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Svensk titel:  Mästare med mullig modell eller försörjare med 
funktionshinder. Bilden av konstnären i bibliotekens 
konstlitteratur för barn. 

 
Engelsk titel: A master and his model or a disabled breadwinner. The 

representation of the artist in children’s literature of art, 
available in Swedish libraries. 
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Kollegium:  Kollegium 1 
 
Färdigställt:  2004 
 
Handledare:  Lena Waldau 
 
Abstract: This master’s thesis is a gender study of the role of the artist 

in children’s literature of art. The study comprises forty-
three children’s books presenting the life of a historic, 
contemporary or fictional artist. The books are published 
from the 1960’s to the present day. They are written or 
translated into Swedish and available in Swedish libraries. 
The representation of the artist is examined separately in the 
text and in the illustrations. The text analysis is carried out 
with the elaborated gender questions of Lissa Paul. The 
analysis of the illustrations is carried out by semiotics and a 
model by Gustaf Cavallius.  
In the literature I find that the gendering of the artist remains 
biased through the years. A white western male artist 
predominates greatly. The story of a talented, but 
misunderstood and poor, young boy ends in a successful and 
world-famous artistry. When a female artist is portrayed she 
is either an illustrator of children’s books and a breadwinner, 
with artistry as a source of income, or disabled, with artistry 
as compensation for another profession.  
I also pay attention to gender representations in general. Men 
represent a greater variety and has a closer connection to 
society in comparison with the representation of women.  
In spite of the fact that there is a decrease in children’s 
reading of books in favour of other media, I recommend an 
increase in publishing children’s books including greater 
gender equality. 

 
Nyckelord: barnböcker bilderböcker fackböcker konstböcker 

konstnärsroll könsroller genus 
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1. INLEDNING 
 
1.1  Ämnesval 
 
1949 skrev Simone de Beauvoir i Det andra könet att ingenting kan vara tråkigare än 
böcker om berömda kvinnors liv, de utgör utomordentligt bleka figurer vid sidan av de 
stora männen och de flesta dväljs i skuggan av någon manlig hjälte.1  
 
Ett halvt sekel senare - april 2001 - läste jag i Dagens Nyheter en recension av en 
barnbok där en ung pojke möter arkitekten Antonio Gaudís verk.2 Recensenten Stina 
Zethraeus påpekade att det verkade vara grabbarnas version av Linnea i målarens 
trädgård. Dessutom konstaterade hon att bilderboken om ett barn som fascineras av en 
kvinnlig konstnär, författarinna eller forskare ännu inte synts till. 
 
Raderna fastnade i mitt huvud. Min utbildning på Bibliotekshögskolan hade just väckt 
mitt intresse för barnens bilderböcker, och sedan tidigare hade jag en fil kand i 
konstvetenskap med genusinriktning. När jag själv har föreläst om kvinnor och konst 
har jag inlett med att läsa berättelsen om konstnären Pablo Picasso ur barn- och 
ungdomsboken Vad är modern konst?.3 Berättelsen innehåller alla de ingredienser som 
tillhör den inom genusorienterad konstvetenskap så kritiserade ”Berättelsen om det 
manliga, moderna konstnärsgeniet”.  
 
För att se om det verkligen förhöll sig så illa med dessa böcker som Zethraeus påstod, 
började jag läsa den konstlitteratur för barn som fanns att tillgå på biblioteken i Växjö 
kommun. När jag som biblioteksassistent senare blev ombedd att plocka fram litteratur 
om konst till skolelever och andra yngre låntagare blev jag väldigt frustrerad. I böckerna 
firade en konservativ, stereotyp och mansdominerad bild av konstnären triumfer. Det 
var ett förhållande som starkt skilde sig från vad jag då och idag upplever i min vardag 
som konstrecensent. Där träffar jag ständigt på kvinnliga konstnärer och på de högre 
svenska konstutbildningarna dominerar nu kvinnorna som studenter.4  
 
När det gäller konstlitteratur för vuxna så har trots allt en ökande genusmedvetenhet 
smugit sig in. En fråga som därför dök upp i mitt huvud var om barnlitteratur allmänt 
inbjuder till konservatism och schablonisering i sin pedagogiska strävan efter tydlighet? 
Eller är det så att när författarna försöker leva sig in i hur det är att vara barn, då 
regredierar de samtidigt till de grundläggande värderingar om könsroller som gällde i 
deras egen barndom? Eller är det ännu värre – uttrycker barnlitteraturen de värderingar 
som vi egentligen omfattar, men som vi av politisk korrekthet inte vill kännas vid? 
 
När jag började ta del av litteraturen insåg jag naturligtvis att jag inte var först på plan 
med att ställa dessa frågor. Redan 1972 påpekade Kari Skjønsberg att förändringar i 
samhällsstrukturen slår igenom mycket långsammare i barnböcker än i verkligheten. 5 
Eftersom barnboken passerar flera instanser innan den kommer ut så får vi väl anta att 
                                                                 
1 Beauvoir 2002, s. 345. 
2 Zethraeus 2001, s. 3. 
3 Nordenfalk 1986, s. 2-13. 
4 Statistiska centralbyrån (2003-12-17). Grundutbildning - Registrerade studenter höstterminen 2002, 
Tabell UF20 SM0301 http://www.scb.se/statistik/UF/UF0203/2003M00/UF0203_GR_tab2.xls  [Läst 
2004-03-25]. 
5 Skjønsberg 1972, s. 192. 
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detta är den samhällsbild som inflytelserika grupper vill ska förmedlas till barnen, 
tillspetsar hon argumentationen.  
 
Dessa mer övergripande frågor berör jag i uppsatsens teoretiska bakgrund. Men då 
frågorna är för omfattande för en magisteruppsats bestämde jag mig för att begränsa 
uppgiften till att via analys av texter och illustrationer i barnlitteraturen se närmare på 
vilken bild av konstnären som förmedlas. Är bilden verkligen så ensidig som min 
snabba genomgång visade? 
 
1.2 Problemformulering, frågeställning och syfte 
 
Romulu Enmark skriver i Att definiera biblioteksverksamhet att han inte betraktar 
biblioteken som förmedlare av böcker, tidskrifter, grammofonskivor etcetera.6 Det 
handlar istället om överföring av de nämnda mediernas innehåll. Lite längre fram 
skriver han hur biblioteken förväntas verka för demokrati och jämställdhet.7 Jag delar 
hans åsikter och därmed hade jag som biblioteksanställd ett problem. Jag upplever 
innehållet i stora delar av barnlitteraturen, då inte minst konstlitteraturen, som långt 
ifrån jämställt. 
 
Av ovanstående resonemang under Ämnesval och vid senare genomgång av litteraturen 
utkristalliserade sig följande frågeställning som möjlig att besvara i uppsatsen: 

• Vilka bilder – rent visuella såväl som metaforiska i texter - av konstnärer 
förmedlar konstlitteratur på svenska för barn? 

• Skiljer sig dessa bilder av den kvinnliga respektive manlige konstnären åt? 
• Skiljer sig överhuvudtaget bilden åt mellan kvinnor och män? 

 
Den sista frågan vidgar perspektivet något. Så även om undersökningen behandlar ett 
specialområde är min förhoppning att resultatet ska kunna appliceras på andra delar av 
barnlitteraturen.  
 
Mitt syfte är följaktligen att undersöka hur det ser ut i den nämnda konstlitteraturen, 
som senare visade sig vara utgiven under de senaste fyrtio åren. Resultatet skulle kunna 
användas till en diskussion om genus i barnböcker bland författare och illustratörer, 
inom biblioteks- och förlagsvärlden såväl som inom barnomsorgen. Jag påbörjar den 
diskussionen i slutet av uppsatsen genom att se hur litteraturen kan tänkas påverka de 
unga läsarna. Universitet och högskolor anklagas ofta för att den kunskap som vinns – 
inte minst inom genus - stannar innanför akademiernas väggar. Min önskan är att 
uppsatsens resultat ska nå de nämnda grupperna, ett ansvar som inte minst vilar på mig. 
Tidskrifter och dagstidningar har dock börjat uppmärksamma problemet, vilket mitt 
citat i inledningen visar. Som jag bedömer situationen är det angeläget att 
produktionsledet – författare, illustratörer och förläggare – får en ökad 
genusmedvetenhet, då bibliotek och barnomsorg inte kan köpa in litteratur som ännu 
inte existerar. 
 

                                                                 
6 Enmark ”okänt årtal”, s. 152. 
7 Enmark ”okänt årtal”, s. 158. 
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1.3 Disposition  
 
Uppsatsen inleds med en redovisning av hur jag har sökt litteratur och en 
forskningsöversikt gällande genus i för uppsatsen aktuella ämnesområden. En definition 
av barnlitteratur inleder redogörelsen för fakta- respektive bilderböcker för barn. Vad 
som finns skrivet om genus i barnlitteratur samt val av textanalys samsas under samma 
kapitel som genus i konstvetenskap och konstnärsrollen genom tiderna. Vad en 
bildanalys med fokus på genus och bilderböcker bör innehålla avslutar detta 
teorikapitel.  
 
Den ovanstående redogörelsen är tänkt att förankra uppsatsen i forskningsområdet och 
att tillsammans med frågeställning och syfte vara utgångspunkten för metodvalet. 
Metoden beskriver jag i nästa kapitel samtidigt som jag redovisar urval och 
avgränsningar för undersökningen. Därefter läser jag och tolkar den aktuella 
konstlitteraturen för barn enligt den beskrivna metoden. I det sista kapitlet diskuterar jag 
materialet och besvarar frågeställningen, samt påbörjar en diskussion om vad ett 
eventuellt resultat kan ha för betydelse. En sammanfattning avslutar och följs av en 
litteratur-, käll- och bildförteckning. 
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2. LITTERATURSÖKNING OCH  
TIDIGARE FORSKNING 
 
Här redogör för jag hur har sökt och funnit litteratur till uppsatsen. En 
forskningsöversikt gällande genusperspektivet inom för uppsatsen aktuella områden 
som biblioteks- och informationsvetenskap och barnlitteratur följer. Under 
forskningsöversikten finns också de teoretiska infallsvinklar samlade som inte 
behandlas under de följande avsnitten om barnlitteratur och genus i konstvetenskap. 
 
2.1 Litteratursökning 
 
Såväl undersökningens barnböcker om konstnärer som teorigrundande litteratur har jag 
funnit genom att söka i olika databaser - LIBRIS, bibliotek.se, barnboksinstitutets 
ELSA, Växjö stadsbiblioteks respektive Växjö universitetsbiblioteks lokala kataloger, 
Artikelsök, ELIN@ - och sist men inte minst i forsknings- och uppsatsregistren på de 
svenska universitetens litteratur- och konstvetenskapliga institutioner samt 
biblioteksutbildningar. De sökord jag har använt i olika kombinationer är ”konst”, 
”konstnär”, ”barn- och ungdomslitteratur/böcker ”, ”genus”, ”könsroller”, 
klassifikationerna uIbz (om särskilda konstnärer, för barn och ungdom) och Hcf(yb) 
(bilderböcker för barn). Därutöver har litteraturförteckningar i för ämnet relevanta 
böcker naturligtvis varit till hjälp. Mina tidigare studier i och mitt intresse för genus i 
biblioteks-, informations-, konst- och litteraturvetenskap har skapat ett personligt 
bibliotek där jag har kunnat söka material. 
 
När det gäller konstnärsbilden i barn- och ungdomslitteraturen får jag luta mig mot 
bilden av konstnären, konstnärsrollen med mera som den finns beskriven inom 
konstvetenskapen – och då inte minst hur den beskrivs inom den genusorienterade 
konstvetenskapen. Jag har nämligen inte funnit något dokumenterat material med denna 
specifika frågeställning. Förklaringen kan naturligtvis vara att jag har misslyckats i min 
informationssökning. Andra möjliga förklaringar är att, som jag redogör för nedan, 
forskningen inom barnlitteratur varit lågt prioriterad och förbisedd. Detsamma gäller 
genusforskningen, som dessutom är en förhållandevis ny vetenskap. Konst och bild 
tillhör inte grundskolans kärnämnen, varför jag kan tänka mig att litteratur inom detta 
område inte heller drar uppmärksamheten till sig inom den pedagogiska 
forskningssfären. Redaktionen på Kvinnovetenskaplig tidskrift förklarar situationen för 
genus med att konstvetenskap är ett inom universitets- och högskolevärlden 
jämförelsevis litet ämne.8 Därav följer en låg genomströmning av nya idéer, vilket gör 
att det inom ämnet förhärskande manliga genibegreppet kan sitta kvar i orubbat bo.  
 

                                                                 
8 1992 Från redaktionen. Kvinnovetenskaplig tidskrift , nr 1, s. 1. 
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2.2 Tidigare forskning 
 
Innan jag behandlar genusforskningen inom barnlitteraturen beskriver jag kort 
genusforskningen i allmänhet och dess roll inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
2.2.1 Forskning om genus  
 
Mycket kort skulle förutsättningarna för genusforskningen, enligt Anne Marie Berggren 
i artikeln Genusforskning. Vad är det?, kunna ses i ljuset av den idédebatt som uppstod 
under senare delen av 1900-talet. Under begrepp som postmodernism och 
poststrukturalism framfördes då tankar om att det moderna projektet hade havererat. Det 
var ett projekt som under tre århundraden stått stadigt på hörnpelarna förnuft, ständig 
utveckling och systematiskt uppbyggd kunskap. Kvar fanns en söndersprängd verklighet 
med en mängd subjektiva föreställningar, där makten över språket spelade en stor roll. 
Och språket ansågs vara socialt konstruerat, liksom könet.9   
 
Genusforskningen representerar en av dessa nya föreställningar. Vad detta perspektiv 
har visat sig kunna tillföra forskningen preciseras i utbildningsdepartementets skrift 
Genusperspektiv i forskningen.10 Där framhålls hur den synliggör kvinnors verklighet, 
blottlägger könsmässiga hierarkier, berikar vetenskapens självförstående och skapar mer 
allmänmänskliga artefakter (det vill säga ting och regelsystem). Innan jag går vidare 
definierar jag för tydlighets skull begreppet genus. Enligt skriften Kön eller genus 
betecknar genus ett betydelsesystem som består av två varandra motsatta och 
uteslutande kategorier vari människor placeras.11 Genus baseras på en kulturell tolkning 
av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är följaktligen inte de 
biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan det är tolkningen av dessa. 
 
2.2.2 Forskning om genus inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
I min pågående distansutbildning på Bibliotekshögskolan i Borås har genusperspektivet 
behandlats vid ett förläsningstillfälle, därefter har det inte nämnts. När jag ser i BHI:s 
uppsatsregister upptäcker jag till min förvåning att det inte är ovanligt med ett 
genusperspektiv, vilket gläder mig.12 När jag sedan läser vidare i de övriga svenska 
utbildningarnas uppsatsregister i biblioteks- och informationsvetenskap ser jag att 
författarna använder sig av genusteorier från andra discipliner. Det är inte särskilt 
förvånande med tanke på att såväl biblioteks- och informationsvetenskap som genus är 
tvärvetenskapliga ämnen. Det närmaste jag kommer en specifik metod för biblioteks- 
                                                                 
9 Berggren 1998, s. 38.  
10 Genusperspektiv i forskningen Ds 1996:26, s. 9-10.  
11 Lundgren-Gothlin 1999, s. 5. 
12 Se exempelvis: 
Alvarsdotter, Bodil (2002). Barnbokens kön: Genusaspekter i litteratur och aktörer på marknaden. Borås: 
Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, 
2002:6). 
Kristiansson, Cecilia (2003). Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv . Borås: Bibliotekshögskolan. 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, 2003:47). 
Pettersson, Karin (2001). Den manliga heterosexuella normen: En analys av SAB-systemet utifrån ett 
feministiskt  och queerteoretiskt perspektiv. Borås: Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, 2001:73). 
Stiernstedt, Cecilia & Wassholm, Johanna (2004). Könsmärkning och statusrelevans i 
folkbiblioteksvärlden. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, 
2004:57). 
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och informationsvetenskap är när forskaren Hope A Olsen lanserar feministisk 
dekonstruktion, en kritisk metod.13 De uppsatser som behandlar barnlitteratur ur ett 
genusperspektiv använder sig av litteraturvetenskapliga genusteorier. Jag gör samma val 
i min uppsats och dubblerar med konstvetenskapliga genusteorier, då jag bedömer att de 
tillsammans blir produktivast för min frågeställning.  
 
