag själv stött på i arbetet med uppsatsen. 

Innehållsanalysen kritiserar också för att vara ateoretisk.  
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Genomförande 

På Svenska barnboksinstitutets hemsida finns alla i Sverige utgivna barnböcker i ett arkiv. 

Genom en sökning fick jag fram en lista över samtliga bilderböcker på svenska, utgivna eller 

nyutgivna år 2007. Utifrån listan valdes fem bilderböcker med en pojke i huvudrollen och fem 

bilderböcker med en flicka i huvudrollen. Anledningen till att böckerna valdes utifrån en lista 

är att jag inte ville välja böcker efter omslag och då riskera att välja böcker som uppfyller de 

könsstereotyper jag vill undersöka i uppsatsen, som en slags självuppfyllande profetia. Jag har 

försökt välja böcker med en neutral titel som tydligt visar vem boken handlar om, och jag har 

aktivt valt bort böcker som är nyutgivna 2007 men vars första upplaga utgavs långt tidigare 

eftersom jag vill undersöka moderna bilderböcker. Hur populära böckerna är, till exempel hur 

ofta de lånas på bibliotek eller hur många som köpt dem, har inte spelat någon roll. Detta 

beror delvis på att jag inte funnit någon statistik över enbart böcker utgivna 2007 och att leta 

efter aktuella utgivningar i bibliotekets lånelistor eller bokhandlars topplistor hade varit alltför 

tidsödande. Istället fokuserar uppsatsen på att ur ett genusperspektiv analysera moderna 

bilderböcker (ny-)utgivna 2007, utan avseende på låne- eller köpfrekvens. 

De böcker som valdes för analys var: 

Aminoff Maria, Oliver flyttar 

Bie Linne, Leo går till doktorn 

Bie Linne, Ella är förkyld 

Broomé Elisabet, Arne på picknick 

Dunér Anna, Emilia i simhallen 

Janouch Katerina, Ingrid har plåster 

Lindenbaum Pija, Gittan och fårskallarna 

Oskarsson Marie, Hedda är artist 

Pedersen Morten N, Bo går till dagis 

Stenberg Birgitta, Billy och den mystiska katten 
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Av de valda böckerna kunde visade det sig att enbart åtta var aktuella för uppsatsens analys, 

då en av böckerna (Emilia i simhallen) inte gick att gå tag på i aktuell bilaga och en annan bok 

(Hedda är artist) visade sig vara för äldre barn än de andra böckerna. De kvarstående 

böckerna kommer att analyseras utifrån ett genusperspektiv. Viktiga faktorer som tas hänsyn 

till är  

• Hur ser boken ut? Vilka färger används? 

• Vilka karaktärsdrag tillskrivs huvudkaraktärerna? 

• Hur ser huvudkaraktärerna ut? 

• Om det finns bikaraktärer i boken, vad gör bikaraktärerna i boken? 

• Finns det tendenser för karaktärerna i boken att utmana de traditionella 

könsstereotyperna? 

• Finns det tendenser för illustrationerna att utmana de traditionella könsstereotyperna? 

I min analys kommer jag att försöka uppmärksamma eventuella könsstereotyper i 

bilderböckerna. För att ha en utgångspunkt när jag tittar på hur de olika personerna beter sig, 

och för att kunna relatera beteendet till könsstereotyper, kommer jag att utgå dels från Maria 

Nikolajevas tabell på sidan 65 i Barnbokens byggklossar (1998), dels från ett kodschema 

rekommenderat av Frank Taylor (2003). Frank Taylor presenterar i sin artikel en övning i 

innehållsanalys för att klarlägga latenta könsstereotyper i barnböcker genom att studera 

symboler, karaktärer, färg och huvudsakliga teman, vilken kommer att vara underlag för min 

analys. En sammanslagning av Nikolajeva och Taylor ses nedan. Egenskaper inom parentes är 

ej relevanta för denna studie, men presenteras för att visa samtliga element i Nikolajeva och 

Taylor. 
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Män/pojkar   Kvinnor/flickor   

Starka   svaga 

Våldsamma   aggressionshämmande 

Känslokalla, okänslig  emotionella, milda, känsliga 

Aggressiva   lydiga 

   självuppoffrande 

Rovgiriga   omtänksamma 

Skyddande   sårbara 

Oberoende   beroende 

Aktiva   passiva 

Analyserande  syntetiserande 

Tänker kvantitativt  tänker kvalitativt 

Rationella   intuitiva  

Dominanta   undergivna 

Intelligenta   ointelligent  

Självsäker   svaga 

Modiga   blyga 

Ambitiösa   belåtna 

Tävlingsinriktade  samarbetsvilliga 

Attraktiva utifrån prestation vackra utifrån utseende 

(Sexuellt aggressiva)  (sexobjekt)    

    

Tabellen är till synes begränsad, och lämnar utrymme för egna tolkningar för vad som ryms i 

varje egenskap. Detta kommer jag att hantera på så vis att jag förklarar hur jag tänkt kring min 

tolkning av egenskaperna när jag nämner dem i anslutning till den aktuella bilderboken. 

Listan omfattar inte faktorer som till exempel att rosa är en ”flickfärg”, blått en ”pojkfärg” 

och andra stereotyper som finns i samhället, vilket jag dock kommer att ha med i analyserna. 

En viktig del i uppsatsen är att inte låta mina egna eventuella fördomar om genus färga 

analysen, varför jag kommer att resonera kring på vilket sätt jag anser att till exempel ett 

beteende i bilderboken kan kopplas till en egenskap i ovanstående lista.  
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Analysen genomfördes i två steg. Varje bilderbok lästes sida för sida och beskrevs noggrant 

med faktorerna på sidan 14 som utgångspunkt. Detta för att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om hur boken ser ut och vad som händer i den, och därmed kunna följa med i 

analysen. När böckerna lästs, analyserades de var för sig utifrån listan på sidan 15 med ett 

kort resonemang kring varför jag gjort kopplingen mellan boken och egenskapslistan. Hänsyn 

har även tagits till färger som samhälleligt ses som pojk- och flickfärger 

Reliabiliteten för undersökningen finner jag relativt hög. För den som vill upprepa 

undersökningen är det enkelt att låna/köpa antingen de böcker som använts i den här studien 

eller att välja andra titlar från samma utgivningsår. Något som drar ner reliabiliteten är att en 

annan forskare inte nödvändigtvis har samma inlärda könsstereotyper som jag, och därför ser 

böckerna på ett annat sätt. Validiteten å andra sidan är betydligt lägre. Det är mycket svårt att 

generalisera studiens resultat till andra sammanhang, då studien gjorts på ett väldigt begränsat 

urval. Urvalet är alldeles för litet för att resultatet ska kunna ligga till grund för en 

generalisering i större sammanhang. Viktigt att beakta är att uppsatsen inte har som avsikt att 

generalisera resultaten, utan att belysa ämnet genus i bilderböcker, varvid validiteten inte har 

någon större betydelse i sammanhanget. 
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Resultat  

Aminoff Maria, Oliver flyttar 

Bokens utseende 

Bokomslaget är mörkblått. Man ser Oliver sitta och gunga. Han är klädd i gröna shorts och en 

tröja som är grön-orangerandig. Han har kort rödblont hår, och ser glad ut. I bakgrunden ser 

man två höghus, som egentligen är urklipp från tv-bilagan, med fönster som någon ritat dit. 

