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Barnboken och barns identitetskapande 

Ett genusperspektiv på barnlitteraturen 

Författare: Viktoria Hannu 

Förord 

Barn av idag möter flera roller som kanske inte fanns i vår barndom. Könsroller som 

verkar enligt tradition ställas emot de könsroller som utvecklats och vuxit fram i vårt 

samhälle. Att de som arbetar med barn, i förskolan eller skolan, tänker på vår 

förhållning till genus, och konstruerandet av kön i förskolan är för mig väldigt viktigt. 

Därför har jag valt att se på en del inom förskoleverksamheten som sällan, om någonsin, 

tas upp i dessa diskussioner. Barnböcker är något som många barn kommer i kontakt 

med och dessa har jag analyserat ur ett genusperspektiv för att utläsa vilka könsroller 

som representeras i barnlitteraturen. I analysen ville jag också belysa vilken påverkan 

barnboken kan ha på barnens identitetskapande genom de eventuella könsroller 

böckerna presenterat. 

För att skapa underlag för att se på detta har jag valt att plocka ut de bilderböcker som är 

de mest utlånade på två olika bibliotek i två olika kommuner. Därefter har jag analyserat 

bild och text ur ett genusperspektiv för att synliggöra vilka könsroller som de 

presenterar samt vilket könsmönster som kan utläsas.   
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Introduktion 

I vårt arbete som pedagoger och lärare är vi förpliktade att motarbeta de traditionella 

könsrollerna som funnits, och till viss del finns, i vårt samhälle. Genom att belysa ämnet 

kön och genus kan vi även se hur vi, i vårt arbete inom skola/förskola, påverkar barnen i 

alla möjliga riktningar under deras utvecklingsresa. Enligt min uppfattning behöver vi 

lägga mer vikt på synliggörandet av hur vi tänker och arbetar för att aktivt motarbeta de 

könsmönster som samhället presenterar. Av erfarenhet så kan jag se att man inom skolan 

arbetar till stor del efter traditioner och vissa situationer passerar utan att ifrågasättas. 

Stunder med sagor och böcker finns så gott som dagligen med i verksamheten vilka även 

fyller en mycket viktig funktion för språk och lärande. Men vad, eller hur, man läser får 

inte samma uppmärksamhet. 

 

Syfte  

Syftet som drivit detta arbete har grundats i min önskan att se vad litteraturen  som vi 

presenterar för barn förmedlar i form av könsmönster. Om vi är medvetna om vilka de 

traditionella könsrollerna är bör vi se vidare på i vilka situationer vi kan arbeta mot dessa. 

Därigenom kan vi möjliggöra det för barnen att skapa sin identitet utifrån sina förmågor 

utan att könet styr dem i en eller annan riktning.  

Frågeställningar 

Vilka könsmönster kommer barn i kontakt med genom barnboken? 

Förstärks de traditionella könsrollerna i böckerna eller motverkas de? 

Nyckelord 

Genus, könsroller, barnlitteratur, barnbok, litteraturanalyser 
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Metod  

Detta är en kvalitativ studie av utvalda barnböcker som förekommit på en topplista vilken 

redovisat de böcker som lånats ut flest gånger under ett års tid. Dessa listor härstammar 

från två olika kommuner, dock kan noteras att det är grannkommuner tillhörande Stor-

Stockholm. Litteraturanalyserna av böckerna har genom en kvalitativ ansats fokuserats på 

ur ett genusperspektiv där text och bild delats upp såväl som att en ikonotextuell 

granskning gjorts. Genom att se på ikonotexten, text och bild i samverkan, ges en holistisk 

syn på litteraturen och en sammanfattande bild av bokens möjligheter att förmedla 

exempelvis budskap, åsikter eller uppfattningar.  

Urval och tillförlitlighet 

 För att finna underlag för detta arbete har jag valt ut, och kontaktat två bibliotek i olika 

kommuner för att få information om de mest utlånade barnböcker. Dessa listor har jag 

sedan ställt emot varandra för att finna de fem mest populära titlarna som barn då får 

tillgång till. Listorna har varit på de tio mest utlånade barnböckerna inom respektive region 

där de båda varit förvånansvärt lika, dock med en viss ordningsskillnad. För att få en rättvis 

topp-fem-lista valde jag då att räkna på antal lån där skillnader fanns. Exempelvis fanns två 

olika böcker ur samma serie på en likvärdig placering i listorna där då den ena blev vald 

utifrån flest utlåningstillfällen. Detta val gjorde jag för att inte två likartade böcker av en 

och samma författare skulle finnas med på listan då jag önskade få en så stor variation som 

möjligt på de fem böckerna som skulle analyseras. Då det är en kvalitativ empirisk studie 

blir dock analysen inte talande för barnböcker i allmänhet, utan visar på vad viss 

barnlitteratur kan förmedla för könsmönster. Likaså belysa hur böckerna kan menas verka 

för eller emot de traditionella könsrollerna. 

De utvalda böckerna har jag analyserat i både bild och text för att ur ett genusperspektiv 

synliggöra eventuella könsmönster. För denna analys tar jag hjälp av facklitteratur samt 

diverse annan litteratur som är relevant.  
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Teori och tidigare forskning 

Uppdelningen mellan man och kvinna, manligt och kvinnligt, är tydlig i samhället ur ett 

biologiskt synsätt. Att vi föds till det ena eller andra är en sak som till absolut största 

majoritet är obestridlig. Men vad som avgör maskulinitet/femininitet, 

manlighet/kvinnlighet sitter inte nödvändigtvis i biologin. Att bli till flicka och kvinna, 

eller pojke till man, är en process utöver det redan etablerade könet. Ur dessa teorier 

uppstår begreppen kön och genus som skilda och dessa ämnas belysas i den utvalda 

barnlitteraturen. 

Vad innebär skillnaden mellan kön och genus?  

Senare avsnitt kommer behandla de traditionella könsroller vi möter och förhåller oss till i 

samhället men först skall en annan teori om kön tydliggöras. Detta är en syn på kön ur ett 

socialt perspektiv som vi i dagsläget kommer i kontakt med mer och mer. 

Genusperspektivet har vuxit fram och blivit en del av vår vardag då vi nu lever ett friare 

och öppnare liv med mer möjligheter och alternativ. Fram till slutet av 1700-talet fanns det 

bara ett kön som räknades då kvinnan ansågs vara män vars könsorgan ej var fullt utvecklat 

(Gens, 2007 s. 15).  

Eidevald ger i sin avhandling exempel på hur man kan förstå kön kontra genus och vilka 

betydelser dessa kan ha utifrån vilket förhållningssätt man intar (Eidevald, 2009, s. 20). Ett 

av dessa synsätt förmedlar könet som något biologiskt givet medan genus då blir den 

sociala effekten av de olika biologiska skillnaderna. Med det menas att de biologiska 

olikheterna i förlängningen kan innebära att förutsättningar och/eller möjligheter påverkas 

då synsättet är fokuserat på de kroppsliga skillnaderna (a.a.). 