2.2.3 Forskning om genus inom barnlitteratur 
 
”Allmän litteraturvetenskap behandlar oftast barnlitteratur som andra sortens litteratur, 
precis som populärlitteratur, kvinnolitteratur, arbetarlitteratur, invandrarlitteratur, och så 
vidare.” 14   
 
Med de raderna inleder professorn i litteraturvetenskap Maria Nikolajeva Barnbokens 
byggklossar och samma författare skriver ett par år senare i Bilderbokens pusselbitar: 
 
”Medan seriösa genusstudier fortfarande är sällsynta inom barnlitteraturforskningen 
skulle jag säga att inom bilderboksforskningen är de obefintliga.”15 
 
Barnlitteraturen har överhuvudtaget behandlats styvmoderligt inom 
litteraturvetenskapen, och ännu sämre är det med den del av barnlitteraturen som kallas 
bilderböcker. Samtidigt påpekar Maria Nikolajeva hur alla – inte minst barn – ständigt 
utsätts för visuella medier, och hur visuell läskunnighet blir viktigare än någonsin. Hon 
menar att bilderboken har en utomordentligt framträdande roll att spela i utvecklingen 
av denna specifika läskunnighet.16 
 
I jämförelse med andra bildkonstnärer är bokillustratörerna ett försummat släkte, och i 
särskilt hög grad gäller detta barnboksillustratörerna, skrev Lars Furuland och Mary 
Ørvig några år tidigare i Ord och bilder för barn och ungdom 1.17 Till saken hör att den 
akademiska undervisningen gällande barnlitteratur i vårt land var i sitt begynnelseskede 
runt 1970.18 Och än sämre är det med faktaboken för barn, vilken de konstaterar att 
varken kritik eller forskning har intresserat sig för.19 När jag har letat efter litteratur till 
denna uppsats kan jag konstatera att det efter 1990 inte har hänt så mycket i svensk 
forskning. Inom den anglosaxiska forskningsvärlden finns dock artiklar att tillgå om 
faktaböcker för barn. Men det handlar då oftast om läromedel, och av nedanstående 
redogörelse för faktaböckernas innehåll framgår att de inte ingår i mitt material. Så när 
det gäller genus och faktaböcker för barn är i det närmaste inget dokumenterat.  
 
Likväl har det under de senaste åren skett en utveckling inom området, och som rubrik 
till en litteraturvetenskaplig introduktion har Boel Westin frågan ”Vad är 
barnlitteraturforskning?”. Hon besvarar frågan med en översikt om vad som varit och nu 
är. Barnlitteraturen behandlas inte längre som ett fält för sig, utan den placeras istället i 
mer övergripande kontexter, estetiskt, kulturellt, ideologiskt, sociologiskt och så 

                                                                 
13 Pettersson 2001, s. 22. Karin Pettersson redogör i sin magisteruppsats för Hope A Olsens metod. 
14 Nikolajeva 1998, s. 11. 
15 Nikolajeva 2000, s. 173. 
16 Nikolajeva 2000, s. 264. 
17 Furuland & Ørvig 1990, s. 337. 
18 Furuland & Ørvig 1990, s. 13. 
19 Furuland & Ørvig 1990, s. 325. 
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vidare.20 En kvarstående fråga är på vad sätt barnlitteraturen skiljer sig ifrån 
vuxenlitteraturen. En skillnad är att den är skriven av vuxna men riktar sig till barn. 21 
Barnbokens form och innehåll är anpassade till barns läsfärdighet och psykologiska 
status – adaption. Den har därmed en didaktisk hållning vilket begränsar dess estetiska 
frihet i förhållande till vuxenlitteraturen .22 En grundtanke är att barnlitteraturen inte har 
samma strävan att vara unik, tvärtom är det en poäng att texterna liknar varandra.23 
Under senare år har en förskjutning skett mot uppfattningen att det finns en rad olika 
former av barnlitterära texter.24 Men det finns en egenskap som utmärker en stor del av 
barnlitteraturen – samverkan med andra konstarter som bild.25 Forskningen kring 
interaktionen mellan text och bild inleddes på 1980-talet och har sedan dess 
intensifierats, skriver Westin, och skänker därmed en förhoppning om en ljusnande 
framtid.26  
 
I Barnbokens byggklossar redogör Maria Nikolajeva kort för barnboksforskningens 
teorier och metoder.27 Teorierna baseras på litteraturens fyra studieobjekt – text, 
verklighet, författare och läsare – och indelas enligt följande:  

• Teorier som undersöker relationen mellan texten och verkligheten kallas 
mimetiska. De betraktar litteraturen som en avspegling av den verkliga världen. 
Här hamnar litteratursociologi och marxistisk litteraturteori. 

• Teorier som undersöker relationen mellan texten och dess upphovsman kallas 
författarorienterade eller expressiva. Biografiskt-psykologiska analysmodeller 
vill visa hur författarens personlighet sätter sin prägel på litterära texter. Här 
hamnar även studier av ideologier och vuxnas manipulation av barn genom 
texterna. 

• Teorier som undersöker relationen mellan texten och dess mottagare kallas 
läsarorienterade eller subjektiva metoder. De flesta har sitt ursprung i 
receptionsestetik och enligt läsarorienterade modeller existerar inga litterära 
texter om det inte finns en läsare. 

• Teorier som undersöker texten kallas textcentrerade eller objektiva. De kan 
studera en texts inre struktur – strukturalistiska teorier – eller ömsesidiga 
relationer mellan flera texter – tematisk kritik, intertextualitet. 

 
Genusstudier är snarare ett samlingsnamn än en enhetlig modell. Följdriktigt berör min 
uppsats samtliga punkter, även den läsarorienterade. Den läsarorienterade studien kräver 
någon form av undersökning av mottagandet såsom intervjuer och/eller enkäter med 
läsare. Den osäkerhet som är behäftad med dessa metoder är orsaken till att jag har valt 
bort dem i min uppsats. Men i sista delen av min diskussion använder jag mig av redan 
genomförda undersökningar, och där framkommer då även deras motstridiga resultat. I 
kapitlet Urval, begränsningar och metod utvecklar jag mitt metodval ytterligare. 
 

                                                                 
20 Westin 2002, s. 130. 
21 Westin 2002, s. 131. 
22 Westin 2002, s. 133. 
23 Westin 2002, s. 136. 
24 Westin 2002, s. 137. 
25 Westin 2002, s. 138. 
26 Westin 2002, s. 139. 
27 Nikolajeva 1998, s. 23. 
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3. BARNLITTERATUR 
 
Det analyserade materialet vilar på de två benen fakta- respektive bilderböcker för barn. 
En redogörelse för fakta- respektive bilderböckernas historia och innehåll förser läsaren 
och mig med nödvändiga bakgrundskunskaper. En definition av barnlitteratur inleder. 
 
3.1 Definition av barnlitteratur 
 
Maria Nikolajeva ger i Barnbokens byggklossar följande arbetsdefinition: 
”Med barnlitteratur menar jag litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och 
behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik. Med barn menar jag, i 
enlighet med FN:s definition, människor mellan 0 och 18 år.”28  
 
Nikolajeva gör i denna definition ingen åtskillnad mellan barn och ungdom. Några av de 
böcker jag analyserar riktar sig säkerligen till ungdomar. Då det oftast inte är ett klart 
uttalat förhållande har även jag valt att inte göra någon åtskillnad i min uppsats, utan 
samlar allt under beteckningen ”barnlitteratur”. 
 
3.2 Faktaböcker för barn 
 
3.2.1 Faktabokens historia 
 
Lars Furuland och Mary Ørvig skriver i introduktionen till Ord och bilder för barn och 
ungdom 1: Barnlitteraturen: Historik, kommentarer, texturval att den första boken för 
ett barn ofta var en faktabok.29 De första böckerna som skrevs och utgavs för barn – 
även före upplysningstiden då en barnlitteratur i egentlig mening skapades – hade ett 
undervisande syfte. Men det dröjde till långt in på 1800-talet innan en speciell faktabok 
för barn, vid sidan av skolböckerna, började ta form. Innehållet kunde bestå av dialoger 
där ett vetgirigt barn frågade och en vuxen svarade. Ofta var det de naturvetenskapliga 
och tekniska framstegen som behandlades.30 Ett exempel är de geografiska upptäckterna 
som förde med sig att reseskildringen kring sekelskiftet 1800 blev en huvudgenre, och i 
spåren följde robinsonader och missionärsberättelser i söndagsskolepressen. 31 Så här i 
postkoloniala tider är det värt att notera hur det är först efter andra världskriget som det 
uppstår en medveten strävan att komma bort från de många rasschablonerna som hörde 
till genren. 32 
  
Men de naturvetenskapliga framstegen ledde vid denna tid ofta till konflikt med 
religiösa frågeställningar och samhällets etablerade åsikter.33 Mest motstånd mötte 
sexualupplysningen, och i Sverige sker ett genombrott för sådan litteratur först på 1940-
talet.34 Ända sedan 1500-talet fanns däremot böcker med uppföranderegler för det 

                                                                 
28 Nikolajeva 1998, s. 12. 
29 Furuland & Ørvig 1990, s. 16. 
30 Furuland & Ørvig 1990, s. 325. 
31 Furuland & Ørvig 1990, s. 330. 
32 Furuland & Ørvig 1990, s. 331. 
33 Furuland & Ørvig 1990, s. 325. 
34 Furuland & Ørvig 1990, s. 332. 
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”växande släktet”. 35 Reglerna skilde sig åt för pojkar och flickor. Furuland och Ørvig 
påpekar hur det här svart på vitt går att följa könens skilda historia i vårt västerländska 
samhälle.36  
 
En för denna uppsats intressant genre tar sin början med den grekiske essäisten 
Plutarkos och hans levnadsteckningar över framstående personligheter i det antika 
Sparta. Han fick ge namn åt sedelärande biografier – plutarker – över berömda män. Att 
kvinnor och barn porträtterades hörde naturligtvis till undantagen. 37 Efter andra 
världskriget utvecklades biografin till en bok riktad till högre åldrar.38 
 
Lars Furuland och Mary Ørvig slutar sin genomgång med att konstatera hur 
gränsdragningen mellan skönlitteratur och facklitteratur bara blir allt vanskligare att 
göra. Som författarna konstaterar har varken kritik eller forskning intresserat sig för 
faktaboken. 39 Jag har följaktligen inte funnit någon mer litteratur som belyser de senare 
årens utveckling. Därför sätter jag punkt med Svenska barnboksinstitutets konstaterande 
att det har skett en nästan trettiofemprocentig ökning av utgivningen för de svenska 
faktaböckerna för barn 2003, jämfört med föregående år. Den översatta faktalitteraturen 
minskade däremot.40 
 
3.2.2 Faktabokens innehåll 
 
När jag från faktabokens historia går över till dess innehåll vänder jag mig till 
Faktaboken i skolan: Tre uppsatser. I ett av kapitlen definierar Åsa Lundgren och Siv 
Lundmark en faktabok kort och gott som en bok vilken förmedlar faktakunskaper. 
Läroböcker innefattas inte.41 Faktaböckerna indelar Lundgren och Lundmark i tre 
huvudgrupper: 
• Uppslagsbok – har ett stort antal artiklar ordnade alfabetiskt eller systematiskt efter 

uppslagsord. 
• Handboken – ger en handledning eller koncentrerad översikt över ett ämne. 
• Resonerande faktabok – är flertalet övriga faktaböcker. 
 
Det är den resonerande faktaboken som behandlas i den fortsatta framställningen. Det 
första som Åsa Lundgren och Siv Lundmark lyfter fram är att faktabokens omslag ska 
vara lockande och att baksidestexten ska väcka intresse och nyfikenhet för boken. Ett 
efterord i faktaboken kan visa hur den som blivit intresserad av ämnet kan studera 
vidare,42 och litteraturförteckningar förekommer alltför sällan i barnens faktaböcker.43 
Det är viktigt att faktaboken belyser sitt ämne ur olika synvinklar och ger ett allsidigt 
faktaurval, som naturligtvis ska vara tillförlitligt. Den får ta ställning och förmedla 
åsikter, men inte förtiga fakta som kan tala mot de framförda idéerna.44 Om författaren 

                                                                 
35 Furuland & Ørvig 1990, s. 327. 
36 Furuland & Ørvig 1990, s. 328. 
37 Furuland & Ørvig 1990, s. 329. 
38 Furuland & Ørvig 1990, s. 330. 
39 Furuland & Ørvig 1990, s. 333, 325. 
40 Svenska barnboksinstitutet (april 2004). ”Årgång 2003”: Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet. 
http://www.sbi.kb.se/bpdoku03.html [Läst 2004-07-15] 
41 Lundgren & Lundmark 1983, s. 48.  
42 Lundgren & Lundmark 1983, s. 49. 
43 Lundgren & Lundmark 1983, s. 50. 
44 Lundgren & Lundmark 1983, s. 50. 
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tar klar ställning till något och öppet redovisar sin ståndpunkt är det lättare för läsaren 
att instämma eller protestera.45 I anslutning till detta kan jag inte låta bli att inflika 
Maria Nikolajevas avvikande åsikt att faktaböcker per definition måste undvika alla 
former av tvetydighet!46 
 
Detaljer, bilder och stämningar ger skildringen liv så att boken inte blir en doftlös 
faktaanhopning. För att barn ska kunna tillägna sig kunskapen krävs att boken utgår från 
något som barn känner till.47 Svåra ord kan behöva förklaras.48 Utviksblad och lyft-upp-
flikar bidrar till att fästa uppmärksamheten på speciellt viktiga saker.49 En god faktabok 
informerar inte bara korrekt om vad som sker. Den försöker också förklara hur och 
varför, samt visar processen bakom skeendet.50 
 
Illustrationerna ska vara tydliga, informativa och stämma med vad texten säger. Ett 
personligt bildmaterial med konstnärliga ambitioner förhindrar att boken drunknar i den 
bildflod som omger barn. Illustrationerna ska undvika schabloner.51  
  
Allra sist ställer Åsa Lundgren och Siv Lundmark några retoriska frågor till faktaboken. 
Kan den utveckla barnets kritiska förmåga, förmedla inlevelse och medge 
identifikation? Kan boken vidga förståelsen för det egna jaget och andra människor? 
Kan den hjälpa barnet att iaktta och bearbeta verkligheten? 52 
 
3.3 Bilderböcker för barn 
 
Därmed går jag över till bilderböckerna, som utgör den andra delen av litteraturstudiens 
material. En jämförelse mellan dessa båda kapitels omfång bekräftar Lars Furulands och 
Mary Ørvigs konstaterande om forskningens låga intresse för faktaboken.   
 