Boken 

De första sidorna i boken är tomma och vita. När bokens handling börjar är den första bilden 

samma som den på framsidan, fast spegelvänd. Texten presenterar 3-åriga Oliver, vilka hans 

familjemedlemmar är samt att familjen bor i en lägenhet i ett höghus i stan. Bakgrunden på 

hela uppslaget är blå.  Nästa uppslag är turkosfärgat, och på bilden syns Olivers föräldrar. De 

letar hus, och det syns flera foton på hus i bakgrunden. Mamma har på sig en blå tröja och hon 

har långt blont hår. Pappa har kort ljusbrunt hår, och har på sig en grön tröja. De ser 

eftertänksamma ut båda två. 

Bakgrundsfärgen på nästa uppslag går i grönt. Här ser man en glad Oliver som ser ut att stå 

vid ett träd. Oliver har hittat ett rött hus, med en rutschkana, som båda synd på uppslaget. 

Oliver vill bo i det röda huset. Nästa uppslag är gult, och en glad Oliver leker ”Gubben i 

lådan” i en stor flyttkartong. Mamma och pappa håller nämligen på att packa ner alla saker i 

lådor.  Vänder man till nästa sida möts man av en rosa bakgrund. På bilden syns en brun nalle 

med gul mage och nos, en nappflaska och en kanin med rosa nos och mage. Även en röd och 

gul boll finns med på bilden. Kaninen tillhör Oliver, och nallen är lillasyster Emmas. 

Nästa uppslag är åter igen mörkblått. Bilden föreställer två män, klädda i grönt och blått. De 

är flyttmän som kommit för att lasta alla lådor och möbler i flyttbilen. Männen bär på bilden 

tre kartonger, en säng, en blomma i kruka, en fåtölj och en gunghäst samtidigt. De ser glada 

ut. Följande uppslag är gult, med ett blått golv. Oliver visar att ett skåp är helt tomt, och 

texten berättar att hela lägenheten töms på saker. Oliver ser glad ut. 

Nu kör flyttbilen i väg med alla saker. Mamma kollar så att bilen inte backar in i en björk. 

Bakgrunden är blå. På nästa uppslag i boken, har flyttbilen kommit fram till det nya huset. 

Oliver står vid det röda huset. När man vänder blad får man se Olivers och Emmas nya rum. 

Man ser en våningsäng, kaninen, nallen, bollen och gunghästen. Rummet har rosa tapeter, och 
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i fönstret hänger gröna gardiner. På den sista bilden i boken ser man hela familjen, och de ser 

glada ut, mot en blå bakgrund. Emma syns för första gången, hon är i sin mammas famn. Hon 

är en bebis, med rött hår och hon har på sig blå kläder med grönt mönster på. Oliver, han sitter 

på sin pappas axlar. 

Bokanalys 

Boken är väldigt blå, vilket är en typisk pojkfärg. En del sidor är mer könsneutrala med gul 

eller grön bakgrund, men en stor del av sidorna går i blå färger. Boken känns väldigt pojkig, 

eftersom den handlar om Oliver och den dominerande färgen är just blått. Oliver själv 

tillskrivs inte några direkta egenskaper, annat än att han är en glad pojke. Kanske kan man 

säga att han är självständig, som pojkar ska vara, på så sätt att han gungar ensam, och 

ambitiös eftersom han hittar ett hus han vill bo i. Det går också att säga att han är lite 

egoistisk, eftersom det är han som vill bo i huset han hittat och inget nämns om vad någon 

annan tycker om huset. Det kan alltså tolkas som att Oliver vill bo i huset, därför flyttar de dit. 

Egoistisk finns inte med på egenskapslistan som analyserna är tänkta att utgå ifrån, däremot 

finns egenskapen dominant med och egoistisk går lite i hand i hand med dominant. Det är 

Oliver som bestämt vilket hus de ska bo i, det är hans vilja som tycks dominera i det här fallet.  

Samtidigt visar boken tydligt att män är starka, vilket är väldigt stereotypt. De som flyttar 

familjens lådor och möbler är män. De bär många tunga saker på en gång, och ser inte det 

minsta besvärade ut av ansträngningen utan ler glatt istället. Olivers pappa, han kan också 

sägas vara stark eftersom det är han och inte mamman som bär Oliver på sina axlar. Boken 

visar även att mamma tar hand om bebisar, hon visar en omhändertagande egenskap för det är 

hon som håller i Emma. Omhändertagande är en egenskap som inte nämns i listan under 

Metod, men som jag anser faller under den nämnda egenskapen omtänksam. Att det är 

mamma som håller i Emma skulle kunna uppfattas som om mamma håller bebisen, för det är 

det mammor gör.  

Även om boken känns väldigt pojkig så har den några inslag av utmaningar mot de 

traditionella könsstereotyperna. Olivers nya rum är till exempel rosa. Mamma är klädd i blå 

kläder, och det är Emma också. Dessutom fanns det ett rosa uppslag, även om det uppslaget 

delvis handlade om Emma.  På samma gång som det rosa uppslaget kan sägas utmana de 

manliga könsstereotypa färgerna, kan det sägas uppfylla de kvinnliga könsstereotypa färgerna 

eftersom lillasyster Emma var med på uppslaget. För är uppslaget rosa för att Emma är med? 
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Eller för att visa att Oliver, och alltså pojkar, kan ha rosa? Att pojkar kan ha rosa framgår i 

alla fall tydligt av att Olivers kanin har en rosa nos och rosa mage. 

 

Bie Linne, Leo går till doktorn 

Bokens utseende 

Framsidan är vit med svart text. Man ser en bebis i blöja sitta ner, och det är bebisen som 

heter Leo. Leo har kort gult hår på huvudet. Bakom barnet står en läkare i vit läkarrock, och 

med en grön tröja under rocken. Man kan inte se läkarens ansikte, utan enbart överkroppen. 

Läkaren lyssnar på Leos hjärta med ett stetoskop, och Leo ser fundersam ut. 

Boken 

Boken är i sig ganska kal och färglös, samtliga bakgrunder är helvita och enbart karaktärerna 

är i färg. En sida innan handlingen börjar, och sidan efter att den slutat, är babyblå.  