Vidare kan man se på genus som något socialt konstruerat även om könet 

fortfarande är biologiskt fastställt. Genus blir i den bemärkelsen ett socialt kön baserat på 

våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Våra förväntningar på respektive 

kön ger också en effekt i hur vi behandlar varandra vilket i sin tur ger konsekvenser för hur 

den andre utvecklas, till vad såväl som till vem (a.a.).  
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Bronwyn Davies (2003) skriver om hur barn lär sig att urskilja, och att de behöver kunna 

urskilja människor i ett manligt eller ett kvinnligt fack. Detta gör dem genom att lära sig 

samhällets diskursiva praktiker vilken förmedlas genom klädsel, val av aktivitet, en frisyr 

eller lingvistiska placeringar (Davies, 2003, s. 13). I språket finns vuxenvärlden inbyggd 

likväl som i den sociala strukturen och det är genom dessa som barn konstitueras som inte 

bara person, utan även som man eller kvinna. Detta kan förstås som att barn lär sig begripa 

världen genom de delar som förmedlas genom medier, familj och kamrater såväl som 

genom samspelet med andra människor i vardagen och upplevelser genom berättelser och 

annan kultur (a.a., s. 16). 

Vidare kräver ett förändrat synsätt på kön som något mer, eller bortkopplat från det rent 

biologiska, att man ser på vilka värderingar som läggs i begreppen ”pojke” och ”flicka”. 

Att det synliggörs hur begreppen uppfattas för att kunna ta de låsta förväntningarna ur 

begreppen till en friare och föränderlig uppfattning om deras eventuella innebörd. Genom 

denna sortering förflyttas synen på kön till att istället se på genus vilket kan konstrueras på 

olika sätt (Eidevald, 2009, s. 51). Dock problematiserar Eidevald om hur den sociala 

diskursen redan när vi ser på ett barn lägger en uppfattning om det barnet utifrån om det är 

en pojke eller flicka. Att innebörden av manligt och kvinnligt påverkar, om än omedvetet, 

genom den betydelse begreppen innebär. Med detta menar han att de olika sätt man ser på 

barn utgår ifrån vad manligt och kvinnligt redan getts för betydelse för individen (a.a., s. 

49).  

Stereotyper och traditionella könsroller 

I vårt samhälle har könet genom historien utgjort en tydlig uppdelning mellan människor. 

Bronwyn Davies beskriver denna tudelning som oföränderlig och ihärdig i det 

västerländska samhället där manligt respektive kvinnligt även tilldelats en central roll i 

människans identitet (Davies, 2003, s. 9). Vidare för Davies fram att det är de vuxna som i 

sin samvaro med barn är de som för den stereotypa praktiken vidare enligt en enhetlig 

uppfattning om två kön, man eller kvinna (a.a., s. 10). Det kan menas att man vid kontakt 

med ett barn, och andra människor, utgår från vissa föreställningar om könet och låter detta 

styra hur man då bemöter och förhåller sig till individen. Vem individen blir konstrueras 

således ur tillämpningen av diskursiva uppfattningar om könen.  
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Ingmar Gens menar att kön är det som styr vårt förhållningssätt nästintill 

totalt i mötet med andra (Gens, 2007, s.12). Att vi från födseln behandlas olika utifrån vårt 

biologiska kön och att veta vilket det är blir därför ett måste för att skapa en kontakt med 

en annan människa (a.a., s. 14). Flickor behandlas varsamt, tilltalas med en mjukhet och 

hålls närmare till kroppen, vilket kan antydas ha kopplingar till kvinnlighetens roll som 

utsatt, späd och maktlös. Pojkar talas till med färre ord, mer djup i rösten och hålls i på ett 

mer kraftfullt sätt.  Pojkar får även längre fram i livet mer handlingsfrihet och krävs inte på 

samma ordning som en flicka förväntas göra (a.a., s. 13).  

Enbart genom anblicken av en människa enligt biologiskt kön följer vissa outtalade 

uppfattningar som skapar en bild av hur en man respektive kvinna ska vara. Dessa spelar 

dock in hur vi relaterar till människor som går över gränsen mellan denna uppdelning.  

Ingmar Gens sammanställer flera av dessa egenskaper där han menar att en ”riktig” man 

exempelvis är oberoende av andra, sätter sina egna intressen först och inte backar för våld. 

Betonar gör Gens också att en man absolut inte är en kvinna, utan en direkt motsats till vad 

en kvinna än må vara (Gens, 2007, s. 16-17). Likaså beskrivs kvinnan då som svag, 

beroende av andra och duktig. Gens avslutar denna generaliserande bild av de två könen 

med att understryka att denna bild av män och kvinnor inte är på något sätt biologisk utan 

strikt socialt konstruerad. Producerad ur våra förväntningar så blir vi då endast till man och 

kvinna i relation till varandra (a.a.).  

Bäck-Wiklund och Bergsten har tillsammans gjort en studie som behandlar föräldraskap 

samt hur familj och kön förändrats över tid och hur olika roller inom dessa områden ännu 

är i rörelse (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). De berättar om hur modern som funktion 

kopplas ihop med en förmåga att uppfatta såväl som att tillgodose barnets behov. I en 

familj så tenderar då en flicka att identifiera sig med modern och ur det utvecklar hon en 

könsidentitet. I och med det menar författarna att flickans vardag innehåller en konstitutiv 

del av femininitet och en egen erfarenhet av kvinnovärlden (a.a., s. 56). Pojken, å andra 

sidan, åtskiljs över tid från modern medan flickan uppfattar sig som en prolongering av 

densamma. Detta medför att en pojke finner sig distanserad från det kvinnliga och 

utvecklar en annan relationsorientering än en flicka. Pojkens könsidentitet utvecklas då ur 

att han behöver ta avstånd från modern som han varit fullständigt beroende av tidigare och 

även de feminina delarna i vardagen för att finna en ersättare att relatera till. Då det visats 
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att fäder ofta är mer frånvarande så utvecklas uppfattningen om att det maskulina är 

motsatsen till det feminina och manligt blir då till det som det kvinnliga inte är. Författarna 

betonar också hur detta i förlängningen bidrar till att kvinnans strukturella position 

expanderas till moderskapet ur de könsidentiteter som barnen utvecklar genom detta 

förhållningssätt som föräldrarna då kan tänkas ha (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997, s. 57). 

Denna uppfattning tar även Hallberg upp där hon framför Beauvoirs analys om flickan som 

individ och flickans utveckling in i könsrollen. Beauvoir menar då på att en flickas 

självbild skapas ur hur modern uppfattar könet såväl som hur modern behandlar henne 

(Hallberg, 1998, s. 96-97).   

 

Presentation av utvald litteratur  

De böcker som valdes ut som underlag för analys blev följande utan inbördes ordning: 

”Hur långt når Alfons?” av Gunilla Bergström (2002) 

”Mamma Mu städar” av Jujja Wieslander (1997) 

”När Findus var liten och försvann” av Sven Nordqvist (2001) 

”Bu och Bä får besök” av Lena och Olof Landström (2006) 

”Kenta och barbisarna” av Pija Lindenbaum (2007) 

Dessa blev sammanställda genom listor på de mest utlånade barnböckerna inom respektive 

biblioteksområde vilket visar populära titlar som många barn kommer i kontakt med och 

kan tänkas påverkas av.  