3.3.1 Bilderbokens historia 
 
Romantikens intresse för folkliga sagor, rim, ramsor och visor gjorde att de började 
upptecknas och sedan bearbetas för barn i början på 1800-talet.53 Med Friedrich Justin 
Betruchs omfångsrika verk Bilderbuch für Kinder, utgivet 1790-1830, togs 
beteckningen bilderbok i allmänt bruk. Vid samma tid vänder man sig för första gången 
till kända konstnärer när det gäller illustrationer till böcker avsedda för barn, 54 och med 
konstnärerna kom även olika konstriktningar att avspegla sig i bilderböckerna.55 
Litografins (en grafisk reproduktionsmetod) landvinningar kring mitten av 1800-talet 
var den tekniska förutsättningen för bilderbokens genombrott.56 En milstolpe i 
bilderbokens historia blev Heinrich Hoffmans Der Struwelpeter oder lustige 

                                                                 
45 Lundgren & Lundmark 1983, s. 58. 
46 Nikolajeva 2000, s. 9. 
47 Lundgren & Lundmark 1983, s. 51. 
48 Lundgren & Lundmark 1983, s. 53. 
49 Lundgren & Lundmark 1983, s. 58. 
50 Lundgren & Lundmark 1983, s. 60. 
51 Lundgren & Lundmark 1983, s. 54. 
52 Lundgren & Lundmark 1983, s. 60. 
53 Furuland & Ørvig 1990, s. 15.  
54 Furuland & Ørvig 1990, s. 338. 
55 Furuland & Ørvig 1990, s. 339. 
56 Furuland & Ørvig 1990, s. 16. 
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Geschichten und drollige Bilder från 1846.57 Men i övrigt anses den moderna 
bilderboken vara en produk t av det viktorianska England. Där hade exempelvis 
konstnären och diktaren William Morris inlett ett fälttåg för folkets konstnärliga fostran. 
Walter Crane var påverkad av Morris och gav tillsammans med Edmund Evans ut ”toy 
books”, dekorativa och billiga bilderböcker i häftesform. 58  1902 bröt Beatrix Potter 
med sin The Tale of Peter Rabbit den tidigare bilderbokstraditionen. Hon vände sig med 
den korta texten och pedagogiska handlingen till det riktigt lilla barnet.59  
 
När det gäller svenska förhållanden brukar Jenny Nyströms Barnkammarens bok från 
1882 betraktas som den första svenska originalbilderboken. Ytterligare två kvinnliga 
konstnärer – Ottilia Adelborg och Nanna Bendixson – debuterade kort därefter. Vid 
sekelskiftet 1900 debuterar en fjärde - Elsa Beskow. Trots Beskows insats skulle denna 
tid och fram till andra världskrigets slut bli en mellanperiod i bilderbokens utveckling. 
Nationellt rådde stillestånd på bilderboksmarknaden och importen utifrån var mycket 
liten. När isoleringen bröts efter kriget förbättrades barnboksförbindelserna mellan 
länderna.60 Efter andra världskriget dök också fotografiet upp i barnens bilderböcker. 
Men oftast har fotobilderboken för barn istället blivit en faktabok.61 I den danska nya 
bilderboken som växte fram i början av 40-talet sattes barnet och dess vardag i centrum. 
Många svenska illustratörer var tidningstecknare med en naiv tecknarstil som härmade 
barns sätt att teckna. Denna stil tog många illustratörer efter, som exempelvis Gunilla 
Bergström i sina böcker om Alfons Åberg. 62  
 
Under 1960- och 70-talen breddades motivkretsen för bilderböckerna. Politiskt-sociala 
orättvisor, daghemsliv, skilsmässor och döden var inte längre tabu. 63 På 1980-talet fick 
fantasin och sagan en renässans och intresset för vardagsskildringarna minskade.64 Den 
barnbokens estetiska nyorientering som allmänt präglade 1990-talet gällde i ovanligt 
hög grad bilderboken. Berättandet blev mer polyfont och hade inte sällan grotesken som 
återkommande mönster, något som avviker från barnboken traditionella grundmönster 
hem-uppbrott-hemkomst. Gränsen mellan barn- och vuxenlitteratur har blivit mer 
otydlig och bilderboken speglar alltmer det postmoderna samhällets splittrade 
verklighetsuppfattning.65 Lena Kåreland frågar efter en genomgång av många 
dystopiska och pessimistiska berättelser om det är ungdomsbokens ”idyllfobi” som nu 
nått bilderboken. 66  
 
3.3.2 Bilderbokens innehåll 
 
Maria Nikolajeva tar i Bilderbokens pusselbitar upp två fördomar om bilderboken. Den 
ena är att den enbart riktar sig till de yngsta barnen och att den därmed är den enklaste 
delen av barnlitteraturen. I själva verket är bilderboken komplex och summan av ord 

                                                                 
57 Furuland & Ørvig 1990, s. 340. 
58 Furuland & Ørvig 1990, s. 341-342. 
59 Furuland & Ørvig 1990, s. 344. 
60 Furuland & Ørvig 1990, s. 345-351. 
61 Furuland & Ørvig 1990, s. 389, 391. 
62 Westin 1998, s. 246-247. 
63 Westin 1998, s. 267. 
64 Kåreland & Werkmäster 1985, s. 67. 
65 Kåreland 1998, s. 277-278, 283. 
66 Kåreland 1998, s. 295. 
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och bilder är oftast något helt annat och mycket mer än bilder och ord tagna var för 
sig.67  
 
Bilderbokens pusselbitar inleds med följande kategorisering av bilderböcker:68 
• Pekbok som inte har någon berättelse. 
• Bildberättelse, helt utan ord eller med ytterst få ord. 
• Bilderbok, där ord och bild är lika viktiga. 
• Illustrerad småbarnsbok, där texten även kan fungera utan bilder. 
 
För de böcker som hamnar mellan ytterligheterna pekbok och illustrerad barnbok har 
Maria Nikolajeva utarbetat följande indelning:69 
• Symmetrisk bilderbok: två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som säger 

samma sak och därmed skapar överflödig information – redundans. 
• Kompletterande bilderbok: ord och bilder kompletterar varandra, fyller varandras 

luckor, kompenserar varandras otillräckligheter. 
• Expanderande eller förstärkande bilderbok: bilderna förstärker eller stödjer orden; 

den verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna och går inte att förstå utan 
dem. Eventuellt kan förhållandet vara det omvända, att det är orden som förstärker 
bilderna. 

• Kontrapunktisk bilderbok: ord och bilder står i kontrapunktiskt förhållande till 
varandra, de ifrågasätter varandra på ett spännande och kreativt sätt; varken ord eller 
bilder är förståeliga utan varandra. 

• Motstridig eller ambivalent bilderbok: kontrapunkten övergår till konflikt, ord och 
bilder stämmer inte med varandra, det skapas förvirring och osäkerhet. 

 
När det gäller just genus och den kontrapunktiska bilderboken påpekar Maria 
Nikolajeva hur orden kan vara feministiska medan bilderna visar konservativa klichéer, 
eller tvärtom. 70  
 
Eftersom texten i en bilderbok är mycket kort är själva bokens titel procentuellt sett en 
betydande del av dess verbala aspekt. Bilderbokens omslag är en oumbärlig del av 
helheten, särskilt när omslagsbilden inte upprepar någon bild inne i boken. 71 
Omslagsbilden avspeglar dessutom ofta författarens (eller redaktörens) bedömning av 
handlingens mest spännande och lockande episod.72 Berättelsen kan börja redan på 
omslaget och den kan fortsätta bortom sista sidan och in på pärmens baksida. 
Försättsblad kan också innehålla viktig information, och bilder på titelsidan kan bekräfta 
eller strida emot den övriga berättelsen. 73 
 
Inramning av bilden skapar distans mellan betraktaren och bilden. Ju tydligare och 
tyngre ram, desto större avstånd. I många moderna bilderböcker sprider sig – ”blöder” - 

                                                                 
67 Nikolajeva 2000, s. 263, 15. 
68 Nikolajeva 2000, s. 16. 
69 Nikolajeva 2000, s. 22. 
70 Nikolajeva 2000, s. 37. 
71 Nikolajeva 2000, s. 63. 
72 Nikolajeva 2000, s. 68. 
73 Nikolajeva 2000, s. 63. 



 16 

tvärtemot bilderna utanför ramen. 74 På ett liknande sätt har även gränsen mellan fantasi 
och verklighet blivit mer flytande.75  
 
Det liggande formatet är tämligen unikt för barnens bilderböcker, och ett format som 
annars mest används för foto- och konstböcker. Fördelen med det liggande formatet är 
att det tillåter en smidigare återgivning av rummet och rörelsen i bilderna.76 Ulla Rhedin 
refererar i Bilderboken: På väg mot en teori till de inom måleri använda beteckningarna 
porträtt- och landskapsformat för höjd- respektive breddformat. Breddformatet både 
tillåter och kräver att bildrummet runt huvudpersonerna utarbetas och fylls, till skillnad 
från det höga formatet som inbjuder till koncentration och inlevelse med figurerna 
själva.77 
 
Bilderboksbilder uppvisar ofta en obalans i kompositionen. Inte sällan har de en tyngd i 
nedre högerkanten som pekar mot nästa uppslag. Det är en så kallad pageturner, det vill 
säga en verbal eller visuell detalj som gör att läsaren vill vända blad.78 När Maria 
Nikolajeva behandlar höger och vänster i bilderboken hänvisar hon till Rhedin. 
Begreppen höger och vänster är också kulturellt laddade och påverkar inte minst 
läsningen av bilder. Därför hänvisar jag i min tur vidare till mitt kapitel Bildanalys där 
jag utvecklar begreppen. 
 
När det gäller miljöbeskrivningen i bilderböcker går det att skilja mellan integrerad 
respektive bakgrundsmiljö. Den integrerade miljön är oumbärlig för handlingen, 
berättelsen kan inte utspela sig i någon annan miljö. Bakgrundsmiljön är däremot inte 
väsentlig för handlingen, men kan ha andra uppgifter i bilderboken såsom att visa i 
vilken tid handlingen utspelas.79 Bilderboken kan även ha en helt vit bakgrund, så kallat 
negativt rum. 80 
 
Som all annan typ av barnlitteratur har bilderboken det dubbla tilltalet. Den vänder sig 
både till barnet och till den vuxne medläsaren. Ett sätt att tilltala den vuxne medläsaren 
är intertextualitet – hänvisning till andra kända texter – och intervisualitet – hänvisning 
till andra kända bilder.81  
 
När det gäller persongestaltningen hänvisar Maria Nikolajeva till sin tidigare bok 
Barnbokens byggklossar. Personerna i historierna presenteras för oss genom sitt 
beteende, sina uttalanden, sina tankar, sitt utseende, kommentarer från andra personer 
eller berättarens kommentarer.82 I en historia skiljer Nikolajeva mellan huvudpersonen 
och bipersonerna.83 Huvudpersonen är den som finns med i flest episoder eller på flest 
sidor i boken. 84 Men det bästa sättet att avgöra vem som är huvudperson är att se vem 
som genomgår en förändring av något slag. 85 En del av den feministiska kritiken har 

                                                                 
74 Nikolajeva 2000, s. 79. 
75 Nikolajeva 2000, s. 107. 
76 Nikolajeva 2000, s. 64. 
77 Rhedin 1992, s. 156. 
78 Nikolajeva 2000, s. 81. 
79 Nikolajeva 2000, s. 117. 
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gått ut på att genom ”omläsning” omvärdera huvudpersonerna. Där den traditionella 
tolkningen bygger på den manliga huvudpersonen föreslås istället att den kvinnliga 
figuren som huvudperson. 86 Barnlitteraturen innehåller ofta en kollektiv huvudperson, 
istället för en individuell. Fördelen är att de kollektiva erbjuder identifikationsobjekt för 
läsare av bägge könen, av olika åldrar och temperament.87 
 
Personerna kan vara både dynamiska och statiska. Dynamiska personer förändras under 
historiens gång, medan statiska inte gör det. Nikolajeva talar även om platta och runda 
personer. Platta personer, även kallade endimensionella, är inte fullt utvecklade i texten 
och ofta har de enbart en egenskap.88 Och följaktligen har runda karaktärer, eller 
flerdimensionella, flera olika egenskaper – både positiva och negativa. Men observera 
att runda personer kan vara både dynamiska och statiska!89 En platt person med ett visst 
drag som representerar en grupp människor kallas för stereotyp. Maria Nikolajeva talar 
om genusstereotyper när pojkar och flickor, män och kvinnor i böcker beter sig så som 
de förväntas göra utifrån de rådande normerna. Hon gör följande schema för manlighet 
och kvinnlighet:90 
 
Män/pojkar    Kvinnor/flickor 
Starka    Vackra 
Våldsamma    Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda   Emotionella, milda 
Aggressiva    Lydiga 
Tävlande    Självuppoffrande 
Rovgiriga    Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande    Sårbara 
Självständiga     Beroende 
Aktiva    Passiva 
Analyserande   Syntetiserande 
Tänker kvantitativt   Tänker kvalitativt 
Rationella    Intuitiva 
 
Men Maria Nikolajeva påpekar att inte alla litterära personer följer detta schema. Inte 
minst kvinnogestalterna har genomgått stora förändringar genom tiderna.91 
 
Traditionellt finns det två sätt att använda sig av berättaren: jag-berättaren och 
tredjepersonsberättaren. En jag-berättare är mer engagerande, medan en 
tredjepersonsberättare ofta – åtminstone i äldre barnlitteratur - intar en didaktisk 
position. 92  
 
Didaktiska kallas för övrigt de böcker som inte lämnar några luckor för läsaren att fylla 
i med egen fantasi. Kreativa eller ifrågasättande kallas motsatsen, det vill säga böcker 
med många luckor för barnet att fylla med egna frågor och funderingar.93  
 
                                                                 
86 Nikolajeva 1998, s. 58. 
87 Nikolajeva 1998, s. 59. 
88 Nikolajeva 1998, s. 63. 
89 Nikolajeva 1998, s. 65. 
90 Nikolajeva 1998, s. 65. 
91 Nikolajeva 1998, s. 64. 
92 Nikolajeva 1998, s. 103. 
93 Nikolajeva 1998, s. 171. 
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Förutom val av berättarröst kan författaren variera berättartekniken genom att tillgripa 
olika synvinklar:94 
• Perceptionssynvinkel: genom vems ögon händelser skildras. 
• Konceptionsvinkel eller ideologisk vinkel: vems världsåskådning vi tvingas 

acceptera. 
• Intressevinkel: i vems intresse historien berättas. 
 
När det gäller synvinklar och perspektiv framför Ulla Rhedin många intressanta tankar i 
artikeln Det konsekventa barnperspektivet.95 Hon menar att vi vuxna alltjämt vill att 
barn ska läsa i första hand för att lära sig saker. Vi utgår från att barn tänker som vuxna, 
fast mindre smart. Vi vill att livet ska vara enkelt och lyckligt och att minnet av 
barndomen och den egna familjen ska skimra i stället för att värka och göra ont. Det 
konsekventa barnperspektivet är för Rhedin istället expressivt, subjektivt, poetiskt och 
mer dramatiskt gestaltande, sceniskt, än episkt och narrativt.  
 
I Resan i barndomen. Om bilderböcker för barn och vuxna tar samma författare upp ett 
liknande dilemma, en konflikt som jag själv berört under Ämnesval.96 Hon påpekar hur 
barnlitteraturen hamnar någonstans mittemellan de pedagogiska och de litterära fälten. 
Medan det litterära fältet uppmuntrar mångtydighet, symbolik, flerskiktade 
tolkningsrum och skilda läsarplan så värdesätter det pedagogiska fältet entydighet, 
tydlighet och åldersanpassning.  
 
Med tanken att lyfta fram denna inbyggda konfliktsituation låter jag den avsluta 
bilderbokens allmänna historia och innehåll.  
 