Leo och hans mamma är hos doktorn, och mamma klär av Leo så att doktorn han undersöka 

honom. Leo har, innan han blir avklädd, på sig gröna och orange strumpor, en ljusblå body 

samt en vit-rödrandig tröja. Mamma har på sig ljusblå byxor (eller kjol, det framgår inte av 

bilden) och en lite mörkare blå tröja.  På bilden syns också en ljusbrun nallebjörn, och på 

denna ligger ett par mörkblå hängslebyxor som förmodligen tillhör Leo.  Leo bli nu vägd, 

doktorn säger ”Oj, vilken tung pojke!”, och när han blir mätt utbrister doktorn ”Oj, vilken 

lång pojke!”. Nu lyssnar doktorn på hjärtat och tittar i örat, allt verkar bra. Så tar doktorn fram 

en spruta och sticker Leo i armen. Leo blir ledsen för det gör ont, men han har sin mamma 

och sin nalle till tröst. Leo gråter på bilden, förut har han sett fundersam ut över allt doktorn 

gjort. När sprutan är klar säger doktorn att Leo är en duktig pojke och sätter på ett rött plåster 

på armen, och nu är undersökningen färdig så Leo får på sig sina kläder. Innan han går hem 

får han en röd ballong. 

Bokanalys 

Rent färgmässigt är boken väldigt avskalad och färglös, men Leo är klädd i mestadels 

pojkfärger (när han är påklädd).  Han har en blå body och blå byxor, precis som pojkar ”ska”.  

Men han har också en röd och vit tröja utanpå sin body, och rött är en färg som kan sägas 

tillhöra till varken pojk- eller flickfärger. Samtidigt är mamma klädd helt i blått och avviker 
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från typiska flickfärger. Att Leo börjar gråta av sprutan och har sin nalle och mamma som 

tröst tyder på att han avviker från att vara pojkigt stark och tålig, och istället är han känslig 

och svag som flickor ”ska” vara. Och samtidigt förstärker samma situation stereotypen att 

mödrar, det vill säga kvinnor, är omhändertagande och vårdande, egenskaper som jag 

associerar  med de i listan nämnda egenskaperna omtänksam och mild. 

Läkarens yttranden om en tung och lång pojke, anser jag kan tolkas som något 

könsrollsbundet eftersom tung och lång kan jämföras med stor och stark, vilket är väldigt bra 

om man är pojke. Dock syns de vuxna personernas ansikten inte i boken, så ansiktsuttryck kan 

inte hjälpa till att bedöma hur det egentligen ligger till med dessa kommentarer. Det är svårt 

att tolka de vuxna karaktärerna, vilket i vissa lägen kan sägas vara till en fördel. Boken 

avslöjar aldrig om doktorn är en man eller kvinna, vilket ur ett genusperspektiv är bra 

eftersom läkare ofta ses som ett mansyrke och genom att inte visa vilket kön läkaren har 

lämnas det åt fantasin. På samma gång kan det sägas vara åt det negativa hållet, för även om 

läkaren inte visas som en man så visas den inte heller som en kvinna och på så sätt visar den 

inte att kvinnor kan vara lika bra läkare som män. 

 

Bie Linne, Ella är förkyld 

Bokens utseende 

Bokens omslag är rosa. På framsidan ser man Ella ligga i en säng, nerbäddad i blå sängkläder. 

Ella själv har på sig en vit pyjamas med rosa mönster på. Bredvid henne ligger ett vitt lamm. 

Ella har kort blont hår, och luggen är uppsatt med ett rött hårspänne. Ella har rosiga kinder 

och ser ledsen ut. 

Boken 

De allra första sidorna man ser när man öppnar boken är helrosa, samma gäller de allra sista 

sidorna.  

Första uppslaget med bilder och text föreställer samma bild som bokens framsida, men man 

ser även bakgrunden. Ella ligger, som på framsidan, i en säng med blå sängkläder. Väggarna i 

rummet är ljusrosa, och bredvid sängen står ett mörkrosa nattduksbord med en mörkblå lampa 

på. På golvet sitter en docka med grön klänning, bruna skor och tofsar i det ljusbruna håret.  

På nästa sida ser man Ella torka näsan eftersom den rinner, Ella är nämligen förkyld och det 
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är lammet också. Av texten framgår att det inte är roligt att vara förkyld. Ellas kinder är röda 

och varma, hon orkar inte leka. Mamma har kommit in i rummet och tar tempen på Ella, hon 

har feber. Ella ser hängig och ledsen ut. Hon håller i sitt lamm medan mamma tar tempen. 

Mamma är klädd i en blå tröja, och ljusblå underdel.  

På nästa uppslag, som fortfarande har rosa väggar i bakgrunden, sitter Ella och gapar medan 

mamma sträcker fram en sked med medicin. Ella kramar fortfarande sitt lamm. Så kommer 

doktorn för att undersöka Ella. Ella gapar stort så doktorn kan titta i halsen. Doktorn har på 

sig gröna kläder, och har en mörkblå doktorsväs ka. Mamma har sina händer på Ellas axlar 

medan doktorn gör sin undersökning.  På nästa sida får Ella näsdroppar av doktorn, och han 

säger att hon snart blir frisk. Ella ser förvirrad ut på bilden, näsdropparna kittlas ”Men Ella är 

en stor flicka och hon håller hårt i lammet.” står det i texten. Doktorn säger att det är bra att 

dricka mycket när man är sjuk, så på nästa uppslag sitter Ella och lammet och dricker vatten 

ur varsin kopp. Ella ser glad ut, och mamma klappar henne på huvudet. 

På sista sidan med bild och text har medicinen börjat verka, Ella är pigg och orkar leka så hon 

sitter på golvet med dockan i famnen. Dockan får medicin, och Ella ser koncentrerad ut när 

hon försöker mata med sked. På golvet ligger en doktorsväska med ett rött kors på, och lite 

längre bort står en docksäng i vilken Ellas lamm ligger. Väggarna är fortfarande rosa. 

Bokanalys 

Boken är väldigt rosa, alla sidor har rosa bakgrund eftersom hela handlingen utspelar sig i 

Ellas rum. Ella har på sig en pyjamas med rosa mönster, och hon har ett rosa nattduksbord. 

Rosa är en typisk flickfärg stereotypt sett. Dockan är en typisk flickleksak, om än klädd i den 

könsneutrala färgen grön. Boken utmanar könsstereotyperna något genom att Ella har blå 

sängkläder, och mamma har blå kläder, men i övrigt är boken väldigt flickig. Doktorn är en 

man, ett typiskt mansyrke. Ellas pappa syns inte till, utan mamma tar hand om sitt barn precis 

som en mamma ”ska”. Ella framställs som lydig, hon gör inte motstånd när hon får medicin 

eller när doktorn undersöker henne. Lydig, precis som en flicka ska vara. Hon är på sätt och 

vis sårbar och svag, eftersom förkylningen påverkar hennes lekförmåga. Hon är emotionell, 

eftersom hon kramar sitt lamm hårt när doktorn undersöker henne, vilket kan vara otäckt. 