Handling 

”Hur långt når Alfons?” 

”Hur långt når Alfons?” (Bergström, 2002) handlar om olika existentiella frågor och är en 

bok som riktar sig till lite äldre barn. Den ställer frågor om hur människans kropp kan 

påverka genom sina handlingar, genom ett andetag såväl som ett humör. Genom en text, 

framför i rim och full av olika funderingar kring hur långt vi som människor når ut i 

världen, skall läsaren lockas att tänka vidare kring vad en människa egentligen är. 
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”Mamma Mu städar” 

Jujja Wieslander har skrivit en serie av böcker om Mamma Mu och i ”Mamma Mu städar” 

(1997) får vi ännu en gång stifta bekantskap med kon och kråkan i en episod olik andra 

kossors vanliga liv. I denna bok håller Mamma Mu på att städa och sopa i ladugården och 

ordnar det extra fint genom att sätta blommor hon plockat i fönstret som hon putsat. Kråkan 

är dock inte lika noga med att hålla rent och hans syn på städning skapar oreda mer än 

något annat.  

”När Findus var liten och försvann” 

I ”När Findus var liten och försvann” (Nordqvist, 2001) presenteras historien om hur katten 

Findus kom i gubben Pettsons ägo. Boken berättar om hur Findus fick sitt namn och hans 

första tid hos Pettson, samt även om mucklorna som finns överallt i Pettsons närhet. 

Händelsen som handlingen i boken betonar är att Findus försvann vid ett tillfälle då han 

begett sig på upptäcktsfärd runt omkring på gården och gick vilse. Skrämd av en grävling 

kurar Findus ihop sig i en låda i sällskap av några mucklor i hopp om, och i väntan på att 

Pettson skall hitta honom. 

”Bu och Bä får besök” 

”Bu och Bä får besök” (Landström & Landström, 2006) är en bok för lite mindre barn och 

innehåller inte mycket text men desto fler och större bilder. Boken handlar om två syskon, 

en pojke och en flicka, som skall kratta bort löven i trädgården när de märker att de har 

besök i ett träd på gården. De två barnen försöker hjälpa katten ner på flera sätt och under 

tiden sker även missödet att Bu hamnar uppe i trädet när katten väl lyckats komma bort.   

”Kenta och barbisarna” 

Pija Lindenbaum har blivit känd för sina böckers teman och innehåll som sticker ut i 

barnböckernas värld. Hon har bearbetat känslor såväl som familjekonstellationer som 

bryter mot den kärnfamilj vilken ofta gestaltas i barnlitteratur (Andersson & Druker, 2008, 

s. 97). ”Kenta och barbisarna” (Lindenbaum, 2007) är ett bra exempel på Lindenbaums 

författarskap där vi får möjlighet att uppleva Kenta, en pojke som går i förskola och som 
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brukar spela fotboll med sin pappa såväl som med killkompisarna i förskolan. Men en dag 

vill Kenta inte leka ute utan har med sig sin Barbiedocka och går till dockvrån där några 

flickor leker med sina Barbies. Först får han inte vara med i leken men när han stått bredvid 

ett tag kommer flickorna överens om att han kan leka med dem. Snart övergår de från leken 

med dockorna till att istället klä ut sig själva till prinsessor i glittriga kreationer. När 

pojkarna som spelat fotboll ute saknar Kenta i laget söker de upp honom just när han och 

flickorna dansar runt i sina kjolar vilket gör att Kenta snabbt avviker ur rummet i hopp om 

att pojkarna ska gå igen. Men när han kikar in för att se om de är borta upptäcker Kenta att 

även de nu letar bland kläderna för att ta på kjolar för att vara med i dansen. Denna 

gemensamma lek avslutas ute där alla barnen spelar fotboll tillsammans.  

Resultat 

Bildens betydelser blir förstärkt av att barnen i förskolan direkt i kontakt med just bilderna 

då det inte alltid finns någon vuxen som läser med barnen av olika orsaker. Därför finns det 

en eventualitet att barnbokens bilder är den första, såväl som kanske den enda, upplevelsen 

barnen får av vissa barnböcker. Barnen kan också tänkas upptäcka saker som vi vuxna 

missar, eller ägna bilden mer tid och därmed ser de mer (Edwards, 2008, s. 104). Att se 

närmare på bildens relation till texten, och tvärtom, ges en ny upplevelse av boken där nya 

aspekter framträder genom analysens gång.  

 

Litteraturanalys 

I denna analys ämnar jag se över text och bild, enskilt såväl som i samverkan. I vissa fall 

kan texten förmedla ett budskap som motsägs i bild, men de kan även tillsammans ge en 

annan bild. Därför finner jag det givande att se på könsroller i de båda formerna i 

barnboken.  

Begrepp inom litteraturen 

Begreppen jag kommer använda är kopplade direkt till litteraturanalyser för att skapa 

förståelse för betydelsen i olika delar av barnlitteraturen som del och helhet. Bilderböcker 

kan även delas upp i olika kategorier utifrån sitt utförande, varvid jag använder 
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benämningen bilderbok utifrån Kristin Hallbergs definition där hon menar att en barnbok 

blir en bilderbok när den har minst en bild på varje uppslag (Nikolajeva, 2000, s. 16).  

Inom bilderböcker kan man således dela upp dem i kategorier genom att se på hur bild och 

text är uppbyggda och hur de, eller hur de inte, samverkar (a.a., s. 21).  

De olika kategorierna är: 

• Symmetrisk – berättelsen i text och bild är parallella, dvs. ord och bild säger samma 

sak 

• Kompletterande – här kompletterar ord och bild varandra, de fyller i varandras 

luckor och skapar tillsammans en helhet 

• ”Expanderande” / ”förstärkande” – inom denna kategori förstärker bilden orden och 

texten blir därmed beroende av bilden för att skapa en fullständig berättelse, eller 

omvänt 

• ”Kontrapunktisk” – där ord och bild ifrågasätter varandra på ett kreativt och/eller 

spännande sätt, de kan inte förstås en och en 

• Motstridig/ambivalent – under denna kategori finns de bilderböcker där 

orden/texten är i konflikt med bilden och skapar en förvirring eller osäkerhet då ord 

och bild inte stämmer med varandra 

(Nikolajeva, 2000, s. 22) 

 

Vilka karaktärer finns presenterade i boken och vad förmedlar de? 

Gubben Pettson och katten Findus är huvudpersonerna i ”När Findus var liten och 

försvann” såväl som alltid i bokserien om Pettson, bonden och uppfinnaren som bor ensam 

på sin gård med hönor och annat. Alla karaktärerna är manliga, även mucklorna, vilket 

visat sig i studier vara det dominerande könet hos de som gestaltas i böcker som barn 

kommer i kontakt med (Kåreland, 2005, s. 122).  

Hönor nämns som sällskap men de anses vara alldeles för vimsiga och inte 

några man kan ha djupare samtal med. Grannen Beda Andersson, en kvinna som ser äldre 

ut än gubben Pettson, kommer förbi en dag och uppfattar att Pettson inte är glad. I och med 

det råder hon honom att skaffa sig en fru som hon menar kan pigga upp honom.  Pettson 
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motiverar sitt ointresse av att ha en fru med att ”det vore för mycket med en hel tant” 

(Nordqvist, 2001).  