                                                                 
94 Nikolajeva 1998, s. 113. 
95 Rhedin 1999, s. 95. 
96 Rhedin 1991, s. 171. 
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4. GENUS I BARNLITTERATUR OCH BILDER 
 
 En lägesrapport för vad som finns skrivet om genus i barnlitteratur inleder detta kapitel, 
som är tänkt att förse uppsatsen med teorier om genus i text respektive bilder. I samband 
med den rapporten redogör jag för mitt val av textanalys. Därefter går jag över till 
illustrationer. Genus i konstvetenskap, konstnärsrollen genom tiderna och vad en 
bildanalys med fokus på genus och bilderböcker bör innehålla avslutar kapitlet. 
 
4.1 Genus i barnlitteratur 
 
I min ovanstående forskningsöversikt gällande genus inom barnlitteratur låg tonvikten 
på hur forskningen utvecklats och ser ut för barnlitteraturen - och i synnerhet för fakta- 
och bilderboken. Där ingick även en kort redogörelse för forskningsfältets teorier och 
metoder, och som titeln anger inte minst genus. I detta kapitel koncentrerar jag mig än 
mer på genus och då barnlitteratur institutionellt hänförs till litteraturvetenskap börjar 
jag med att beskriva genusforskningens historia i detta ämne.  
 
I Genusvägar: En antologi om genusforskning har Kerstin Munck sammanfattat 
utvecklingen. I det inledande skedet på 1960-talet handlade det om att gräva fram 
gömda, glömda och tystade författarskap, något som mot slutet av 1990-talet i Sverige 
skulle resultera i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I USA uppstod en feministisk 
litteraturkritik, som på 1970-talet i Sverige blev till kvinnolitteraturforskning. På 1980- 
och 1990-talen växer genusvetenskapen fram i och med nya teoribildningar kring språk, 
kön och identitet.97 En mer sociologiskt inriktad amerikansk skola och en fransk med 
tyngdpunkt på lingvistik och textteori utvecklades.98 Liksom i annan kvinnoforskning 
fanns inom litteraturvetenskapen motsättningen mellan synen på kvinnan som särart – 
essentialism – och synen på kön som något konstruerat – konstruktivism. 99 Med den 
senare uppfattningen följde genus, ett begrepp kopplat till kön som något socialt 
konstruerat.100  
 
Kvinnolitteraturforskningen har inte bara grävt fram fler författarinnor utan även fler 
sätt att läsa och tolka en text. Palimpsest-teorin, att skrapa på den välbekanta textens yta 
och där under se nya meddelanden och mönster, möjliggjorde så kallade nyläsningar.101 
Mot slutet av sin genomgång konstaterar Kerstin Munck att kön som analytisk kategori 
borde vara självklar då all text är könad.102 
 
I Ord och bilder för barn och ungdom 2: Utblick över barn- och ungdomslitteraturen: 
Debatt och analys av Lars Furuland & Mary Ørvig finns under rubriken Könsroller en 
tillbakablick på flickans och kvinnans ställning i vårt västerländska samhälle.103 
Tidsmässigt handlar det om 1700-talet och framåt. Författarna konstaterar redan från 
början att de har haft svårt att finna inlägg vad gäller pojkens och mannens ställning. 
Furuland och Ørvig framhåller hur lämplig barnlitteraturen är för den som vill studera 

                                                                 
97 Munck 2002, s. 196. 
98 Munck 2002, s. 197. 
99 Munck 2002, s. 203-204. 
100 Munck 2002, s. 207. 
101 Munck 2002, s. 204. 
102 Munck 2002, s. 209. 
103 Noterbart är rubriken ”könsroller”. Begreppet ”genus” hade ännu inte slagit när boken skrevs. 
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en traditionell rollfördelning mellan könen. 104 Bland det första som dyker upp vid en 
historisk genomgång är Jean-Jacques Rousseaus åsikt – i Émile eller Om uppfostran - 
att kvinnans främsta uppgift var att behaga mannen. Flickuppfostringsfrågan behandlas i 
samband med Sophie, Émiles tillkommande. Men Rousseau skulle inte få stå 
oemotsagd. Redan ett år tidigare – 1761 – hade Hedvig Charlotta Nordenflycht 
polemiserat mot kvinnosynen i Rousseaus Lettre à d’Ambert sur les spectacles. Och 
trettio år senare kritiserades han starkt av Mary Wollstonecraft i hennes bok A 
Vindification of  the Rights of Woman.105  
 
Men det dröjer ända till 1906 innan det dyker upp en barnboksdebatt och då gäller det 
den könsindelade ungdomslitteraturen. Den tyske pedagogen Heinrich Wolgast riktade 
sin kritik främst mot den kvinnliga författarskola som skrev böcker direkt för flickor.106 
Deras böcker ansåg han vara sötsliskiga och fulla av enfaldig tillgjordhet i en tid när 
kvinnan borde sträva mot samma bildningsmål som mannen. Dessutom menar han att 
de enbart skildrar den välbärgade medelklassen. 107 1916 ansluter barnbokskritikern 
Gurli Linder i Våra barns fria läsning till Wolgasts kritik.108 Flickornas 
förströelseläsning kallar hon snömosböcker - och därutöver vänder sig böckerna 
uteslutande till överklassbarn. 
 
Ett mer omfattande ifrågasättande kommer inte förrän under 1960-talets könsrollsdebatt. 
Sociologen Rita Liljeström analyserar 1962 i Hertha en rad barn- och ungdomsböcker. 
Hon sammanfattar artikeln med att det råder en kulturell eftersläpning, en 
traditionsbundenhet i värderingar och könsrollsfrågor som påverkar flickors 
självuppfattning. 109 Under 1960- och 1970-talen för Kerstin Thorvall, Kerstin Matz med 
flera en debatt i svenska dagstidningar om barnböckernas könsroller.110 Kerstin Thorvall 
efterlyser nytänkande och större realism i den bild av familjen som barnböckerna ger. 
Kerstin Matz försvarar barnböckerna och menar att alltför socialrealistiska böcker skulle 
bli pekpinneaktigt tråkiga.  
 
I en artikel från 1976 påpekar förskolepedagogen Eva Melin hur bildanalysen är minst 
lika viktig som textanalysen. Barnen ska lära sig att kritiskt studera bilder.111 Melin 
lyfter också fram att det inte enbart gäller att förändra kvinnans situation. Lika viktigt är 
att mannens/pojkens könsroll tillåts ändras.112  
 
På 1980-talet frågar sig barnbibliotekarien Mary Ørvig varför flickboken blivit så 
kritiserad medan pojkboken oftast har fått gå skottfri - en pojkbok där krig, våld och 
herrefolksmentalitet frodas.113 Mary Ørvig ser kritiken av flickboken som en 
förlängning av kritiken mot det kvinnliga författarskapet.114 Kapitlet Könsroller avslutas 
med Ying Toijer-Nilssons önskan om att fler yrken kunde beskrivas, okonventionella 

                                                                 
104 Furuland & Ørvig 1986, s. 206. 
105 Furuland & Ørvig 1986, s. 211. 
106 Furuland & Ørvig 1986, s. 217. 
107 Furuland & Ørvig 1986, s. 220. 
108 Furuland & Ørvig 1986, s. 211. 
109 Furuland & Ørvig 1986, s. 222. 
110 Furuland & Ørvig 1986, s. 227-231. 
111 Furuland & Ørvig 1986, s. 233. 
112 Furuland & Ørvig 1986, s. 234. 
113 Furuland & Ørvig 1986, s. 239. 
114 Furuland & Ørvig 1986, s. 238. 
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yrken för både flickor och barn. 115 I den egna boken Berättelser för fria barn: 
Könsroller i barnboken citerar hon i en not råd från den 1974 utgivna The Mac Graw-
Hill Guidelines – for equal treatment of sexes.116 Råden går ut på följande: 
• Behandla inte män och kvinnor som könsvarelser utan som människor. 
• Undvik schablonerna; visa yrkeskvinnor på bilderna i barnböckerna och låt män 

göra hemarbetet. 
• Både män och kvinnor, pojkar och flickor kan vara rädda och aggressiva, passiva 

och oberoende, omogna och logiska. 
• Tänk på språket. Använd inte maskulina pronomen för att beteckna både kvinnor 

och män. Skriv riksdagsledamöter, inte riksdagsmän etc. 
 
Det har följaktligen genom åren växt fram en medvetenhet om genus inom det 
barnlitterära fältet. Kanske är den ändå inte så stor i alla led då Svenska 
barnboksinstitutets statistik för 2003 år visar att pojkarna fortsätter att dominera som 
huvudpersoner i bilderböckerna – dock inte i mellanålders- och ungdomsböckerna. 
Förhållandet får Ulla Rhedin att i Dagens Nyheter spekulera om att det som på 
feministiskt litteraturspråk uttrycks som att kvinnor läser med ”dubbelt öga” – det vill 
säga gärna läser utvecklingshistorier om såväl män som kvinnor – redan börjar gälla 
under förskoleåren. 117 
 
Innan jag avslutar översikten om genus i barnlitteratur vill jag framhålla hur det i 
Sverige – till skillnad från många andra länder – var kvinnor som var pionjärer på 
bilderboksområdet. Jenny Nyström, Ottilia Adelborg och Nanna Bendixson hade alla tre 
studerat vid Konstakademin, som öppnade sin Fruntimmersafdelning 1864. Elsa 
Beskow, som även hon debuterade i slutet av 1800-talet, hade utbildat sig till 
teckningslärare. Det var en utbildning som hade startat så sent som 1878. Redan genom 
sitt yrkesval var de följaktligen föregångskvinnor.118 Bokillustrering var visserligen en 
mindre ansedd form av konstnärlig verksamhet. Men eftersom den gav snabbare 
ekonomiskt utbyte och krävde mindre investeringar i form av ateljé etcetera bidrog detta 
till att det var kvinnliga konstnärer som kom att ägna sig åt illustrationsuppdragen. Man 
ansåg också att barn var ett ”naturligt” verksamhetsfält för kvinnor.119  
 
4.1.1 Textanalys 
 
Sätten att analysera text är många, men då tyngdpunkten på min analys ha r ett 
genusperspektiv väljer jag att lägga redogörelsen för mitt val av textanalys som en 
underavdelning till redogörelsen för genus i barnlitteratur. 
 
I Reading Otherways har Lissa Paul utvecklat en rad frågor som kan vara till hjälp vid 
en genusorienterad läsning av barnlitteratur.120 De är följande: 

                                                                 
115 Furuland & Ørvig 1986, s. 245. 
116 Toijer-Nilsson 1978, s. 92. 
117 Rhedin 2003, s. 6. 
118 Toijer-Nilsson 1985, s.101. 
119 Furuland & Ørvig 1990, s. 345. 
120 Paul 1998, s. 16. 
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• Whose story is this? 
• Who is the reader? 
• When and where was the reading produced? 
• Who is named? And who is not? 
• Who is on top? 
• Who gets punished? And who gets praised? 
• Who speaks? And who is silenced? 
• Who acts? And who is acted upon? 
• Who owns property? Who is dependent? 
• Who looks? And who is observed? 
• Who fights for honour? And who suffers? 
• How are valuesystems determined? 
 
Min tanke var från början att använda dessa frågor tillsammans med den inom 
genusteori så vanliga diskursanalysen. Men då jag bedömde att jag med ovanstående 
mer handfasta frågor som metod kunde nå samma resultat övergav jag den tanken. Det 
enda jag tar med mig från diskursanalysen är några rader ur Mats Börjessons Diskurser 
och konstruktioner: En sorts metodbok . Börjesson skriver om vikten att förankra 
historier i sin kontext, det vill säga mot vilken fond berättelsen ska tolkas.121 Som 
framgår av den nedanstående metodbeskrivningen kommer jag att i uppsatsen försöka 
spåra en eventuell förändring över tid i bilden av konstnären. Det är då väsentligt att ta 
hänsyn till vilket tidsskede boken skildrar respektive när boken skrevs - och vad som 
vid de då eventuellt olika tidpunkterna var norm för de olika könen.  
 
Genusperspektiv på språk  av Kerstin Nordenstam visar på liknande egenheter att 
observera. Hon refererar till en uppsats som visar hur kvinnor i texter från medeltiden 
blev språkligt representerade som könsvarelser – de blev omtalade och karakteriserade 
utifrån en relation till en man – medan män blev karakteriserade utifrån sina relationer 
till samhället.122 Amerikanska studier från 1970-talet visar att ord för kvinnor och män 
ser olika ut i synonymlexikon. Kvinnor benämns som sexobjekt eller manlig egendom, 
män som handlande agenter.123 Nordenstam refererar även till en dansk undersökning 
vilken visar på samma tendens. Ordet hennes följs i stor utsträckning av kroppsdelar 
medan hans följs av ord för andlig och offentlig verksamhet.124  
 
En tanke som slog mig vid läsningen av denna undersöknings barnböcker var att se 
vilka andra roller, förutom konstnärsrollen, som erbjöds kvinnor och män. Jag har gjort 
en ”rollförteckning” i anslutning till tolkningen av materialet. En annan tanke är att vara 
observant på vilka ord som flockas kring den kvinnliga respektive manlige konstnären. 
Därmed lämnar jag texten och går över till bilden. 
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4.2 Genus i konstvetenskap 
 
Vilka gestaltningar av ”manlighet” och ”kvinnlighet” träder fram i konstvetenskapliga 
texter, och hur påverkar gestaltningarna uppfattningarna om vad konst- och 
konstnärsbegreppen får representera? Frågorna sysselsätter Eva Hallin vid 
Konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hennes forskningsområde 
ligger följaktligen mycket nära denna uppsats frågor och syfte. Eva Hallin har i Eidos, 
institutionens skriftserie, gett följande sammanfattning av genusteorins utveckling inom 
den konstvetenskapliga forskningen. 125 Inte helt oväntat känns historieskrivningen igen 
från litteraturvetenskapen, även om den visar en viss tidsmässig eftersläpning. 
 
Kvinnoforskning trädde i början av 1970-talet in på den konstvetenskapliga arenan med 
frågan var de kvinnliga konstnärerna fanns i konsthistorien och i nutid. Avsikten var att 
komplettera den historiska kanon som uteslutit kvinnorna. Efterhand övergick 
uppmärksamheten till själva konsthistorieskrivningen, dess teori och metod. Det visade 
sig att diskursen inom konsthistorien också var könsmässigt differentierad. Titeln på 
Rozsika Parkers och Griselda Pollocks bok Old Mistresses. Art, Women and Ideology 
(1987) är ett tydligt sådant exempel. Det finns ingen kvinnlig motsvarighet till 
begreppet ”Old Masters”, vare sig på engelska eller på svenska. Inte bara 
konstnärsbegreppet utan även andra begrepp visade sig på samma sätt vara manligt 
bestämda. Inriktningen på forskningen övergick nu till att analysera hur kön både 
påverkar och påverkas av beskrivningar och tolkningar av konst. Därmed är vi enligt 
Eva Hallin framme vid det som kallas genus. 
 
Då genus är tvärvetenskapligt har andra teoribildningar utifrån också använts inom 
konstvetenskapen. Exempelvis har social teori bidragit med förståelse för den sociala 
organisationen av kön, semiotiken med den visuella representationens betydelsebärande 
strukturer, den psykoanalytiska teorin med förståelse av hur ident itet skapas. 
  
Genusforskningen är numera en etablerad gren inom konstvetenskapen, men har trots 
det en marginell position. Genusteori är ett perspektiv, det vill säga något man kan välja 
eller välja bort, samtidigt som traditionen inom ämnet förblir opåverkad, konstaterar 
Eva Hallin mot slutet av sin genomgång. Så när jag i denna uppsats väljer att ur ett 
genusperspektiv skriva om bilder i barnbilderböcker kan jag följaktligen konstatera att 
jag befinner mig på såväl konstvetenskapens som litteraturvetenskapens statusmässiga 
bakgård. 
 