Även texten antyder att det är läskigt med doktorn och näsdropparna, då det står ”Men Ella är 

en stor flicka och hon håller hårt i lammet.”. Istället för att gråta, överför hon sin 

rädsla/osäkerhet till lammet.  Samtidigt kan texten tolkas som att stora flickor faktiskt är 

modiga, som genom att hålla sitt gosedjur kan genomlida något de finner otäckt. 
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Ella är också typiskt flickig i sin omtänksamhet om sina leksaker. I slutet av boken sitter hon 

och tar hand om både dockan och lammet. Dockan får medicin, medan lammet får ligga i 

docksängen och vila. Boken är väldigt stereotyp, men med små inslag som går mot 

flickigheten. Alla sängkläder är blå, även de i docksängen. Dessutom, av Ellas min att döma 

när hon ger dockan medicin, så trilskas dockan med henne. Ella ser koncentrerad, lite 

besvärad ut, vilket kan tolkas som att dockan bråkar med henne. Könsstereotypt sett är flickor 

lydiga, och bråkar inte. 

 

Broomé Elisabet, Arne på picknick 

Bokens utseende 

Omslaget föreställer en närbild på Arne när han äter vattenmelon. Arne har blå ögon och blont 

hår, han är utomhus och bakom honom skymtar grönska.  

Boken 

Boken är uppbyggd på det sättet att varje uppslag består av en sida med en fotobild på och en 

sida som är helt i färg med ett motiv i vitt i vilken det står några rader text. Textsidans 

bakgrundsfärg varierar genom hela boken, med alla möjliga färger från blått till rosa. Det 

första uppslaget föreställer en bild på Arne. Han har på sig en vit t-shirt och blå-vitrandiga 

snickarbyxor. På bilden står han på huk i köket och stänger locket på en picknickkorg. I 

bakgrunden ser man mammas ben, och att hon har på sig en mörk klänning med vitt mönster 

på.  Resten av boken utspelar sig i en grönskande utomhusmiljö, varför bakgrunden inte 

kommer nämnas i större utsträckning. 

På nästa uppslag är Arne utomhus. Han håller pappa i handen, och han har fått på sig ett par 

blåa skor. Arne ser busig ut. Pappa bär picknickkorgen, och han har på sig en ljusblå skjorta, 

mörkblå shorts, blå strumpor och blågrå gympaskor. På nästa bild har Arne fått av sig sina 

skor. Han står barfota i gräset och luktar på en gul blomma, och på följande uppslag försöker 

han få mamma att smaka på en blomma. Mamma kniper med munnen, och Arne ser glad ut.  

När man vänder sida möts man av en bild på en skrattande Arne i liggande ställning. Texten 

”Men kanske kan jag äta upp dig…” antyder att mamma busar med Arne och låtsas äta 

honom, vilket gör att Arne kiknar av skratt. Av texten framgår även att mamma kallar Arne 

för tok. På nästa uppslag har Arnes bröder kommit fram. De är hungriga och av bilden att 
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döma har mamma börjat plocka fram picknickmaten medan de tre bröderna sitter eller står på 

en blå filt. Den ena brodern har på sig en grön tröja, mörka shorts och sandaler, den andra har 

på sig ljusa shorts och en vit tröja med dinosaurier på. På nästa bild syns en kladdig Arne som 

ser väldigt oskyldig ut, och texten lyder ”Men Arne… Åt du upp hela melonen på en gång?” 

och på bilden efter det leker Arne med en snigel som han hittat. Han ser väldigt nyfiken ut.  

På de nästföljande sidorna badar Arne och hans bror Klas. Klas badar i en uppblåsbar bassäng 

medan Arne badar i en grön hink. Både Arne och Klas ser nöjda ut med att få bada. Så börjar 

Arne frysa, och hans bröder ropar på mamma att hämta en handduk. På bilden ser man Arne 

och hans bror, och texten lyder ”Nu ska jag krama dig varm lillebror, säger storebror.” På 

sista bilden i boken har Arne somnat. 

Bokanalys 

Pojkarna i boken är klädda i typiska ”tråkiga” pojkfärger som mörka färger och blått, samt i 

typiska pojkmönster som dinosaurier. Mamma är klädd i en mörk klänning med vita mönster, 

vilket inte heller utmanar könsstereotyperna i klädväg. Boken känns delvis könsstereotyp, det 

är pappa som bär picknickkorgen vilken man kan anta är tung, och för att bära något tungt 

måste man vara stark. Efter det syns pappa inte till alls eller ens nämns i boken, utan det är 

mamma som har huvudrollen när det kommer till att ta hand om barnen. Det är mamma som 

leker och busar med Arne, och det är mamma som plockar fram maten när barnen är hungriga 

och hämtar handdukar när någon fryser efter badet. Samtidigt har boken inslag som tenderar 

att utmana de traditionella könsrollerna. Arne stänger picknickkorgen, vilket tyder på att han 

är hjälpsam och gör ”kvinnogöra” som har med hushållet att göra. Han luktar på blommor, 

och blommor associeras vanligtvis med flickor. Han försöker mata mamma, vilket visar på 

omtänksamhet och även det brukar kopplas till flickegenskaper. Något som också visar på att 

boken utmanar könsrollerna är brödernas omtanke om sin lillebror, som när de ber mamma 

hämta en handduk för att han fryser. Å andra sidan kan man också undra varför just mamma 

ska hämta en handduk, skulle inte bröderna lika gärna kunna hämta den själva? Bröderna 

visar tydligt omtanke om sin bror när den ena brodern säger att han ska krama Arne så han 

blir varm.  
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Janouch Katerina, Ingrid har plåster 

Bokens utseende 

På bokens framsida ser man Ingrid. Hon har tofsar med gröna rosetter i sitt bruna lockiga hår 

och flera plåster på kroppen. Vid sin sida har hon en brun nalle, som också har plåster. Ingrid 

är klädd i en röd tröja med ett rosa hjärta och en grönaktig kjol. Ingrid ser nöjd ut och ler. 

Bakgrunden är blå-lila. Framsidan ger mig en känsla av typisk flickighet. 