När grannfrun senare kommer med kattungen i en låda med texten ”Findus gröna ärter” på, 

förklarar hon för Pettson hur han ska ta hand om den och vad den kan äta, vilket kan tolkas 

som ansvarstagande för Pettsons mognad att ta hand om katten på rätt sätt. Vidare undrar 

Pettson om kattungen kanske kan komma att sakna sin mamma varpå gumman Andersson 

menar att Pettson nu får vara mamma åt Findus istället. I texten står också att läsa hur 

Pettson uppskattade att han nu fått någon att prata med som inte vare sig kacklade eller 

sprang iväg. 

 

I ”Hur långt når Alfons?” möter vi pojken Alfons som i sina tankar målar upp bilder av 

olika möjliga konsekvenser av vem och vad han är, och vart han som person tar slut. I 

dessa kommer vi få se en farfar vid en busshållplats där han står med fyra kvinnor som inte 

nämns i text men syns i bild. Dessa kvinnor är dock färglösa och till viss del genomskinliga 

medan mannen är i färg och närmast i bild. På nästa uppslag finner vi bilden av några barn 

som även de är vita och ospecificerade i både text och bild. Alfons minns även saker som 

hänt där ett bråk dagen innan kommer upp. Bråket var mellan Alfons och Viktor som 

började slåss handgripligt och Alfons ger den andre pojken ett knytnävsslag i ansiktet vilket 

texten förstärks av i bild. Bilden av pojkarna har dock färg på tröjorna även om ansiktena är 

vita. Men genom att texten namnger barnen ges ändå en personlig bild av dessa två pojkar. 

Alfons är ibland barnvakt åt ett mindre barn, en pojke som han lär hur man spelar fotboll 

och bygga koja. Den mindre pojken uppges i texten se upp till Alfons som en idol och kung 

som kan dribbla och göra mål, vilket bilden förstärker genom en helsidesbild på Alfons 

som kickar en fotboll.  

 Vidare i boken får vi träffa Alfons pappa som karaktäristiskt går i tofflor och 

med sin pipa i mungipan. Han ber Alfons gå ut och slänga soporna varpå han beskrivs i 

texten ge Alfons en ”riktig kompis-dunk på axeln” som tack och för att visa uppskattning åt 

att Alfons hjälper till och slänger soporna. På vägen till sopnedkastet så tänker Alfons 

vidare på den mindre pojken han var barnvakt åt, och hur det skulle vara om ”tusen stora 

killar lär småglin att lira boll”. Detta förstärks i bilden där massor av små pojkar avbildas.   
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”Bu och Bä får besök” visar upp två syskon som gestaltas, inte av människor, utan av två 

lamm. Bu är pojken och Bä är en flicka vilket är ganska vanligt i barnlitteraturen då 

författaren ofta önskar att läsaren, oavsett kön, ska kunna identifiera sig med karaktärerna i 

boken (Kåreland, 2005, s. 122). Boken innehåller inte så mycket text utan endast en eller 

två meningar per sida. Dock är bilderna desto större och innehåller kompletterande 

information i det som texten inte förmedlar. I bild framkommer en tydlig uppfattning om 

hur en pojke respektive en flicka gestaltas, vilket även kan utläsas till viss del i texten. 

Pojken Bu bär en blå byxa i snickarstil och Bä har en hallonröd klänning och en stor rosett i 

håret. De bär även halsduk i matchande nyanser vilket i Bä’s fall blir en rosa ton. 

Genomgående i texten benämns syskonen vid namn utom vid något enstaka tillfälle då ett 

”han” eller ”hon” används. Till storlek och utseende i övrigt, så som ansikte, öron, ögon 

och kroppsligen, så är Bu och Bä identiska. Därför blir kläderna de bär extra betydande i 

detta fall då man inte annars kan urskilja en olikhet i vare sig namn eller kropp om det inte 

vore för de tydligt skilda kläderna. Könstillhörigheten blir således även relaterad till både 

kläder och färg (a.a., s. 147). 

 Flickan, Bä, är i boken en hjälpare och omvårdare då hon bistår med både 

idéer och praktiska tillämpningar för andras välmående. Hon känner med både katten som 

är i trädet såväl som sin bror, vilken hon också hjälper även om han faktiskt inte uttalat bett 

om det. För att exemplifiera så klättrar Bu upp i trädet på en stege som går sönder vilket 

resulterar i att han fastnar uppe på samma gren som katten satt på. Katten springer därifrån 

men Bu blir kvar och säger då att han är hungrig, varpå Bä genast svarar att hon strax 

återkommer. Sedan går hon till köket och brer flertalet smörgåsar som hon alla packar ner i 

en korg och genast ger till Bu. I texten betonas också att Bä är lättare än Bu eftersom hon 

inte ätit någon mat då Bu åt upp alla smörgåsarna som Bä hade gjort.  

 

I ”Mamma Mu”-böckerna möter vi en ko vid namn Mamma Mu samt hennes vän Kråkan, 

som då självklart är just en kråka. Deras karaktärer är ganska vitt skilda då Mamma Mu är 

en optimistisk, gladlynt och relativt lugn person, medan Kråkan är mer butter, skeptisk och 

stressar lätt i många lägen. Vid närmare blick på hur de två karaktärerna presenteras i bild 

så kan man snabb se hur Mamma Mu oftast syns med ett leende, ibland förekommer något 

annat uttryck som kan tolkas i relation till texten som förvåning men aldrig ilska. Till 

största majoritet är hon en glad ko som gestaltas med en smilande mun, långa ögonfransar 
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och en friserad lugg. Kråkan porträtteras däremot som en gråsvart, rufsig och ganska stirrig 

personlighet som inte ofta alls verkar le. I texten utvecklas aspekterna av deras 

personlighetsdrag då Mamma Mu talar på en lugnare nivå uttrycker ett förnuft i de olika 

situationer som de hamnar i. Att hon håller ett lugn kan utläsas ur att det i texten står 

beskrivet att Mamma Mu ”säger” medan Kråkan beskrivs ropa många gånger. Tonen de 

har blir också tydlig i texten där Kråkans ord oftare följs av utropstecken och hans ordval 

kan uppfattas som mer eller mindre otrevliga ibland. Exempelvis när han i boken ska 

föreslå såväl som visa Mamma Mu hur man städar så börjar han vid ett tillfälle putta på och 

flytta en stor höfläkt vilket får Mamma Mu att fråga vad Kråkan ska göra med den, varpå 

han svarar henne: ”Tyst ko. Jag arbetar” (Wieslander, 1997). Kåreland (2005) beskriver de 

könsstereotypa bilderna av vad som kännetecknar pojkar respektive flickor i sina 

beteenden. Där menar hon att pojkar till stor del har egenskaper som styrka och aktivitet, 

medan flickor är mer anpassliga och passiva. Ur detta kan man läsa att om en pojke i 

böcker är utåtagerande och aggressiv såväl som oförskämd så är det inte bara accepterat av 

de vuxna i omgivningen, utan helt i enlighet med den könsstereotypa diskursen (Kåreland, 

2005, s. 128).    