Sara Arrhenius inledning i Feministiska konstteorier sammanfattar på ett överskådligt 
sätt de ovanstående frågeställningarna om vad som dominerat genusperspektivet inom 
det konstvetenskapliga fältet:126  
• Att upptäcka och återupprätta kvinnliga konstnärers arbeten. 
• Varför kvinnor inte givits tillträde till konsthistorien på samma villkor som män.  
• Hur bildningsgången har sett ut och vilka som fick tillträde till akademierna. 
• Hur vissa nyckelbegrepp som geni, mästerverk och kanon vilar på föreställningar 

om manlighet och kvinnlighet. 
• Bilden av kvinnan i konsten. 
 

                                                                 
125 Hallin ”okänt årtal”, http://www.arthistory.su.se/eidos12.htm. 
126 Arrhenius 2001, s. 11. 
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Nära kopplat till bilden av kvinnan är vem som betraktar henne, vem som äger blicken. 
Därmed införs ett maktperspektiv i seendet, vilket inte minst har diskuterats i samband 
med framställningarna av den nakna kvinnokroppen. 127 Jag utvecklar resonemanget om 
blicken vidare under mitt kapitel Bildanalys och i mina bildtolkningar. Nu väljer jag 
istället att se närmare på en speciell föreställning om manlighet och kvinnlighet – 
konstnärsrollen. 
 
4.2.1 Konstnärsrollen genom tiderna 
 
Inte sällan har konstnärsbiografierna genom århundradena ett återkommande 
berättartema om hur en gudabenådad konstnärlig talang liksom av en händelse upptäcks 
av någon som råkar passera förbi, skriver Peter Cornell vid detta senaste sekelskifte.128 
Men bilden har inte varit helt statisk genom århundradena. För att kunna hålla 
nedanstående historiska översikt rimligt kort redogör jag enbart för den västerländska 
konstnärshistorien. Många av de biograferade konstnärerna i mitt material tillhör denna 
konsthistoriska kanon. Dessutom följer den svenska utvecklingen Västeuropas i stort - 
om än med en tidsmässig eftersläpning.  
 
Antikens målare och skulptörer betraktades som hantverkare, och då allt arbete genom 
slaveriet hade låg status så fanns ännu inte en fri konstnär. Den konsthandel som fanns 
under antiken försvann under folkvandringstiden i och med utplånandet av 
stadskulturen, vilken är ett villkor för marknadssamhället. Under medeltiden bestod 
förmögenheterna i första hand av markegendomar och det var ont om likvida medel. De 
konstnärer som fanns arbetade med beställningsuppdrag från kyrkan eller under någon 
hög herres beskydd.129 Katolska kyrkans övertygelse om att människosjälen uppkommer 
genom en gudomlig skapelseakt, den så kallade kreationismen, gjorde att konstnärer 
under den tidiga medeltiden förde en tynande tillvaro. Deras sociala status var låg och 
de förbjöds att signera sina verk då det var kätterskt att tävla med det gudomliga.130 Från 
och med 1100-talet fanns hantverkarskrån. I Italien gick unga pojkar tretton år i lära hos 
en mästare.131 Konstnären var med andra ord en företagare bland andra.132 Kontrakten 
som upprättades mellan beställare och konstnär kunde innehålla en beskrivning av 
motivet som visats i skiss, pris, leveransdatum, färgkvalité och mängd guld.133 
  
Under 1400-talet sker en förskjutning från materialens kvalitet mot skickligheten i 
framställningen. Kontrakten innehöll nu ofta en beskrivning av landskapen i 
bakgrunden, vilka ersatte guldbakgrunden. 134 Konstnären förser sina varor med en slags 
kvalitetsgaranti i form av en signatur, ett firmamärke.135 Denna individualisering var ett 
av tecknen på den sekularisering av konsten som höll på att ske, och som skulle 
fortsätta.136 På 1500-talet startar akademier under furstligt beskydd.137 På akademierna 
förs även en teoretisk diskussion, det vill säga tyngdpunkten förflyttas från 
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hantverksskickligheten till den intellektuella sidan av konstnärsrollen. Det är nu under 
renässansen som genibegreppet dyker upp och den fria, skapande individen ser dagens 
ljus. 
  
Denna övergång från skrå- till akademiutbildning innebar en höjning av konstnärernas 
status, men var negativ för kvinnornas vidkommande. Från att exempelvis i faderns 
verkstad ha haft möjlighet till konstnärlig utbildning uteslöts de totalt från akademierna, 
till vilka de skulle få tillträde först under 1800-talets senare del.138 Den första moderna 
konstakademin grundades 1648 i Frankrike.139 Akademin var till en början emot allt 
offentligt utställande, en markering gentemot de hantverksprodukter som såldes på 
marknader och i butiker. Men med tiden anordnades akademiutställningar, och där 
skulle ännu en tid senare konstverk finnas till försäljning.140  
  
I det kalvinistiska Holland saknades såväl akademier som hovets och kyrkans 
beställningar. Konstlivet tvingades på så sätt att tidigt anta en ”modern” form med fria 
konstnärer agerande på en marknad där de inte sällan samtidigt var konsthandlare. I 
övriga Europa är det på 1800-talet som borgerligheten ersätter kyrkan, hovet och adeln 
som uppdragsgivare.141 Nu skapas konstnärsmyten och begreppet originalitet i 
bemärkelsen ursprunglig och autentisk. Romantiken ser geniet som en rebell, och en ny 
samhällsfrånvänd konstnärstyp – bohemen, outsidern – dyker upp.142 Geniet skapade 
Konst med stort K, vilken nu under 1800-talet definitivt skiljer ut sig från 
konsthantverket med litet k som förknippas med primitiva folkslag och kvinnor.143 
  
Under 1900-talet förskjuts fokus från konstnären som person över till konstverket, för 
att nu sätta betraktaren i centrum. Men den klichéartat romantiska bilden av konstnären 
har trots det haft en stor livskraft.144 Gudabenådat geni, men sedan antiken finns också 
en koppling till melankoli och annan mentalsjukdom.145 När det gäller rebellen finner vi 
honom i grupper tillhörande det så kallade avantgardet, ett begrepp lånat från militärens 
ordförråd.146 Under 1900-talet skulle också en tydlig koppling mellan manlig sexualitet 
och kreativitet göras. Sigmund Freuds teorier om att skapandet av konstverk i själva 
verket var sublimerad sexuell energi har sina rötter i den tidens tankegods.147 Det är inte 
minst mot den ensidiga bilden och berättelserna om det manliga, lidande geniet vilken i 
outsiderns ensamhet skapar sin unika och originella konst som genusteorierna inom 
konstvetenskapen har riktat sin kritik. 
 
När jag nu nått samtiden vänder jag mig till den bild av konstnären som Ingela Lind 
våren 2004 tecknade på Dagens Nyheters kultursida.148 Konsten ägnar sig åt social 
kritik, identitet, migration och globalisering. Det är ovanligt med akademiskt utbildade 
konstnärer som identifierar sig som målare eller skulptörer. Istället arrangerar de möten 
och samtal. De fungerar som katalysatorer, konsulter, och idégivare. De filmar och 

                                                                 
138 Lindberg 1998, s. 20. 
139 Bergmark 1988, s. 208. 
140 Bergmark 1988, s. 209. 
141 Bergmark 1988, s. 209. 
142 Dahlström 2002, s. 35. 
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144 Cornell 2000, s. 26, 28. 
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skriver, gör teater och kläder, virkar, spelar med reklamens språk. Bildkonsten kan 
använda sig av alla andra konstarter och uttryckssätt, enligt Lind. 
 
4.2.2 Bildanalys 
 
Sätten att analysera bilder är – likt förhållandet med texter – många. Motiveringen till 
att jag väljer att lägga redogörelsen för mitt val av bildanalys som en underavdelning till 
Genus i konstvetenskap är som ovan mitt övergripande genusperspektiv. 
 
I Visuella spår: Bilder i kultur- och samhällsanalys skriver Anna Sparrman, Ulrika 
Torell och Eva Åhrén Snickare att det under de senaste decennierna vuxit fram en 
visuell kultur, eller visuella kulturstudier.149 Boken är inte specifikt inriktad på 
barnbilder, men den ger en bra översikt för den bildkultur som omger oss. Författarna 
menar vidare att efterkrigstidens intresse för att studera språkliga uttryck – ”the 
linguistic turn” – sedan något decennium ersatts av ”the pictorial turn”. Denna vändning 
markerar en utbredd intresseförskjutning från det skrivna, verbala, till det visuella. Det 
visuella ses alltid i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Inte minst studeras det 
visuellas och blickens roll inom specifika maktrelationer.150 Varje bilds mening uppstår 
i mötet mellan bild, användare/betraktare och en social kontext. Därmed kan en och 
samma bild tillskrivas olika betydelser i olika situationer beroende på vem som 
betraktar den och hur bilden används.151 Semiotiken har haft stort inflytande inom 
visuella kulturstudier då den sätter bildens kommunikation i centrum. Bilden betraktas 
inom semiotiken som ett språksystem och kommunikationen sker via koder och 
teckenkombinationer på olika nivåer. Den denotativa (beskrivande) nivån syftar på de 
enkla element i bilder som direkt liknar föremål i verkligheten. På den konnotativa 
(associativa) nivån genererar dessa element kulturella associationer, betydelser och 
innebörder. Tecknet betraktas som en helhet bestående av tre oskiljbara delar: ”det 
betecknande” (eller ”uttrycket”) är det synliga, det som har fysisk form i bilden; ”det 
betecknade” (eller ”innehållet”) är innebörden hos det betecknande och dessa två bildar 
tillsammans ”tecknet”. För att sammankoppla det betecknande och det betecknade till 
ett ”tecken” krävs en tolkningsakt av betraktaren. 152  
 
När det gällde textanalysen valde jag Lissa Pauls handfasta metod. Jag väljer semiotiken 
som bakomliggande teori för min bildanalys. Men jag tar även här hjälp av ett mer 
handfast analysschema för bilderböcker, närmare bestämt det som konstvetaren Gustaf 
Cavallius utvecklat i Bilden i barnboken.153 Han delar upp bilderboksanalysen i följande 
moment:  

• Analys av sidan med hänsyn till bilden eller relationen mellan bilderna på sidan. 
• Analys av uppslaget med hänsyn till relationen mellan sidorna och enskilda 

bilder (om inte uppslaget består av en enda bild). 
• Analys av sidorna med hänsyn till bildväxlingen från sida till sida. 

 

                                                                 
149 Sparrman, Torell & Åhrén Snickare 2003, s. 10. 
150 Sparrman, Torell & Åhrén Snickare 2003, s. 13. 
151 Sparrman, Torell & Åhrén Snickare 2003, s. 17. 
152 Sparrman, Torell & Åhrén Snickare 2003, s. 11-12. 
153 Cavallius 1977, s. 31. 
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Därefter beskriver Cavallius sitt analysschema, vilket jag citerar in extenso:154  
I. Bilderna 
I.1. Det kompositionella innehållet 
I.1.1 Karakterisera bilderna m h t komposition: 

a) färgsättning, färgmässiga relationer; 
b) formala egenskaper/relationer inklusive mängdförhållanden, rumsliga 
relationer, rörelse och förvandling. 
Hur karakteriseras ”miljön” (omgivningen) resp (människo)figurerna och i 
vilken färgmässig och formal relation står de till varandra? Hur knyts olika 
figurer kompositionellt till olika delar av miljön? 
Vilka olika stämnings- och känslolägen präglar bilderna och vilka 
kompositionella egenskaper beror växlingarna på? 

I.1.2  Kan man påvisa någon övergripande (seriell) ordning mellan bilderna  
m h t de kompositionella egenskaperna? 

 Finns rytmisk växling, ”dramatisk” uppbyggnad av bildsekvensen? 
I.1.3 Vilka slutsatser kan man dra om bokens kompositionella uttryck/innehåll? 
I.2 Det associativa (motivistiska) innehållet i samspel med kompositionen 
 Beskriv vad bilderna (ej texten) berättar med hänsyn till såväl 

kompositionella som motivistiska aspekter: 
a) varje enskild bild 
b) bildsekvensen. 
Vad är det för slags miljöer? Hur är människorna och i vilket förhållande 
står de till varandra? I vilken mån är det fråga om stereotypier? Inträffar 
några förändringar i miljön, hos individerna och i deras relationer? 
Vad handlar boken om: 
a) på ytan 
b) djupare sett? 

I.3 Genomgående drag (stil) 
Vilken verklighetssyn kommer till uttryck? Vilka sociala värderingar kan 
man utläsa? Vilken ideologisk referens har framställningen? 

II. Texten. Analys 
III. Bild/text. Karakterisera förhållandet 
IV. Slutsatser om boken som helhet. 
  
Schemat är präglat av sin tid - inte minst i sin betoning på sociala och ideologiska 
faktorer. En punkt tar upp textanalys utan närmare beskrivning, men då jag använder 
Lissa Pauls frågor till texterna bortser jag från den bristen.  
 
Exempel på semiotisk bildanalys kombinerad med genusteori finns i Anja Hirdmans 
avhandling Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib 
aktuellt. Hon (och jag!) är präglad av sin tid genom att använda teorier om genus. Två 
påpekanden tar jag med mig från hennes studie. Den första är att en närbild på en person 
ger ett intimt och personligt tilltal, och en sådan bild illustrerar ofta känslor. En 
distanserad bild talar å andra sidan opersonligt och formellt till betraktaren. 155 Det andra 
är hur en person med bortvänd ”upptagen” blick ofta är förbehållen män eller grupper ur 
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den sociala eliten. 156 I vår kultur är maskulinitet förknippat med aktivitet. Betraktarens 
blick ska inte dröja vid deras ansikte eller kropp, utan riktas mot deras handlande.157  
 
Anja Hirdmans resonemang kring blicken hos betraktarna och de avbildade kan vid ett 
hastigt påseende tyckas motsäga synen på den manliga blicken, med dess makt att 
objektifiera.158 Inom genus och konstvetenskap uppträder diskussionen ofta i samband 
med framställningarna av den nakna kvinnokroppen, och då om modellens bortvända 
blick som avväpnar henne inför den manliga betraktaren.159 Men vid ett närmare 
påseende utesluter resonemangen inte varandra. Det handlar istället om att se hur olika 
kontexter sätter olika ramar för tolkningen. I vilket sammanhang betraktarnas och de 
avbildades blickar ingår, som Sparrman med flera påpekade ovan, blir avgörande. När 
jag tillämpar resonemanget kring blickar i mina tolkningar av materialets bilder, 
kommer det att klarare framgå vad jag menar med kontextens betydelse. 
  