Boken 

På bokens första uppslag sen man Ingrid mitt på en aprikos bakgrund. Hon ser förfärad ut och 

tittar på ett stort rött märke på höger hand.  På golvet ligger en sax, så Ingrid har förmodligen 

klippt sig i handen. Ingrid vill ha plåster, på alla sina fingrar. Ingrid springer iväg och hämtar 

ett paket plåster, sätter sig på en grön matta och klistrar fast plåster. Nu ser Ingrid nöjd ut. 

Plåstret sitter bra och är fint, på plåstret finns en hund och en flicka som håller i en rosa 

blomma. Nu gör det inte lika ont längre. På nästa uppslag ser man Ingrid sitta på ett trägolv 

och gråta hysteriskt. Tårarna sprutar. Ingrid har sprungit och gjort illa tårna på golvet. Ingrid 

måste ha fler plåster. Bakgrunden på det här och nästa uppslag är blått och blå-lila. På nästa 

uppslag ser man Ingrids fot, och det finns plåster på varje tå. Ett plåster är likadant som det 

förra, med en hund och flicka på. Ett plåster har en rosa blomma och ett annat har en gul, glad 

sol på.   

Nu går Ingrid försiktigt i en trappa. I trappan ligger en massa leksaker, bland annat en boll, en 

träanka och några klossar. På väggen sitter skyltar om att man ska vara försiktig i trapporna. 

På nästa sida leker Ingrid doktor. Hon har på sig ett stetoskop och lyssnar på en dockas huvud. 

Dockan har ljusbrunt hår med tofsar i, och hon har på sig en lila klänning med ett ljusblått 

hjärta på. Under klänningen har hon en randig tröja, i rosa och lila, och hon har likadana 

strumpbyxor. Dockan har ont, och vill också ha plåster, så Ingrid klistrar fast ett på örat, ett på 

näsan och ett på ögat. Bakgrunden är rosa. Helt plötsligt ramlar plåstret med den rosa 

blomman av, det är gammalt och klistret fäster inte. Ingrid måste ha nya plåster, och klättrar 

upp på en hög byrå för att hämta nya i lådan.  

Ingrid gör sig illa i läppen när hon äter. Så hon plåstrar läppen, och kinden med. Och nallen är 

sjuk, han måste också ha plåster. På bilden ser man nallen sitta på ett grönt golv, han har ett 

plåster på magen. Bredvid honom finns en plåsterask, plåster med blommor på. På asken står 

det ”Plåster” och ”Sitter snyggt!”. Ingrid plåstrar sedan om flera av sina leksaker, samtidigt 
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som hon vaktar plåstren och bestämmer var de ska sitta.  Ingrid ser nöjd och glad ut. Hon har 

många plåster på sig, precis som dockan och nallen. Plåstren är slut, men Ingrid har inte ont 

längre.  

Bokanalys 

Färgmässigt känns boken ganska könsneutral. Bakgrunderna varierar från rosa till blå till 

grön. Ingrid ser dock väldigt flickig ut: söt, tofsar med rosetter, hjärta på tröjan.  Hon leker 

med dockor och nallar, hon är känslosam (emotionell) och nästan hysterisk (sårbar, svag) när 

hon slår sig. Jag skulle vilja säga att boken är väldigt flickig, just på grund av hur Ingrid 

framställs, och på grund av leksakerna som syns på bilderna. För att inte tala om plåstren med 

rosa blommor och solar på, och att det på plåsterasken står ”Sitter snyggt” vilket antyder att 

utseende är viktigt. Att vara mån om utseendet är något som traditionellt sett är en kvinnlig 

egenskap. Ingrid är dessutom omtänksam och vårdande mot sina leksaker, precis som en 

flicka ”ska” vara.  Ingrid är lydig också, för hon gör precis som det står på skyltarna vid 

trappan. Det enda pojkiga beteendet jag ser en tendens till, det är att hon klättrar på byrån, 

vilket skulle kunna visa på ett visst mod eftersom byrån är ganska hög och även att hon är 

olydig för de flesta barn kan man anta vet att man inte får klättra på möbler. Det som gör att 

boken frångår de traditionella stereotyperna, är att Ingrid är väldigt självständig och 

oberoende. Hon springer själv och hämtar plåster för att plåstra om sig själv, istället för att 

låta någon annan hjälpa henne. 

 

Lindenbaum Pija, Gittan och fårskallarna 

Bokens utseende 

Bokens framsida är turkos då den föreställer Gittan stående i ett hav, iklädd en vit tröja med 

ett rosa hjärta på och blå badbyxor. Gittan har ett plåster på sitt vänstra knä och i vattnet 

simmar fem får. Gittan har burrigt mörkt hår som når ungefär till axlarna, och hon har fräknar 

i ansiktet. 

Boken 

Gittan är på semester och bor på hotell, där finns inga andra barn och inte någon sandlåda. På 

första sidan står Gittan på balkongen och tittar på alla vuxna som solar vid poolen. Bilderna 

genom hela boken är soliga och färgglada i varma toner, precis som en sol- och badsemester. 
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På nästa uppslag sitter Gittan på en solstol bredvid sina föräldrar. Gittan sitter under ett 

parasoll och är iklädd en vit tröja med ett rosa hjärta på, blå byxor och röd-vitrandiga 

strumpor. Mamma har på sig en röd bikini och pappa har gröna badshorts. Gittans turkosa 

baddräkt hänger på solstolens kant. Mamma säger till Gittan att bada, men Gittan vill gräva i 

sanden som inte finns. På bilden ser hon uttråkad ut, uttråkad och ledsen.  

En farbror hoppar bomben i poolen som ligger intill solstolarna. Det tycker inte Gittan om 

utan går därifrån, och lämnar sina föräldrar att tro att hon badat eftersom farbrorn blött ner 

hennes baddräkt. På nästa uppslag befinner sig Gittan på baksidan av hotellet, där hon hittat 

en stig bland buskarna, och bakom buskarna hittar hon sand! Gittan leker i sanden när hon 

upptäcker en ö ute i vattnet. Det ser ut som det molntussar på öns strand, och fastän Gittan 

fortsätter gräva i sanden kan hon inte låta bli att fundera över molntussarna. 

Gittan har fått av sig sina blå byxor och vadar försiktigt över vattnet till ön. Det är inte 

molntussar som ligger på stranden, utan fem svettiga får. Här börjar Gittans äventyr med 

fårskallarna, som fortsätter genom hela boken. Gittan doppar dem i vattnet och låter dem 

torka i skuggan. Hon mjölkar dem, och dricker till och med upp deras mjölk fastän hon tycker 

att den är äcklig. Hon hjälper dem att leta efter mat när de är hungriga. När maten på ön är 

slut försöker Gittan få fåren att simma till andra sidan vattnet, men fåren är rädda för fiskarna 

i vattnet. Nu får fåren lära sig att simma, Gittan visar dem hur man gör och slutligen simmar 

de till andra sidan. När fåren blir varma av solen klipper Gittan av deras ull och ger dem 

snygga frisyrer. För säkerhets skull fixar hon även lite kläder till dem om det skulle bli kallt.  