 Att de två vännerna började diskutera städning från början var på grund av att 

Mamma Mu plockat vitsippor och önskade få in känslan av våren även i ladugården genom 

att ställa blommorna i ett fönster som hon ”vårstädat” med svansen. Detta får Kråkan att 

vilja visa på hur fel och otillräcklig Mamma Mu’s städning var, något hon svarar med att 

han inte fokuserar på det som faktiskt blivit fint. Efter flera försök av Kråkan att visa 

Mamma Mu hur man kan städa i ladugården, såväl som hur man bör städa, blir han hela 

tiden i slutändan tillrättavisad av Mamma Mu. Det uttrycks tydligt i texten hur väldigt sur 

det gör honom vilket i sin tur får honom att både mumla och muttra för att slutligen flyga 

iväg hem i hast.  

Pija Lindenbaum berättar om en liten pojke som heter Kenta i ”Kenta och barbisarna” 

(2007). Direkt i början av boken får man veta om att Kenta, en pojke som går på dagis, 

gillar fotboll såväl som att han även är väldigt bra på att spela det. Intresset för fotboll delas 

av Kentas pappa berättas det i texten. Bilden är å ena sidan kompletterande, å andra sidan 

ambivalent på så vis att den lägger till detaljer till texten som kan verka förstärkande även 

om text och bild visst kan stå en och en oberoende av varandra. Samtidigt är en del på 

uppslaget ambivalent då texten förmedlar pojkens intresse och förmågor i fotboll medan 
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bilden visar det lilla barnet på golvet med en Barbie-docka i händerna. Text och bild är 

således i konflikt och förmedlar två olika saker vilket kan skapa förvirring (Nikolajeva, 

2000, s. 22). Pappan gestaltas i bild som mycket stor och stark vilket bekräftas genom att 

en skivstång och diverse annat styrketräningsmaterial visas i bild. Vidare får vi följa med 

till dagiset där pojkarna börjar brottas och vill att Kenta är med och brottas med dem. Men 

när fröken, en kraftig kvinna, säger åt pojkarna att sluta med brottningen och ber dem göra 

något annat så berättar texten att dem börjar leka krig ute istället med ”pangare” gjorda av 

pinnar. I texten står det även om hur pojkarna, trots frökens tillsägelse att sluta, fortsätter 

med sin krigslek och även ”krigar ner några småungar”. Bilden verkar förstärkande till 

texten över detta uppslag då den visar pojkarna viftandes och hoppandes med några mindre 

barn runt sig som gråter och springer ifrån dem. Bilderna visar barnens vila på dagiset samt 

hur de leker, men flickorna och pojkarna är tydligt separerade från varandra genom att de 

är på varsin sida i boken, varsin del av sidan eller liknande uppdelning.  

Nästa morgon håller Kentas pappa i fotbollen och bredvid honom finner vi hans gymväska 

som ligger på golvet. Kenta uttrycker dock i texten att han inte har plats för bollen i 

ryggsäcken denna dag, något pappan säger emot och även i bild ser lite ledsen ut över att 

hans son inte skulle få med sig fotbollen till dagiset. Väl framme där så är dagispojkarna 

redan ute på gården engagerade i någon form av bollspel, där texten kompletterar 

situationen med att berätta att pojkarna ”skriker och kutar som dårar”. Dock väljer Kenta 

att gå inomhus för att finna tre flickor i dockvrån. Vi får veta att Kenta packar upp sin 

ryggsäck men vad han plockar ur vet vi bara genom bilden som visar honom med en Barbie 

i handen. Genom att sätta dessa olika detaljer uppdelat mellan text och bild fungerar dem 

expanderande, det vill säga att text och bild förstärker varandra och de blir då beroende av 

varandra för att ge läsaren en fullständig förståelse om berättelsen (Nikolajeva, 2000, s. 

22).  Flickorna, som Kenta ställer sig i närheten av, leker tillsammans med sina Barbie-

dockor och visar med sina ansiktsuttryck i bild att de inte låtsas om Kenta medan texten 

säger att Kenta tror att flickorna inte vet om att han är där. De nästföljande sidorna visar 

hur flickorna leker olika lekar, i olika rum, med sina dockor där Kenta syns vid sidan av 

hela tiden hållandes sin Barbie. Emellertid berättar bara texten om flickornas lek och 

samtalande. Först när Kenta själv säger något deltagande i leken ser vi också honom 

bredvid flickorna. Detta vill dock inte flickorna acceptera berättas det och återigen ser vi 

Kenta i ett hörn, vid sidan av flickornas lek. 
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 När Kenta till slut får vara med i dockleken förvandlas den till en monster-

historia varvid bilden består av ilska djur såväl som arga Barbies. Leken går sedan över i 

utklädningslek, sen dans och i bilden syns alla leendes. När pojkarna även kommer in för 

att de önskar leka med Kenta också så tar även de på sig klänningar och börjar dansa. 

Bilden visar att en flicka ogillar pojkarnas deltagande i leken medan texten endast förklarar 

vad pojkarna säger och gör. Övriga ser mycket nöjda ut med alla i leken, även det mindre 

barnet som syns i bilden ler belåtet.    

 

Vilka könsmönster kan utläsas i text och/eller bild? 

”Hur långt når Alfons Åberg?” 

Alfons Åberg är figurerad i många böcker som presenterar flera olika situationer och 

händelser. Även om denna bok om Alfons är lite annorlunda än andra och belyser olika 

frågor om verkligheten samt vad den innefattar, så är upplägget i boken detsamma. Alfons 

är huvudpersonen och stundvis uppträder figurer i bild och text som har en 

utfyllnadsfunktion för berättelsen. Vi får se en man, som i texten benämns som en gubbe, 

ståendes på gatan med ett leende på läpparna. Genom texten får vi veta att han tänker sig 

göra en äppelpaj till sina barnbarn som ska komma till gubben på besök senare till kvällen. 

Mannen är tydlig i bilden, med färg på både kropp och kläder samt med ett uttryck som 

uppfattas som vänligt och/eller glatt. Bakom honom ser man fyra kvinnor är delvis 

färglösa, delvis genomskinliga, förutom att ansiktet på tre av dem som har hudfärg. Att 

gubben även visas framför kvinnorna samt i fullfärg kan också förstås som att han är 

huvudkaraktären medan kvinnorna endast är utfyllnad i bilden och det är därför de inte 

heller nämns i texten.  