I Kerstin Muncks redogörelse för genus i litteraturvetenskap nämndes palimpsest-teorin, 
det vill säga att skrapa på den välbekanta textens yta och där under se nya meddelanden 
och mönster. Ett liknande förfaringssätt finns inom den genusorienterade bildanalysen. 
För att blottlägga maktstrukturer görs en närläsning, inom feministisk analys snarare 
motläsning, av bilderna.160  
 
Höger respektive vänster i en bild är fyllt med konnotationer. Under bilderbokens 
innehåll refererade Nikolajeva till Ulla Rhedin och Bilderboken: På väg mot en teori.161 
Hon har föreslagit att vi ska kalla vänstersidan för hemma-sidan eller den trygga sidan, 
medan högersidan är borta-sidan eller äventyrssidan. Ofta etablerar vänstersidan en 
situation medan högersidan utvecklar eller rent av förstör den. Vänstersidan skapar en 
känsla av trygghet, medan högersidan tillför faror och spänning. En rörelse tillbaka in i 
bildens vänstra del kan även uppfattas som en rörelse inåt personligheten, ned i de egna 
djupen. Ett uppbrott som sker mot vänster kan upplevas som en dödsbild eller hot om 
döden. På samma sätt kan en fara som dyker upp från vänster uppfattas som ett hot 
inifrån personen själv. Förklaringen är enligt gestaltpsykologen Rudolf Arnheim att vi i 
västerlandet läser bilder från vänster till höger.162 Det får till följd att ett föremål 
placerat i bildens högra del får en större tyngd samtidigt som betraktaren oftast först 
läser av bildens vänstra del och identifierar sig med vad som händer där.163 En rörelse 
från vänster till höger har visuell medvind, medan den motsatta riktningen får arbeta 
med ett visuellt motstånd.164 Asta Ekenvall skriver att en av de äldsta och konsekventast 
genomförda uppdelningsgrunderna mellan manligt och kvinnligt har varit uppdelningen 
i höger och vänster, ett intressant förhållande med tanke på uppsatsens genustema.165 
Den högra sidan är manlig, stark, aktiv, god och representerar livet. Den vänstra är 
kvinnlig, svag, passiv, ond och står för döden. 166 Inte helt förvånande är höger 
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etymologiskt liktydigt med recto, det vill säga den rätta sidan. Vänster går tillbaka på 
verso, den aviga sidan. 167 
 
Som en avrundande tanke när det gäller bildanalys vill jag ta med mig Birgitta 
Josefssons påpekande om att det är lika viktigt att undersöka vad bilden inte innehåller 
som hur den faktiskt ser ut.168  
 

                                                                 
167 Nikolajeva 2000, s. 75. 
168 Josefsson 1977, s. 133. 



 30 

5. URVAL, AVGRÄNSNINGAR OCH METOD 
 
Uppsatsen analysmaterial består av vad som i svenska bibliotek och på svenska språket 
finns tillgängligt när det gäller enskilda konstnärskap. Böckerna, som jag för 
enkelhetens skull benämner biografier, kan följaktligen vara utgivna med svenska som 
originalspråk eller vara översatta till svenska. Biografierna spänner över historiska, nu 
verksamma såväl som fiktiva konstnärer - och är riktade till barn. Med konstnär avser 
jag den som arbetar med bild (inkluderar textil, teckning, målning, foto och video), 
skulptur, installationer och konceptkonst. Då jag koncentrerar mig på barnlitteratur på 
svenska språket är det den västerländska synen på genus, konstnärsroll med mera som 
kommer att dominera. Jag har följaktligen uteslutet den mångfald och avvikande 
uppfattningar som en global översikt skulle ge. 
   
Främst behandlas den litteratur som enligt SAB klassificeras uIbz, men även 
konstnärsbiografier och konstnärsbilder som döljer sig under Hcf(yb) inkluderas. Under 
uIbz finns enbart verkliga konstnärer, medan det under Hcf(yb) döljer sig både verkliga 
och fiktiva konstnärer. Medvetet har jag valt bort allmän konstlitteratur uIa—uIi, samt 
den barn- och ungdomslitteratur som SAB-klassificeras Hcf, Hcg respektive uHc. 
Anledningen är att materialet skulle bli ohanterligt stort för en magisteruppsats. Den 
allmänna konstlitteraturen kan behandla allt från bildanalys, konstnärer, konst, material 
som praktiska anvisningar till konstutövande. I biografier ligger däremot fokus på 
konstnären som person, och biografierna bedömde jag därmed som mest lämpade för en 
undersökning av konstnärsrollen. Då böcker klassificerade som Hcf(yb) inte är 
indexerade kan jag vid mina sökningar ha missat bilderböcker relevanta för denna 
undersökning. På Kungliga biblioteket i Stockholm finns dessutom äldre bilderböcker 
för barn magasinerade under beteckningen läromedel. De är överhuvudtaget inte 
sökbara, och där kan möjligen finnas relevanta böcker med en äldre konstnärsroll 
beskriven. Men då de inte längre är i omlopp på biblioteken påverkar de inte heller 
dagens läsare, och det är ju litteratur tillgänglig på nutida bibliotek som denna 
undersökning gäller. 
 
SAB-klassifikationen är hämtad från Växjö Stadsbibliotek, då LIBRIS’ klassifikation 
avvek och inte visar var barnen kan finna böckerna på sitt bibliotek. Undantagna från 
denna regel är Tony Harts böcker om Picasso och Michelangelo, vilka jag fjärrlånade då 
de inte fanns i Växjö. Men då Harts bok om Leonardo da Vinci i samma serie är 
klassificerad uIbz på Växjö stadsbibliotek, får det gälla även Harts två övriga böcker. 
 
Med Första boken om Elsa Beskow har jag gjort ett avsteg från mina urvalsprinciper 
och tagit med denna bok trots att den var klassificerad uGcz, istället för uIbz som de 
övriga i samma serie. Elsa Beskow är ju som framgår av min bilderbokshistoria ett känt 
namn bland barnboksillustratörerna.  
 
Boken Vettlös blir konstnär fanns inte att tillgå varken i Växjö eller som fjärrlån, varför 
jag beställde fram den vid ett personligt besök på Kungliga biblioteket i Stockholm. 
Kungliga biblioteket har en från folkbibliotek avvikande klassificering, men på 
Högskolan i Borås är den klassificerad som Hcf(yb). 
 
Analysen av konstnärsbilden berör såväl böckernas bild som text. Vid läsningen av det 
undersökta materialets texter använder jag den lista med frågor vid en genusorienterad 
läsning av barnlitteratur som Lissa Paul utvecklat. Listan har jag redogjort för under 



 31 

Textanalys. När jag analyserar barnböckernas bilder använder jag Gustaf Cavallius 
analysschema, vilket jag redogjort för under Bildanalys. För att få ett hanterbart 
analysmaterial går jag tillväga på följande sätt: 
Böckerna analyseras kronologiskt efter bokens ursprungliga utgivningsår för att jag ska 
spåra en förändring i bilden av konstnären över tiden. Min tanke är att den tid som 
författaren verkar i skriver in sig med sina idéströmningar i både text och bild. 
Naturligtvis påverkas även framställningen av den tid i vilken den biograferade 
konstnären levde.  
 
Vid sökningar har jag funnit fyrtiotre böcker, vilka motsvarar mina ovan angivna 
kriterier, och de är utgivna från och med 1960-talet. Varje decennium fram till och med 
00-tal sammanfattar jag vad gäller konstnärsbilden – i såväl text som bild - ur ett 
genusperspektiv. För att förankra konstnärsrollen i en tidsmässig kontext gör jag mot 
slutet av varje decennium en översikt vilka andra roller som tilldelas de båda könen i 
böckernas texter och bilder. Det måste klart framgå av texten och/eller bilden att rollen 
tillhör en man eller kvinna. Om det exempelvis inte klart framgår att en smed är en man 
har jag uteslutet beteckningen ”smed” i översikten. Om det däremot står att ”fadern 
hade en speceriaffär” har jag omvandlat detta till ”specerihandlare” och angett det som 
en mansroll. Då det är orimligt att djupanalysera alla böckerna motiverar jag i 
sammanfattningarna ett val av två böcker från varje decennium, vilka jag analyserar mer 
ingående. Ur dessa böcker gör jag först en kort sammanfattning av bokens handling, för 
att i nästa steg analysera vilken bild av konstnären och genus texten ger. Mellan text och 
illustrationer finns ofta ett nära samarbete och det har fått till följd att övergripande 
kommentarer kring bokens bilder/illustrationer hamnar under textsammanfattning och 
tolkning. Det är en lösning som kan verka inkonsekvent, men som jag ser som den enda 
praktiskt framkomliga. Därefter väljer jag ur varje bok den bild som bäst representerar 
vad en konstnär är och gör. Av denna bild gör jag först en beskrivning - denotativ nivå. 
Därefter kommer mina tolkningar – konnotativ nivå - med tyngdpunkt på konstnä rsbild 
och genus. I det efterföljande kapitlet diskuterar jag och drar slutsatser av det jag funnit 
i analyserna. 
 
Semiotiken betraktar bilden som ett språksystem och betonar betydelsen av i vilket 
sammanhang den existerar. Med det i åtanke kan min metod där jag delar upp 
analyserna i text och bild ifrågasättas. Men mitt val baseras på att jag vill förtydliga om 
det finns en samstämmighet eller konflikt mellan text och bild. Alternativet hade varit 
att jag nöjt mig med att enbart i text beskriva vad bokens illustrationer ger för bild av 
konstnären. Men det förfaringssättet strider mot såväl min som andras uppfattning att 
bilder kommunicerar på fler plan än vad som kan uttryckas med ord. De två bilder som 
jag valt från varje decennium ger dessutom läsarna en möjlighet att se den aktuella 
bilden och göra en alternativ tolkning. 
 
Min metod placerar sig med sin bild- och texttolkning i de humanistiska vetenskapernas 
huvudfåra – hermeneutik eller tolkningslära - där såväl tolkning som analys bygger på 
den subjektiva förförståelsen och erfarenheten hos den som utför tolkningen. 169 Ett 
sådant tillvägagångssätt har många fallgropar och de val jag har gjort när det gäller 
böcker, återgivna texter och bilder påverkar resultatet av arbetet. Andra val hade gett 
annat resultat. Ändå tvekar jag inte inför mitt val av metod och perspektiv.   
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6. REDOVISNING AV MATERIALET 
 
Först vill jag klargöra några allmänna förutsättningar för redovisandet. Böckerna har 
hänförts till det decennium originalutgåvan publicerades. Beskrivningar av höger och 
vänster i bild är alltid ur läsarens/betraktarens synvinkel, med undantag av 
beskrivningar av armar och ben på de i bilderna avbildade personerna.  
 
När jag i samband med bilderna talar om text avser jag texten i hela boken. När det 
handlar om text i nära anslutning till den tolkade bilden uttrycker jag det som ”bildtext” 
eller ”texten på samma sida”. 
 
6.1 1960-talet 
 
Den allra första konstnärsbiografin riktad till barn som gavs ut i Sverige är skriven av 
Laurin Luchner och handlar om Vincent van Gogh (1853-1890). Han är urtypen för den 
romantiska bilden av den lidande konstnärsbohemen. Illustrationerna består av 
konstnärens egna målningar och då jag kommer att se närmare på den nedan 
kommenterar jag den inte mer här. 
 
De tre andra böckerna som kommer ut detta decennium ingår i en serie ”Konstböcker 
för barn” och är författade av Ernest Raboff. De behandlar internationellt kända, 
manliga konstnärer – Marc Chagall (1887-1985), Pablo Picasso (1881-1973) och Pierre-
Auguste Renoir (1841-1919). Av dessa tre böcker väljer jag att se närmare på den som 
handlar om Pablo Picasso. Valet beror inte enbart på att hans namn har blivit synonymt 
med den Moderne Konstnären som sådan, utan denna bok är den enda som har en 
illustration föreställande en konstnär, nämligen Picassos självporträtt. 
 
Decenniets samtliga fyra böcker är översättningar och berättade i tredjeperson. Raboffs 
böcker inleds med några kommentarer kring målningarna som valts till omslagsbilder. 
Efter titelsidan kommer en kort biografi om respektive konstnär. Författaren 
kommenterar och tolkar därefter målningarnas innehåll och ger även en konstteoretisk 
bakgrund till den stil konstnären arbetar i. Raboff berättar att konstnärerna bildar 
konstnärsgrupper och prövar nya sätt att måla. De har samtliga redan som barn varit 
begåvade tecknare och böckerna beskriver hur de utvecklas i sin konst, och Picasso 
utnämns snabbt till den kanske störste konstnären under 1900-talet.  Men allt sker också 
till priset av ett lidande – inte minst ekonomiskt. Alla tre konstnärerna som beskrivs i 
Raboffs böcker är fattiga i början av sin karriär. Texterna uttrycker att konstnärerna 
känner och reagerar som vilka andra människor som helst. Så betyder exempelvis 
familjen mycket för dem, och jag kan inte låta bli att spekulera i om det enbart hör 
samman med att böckerna är riktade till barn eller om det är ett utslag av 1960-talets 
jämställdhetssträvan. 
  
Samtliga fyra böcker är framställda i porträtt/höjdformat. Respektive konstnärs bilder 
utgör illustrationerna, med undantag för tre porträtteckningar utförda av författaren 
Raboff. Formatet på böckerna inbjuder till en koncentration kring en person eller flera, 
och det läsaren får se är vad konstnären en gång i tiden fångade med sin blick. Med 
undantag för Picassos och Chaga lls teckningar har det urprungliga konstverket fått 
bestämma illustrationernas format. Oftast blir det en tydligt avgränsad illustration som 
därmed skapar en viss distans mellan betraktaren och bilden/konstverket. 
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Böckernas könsroller bjuder detta decennium på följande persongalleri: 
Männen i böckerna presenteras som pojkar, söner, fäder, bror, morbror, morfar, 
brudgum, arbetare, kusk, skräddare, slaktare, bönder, brevbärare, butiksbiträde, herde, 
fiskare, roddare, kafévärd, juvelerare, porslinsmålare, museiintendent, munk, musiker, 
matador, cirkusartister, författare och ”kommissarie för de sköna konsterna”. 
 
Kvinnorna är å sin sida flickor, fästmö, fruar, brud, mödrar, dotter, dam, drottning och 
älvdrottning. Men här finns även yrkeskvinnor som sömmerska, tvätterska, bondhustru, 
mjölkerska, affärsinnehavare, cirkusartist och sist men inte minst Elizabeth Svanseva, 
som var ledare för en konstskola där Marc Chagall gick. 
 
6.1.1 Målaren Vincent 
 
Författare: Laurin Luchner  
Illustrationer: Vincent van Gogh  
Originalspråk: tyska   
Svenskt samt (originalets) utgivningsår: 1967 (1965) 
SAB-klassifikation: uIbz 
Avsedd åldersgrupp: barn 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
”Detta är berättelsen om målaren Vincent”, inleder Laurin Luchner denna första 
konstnärsbiografi för barn översatt till svenska. Boken handlar om konstnären Vincent 
van Gogh (1853-1890) och är berättad i tredjeperson. Vincent är en fattig och ledsen 
konstnär vars tavlor ingen vill köpa. Läsaren får följa med honom en dag i hans liv. 
Vincent van Goghs egna målningar illustrerar och bildar utgångspunkt för berättelsen. 
Baksidestexten avslutas med: ”Det är precis som om den berömde målaren hade målat 
tavlorna just för den här boken”.  
 
Den tänkta dagen börjar med ett besök i Vincents rum och därefter får läsaren följa 
honom ut på landet, dit han beger sig för att måla. Han målar, enligt Luchner, noggrant 
och levande och glömmer ofta att äta för han är så upptagen med måleriet. Han målar av 
byns kyrka, bron över floden, stora slätter, bönder som sår och skördar, stjärnorna på 
himlen, en mötande brevbärare, kaféet runt hörnet, solrosorna och sist möter vi hans 
blick i ett självporträtt. 
 
Målningarna kommenteras och tolkas, ibland från religiös utgångspunkt, av författaren 
Luchner. Mitt i boken tilltalas plötsligt läsaren med en fråga om inte tavlan ser ut som 
en färgsprakande matta under Guds väldiga himmel. Under ett streck och med liten stil 
redovisas på baksidan av boken de avbildade målningarnas titlar, årtal och storlek. 
 
Tolkning: 
 
På titelsidan får läsaren veta att det är en berättelse för barn med tavlor av Vincent van 
Gogh. För mig har ordet ”tavla” genomgått en betydelseglidning och är numera 
liktydigt med en inramad bild ovanför vardagsrumssoffan. Ordet associerar jag nästan 
med hötorgskonst. I denna bok används ”tavlor” genomgående för att beskriva 
bilderna/målningarna och jag är osäker på om det beror på att författarens/översättarens 
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kunskapsbrist, eller att konstnärens målningar när boken skrevs hängde som tavlor på 
museer, eller att den betydelseglidningen inte hade skett på 1960-talet. Förhållandet har 
här ingen betydelse, men jag vill ändå uppmärksamma användningen då diskussionen 
återkommer under 2000-talets bilder och där får en annan genustyngd klang.  
 