Bokanalys 

Gittan är inte en typisk flicka till utseendet, hon är inte bedårande vacker rent 

utseendemässigt. Istället ser hon busig ut med sitt korta, burriga hår och sina fräknar. Busig är 

något pojkar ska vara, och Gittan ser ut som en stereotyp pojkflicka. Att hon lämnar sina 

föräldrar för att hitta något att göra, visar på att hon är både självständig, oberoende och 

olydig, vilka båda är typiska pojkdrag. Hon är en modig och aktiv flicka, det märks på hela 

hennes äventyr med fårskallarna där hon gör än det ena än det andra. Gittan visar också på en 

del så kallade flickdrag. Hon är omtänksam och hjälpsam, se bara på hur hon bland annat 

hjälper fåren att svalka sig, hitta mat och dessutom lär dem att simma. Hon har också en 

typiskt flickig tröja på sig, med det rosa hjärtat på bröstet. Gittan är även självuppoffrande 

eftersom hon dricker fårens mjölk, fastän hon tycker att den är äcklig. På det stora hela är 
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Gittan en flicka med blandade egenskaper vilket gör att boken som helhet känns väldigt 

könsneutral. 

 

Pedersen Morten N, Bo går till dagis 

Bokens utseende 

Bokens framsida är gjord i ljusa färger. Mitt på bilden ses Bos mamma springa efter en röd 

buss samtidigt som hon vinkar åt den med ena handen och håller Bo i andra handen. Mamma 

springer så fort att Bo inte har fotfästa utan bara hänger i mammas arm. Bo är blond, har en 

ljusbrun jacka, blåa byxor och röda skor. I handen håller han en blå gosekanin. Mamma är 

mörkhårig, har en lila kappa, blåa byxor och lila skor. Bakgrunden består av en utemiljö, 

mamma springer på en väg och längs vägen växer buskar som det sitter två gula fåglar i. 

Boken 

Boken inleds med en bild på Bos mamma stående vid en trappa. Hon har på sig en röd tröja, 

blåa byxor och ett par ljusgrå sandaler/inneskor. Hon ropar efter Bo, och säger att de har 

bråttom till bussen. Bildens bakgrund är ljusgul/ljusbrun och ska föreställa trä. På nästa 

uppslag ser man Bo ligga på golvet i sitt rum, han målar ett träd och har inte tid att skynda sig. 

Bo är klädd i en grön tröja, blåa byxor och röda strumpor. Hans rum har ljusgula väggar, och 

på dessa sitter två teckningar: en med en båt på och en med två människor som håller hand. 

Golvet i rummet är rödbrunt, och på det ligger en matta i flera olika färger. 

På ytterligare nästa uppslag syns Bos rum i större utsträckning. Mamma packar Bos röda 

väska, och Bo skyndar långsamt.  I Bos rum finns ett grönt skrivbord och en blå stol. På 

väggen bakom skrivbordet hänger en stor världskarta, och på golvet finns en röd leksaksbil 

och en blå gosekanin. Väggen vid Bos säng, som har brunrosa sängkläder, har ljusblåa tapeter 

med mörkare blått mönster. På bilderna på nästa uppslag befinner mamma och Bo sig 

fortfarande i Bos rum, och nu ser man att på den blå väggen bakom sängen sitter det bilder. 

En bild är på en nalle, och den andra bilden föreställer en riddare och en drake. Mamma klär 

på Bo en brun tröja, som hamnar bak och fram. 

När man vänder på bladet ser man Bo ta på sig sin ljusbruna jacka, bak och fram. Bakgrunden 

är vit. På bilden bredvid är väggarna blekrosa. Mamma har tagit på sin lila kappa och säger till 

Bo att sluta larva sig. 
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De följande sidorna utspelar sig i utemiljö, med gräs, grusvägar och hus. Mamma har bråttom, 

men Bo fortsätter att ta tid på sig. Mamma tar tag i Bo, som nu ser fundersam ut, och rusar 

mot bussen som står vid hållplatsen. I bakgrunden ses även en äldre man sitta på en bänk och 

mata fåglar. Mamma och Bo hinner med bussen, för chauffören hörde mamma ropa att de 

skulle åka med. Bussen är röd, och i den finns ljusbruna säten. Chauffören är en blond kvinna 

i ljusblå skjorta och svart slips. Mamma och Bo sätter sig ner, och säger ingenting under hela 

resan. Efter bussresan utspelar sig flera sidor utomhus. Bo tänker på mamma, tänk om hon är 

så arg att hon inte hämtar honom från dagis? Han ser bekymrad ut på bilden, och frågar 

mamma om hon är arg, men hon säger att de bara hade bråttom.  På nästsista uppslaget ser Bo 

väldigt ledsen ut, och han hänger uppgivet med axlarna. Han frågar mamma om hon tänker 

hämta honom. Mamma ser ledsen ut också, kramar om Bo och säger att hon självklart hämtar 

honom. Så vinkar de hej då och Bo springer in på dagis för att leka. 

Bokanalys 

Boken känns på det stora hela ganska könsneutral. Den visar på både pojkigt och flickigt, 

även om boken handlar om en pojke. Boken är färgglad, och innehåller alla möjliga färger. Bo 

har visserligen mest pojkiga färger på sig. Han har röda strumpor, men rött är en färg som ses 

som okej även på pojkar. Mamma har lila på sig, vilket är en typisk tjejfärg. Detta vägs dock 

upp av bilderna färguppsättningar i regnbågens alla färger. Även om Bos rum har blåa tapeter, 

så är mattan på golvet i alla möjliga färger från rosa till blått. Bo visar även på både pojkiga 

och flickiga egenskaper i sitt beteende: Han larvar sig, och framstår som busig, precis som 

pojkar är enligt de traditionella könsstereotyperna. Intressant att notera är att mamma inte 

uppmuntrar hans busiga beteende, utan tycker att han ska skärpa sig. Bo visar på en 

emotionell sida genom att ha med sig sin kanin, eftersom detta tyder på att kaninen betyder så 

pass mycket för honom att han vill ha den med sig. I mitten av boken syntes även en äldre 

man på en parkbänk, där satt han och matade fåglar. Detta visar på att det är okej för män, och 

därmed även små ”män” i form av pojkar, att visa omtanke för andra levande varelser vilket 

oftast förknippas som en flickegenskap. Ännu en emotionell sida av Bo får vi se i slutet av 

boken, där han uppgivet frågar mamma om hon tänker hämta honom på dagis fastän han inte 

uppfört sig. Detta visar på både ett rationellt tänkande (pojkegenskap) och på en känslig sida 

(flickegenskap). 
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Stenberg Birgitta, Billy och den mystiska katten 

Bokens utseende 

Bokens framsida är murrig till färgen. Bakgrunden är mörkt grå-blå, och i förgrunden ser man 

pojken Billy hållande en nallebjörn. Billy är klädd i en randig pyjamas i vitt och grönt samt en 

ljusbrun mössa med mörkbruna prickar på. I förgrunden syns även en tigermönstrad katt som 

är orange med mörkare ränder.  