 Vid ett tillfälle får vi veta att Alfons hamnat i bråk med sin vän Viktor, varpå 

Alfons slår honom på kinden vilket ger Viktor en stor blåtira. Detta kommenteras inte 

något i texten mer än att Viktor blev väldigt blå samt att han på grund av det inte ville gå ut 

dagen efter bråket. På nästa sida finns en parantes som låter läsaren veta att pojkarna blev 

sams fastän Viktors blåtira ännu fanns kvar och i bild syns en leende Alfons, nästintill med 

en belåten min. Att denna händelse inte dryftas vidare i boken kan ses som att pojkarnas 

beteende är norm vilket innebär att det är något som vid tillfälle kan tänkas ske pojkar 

emellan och därmed något som anses vara naturligt (Andersson & Druker, 2008, s. 131). 
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”Mamma Mu städar”    

Mamma Mu är en ko som tydligt i bild inte är som andra kor. Hon går/står på två ben ofta 

och gör människolikna aktiviteter som plockar blommor, städar och pratar. Hon är 

gestaltad med markerade ögonfransar såväl som med en friserad lugg. I texten blir hennes 

tal alltid lugnt, glatt och positivt vilket också upplevs i bild där hon många gånger ler och 

även titt som tätt är stillastående. Kråkan är en hane och är både rufsig och i nästintill 

ständig rörelse. Han syns på flera platser i bild och aldrig glad vilket även stöds i text där 

han ideligen talar i ganska negativ ton, stundvis otrevligt.  

 Över ett uppslag får vi se hur Kråkans hem ser ut då han förringat Mamma 

Mu’s sätt att städa i ladugården och istället flugit hem för att städa sitt kråkbo istället. Han 

gör detta genom att flyga snabbt runt i boet för att plocka saker som han sedan samlar i en 

stor hög på mitten av golvet. Texten berättar att han samlar saker som både låg på fel plats 

så väl som på fel plats i högen där bilden visar på ett ganska kaotiskt hem med otaliga saker 

utspridda överallt. Det är allt från mat till borrar synliga i högen på golvet utan någon 

uppenbar rimlighet i det hela alls. Det har visats finnas en benägenhet bland de manliga 

figurerna i barnlitteraturen att de har en mildare inställning gentemot vardagligt ansvar 

jämfört med kvinnorna (Kåreland, 2005, s. 149-150).  

 I deras försök på att städa i ladugården så kommer Kråkan med flera förslag 

på hur man kan städa både bra och effektivt. Mamma Mu är stundvis villig att låta Kråkan 

visa sina idéer till att få det fint och ordnat men när dem visar sig vara obrukbara för att 

faktiskt få det städat i ladugården så är Mamma Mu den som pekar ut det för honom eller 

tillrättavisar honom i vad som är dugligt eller funktionellt.   

 I ”Modig och stark – eller ligga lågt” (Kåreland, 2005) berättas det om en 

studie som visar på att flickors och pojkars olika uppfattningar om saker resulterar i 

svårigheter att kommunicera. Flickors lek får ofta en estetisk omfattning jämfört med 

pojkarnas har visats i studier. Detta kan betyda att flickor mer tenderar att ha en estetisk 

känsla, vilken pojkar då saknar. Med det kan man se att Mamma Mu´s uppskattning av de 

fina blommorna i det putsade fönstret var en koppling till könet såväl som för Kråkan som 

bara såg på det som var ostädat och inte brydde sig om vitsipporna alls (Kåreland, 2005, s. 

130). 
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”När Findus var liten och försvann” 

Pettson är en ensamstående gubbe som ibland saknar sällskap för djupare samtal. Han har 

vant sig vid att klara sig själv och trivs delvis med det. Pettson läser sagor för katten Findus 

och läsaren får även möta Pettson och Findus när de tillsammans bläddrar i tidningen Året 

Runt. I den upptäcker Findus ett par randiga byxor vilka han uttrycker ett intresse för. ”Jag 

ska genast sy dig ett par byxor” säger Pettson till Findus men att han gör det visas ej i bild. 

Att Pettson replikerar att han genast ska sy ett par byxor åt katten och i texten uttrycks även 

att Pettson ler lyckligt då han plockar fram sylådan men detta syns ej heller i bild, vare sig 

att Pettson har en sylåda eller att han faktiskt syr vilket kan tolkas som motstridigt då bild 

och text inte stämmer överens med varandra (Nikolajeva, 2000, s. 22). Direkt på 

nästföljande blad får vi se däremot se Pettson glad i snickarboden där han skruvar och 

Findus rusar runt honom glatt med ett par randiga byxor på sig. Eidevald skriver i sin 

avhandling om hur studier visar att det finns sysslor och göromål inom domäner som ses 

som manliga respektive kvinnliga. De domäner som ges exempel på är för män snickeri, 

idrott och vaktmästarsysslor medan det för kvinnor kopplas sysslor som pyssel, 

omvårdnadssituationer och inredning (Eidevald, 2009, s. 34).  

I bild skapar Pettson någon sorts manick med många detaljer och han 

uppfattas även mycket fokuserad på arbetet med detta samtidigt som katten Findus yr runt 

överallt i bild. Han är alltså bildligt på flera platser samtidigt på sidan vilket kan tolkas som 

att han är livlig, snabb och tar en stor yta i anspråk på ett lekfullt sätt. Detta har i studier 

visats vara mer vanligt att pojkar gör jämfört med flickor. Undersökningar visar även på att 

pojkar ofta är mer högljudda än flickor samt att det genom båda dessa detaljer har 

uppmärksammats att det ges utrymme åt pojkar för detta beteende. Likväl så kan man se att 

det accepteras av personal inom förskolan med skillnad i om det är just en pojke eller 

flicka. Det vill säga, de vuxna låter pojkar och flickor ha olika ramar för sin lek och 

beteende (Eidewald, 2009, s. 28). Odelfors har också belyst andra studier som talar för att 

pojkar ses på som ”busiga” medan flickor uppfattas som ”snälla” vilket bidrar till ett annat 

förhållningssätt och därmed ett annat godkänt uppförande hos barnen (Odelfors, 1998, s. 

17).  
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”Bu och Bä får besök” 

Boken börjar med att både Bu och Bä krattar löv på gården men när det blir för mycket löv 

samlade i en hög så säger Bä att de måste ta löven till komposten. Detta får Bu att genast gå 

för att hämta en stor skottkärra för att frakta löven i. Dock så gnisslar hjulet på kärran så Bä 

hämtar oljan och sen smörjer hon in axeln medan Bu håller i skottkärran, som verkar både 

stor och otymplig, över huvudet. Att Bu är den som hämtar, drar och håller i den stora 

skottkärran medan Bä endast oljar det gnisslande hjulet kan tolkas som om pojken Bu är 

den starkare av syskonen.  

 När dem upptäcker en katt högt uppe på trädgrenen är det Bä som uttrycker 

sin oro för katten och säger till Bu att dem måste hjälpa katten ner för hon tror att den är för 

rädd för att klättra ner själv. Medan Bu föreslår mat för att försöka locka ner katten, ett 

teoretiskt förslag som inte skulle fungera oavsett om katten var hungrig eller ej om den 

verkligen var för rädd för att klättra ner. Då Bu’s försök att locka katten ur trädet inte 

lyckades så kommer Bä på en mer praktisk lösning genom att föreslå att de kan sätta en 

planka från fönstret till träden för att skapa en bro för katten att gå över. När katten inte går 

över plankan heller visar Bä sin medkänsla igen och är övertygad om att katten inte vågar 

det heller. Det finns tolkningar att detta sätt att agera kan skilja utifrån kön. Med det menas 

att det finns handlingsegenskaper som kan klassificeras som kvinnliga respektive manliga, 

där kvinnor förstår andra genom känslor och män genom handling (Öhman, 1999, s. 121). 