Texten är enkel med vardagligt innehåll och beskriver - befriat från mytiska övertoner - 
en konstnärs arbete. I titeln är vi du med konstnären som kallas Vincent. På den allra 
sista sidan kommenteras hur van Gogh ofta hade bondens arbete som motiv. Författaren 
jämför konstnärens arbete med bondens och skriver att Vincent istället skördade tavlor. 
Det är lockande att se resonemanget som en del av 1960-talets vänsterpolitiska 
idéströmningar då konstnären blev ”kulturarbetare”. 
 
Luchner kallar boken en berättelse och sidorna är inte numrerade. Sammantaget gör det 
att den mer liknar en barnbilderbok än en faktabok. Därmed förstärks intrycket av att 
det snarare är ett skönlitterärt alster än en konstnärsbiografi. Fokus ligger dock på 
Vincents van Goghs målande en dag i hans vuxenliv. Han riktar blicken utåt samhället 
där han finner sina motiv, men även ett självporträtt i bröstbildsformat finns med. Av 
texten framgår det att konstnären är fattig, ensam och ledsen. Här tecknas en bild av den 
lidande outsidern, men samtidigt talar texten om en man som både betraktar och tar del i 
det omgivande samhället. 
 
Bild 

 
 
Beskrivning: 
 
Som konstnärsbild väljer jag omslagsillustrationen, en målning med titeln På väg till 
arbetet från 1888. En man med gul hatt, gul krage, blå jacka och blå byxor befinner sig 
mitt i bild och går i sidled mot vänster. Ansiktet är avbildat i halvprofil och summariskt 
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framställt under hatten. Under sin vänstra arm bär han ett gult kvadratiskt föremål med 
en käpp – ett staffli? I högra handen bär han en röd väska och på ryggen ett rött föremål 
med gula axelremmar – en hopfällbar stol? En svart skugga av mannen faller snett åt 
höger på marken, vilken i sin tur består av korta färgstreck i gult, brunt, rött och blått. 
På mitten av målningen korsar ett brunt band (ett dike?) och i det finns två trädstammar 
med antydda lövkronor, vilka befinner sig i bildens översta kant. Bakom träden ses ett 
landskap med ett grönt och två gula fält, följt av en blånande landskapssiluett med 
antydda popplar och berg. En blågrön himmel med ett vitt moln fyller ut den översta 
delen av målningen. Bilden är en reproduktion av en av van Goghs egna målningar och 
den är klart avgränsad i boken, dock ej inramad. 
 
Tolkning: 
 
Målaren i bilden vänder sig i halvprofil mot betraktarna. Han går åt vänster, det vill säga 
i visuell motvind enligt resonemanget under Bildanalys. En rörelse tillbaka in i bildens 
vänstra del kan även uppfattas som en resa hemåt och/eller bakåt i tiden. Rörelsen kan 
enligt samma sätt att se ske inåt personligheten, ned i de egna djupen. Ett uppbrott som 
sker mot vänster kan upplevas som en dödsbild eller hot om döden. Med tanke på att 
konstnären senare själv skulle ända sitt liv, vilket inte nämns i boken, är det lätt att tolka 
målningen som en bild av en människa kämpande i livets motvind. Gult förbinds även 
med galenskap170 och skuggan pekar tungt mot framtiden. Men samtidigt går han mot 
solen och ljuset, även om vägens blå streck föreställer trädskuggor och på så sätt skapar 
en osäkerhet i vilken riktning solen finns.  
 
Bildrummet är ett öppet landskap med ytor för konstnären att fritt ströva runt i. 
Målningen är från 1888 och inte minst impressionisterna hade några år tidigare lämnat 
ateljén för att måla ute i det fria. Här handlar det om en manlig konstnär, och som en 
jämförelse var det för kvinnor vid denna tid inte lika självklart att utan ”förkläde” ge sig 
ut med penslar och palett.171  
 
6.1.2 Pablo Picasso 
 
Författare: Ernest Raboff  
Illustrationer: Pablo Picasso   
Originalspråk: engelska   
Svenskt samt (originalets) utgivningsår: 1979 (1969) 
SAB-klassifikation: uIbz 
Avsedd åldersgrupp: barn 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
Boken handlar om konstnären Pablo Picasso (1881-1973) och är berättad i tredjeperson. 
Efter kommentarer gällande omslagets målning inleds boken efter titelsidan med en 
biografi över konstnären. Pablo Picassos tidiga och stora talang betonas. Han går i 
konstskolor och mot slutet av biografin utnämns han till den kanske störste konstnären 
under 1900-talet. Enligt författaren Raboff är namnet Picasso rentav liktydigt med 
modern konst för många människor. Att början var svår med fattigdom och ensamhet 
                                                                 
170 Dubelaar 1990, s. 30.  
171 Bengtsson & Werkmäster 2004, s. 155. 
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framkommer, liksom hur kontakten med andra konstnärsvänner i Paris ledde till mötet 
med nya och spännande idéer, modernismen. 
 
Trots att hans familjeliv var besvärligt och inte alltid så lyckat, enligt Raboff, upphörde 
han aldrig att måla. Hans ofattbara kraft och häpnadsväckande energi gjorde att han 
under sin livstid hann skapa en stor mängd konstverk. Konstnärens blå, rosa, klassiska 
och kubistiska perioder är representerade i boken. Bilderna, som presenteras med titel, 
årtal, material och ägare (museum), kommenteras av Raboff såväl allmänt, biografiskt 
som konstpedagogiskt. Även skulpturen ”Narren” – ”Picasso är också berömd som 
skulptör” - finns avbildad, samt ett flertal teckningar utan kommentarer. Texten slutar 
abrupt i kommenterandet av en målning. 
 
Tolkning: 
 
I biografin berättas hur Pablo Picasso redan som ung bröt mot alla regler och lite längre 
fram hur han 1908 började måla på ett omvälvande sätt, nämligen kubistiskt. Som 
framgick av min redogörelse för konstnärsrollen finner vi rebellen i det så kallade 
avantgardet. Under 1900-talet gjordes också en tydlig koppling mellan manlig sexualitet 
och kreativitet. Av biografin framgår att Picasso gifte sig två gånger och hade fyra barn. 
I Raboffs bildtolkningar framhålls Picassos kärlek till familjen och ”att Picasso älskade 
att måla sin lille son [sic]”. Men det finns en motsägelse såväl inom texten som mellan 
bilderna. I den inledande biografiska texten skriver författaren att trots att hans 
familjeliv ofta var besvärligt och inte alltid så lyckligt upphörde han aldrig att måla. När 
jag betraktar hans barnbilder föds en misstanke hos mig. Misstanken skulle jag vilja 
formulera som att måla av och betrakta inte är detsamma som att delta i familjelivet. 
 
En fläkt av manlig sexualitet sveper också förbi när Picassos intresse för tjur- och 
tuppfäktning beskrivs. Enligt Raboff symboliserar dessa djur styrka, aggressivitet och 
mod. I en bildtolkning framkommer även konstnärens engagemang i det spanska 
inbördeskriget 1938, även om det skedde på exilens avstånd. Det blir till en påminnelse 
om hur män blir karakteriserade utifrån sina relationer till samhället. 
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Bild 

 
 
Beskrivning: 
 
Som konstnärsbild har jag valt Pablo Picassos självporträtt från 1906. Porträttet avslutar 
den inledande biografi som Raboff har i sina tre konstnärsböcker. Mitt i bild står en man 
med mörkt hår och mörka ögon. Ansiktsdragen är grovt tecknade, och påminner om de 
primitiva masker som Picasso senare skulle använda som utgångspunkt för sitt 
kubistiska måleri. Han ser snett nedåt åt vänster. Hakan skuggar halsgropen. Han är 
klädd i en vit tröja och mörkblå byxor. Porträttet, som är i höjdformat, slutar vid 
höfterna. I vänster hand håller mannen en brun palett, den högra handen vilar lätt knuten 
mot kroppen. Bakgrunden består av ljusblå penselstreck i olika nyanser. Bilden är en 
reproduktion av en av Picassos egna målningar och den är klart avgränsad, dock ej 
inramad. 
 
Tolkning: 
 
Höjdformatet och den rena bakgrunden koncentrerar uppmärksamheten till konstnären. 
Porträttet blir personligare än van Goghs distanserade konstnär i motvind. Bildrummet 
är i det närmaste obefintligt och anonymt, ingen ateljé eller klädsel styrker personens 
yrkesmässiga tillhörighet. Det gör däremot paletten, som mot slutet av 1800-talet blev 
symbolen för det allvar med vilket många konstnärer tog sitt yrke.172 Paletten håller 

                                                                 
172 Borzello 1998, s. 119. 
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konstnären i sin vänstra hand. Men det betyder inte att han enbart ”vänstrar” i konsten. 
En högerhänt målare har rimligen paletten i vänster hand och målar med penseln i höger 
hand. 
 
Pablo Picassos undvikande blick söker kontakt bakåt, hemåt eller inåt och skapar ett 
intryck av kontemplation. En nedåtriktad blick leder heller inte i första hand till tankar 
om att konstnären är upptagen med att betrakta ett pågående arbete. Om denna tolkning 
är den rätta så finns en diskrepans mellan självporträttets blygsamhet och författaren 
Raboffs hyllande konstnärsbild. Porträttet målade Pablo Picasso när han var 25 år 
gammal. Ett år senare skulle han fullt utveckla det kubistiska formspråket. Kanske har 
Picasso här medvetet eller omedvetet målat den osäkerhet han som ung konstnär 
upplevde i sin yrkesroll och samtidigt experimenterat hur det nya perspektivet – det 
kubistiska – passade för porträttmåleri. 
 
En annan tolkning hämtar jag från genusstudier inom konstvetenskapen, där det 
diskuteras vem som är innehavare av blicken. Konsthistorikern Patricia Simons menar 
exempelvis att renässansens kvinnoporträtt framställdes i profil för att de manliga 
betraktarna ogenerat skulle kunna vila sina ögon på målningarna, utan att mötas av 
kvinnans blick.173 Picasso skulle med ett liknande resonemang riskera att bli ett objekt 
för betraktarnas blickar. Men Picassos enkla och - till skillnad från renässanskvinnorna - 
minst av allt dekorativa och behagfulla klädsel talar mer för en tredje variant, Anja 
Hirdmans tolkning. Hon konstaterade hur personer med bortvänd ”upptagen” blick ofta 
är män eller grupper ur den sociala eliten. Hans undvikande av ögonkontakt kan därmed 
betyda att han inte behöver söka kontakt och bekräftelse från betraktarna. Pablo Picasso 
är upptagen med att tänka på sitt konstnärskap och behöver enbart visa fram sin palett 
som ett visitkort.   
 
6.2 1970-talet 
 
Detta decennium utgavs enbart två böcker vilka faller inom kriterierna för att ingå i 
undersökningen, nämligen Natten och drömmen: Att måla som Miró av Ralph 
Herrmann samt Sagan om morfars resa till Vilda Skogen av Flemming Johansen. 
Följaktligen gör jag här ingen längre sammanfattning av decenniets böcker utan 
hänvisar till de nedanstående texterna. 
  
Båda böckerna är i höjdformat och Ralph Herrmanns bok om Joan Miró (1893-1983) är 
samtidigt också den första boken om en konstnär som kommer ut med svenska som 
originalspråk. Formatet på illustrationerna bestäms liksom i 1960-talets av de 
urprungliga konstverkens format. Det blir en tydligt avgränsad illustration som därmed 
skapar en viss distans mellan betraktaren och bilden/konstverket. 
 
Böckernas könsroller bjuder detta decennium på följande persongalleri: 
Förutom konstnär är män barnbarn, morfar, gammelfarfar, guldsmed, hattmakare, kusk, 
keramiker, lärare, arkitekt, fotbollsspelare, musiker, författare, nobelpristagare, soldater, 
tullare, löjtnant, djurtämjare och ”infödingar”. 
 
Kvinnor är mormor, mor, moster, fin dam, fru, ”ormtjuserska” och ”infödingskvinna”.  
 

                                                                 
173 Simons 1995, s. 57. 
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6.2.1 Natten och drömmen: Att måla som Miró 
 
Författare: Ralph Herrmanns    
Illustrationer: Joan Miró, Ralph Herrmanns/fotografier  
Originalspråk: svenska    
Svenskt samt originalutgivningsår: 1972 
SAB-klassifikation: uIbz 
Avsedd åldersgrupp: ungdom 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
Boken handlar om konstnären Joan Miró (1893-1983) och är berättad i tredjeperson. 
Boken inleds med ett citat av konstnären. ”Jag tror jag är född ledsen. När jag var pojke 
hade jag ofta ’svarta’ dagar. Fortfarande händer det att jag blir ledsen och nedstämd. Då 
känns det som om jag misslyckas med allt jag tar mig för.” 
 
Men egentligen tvivlade Joan Miró aldrig på sig själv utan beslöt sig redan som tonåring 
för att bli konstnär, fortsätter författaren Ralph Hermanns. Miró bestämde sig för att 
lyckas, trots alla svårigheter. Efter ett par inledande sidor kommer en biografi, som 
berättar att barndomen var olycklig och att han ofta var sjuk. Fadern ville att han skulle 
ta över familjens juvelerarbutik, vilket leder till en konflikt dem emellan. Boken 
avslutas med att fadern från ett porträtt fortfarande stirrar misstänksamt på sin 
världsberömde son. 
 
Sonen Joan är istället en skygg och blyg drömmare. Han går i konstskolor och i Paris 
umgås han med andra konstnärer som Pablo Picasso, Max Ernst, Alexander Calder med 
flera och deltar i en surrealistutställning. I Paris är han fattig, men det är också där han 
skapar sin ”NYA konst”, skriver Herrmanns. I sin konst protesterade Miró mot krig och 
våld under både det spanska inbördeskriget och andra världskriget. En annan sorts kamp 
utspelar sig när han målar. Efter det första våldsamma utfallet mot en tavla följer 
månader av långsamt, väl genomtänkt arbete. Ibland lägger han en duk på golvet för att 
han tycker att han måste kliva på den. 
 
Om hans familj nämns enbart att hustrun Pilar har inrett deras arkitektbyggda hus och 
att hon tycker om att köpa souvenirdockor på deras resor. 
 
Bilderna som återger konstverk är försedda med titel och årtal. Insprängda mellan dessa 
finns fotografier från konstnärens eget fotoalbum blandade med författaren Ralph 
Herrmanns fotografier av konstnären i olika miljöer. Sidnumrering saknas. 
 
Tolkning: 
 
Fredsälskande, misslyckad, skygg och blyg drömmare och samtidigt en självsäker, 
världsberömd konstnär som gör våldsamma utfall mot tavlorna. Det är en minst sagt 
motsägelsefull, det vill säga dynamisk och rund, karaktär vi möter i beskrivningen av 
konstnären Joan Miró. Samtidigt löper genom alla motsägelser en konstnärsbiografi 
som på många punkter sammanfaller med de tre ovan nämnda av Ernest Raboff. Efter 
att ha varit fattig, ensam och missförstådd blir konstnären i slutet världsberömd. Och 
likt Picasso framställs Miró som engagerad i tidens krig – åter en påminnelse om hur 
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män och samhällsliv kopplas samman. Denna sammankoppling mellan man och 
yrke/samhälle gäller generellt för de i boken beskrivna männen. De har många yrken att 
välja på och är inte sällan framgångsrika. Men även den begränsning och frustration 
som ekonomi och omgivningens förväntningar lägger på männen framkommer i texten. 
 