Boken 

De första sidorna i boken utspelar sig nattetid och färgerna är nedtonade. Billy sover 

tillsammans med sin nallebjörn i sängen när han väcks av ett högt ”mjau”. På en av bilderna 

syns Billy krama sin nallebjörn, och ansiktsuttrycket visar tydligt att han är rädd. När Billy 

öppnar fönstret och ser katten frågar han om katten är hungrig, och tillsammans beger de sig 

till köket. I köket får katten en fisk och när fisken är uppäten går sällskapet tillbaka till 

rummet för att sova. På en av bilderna syns Billy ligga i sängen och hålla om katten. 

Nästföljande sidor utspelar sig i dagsljus, och bilderna i boken har klarare färger än tidigare. 

De dominerande färgerna är murriga, i gröna och bruna nyanser. Billys mamma kommer in i 

Billys rum och blir förvånad när hon ser den främmande katten. Mamma ger katten en fisk att 

äta på.  Mamma är klädd i en lila tröja med mörkare prickar på, och svarta byxor. 

Plötsligt ringer Lotta på dörren. Billy har på sig en vit tröja, en brun väst, bruna shorts, blåa 

strumpor och svarta skor. Lotta, Billys kompis, har på sig en grön klänning med orange 

knappar, en blekgul tröja och röda gummistövlar. Lotta säger att det en främmande pojke står 

utanför Billys hus. Billy skyndar sig ut, så att inte katten ser Lotta och följer efter. Utanför 

huset står en pojke i svart tröja, gula shorts och svarta skor. Pojken håller ett foto av en orange 

katt med mörkare ränder. Pojkens katt har kommit bort. Lotta säger att det inte finns någon 

katt hos Billy. Billy säger inget alls och hoppas att pojken ska glömma bort sin katt. De tre 

barnen börjar leka i trädgården, och Billy tänker på katten. Billy tycker det känns hemskt att 

katten tillhör pojken Kim, för när katten låg i hans säng kändes det som det var hans katt. 

Plötsligt ropar mamma på Billy och säger att ingen får störa katten för att den håller på att få 

ungar. Då säger Billy till Kim att katten måste stanna där för hon får ungar. Billy vill behålla 

en unge om han får för sin mamma. Så ropar mamma på pojkarna och säger att de kan komma 

och titta på kattungarna, men Lotta får vänta utanför. 
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Inne i Billys rum ligger katten med sina ungar på en matta. Billy frågar mamma om han får 

behålla en kattunge. Mamma säger att Lottas mamma är allergisk mot katter, och om Billy ska 

ha en katt kan han aldrig mer leka med Lotta. På bokuppslaget ser man att Billy gråter i 

mammas famn på första sidan. På nästa sida ser man hur Billy funderar över om han ska välja 

en katt eller Lotta. Lotta är arg och mamma ser förfärad ut. Billy låtsas bara fundera, och så 

säger han leende till Lotta ”Så klart jag väljer dig” och håller henne i händerna. 

Bokanalys 

Färgmässigt känns boken ganska könsneutral, även om jag upplever att den tenderar att vara 

lite pojkig med tanke på de murriga färgerna. Bokens färgsammansättning visar inte på att den 

utmanar könsstereotyperna.  

Billy framställs som en pojke som visar känslor, han är emotionell. Han blir rädd när han 

väcks av kattens jamande, och han har en nallebjörn som han kramar om. Han ger katten mat, 

vilket tyder på att han är omtänksam och omhändertagande. Att han kramar om katten är även 

det en indikation på att han visar känslor och bryr sig om andra levande varelser.  Känslor och 

omtänksamhet är flickegenskaper som lätt kan appliceras på Billy Utöver dessa egenskaper så 

påvisar Billy flickiga sidor också när han får dåligt samvete för att han undanhållit katten från 

Kim, och när han gråter för att han måste välja mellan Lotta och en kattunge. Han visar 

omtanke när han håller Lotta i händerna och säger att han väljer henne framför kattungen. 

Billy uppvisar dock en del typiskt pojkiga egenskaper också. Till exempel visar han att han är 

självisk när han inte vill att Lotta ska se katten, för då kanske den vill följa med henne. Han är 

även självisk när han inte berättar för Kim om katten, och istället hoppas att han glömmer bort 

den så att den kan stanna hos Billy. Han är okänslig och luras när han låtsas behöva fundera 

på om han ska ta kattungen eller om han ska leka med Lotta. Att han kramar katten, som 

tidigare kopplats till att han vill ta hand om katten, skulle också kunna vara Billys sätt att 

skydda katten vilket snarare skulle vara en pojkegenskap. 
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Slutdiskussion 

Den här uppsatsen har som syfte att belysa ämnet genus i bilderböcker, och de aktuella 

frågeställningarna är: 

Söker den nyligen utgivna barnlitteraturen utmana könsstereotyperna? 

Skiljer könsskildringen sig beroende på om boken handlar om en pojke eller en flicka? 

De enskilda böckerna som studerats i den här uppsatsen är exempel på både könsstereotypa, 

könsneutrala och könsutmanande bilderböcker. Som en samling böcker från modern tid ger de 

stöd åt somliga tidigare forskningsresultat, men avviker också i viss mån från andra 

forskningsresultat. Kortenhaus och Demarest (1993) fann att barns aktiviteter i tidiga böcker 

var tydligt könsstereotypa. I de moderna bilderböcker som studerats i den här uppsatsen finns 

tendenser åt båda hållen, det vill säga både tendenser till könsstereotypa aktiviteter och till 

aktiviteter som utmanar dessa. Ta till exempel Ella (Ella är förkyld) och Ingrid (Ingrid har 

plåster) som båda leker med dockor och gosedjur, en typisk flicklek. Men, det är inte bara 

flickor som leker med gosedjur i de aktuella böckerna. Flera av pojkarna har också gosedjur, 

men däremot inga dockor.  Oliver (Oliver flyttar) har en kanin, som dessutom har rosa nos 

och rosa mage, Leo (Leo går till doktorn) har en nalle med sig hos doktorn och Billy (Billy 

och den mystiska katten) har en nalle som han kramar när han blivit skrämd av katten. I 

samma studie (Kortenhaus och Demarest) fann man att manliga karaktärer dominerade de 

oberoende rollerna, och kvinnor de passiva. Detta resultat är något irrelevant för denna 

uppsats, då den behandlar bilderböcker som samtliga handlar om barn i den yngre åldern. Alla 

barn, pojke eller flicka, står i beroendeställning till sina föräldrar. Få karaktärer i böckerna 

interagerar med andra barn, det är bara i Billy och den mystiska katten som huvudkaraktären 

syns med andra barn och i det fallet syns inga tendenser till att någon står i beroendeställning 

till någon. Dock finns en tendens för oberoende i flera böcker. Ingrid (Ingrid har plåster) 

sköter själv om sina sår och plåstrar sig själv, Gittan (Gittan och fårskallarna) går på eget 

bevåg ifrån sina föräldrar för att hitta på något roligt och Billy (Billy och den mystiska katten) 

han tar hand om katten när han är ensam vaken. 