På det viset kan man förstå syskonen Bu och Bä förfarande som förvisso skedde på två 

olika sätt, dock likväl initierad ur deras empatiska förmåga.   

 När syskonen även prövat med att använda en stege, vilket förvisso får katten 

ur trädet men istället orsakar att Bu fastnar på grenen då stegen går sönder, så visar Bä sin 

omsorgssida åter igen. Före eventuella försök att få Bu att komma ner från trädet igen så 

prioriterar hon att stilla hans hunger genom att bre flertalet smörgåsar som hon, 

tillsammans med dricka, får upp till honom i en korg. Bu äter upp alla mackorna och ser 

mycket belåten ut i bild, varpå Bä uppmanar honom att knyta snöret runt kroppen för att 

hon ska kunna hjälpa honom ner. I den händelsen påminns vi om att Bä inte åt (eller fick?) 

någon smörgås vilket gjorde Bu så pass mycket tyngre att Bä i bild flyger upp medan Bu 

hastigt faller ner.  

  När Bu och Bä i slutet av boken ska lägga sig för att sova så är det Bä som 

man i bild ser förbereda sig för natten genom att sätta tandkräm på tandborsten, synligt är 
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just också endast en borste inte två som man kan tänka sig att det borde finnas. På den sista 

bilden syns dem ligga till sängs där Bä fortfarande bär sin rosett på huvudet och de är 

iklädda sina blå respektive röd/rosa nattkläder.  

  

”Kenta och barbisarna” 

När vi ser på bilderna i boken ”Kenta och barbisarna” så blir vissa saker tydligare än andra, 

speciellt om man har i åtanke att boken har ett medvetet genustema och den är menad att 

träda över gränserna mellan könen.  

 Kentas pappa, som vi ser vi i början av boken, bär kamouflagebyxor i 

svart/grå nyanser med en svart tröja till det. Även Kenta bär liknande byxor, fast i en 

militärgrön färg vilket matchas med hans tröja. Hans pappa är stor och mycket muskulös 

med tydliga hår på armarna såväl som på bröstet samt även med skäggstubb. Vid förskolan 

får vi några gånger hastigt se Kentas fröken som är en lite kraftigare kvinna med stor byst 

och vid ett tillfälle med en kaffekopp i handen.  

 Pojkarna på Kentas dagis är även de klädda i mörka färger med kortärmat och 

byxor, likt jeans. De är kortklippta och visas i bild som mycket rörliga och stojiga. 

Flickorna, å andra sidan, ses leka lugnt i sandlådan, cyklandes eller i dockvrån och andra 

utrymmen inomhus. De gestaltas med leenden och stundvis blundandes, vilket kan tolkas 

som att de är trygga och/eller lugna. Flickorna bär blommiga, prickiga kläder i ljusa färger 

så som rosa, rött eller orange. De har på sig klänningar eller längre tröjor med leggings till 

och friserat hår med flätor eller tofsar. Denna uppdelning mellan pojkarnas och flickornas 

utseende kan ses som könsstereotypt och även förmedla till läsaren om, inte bara hur 

pojkar/flickor och män/kvinnor kan se ut, utan även hur de bör/ska se ut.  

 Det beteende som flickorna uppvisar när Kenta önskar vara med i deras lek 

har i forskning upptäckts vara ett könstypiskt beteende hos flickor för att visa på makt i 

olika situationer. Att flickorna tydligt och aktiv låtsas som om Kenta inte är där, fast man 

ser dem i bilderna snegla snett åt hans håll, blir en uteslutning då det på detta vis låter 

personen förstå att den inte får vara med i deras grupp (Eidevald, 2009, s. 28).  

Att flickornas lek i boken innefattar estetiska element samt att de även dansar 

och klär ut sig i eleganta klänningar blir extra intressant att belysa då dessa bifigurer kan ta 

fokus från huvudpersonen Kenta i historien. Böcker gestaltar olika illustrationer av manligt 

och kvinnligt och blir därför av vikt för barns syn på kön och genus (Kåreland, 2005, s. 59). 
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Genom hur flickorna i boken framställs kan det tolkas som om uppfattningar om könen 

befästes då personifiering ges om hur flickor är, alternativt kan tänkas vara. 

Undersökningar av barns lek och beteende i förskolan visar på att dessa traditionella 

könsmönster oftast är tydligt påfallande där pojkar deltog mer i sport av olika slag medan 

flickor har benägenhet att leka prinsess- och mamma-barn-lekar (Kåreland, 2005, s. 69).   

Vidare kan tänkas att Kentas förmåga, såväl som intresse att spela fotboll 

bygger upp en legitimitet att han som pojke går utanför de samhälleliga könsgränser som 

finns när han istället vill leka med Barbie just denna dag. Denna detalj i boken 

problematiserar även Edwards där hon ifrågasätter om det må hända kan vara så att Kenta 

måste vara bra på fotboll för att kunna ”tillåtas” leka med Barbie och/eller klä ut sig i 

klänningar (Edwards, 2008, s. 135-136). Flickpojke, eller flickgosse, är något som 

uppfattas ha en negativ klang och existerar inte ens som ord eller uttryck medan termen 

pojkflicka är både mer vedertaget såväl som accepterat begrepp (Edwards, 2008, s. 135; 

Kåreland, 2005, s. 133; Hallberg, 1998, s. 96). 

  

Verkar böckerna för eller emot traditionella könsmönster? 

De karaktärer som vi läsare får möta i de olika titlarna är många, men vissa starkare än 

andra. Att vi upplever huvudpersonen och analyserar den personens uttryck, beteende och 

utseende kan vara nog så svår men även bifigurerna i litteraturen spelar en roll i hur vi 

påverkas genom deras skildring. Edwards betonar att det ur ett genusperspektiv är 

intressant att se på hur de vuxna skildras för att på så sätt urskilja hur barn får se sina 

framtida roller. Vad de vuxna i böckerna gör, vilka kläder de bär eller hur de pratar kan 

antingen befästa eller upplösa stereotypa könsmönster (Edwards, 2008, s. 136).  

Bu och Bä’s kläder signalerar deras kön även om det inte skulle skrivas ut. Bä bär en rosett 

och färger i rosa och röda nyanser vilket visar på att hon är av kvinnligt kön och även 

färgen ges därmed en betydelse ur ett genusperspektiv (Andersson & Druker, 2008, s. 38).  

I boken om Alfons Åberg får vi bara möta kvinnor vid ett tillfälle där de är helt färglösa, 

nästintill genomskinliga. De står dessutom bakom en man som är helt i färg och är en tydlig 

frontkaraktär i både bild och text. I övrigt genomgående i boken finns det bara manliga 

karaktärer så som Alfons, hans pappa och Småtting som Alfons ska lära hur man spelar 
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fotboll för att nämna några. Huvudpersonerna i barnböcker är oftast av manligt kön och det 

har även visats vara dominerande att pojkar föredrar att läsa om pojkar (Kåreland, 2005, s. 