Även Oskamp et al. (1996) fann att kvinnor oftare var i beroendeställning, men också att de 

ofta var undergivna än män. Undergivenhet går inte att uttala sig om i de aktuella 

bilderböckerna, av samma anledning som beroendeställning. Samtliga föräldrar som 

porträtteras i böckerna har en väldigt passiv roll och har ingen direkt interaktion, och precis 
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som i beroendeställningsfrågan är barnen på ett sätt undergivna sina föräldrar vare sig barnet 

är en pojke eller en flicka.  

I Andersons och Hamiltons studie (2005) samt Hamilton et al. (2006) fann man att fäder 

oftare är frånvarande än mödrar. Man fann även att mödrar i större utsträckning står för att 

vårda barnen. Inte i någon av de aktuella böckerna finns enbart pappan illustrerad medan 

mamman är frånvarande. I tre av böckerna (Oliver flyttar, Arne på picknick, Gittan och 

fårskallarna) finns båda föräldrarna illustrerade i större eller mindre utsträckning. I fyra av 

böckerna (Leo går till doktorn, Ella är förkyld, Bo går till dagis, Billy och de mystiska katten) 

finns enbart mamma illustrerad och pappan finns inte nämnd någonstans, och i en av böckerna 

(Ingrig har plåster) finns ingen av föräldrarna med vare sig i text eller i bild. Detta stödjer 

resultaten i de tidigare nämnda studierna. Det stödjer även resultaten kring mamman som den 

primära vårdaren. I Ella är förkyld och Leo går till doktorn är det mamma som tar hand om 

barnen, och inte i någon av dessa böcker nämns barnens pappa. I Oliver flyttar ses pappan i 

familjen bära Oliver på axlarna, vilket skulle kunnat vara det enda som utmanar könsrollerna 

om det inte vore för att Anderson och Hamilton funnit att det inte finns någon skillnad i hur 

ofta män och kvinnor kramar bebis och bär äldre barn.  

I Bo går till dagis  kunde vi se att mamma inte uppmuntrar Bos busiga beteende, utan istället 

säger till honom att sluta larva sig. Detta är ett exempel på ett av resultaten i Weitzmans 

studie 1972, där de fann att pojkar fick beröm för sin listighet. Nu är i och för sig Bo inte 

listig, utan busig, men jag anser att eftersom busighet klassas som en pojkegenskap kan man 

koppla ihop egenskaperna listig och busig. Bos och hans mammas beteende är även ett 

exempel på Anderson och Hamiltons (2005) resultat, där de fann att mödrar oftare 

disciplinerar barnen och uttrycker ilska. När mamma säger till Bo att sluta larva sig är detta ett 

sätt att disciplinera honom och lära honom att det inte är okej att uppföra sig så.  

Jag finner att ja, den nyligen utgivna barnlitteraturen till viss del tenderar att utmana 

könsstereotyperna. Jag finner även att litteraturen inte uppenbart skiljer sig i könsskildringen 

beroende på om boken handlar om en pojke eller en flicka. En del böcker handlar om pojkar 

som inte bara uppfyller ”kraven” för en pojke, andra böcker handlar om mer stereotypa 

pojkar. Samma gäller för böckerna med flickor i huvudrollen, en del är typiskt flickiga och 

andra utmanar könsrollerna. Enligt den sociala inlärningsteorin (se Teoretisk bakgrund), 

omfattande socialiseringsprocessen, skulle dessa resultat innebära att barn som läser eller får 

de aktuella böckerna lästa för sig fortsätter i viss mån att lära sig könsstereotypa beteenden. 
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Resultaten innebär också att barnen i viss mån skulle lära sig att det är okej att inte vara den 

traditionella pojken eller flickan. Detta beror helt enkelt på att böckerna, som på ett sätt 

speglar vårt samhälle och vår tid, visar barnen vad samhället förväntar sig av dem. Genom 

böckerna får barnet se bokens karaktärer klä sig, bete sig och ibland också se karaktären 

tillrättavisas (till exempel Bo går till dagis, när mamma säger till Bo att sluta larva sig) och 

utifrån detta får barnet se hur han eller hon ska vara och se ut. Observationsinlärning är också 

en viktig aspekt. Denna menar att barn observerar och sedan imiterar.  Alltså kan barn imitera 

det de sett i böckerna, och en könsstereotyp leder till att barnet reproducerar det 

könsstereotypa beteendet. En könsneutral bok, och en bok som utmanar könsstereotyperna, 

kan istället bidra till att barnet tar till sig könsneutrala beteenden respektive beteenden som 

kan utmana de traditionella könsstereotyperna. 

Även ur Kohlbergs perspektiv (se Teoretisk bakgrund) skulle resultaten innebära att barnen 

till viss mån lär sig könsstereotyper, och till viss mån att de kan frångå dessa traditionella 

könsroller. Flickan (eller pojken) som läser böckerna identifierar sig med flickkaraktären 

(eller pojkkaraktären) enligt devisen ”Jag är en flicka, jag vill göra flicksaker, därför är 

möjligheten att göra flicksaker belönande”. Alltså, flickan som läser boken, eller får den läst 

för sig, identifierar sig med flickan i boken och väljer att göra som karaktären för att hon 

finner det belönande att göra flicksaker. En bok som är könsstereotyp skulle kunna innebära 

att barnen finner det belönande att göra könsstereotypa saker och på sätt reproducera 

könsstereotypa beteenden, emedan en könsneutral respektive könsutmanande bok istället 

skulle kunna få barn att finna det belönande att utföra könsneutrala saker respektive 

könsutmanande saker och då också bidra till att könsstereotypa beteenden minskar.  

Med den här uppsatsen hoppas jag kunna inspirera till vidare forskning i ämnet. Kanske skulle 

forskare kunna utföra en större studie med betydligt fler böcker, och kunna skapa en teori 

kring hur genus i bilderböcker påverkar barnen som läser dem, eller får dem lästa för sig. 
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