16). Vidare kan man se hur Alfons i denna bok inte bara funderar på existentiella frågor 

utan dessa formuleras ur situationer, eller händelser, som han upplevt. För att exemplifiera 

så får vi läsa om hur Alfons spottar, hur han ger Viktor en smocka, lär Småtting att bygga 

koja och lira fotboll. Alla aktiviteter, eller företeelser som kan tillskrivas en 

könstillhörighet enligt Nikolajeva´s staplade schema för att underlätta bedömningen av 

gestalternas skildring ur ett genusperspektiv (Nikolajeva, 1998, s. 65).    

 

När vi läser om Kenta så får vi träffa en pojke som just då tröttnat på de lekar han brukar 

leka, han vill inte spela fotboll som han annars ofta gör och han vill inte ens vara på sitt 

dagis egentligen. Vi får uppleva en pojke som inte bara önskar leka med dockor utan som 

även äger en Barbie själv. En dag tar han med sig den till sin förskola och hoppas att han 

ska få leka med den tillsammans med några andra barn. Detta kan ju tolkas som 

könsöverskridande ur ett genus perspektiv då det visar i handling något som är annorlunda 

mot majoriteten av böcker innehållande en huvudkaraktär av manligt kön.  

När man sedan ser närmare på karaktärerna samt hur de framställs i text och 

bild så uppenbarar sig en annan iakttagelse. Genom att visa pojkar och flickor på det vis 

som görs så förmedlas de traditionella könsmönstren till läsaren såväl som ligger som en 

grund i boken. Pojkarna i boken beskrivs som vilda, våldsamma och högljudda. De lekar 

som pojkarna gör består av krig, brottning och bollspel och deras kläder är i mörka nyanser 

med kamouflage-mönster vilket matchar deras lekar. Flickorna presenteras i ljusa, 

färgglada kläder med blommiga mönster samt i en lugn lek ute i sandlådan eller 

stillaliggandes på madrasserna under vilan. Vidare ser vi att det endast är flickorna som är i 

dockvrån, som för övrigt är helt i rosa toner, och leker med Barbies. De leker att deras 

dockor föder barn samt att dockorna ska gå på bal. Färger och omsorgslekar såväl som 

lekar med dockor anses vara traditionella tjejområden och därför kan detta sätt att 

presentera både bifigurerna såväl som illustrera ett rum eller miljön befästa de traditionella 

könsmönstren (Edward, 2008, s. 135).  

Att boken avslutas med att de alla går utomhus för att spela fotboll kan tänkas 

bli en slutgiltig bekräftelse på att Kenta, trots leken med flickorna samt med Barbies och 
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iklädd klänning, ändå fortfarande är den där pojken som i början tyckte om och var bra på 

sport.  

Slutdiskussion  

I den reviderade läroplanen (Lpfö 98, 1998, rev. 2010) finns att läsa om hur vi som arbetar 

inom förskolan ska verka mot traditionella könsroller samt motverka dessa för att bryta de 

mönster som är sedan tidigare väl etablerade i vårt samhälle. Detta inbegriper hur vi 

bemöter barnen och hur vi arbetar med dem för att ge barnen alla möjligheter som står helt 

utanför deras kön och istället utifrån deras person. Likväl som att vi måste se på hur 

förväntningarna som ställs på barnen utifrån kön även påverkar och skapar deras 

uppfattningar om hur de då ”bör” vara. Vi ska då i och med detta verka för att barnen ges 

samma, inte likvärdiga, möjligheter till att utveckla intressen utan inskränkningar (a.a., s. 

5).  

Litteraturen har en stor del i våra liv oavsett om vi är barn eller vuxna. De flesta har en 

relation till olika litteratur fast kanske i olika former. Vi kanske läser själva eller läser högt 

för någon annan. I förskoleverksamheten sker ju naturligt att vi läser för barnen eller 

återberättar historier som vi redan har upplevt eller som måhända har spelat en roll i vårt 

liv. Vi skapar en upplevelse när vi läser böcker eller bläddrar igenom en bilderbok. Vissa 

av dessa böcker lämnar ett större avtryck än andra och genom dessa skapas även en 

uppfattning och tanke om situationer vi kan relatera till. Edwards påpekar att litteraturen 

ofta är en spegling av samhället som genom sin presentation kan antingen befästa eller 

förändra traditionella mönster. Hon betonar då att bokvärlden blir en viktig del, samt utgör 

en roll, i barnens identitetsskapande. Litteraturen är en av de kanaler som barn möter och 

formar deras uppfattningar om världen såväl som att den förmedlar förståelse om hur vi 

som människor ska, eller förväntas vara (Edwards, 2008, s. 134). Om vi uppmärksammar 

det faktum att bilderboken förmedlar en bild av både vuxna och barn så kan vi ge boken ett 

extra värde i vårt arbete för jämställdhet och den värdegrund vi förbinds förmedla ur 

läroplanen. Edwards skriver om hur litteraturen faktiskt kan ge ett annat perspektiv och att 

den kan bidra till motsatta illustrationer av hur kvinnor och män är istället för att vi fylls 

upp med en och samma skildring av hur vi är, klär oss, ser ut och beter oss oavsett ålder 

men alltid utifrån kön (a.a.).  
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För varje ny del som jag analyserade fann jag nya sätt att se och nya aspekter av litteraturen 

som tidigare passerat mig obemärkt. Urvalet av barnböcker har i denna studie varit väldigt 

skilda i form av handling och åldersinriktning, även med stora skillnader i utformning såväl 

som språk. Trots detta har jag kunnat urskilja ett könsmönster i dem alla och genom 

analysens djupa undersökande har det synliggjort hur de traditionella könsmönster som vi 

ämnas motarbeta istället främjas genom barnböcker. Vidare intressant fann jag det vara att 

den bok som var specifikt ämnad att belysa genusfrågor och var skriven med en jämlik 

tanke, "Kenta och barbisarna", visade på många fler detaljer som befäste könsroller. Detta 

mer än någon av de andra böckerna. 

Att forska i detta ämne har varit väldigt givande och intressant. Den empiriska insamlingen 

har förvisso varit kvalitativ och väldigt begränsad i förhållande till utbudet vilket resulterar 

i något som inte ger en helhetssyn på vad barnböckerna kan tänkas presentera för oss. Men 

å andra sidan har många fler delar och vinklingar framträtt i och med den koncentrerade 

mängd litteratur som legat till underlag för detta arbete. Dessa delar har också förvånat mig 

då jag har läst alla dessa böcker sedan tidigare i både mitt yrke som för mina egna barn 

utan att jag reagerat på de bitar som jag faktiskt funnit i mina analyser. Det blir då viktigt 

att vi ser kritiskt på vad vi läser för barnen, lika viktigt som hur vi ser på genus och barnen 

utifrån det. 

 

Vidare forskning 

För vidare forskning finner jag det intressant att se på barns uppfattningar om böcker eller 

om hur personerna framställs i litteraturen, det vill säga hur barnen upplever karaktärerna. I 

och med detta arbete har jag fått syn på många detaljer i barnlitteraturen som jag, trots egna 

erfarenheter som förälder, inte sett eller tänkt på. Att belysa genusfrågor finner jag oerhört 

viktigt, då främst för att vi som jobbar med barn i olika former ska kunna synliggöra både 

våra handlingar såväl som vårt förhållningssätt.  
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