Desto plattare är kvinnobilden. Kvinnor är i boken skulpturer som associeras med klor, 
hårsvall, nattvarelser och Eva med äpplet i Gamla testamentet. Verkliga kvinnor är i det 
närmaste osynliggjorda. I boken finns ett fotografi från en av Mirós konstskolor och av 
det framgår att den hade många kvinnliga elever. Detta kommenteras inte i texten. Även 
i ett flertal av de andra fotografierna syns kvinnor. Bland annat återkommer en liten 
mörkhårig flicka, men ingen kvinna förutom hustrun Pilar presenteras eller nämns vid 
namn. 
 
I denna bok används liksom i boken om Vincent van Gogh begreppet ”tavla” växelvis 
med orden ”duk” och ”målning” för att beskriva konstnärens bilder och jag får åter föra 
samma diskussion som ovan. Beror det på författarens kunskapsbrist eller att 
betydelseglidningen inte heller hade skett på 1970-talet? Förhållandet har inte heller här 
någon betydelse, men jag vill ändå uppmärksamma användningen då diskussionen 
återkommer under 2000-talets bilder. I boken finns såväl fotografier av Ralph 
Herrmanns på konstnären som reproduktioner av konstverk, vilket stärker 
verklighetsanknytningen. 
 
Bild 
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Beskrivning: 
 
Som konstnärsbild har jag valt ett fotografi på Joan Miró taget av Ralph Herrmanns. 
Fotografiet finns publicerat i den senare delen av boken. Till vänster i bild syns den 
mörkklädde och gråhårige konstnären stående i profil, ansiktet är riktat åt höger. I det 
främre bildrummets mitt ligger en målarduk på golvet, vilken konstnären såväl står på 
som ser ner på. I sin högra hand håller Miró en käpp försedd med penselhår, med vilken 
han målar på duken. Han har tidigare har kastat svart färgpigment på duken. 
 
I bakgrunden syns konstnärens ateljé. Trots att fönster släpper in ljus dominerar färger 
som gulvitt och grått, då rummet ligger i motljus. Rummet är försett med en 
gallerivåning. Inramade och ännu ej inramade målningar står på golvet, på staffli, 
hänger på eller står lutade mot väggen. Utöver en spis(?), bord och stolar trängs andra 
”prydnadsföremål” såsom en jordglob. Framför jordgloben sitter en flicka i en flätad 
korgstol och ser på duken där konstnären arbetar. Den mörkhåriga flickan har en röd 
jumper, gula knästrumpor och svarta skor och hon håller en väska i sitt knä. 
 
Tolkning: 
 
Betraktarens ögon söker sig genast till och identifierar sig med konstnären Joan Miró, 
då han befinner sig till vänster i bild. Han hamnar i fokus, men befinner sig samtidigt på 
den kvinnliga sidan i bilden, och de övriga detaljerna i fotografiet skapar konkurrens. 
Det senare gäller inte minst den lilla namnlösa och passivt åskådande flickan i 
korgstolen. Är hennes uppgift i bilden enbart att bidra med beundran av en skapande 
man? 
 
Ateljén är ett publikt rum och har sedan länge tjänat som metafor för konsten och 
konstnärens fria ställning, skriver Barbro Werkmäster.174 Mirós ateljé är väl tilltagen, 
anpassad för produktion av stora arbeten. Då han står vänd mot höger är hans arbete 
riktat ut mot samhället och en offentlighet. I äldre bibliotek var jordgloben ett vanligt 
inventarium. Den för med sig konnotationer som vetenskap och all världens kunskap. 
Även jordgloben stärker på så sätt uppfattningen att det inte är ett avskilt hobbymåleri, 
utan en seriöst arbetande yrkesman.  
 
Nedan under 2000-talets genomgång har jag sett närmare på en bok om konstnären 
Jackson Pollock, vilken var en av pionjärerna när det gällde att kasta färg på duk - så 
kallad ”action painting”. Ralph Herrmanns fotografi är taget före 1972 och säkerligen 
efter Pollocks framträdande på 1950-talet. Miró är följaktligen inte den förste att 
använda tekniken med att kasta färg på duk. Men detta fotografi skapar på det hela taget 
inte de dramatiska och manliga konnotationer som berättelsen om och bilderna på 
Pollock gör. Istället möter här en äldre man som lugnt ”petar” i det blivande 
konstverket. Käppen ger en fallande, depressiv linje och för dessutom tankarna till den 
gamle mannens stöd i livet när krafterna och viriliteten avtar. 
  

                                                                 
174 Werkmäster 1991, s. 85. 
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6.2.2 Sagan om morfars resa till Vilda Skogen 
 
Författare: Flemming Johansen  
Illustrationer: Henri Rousseau 
Originalspråk: danska   
Svenskt samt originalutgivningsår: 1972 
SAB-klassifikation: Hcf(yb) 
Avsedd åldersgrupp: från 5 år 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
På baksidan av boken står att Sagan om morfars resa till Vilda skogen är en 
nutidsberättelse till den franske målaren Henri Rousseaus (1844-1910) tavlor från slutet 
av 1800-talet. En något krystad berättelse - med inslag av talspråksstavning - om en 
flicka som låter sin morfar berätta en historia ackompanjerar konstnären Rousseaus 
bilder. De olika rollerna för män och kvinnor som finns i denna berättelse har fått bidra 
till den översikt som avslutade årtiondets sammanfattning ovan. Men då denna ”saga” 
inte handlar om konst koncentrerar jag mig istället på bokens näst sista sida som med 
konstnärens namn till rubrik innehåller en kort biografi. Läsaren får veta att Rousseau 
kallades tullaren, då det var hans yrke i många år. Resten är citat ur konstnärens egen 
berättelse om sig själv och den ser i något förkortad form ut som följer: Hans föräldrar 
hade ingen förståelse för hans konstnärliga läggning och han debuterade sent efter 
många besvikelser och ensamhet. Hans läromästare var naturen och ett par konstnärer. 
Först efter mycket stora ansträngningar lyckades han skapa sig ett namn bland de nya 
konstnärer han då hade runt sig. Som medlem av Independenterna (De oavhängiga) 
kallar han sig en pionjär och ska ha lov att skapa sin konst i fullständig frihet. För att 
markera sin särart bär han ett stort skägg. Han bedömer sig själv vara en av de bästa 
realistiska målarna och avslutar med att han aldrig ska glömma de konstanmälare som 
stöttat honom under modlösa perioder. 
 
Efter denna biografi kommer en bildförteckning med titlar, årtal och ägare (museum) till 
de målningar som illustrerar berättelsen. 
 
Tolkning: 
 
Historien ansluter nära till de tre ovanstående biografierna i Ernest Raboffs konstböcker 
för barn och Herrmanns bok om Miró. Svåra kämpande år i ensamhet inleder den 
lysande karriären – han ser ju sig själv som en av de bästa målarna i sin genre. Det är 
enbart fattigdomen som saknas, men den hölls förmodligen borta genom Rousseaus 
arbete som tulltjänsteman. För att skilja sig från mängden bär han stort skägg – ett 
tecken på ett självvalt utanförskap? Av texten framgår vid flera tillfällen det stöd och 
den gemenskap han har med andra konstnärer. Där är han ingen outsider, utan i det 
manligt dominerade konstnärslivet får han bekräftelse. 
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Bild 
Här skulle Henri Rousseaus målning Drömmen från 1910 publicerats. Men då jag inte 
erhöll tillstånd för publikation från Museum of Modern Art i New York hänvisar jag till 
konstböcker samt 
http://www2.skolenettet.no/kunstweb/bilde/bilder/store/rousseau_s.jpg 
där den finns publicerad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning: 
 
I boken finns ingen illustration som representerar en konstnär i arbete. Bokens syfte är 
ju att berätta en fristående historia och har som sådan inte sin utgångspunkt i 
konstnären. Därför väljer jag den bild som närmast ansluter till konstvärlden, vilket är 
Drömmen från 1910. Bilden är en reproduktion av Rousseaus egen målning och är klart 
avgränsad.  
 
Till vänster i bild halvligger en naken, ljushyllt kvinna på en mörkröd soffa.175 
Kvinnans ansikte är i profil och hon ser åt höger. Hennes läppar är röda och hon har 
mörkt, långt hår som både hänger löst och är lätt flätat. Med sin vänstra hand tycks hon 
peka på en mörkhyad flöjtspelare, placerad längre tillbaka och till höger i bilden. I den 
tillhörande sagotexten kallas flöjtspelaren för djurtämjare och är en man. Med ledning 
av personens kroppsformer antar jag tvärtom att det är en kvinna, som med 
regnbågsfärgat höftskynke och djurlikt ansikte spelar på ett träblåsinstrument. 
 
De två kvinnorna befinner sig i en frodig djungel, fylld med exotiska växter och 
blommor med fantasiutseende. I bladverket skymtar fåglar, apor, lejon, en elefant och 
en orm. Och längst upp till höger lyser fullmånen från en blå himmel i detta obestämda, 
nästintill skugglösa och drömlika bildrum. 
 
Tolkning: 
 
I många år var avbildandet av den kvinnliga kroppen liktydigt med konsten själv.176 
Rousseau hade ingen traditionell konstnärlig utbildning eller bakgrund. Ett sätt att  
                                                                 
175 Enligt berättelsen är detta ”fru Jansson, glasstanten hemma i Hagaparken”. 
176 Eriksson & Göthlund 2004, s. 117-118. 
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legitimera sitt konstnärskap kan för honom ha varit att måla nakenmodell. ”Målaren och 
hans modell” är ett standarduttryck som bland annat har utmanats av den svenska 
konstnären Lena Cronqvist i hennes svit målningar ”Målaren och hennes modell”.177  
 
Rousseau placerar sin modell på den kvinnliga, vänstra sidan i målningen. Enligt 
Arnheim skulle det betyda att vi som åskådare identifierar oss med henne, samtidigt 
som hon pekar ut mot höger, mot världen och äventyret. Att hon befinner sig ute i 
naturen kan vara ett idéarv från 1800-talet. Under det förrförra seklets borgerliga 
påverkan utvecklades på många sätt könsrollerna till att bli som allra mest diametrala.178 
Dikotomin kvinna-natur respektive man-kultur var en av de vanligaste. Den kvinnliga 
nakenmodellen halvligger på en soffa. Stol och sittande bär konnotationer om 
civilisation, kultiverat beteende och makt – att sitta vid makten. 179 Soffa och 
halvliggande ger samma dubbeltydiga signaler som hennes hår, vilket på en och samma 
gång är lössläppt och tyglat i något liknande flätor. Ett utslaget hår var vid denna tid 
liktydigt med en sexuellt tillgänglig kvinna.180  
 
Om Henri Rousseau var insatt i medeltida ikonografi kan dessutom apelsinerna i 
bakgrunden stå för fruktsamhet.181 Månen konnoterar kyskhet, men också natten. 182 
Lejon handlar om styrka och mod,183  elefanten om Orienten184 och apan om 
människans lägre instinkter.185 Är det även den ljushyllta kvinnans lägre jag som i 
bakgrunden spelar på flöjten? Flöjten kan ju konnotera Pan, den grekiske guden som 
förknippades med såväl lust som panik.186  
 
Detta är en bild som dignar under tidens tankegods. Inte minst färgar tidens kolonialism, 
psykoanalysen och synen på könen. Målningen säger mer om upphovsmannens 
kvinnobild än om konstnärsrollen. 
 
6.3 1980-talet 
 
Linnea i Målarens Trädgård är en pedagogisk fullträff enligt Lars Furuland och Mary 
Ørvig,187 och Lena Kåreland skriver att den har haft exempellös framgång i utlandet.188 
Boken av Christina Björk och Lena Anderson är något av en vattendelare i Sverige när 
det gäller konstböcker för barn. Den kom ut 1985 och har sedan dess blivit en klassiker 
till vilken många refererar. Jag bedömer det därmed som oundvikligt att se närmare på 
den boken. Samtidigt är det första gången en bok om en konstnär ges ut vilken är 
illustrerad av en annan konstnär - Lena Anderson ”tecknar” Claude Monets (1840-1926) 
porträtt. Tidigare har konstnärens egna bilder eller fotografier på konstnären utgjort 
illustrationerna. 
 

                                                                 
177 Lind 1994, s. 14. 
178 Bengtsson & Werkmäster 2004, s. 155.  
179 Johannesson 2003, s. 22-23. 
180 Bengtsson & Werkmäster 2004, s. 157. 
181 Lärkner 1978, s. 9. 
182 Carr-Gomm 1997, s. 171. 
183 Carr-Gomm 1997, s. 151. 
184 Carr-Gomm 1997, s. 64. 
185 Carr-Gomm 1997, s. 22. 
186 Carr-Gomm 1997, s. 184. 
187 Furuland & Ørvig 1990, s. 336. 
188 Kåreland 1998, s. 277. 
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Under decenniet kom ytterligare fyra böcker ut. Vettlös blir konstnär ingår i en serie där 
Vettlös förutom att bli konstnär bland annat blir poet och musiker. Bilderboken har ett 
uteslutande manligt persongalleri och handlar om en fiktiv konstnär i en fiktiv stad. 
Texten är integrerad i bilderna. Som förebild låter författaren Nikolaj Nosov sin manlige 
huvudperson Vettlös ha en konstnär som heter Kludd. I texten står det att alla genast 
kunde se att Kludd var en riktig konstnär och en mycket duktig sådan. Men hans namn, 
hans långa hår, hans målarrock kallad paletå, att han är avbildad stående högt upp på en 
scen invid ett staffli och att han vaknar sent på dagen antyder ändå att författaren Nosov 
driver med den moderna konstnärsrollen. Denne Kludd vill Vettlös efterlikna och börjar 
med att måla av sina vänner. Men hans porträtt – närmast karikatyrer - förkastas av de 
avbildade som var och en tycker att porträttet av honom är speciellt misslyckat. När 
Vettlös målar sina tavlor – vilket är den genomgående benämningen på målningarna i 
boken – använder han ibland vänster hand. Det kan vara en antydan om att han just 
”vänstrar” i konst. Efter vännernas massiva kritik ger han upp konstnärsplanerna. 
 
Författaren Lennart Rudström låter ett urval av Carl Larssons (1853-1919) illustrationer 
till sina egna böcker Ett hem respektive Spadarvet bilda utgångspunkten för att berätta 
om konstnären Carl Larsson för barn, enligt inledningsorden. Resultatet blir det 
utlovade i Ett hem, där familjens liv och leverne beskrivs tillsammans med upplysningar 
om målarteknik i spalter bredvid illustrationerna. Att Larssons illustrationer en gång var 
tänkta som en miljöskildring kan vara en förklaring till bokens landskapsformat, vilket 
avviker från de övriga böckerna under decenniet. Inte sällan har konstnärsbiografierna 
genom århundradena ett återkommande berättartema om hur en gudabenådad 
konstnärlig talang liksom av en händelse upptäcks av någon som råkar passera, skrev 
Peter Cornell. Här kommer den berättelsen när Carl Larssons tecknarbegåvning som 
liten pojke upptäcks av en korpral Ärtman. Och tur var det för i boken beskrivs hur 
familjen Larsson ibland hade det svårt, inte minst ekonomiskt. Senare kom Carl Larsson 
in på Konstakademin och Rudström berättar även hur Larsson målar stora målningar 
avsedda för offentlig utsmyckning. Han målar följaktligen inte enbart små akvareller om 
det lilla livet i hemmet. Som hastigast nämns i samband med att Karin och Carl möts att 
också hon målade, för att senare inte hinna måla så mycket. I Spadarvet går fokus över 
från konstnärsfamiljen till livet på en bondgård. 
 
Penselblomman av Tomie de Paola är en bilderbok om en fiktiv konstnär och texten är 
integrerad i bilderna. Boken handlar om en indiansk konstnärs längtan att kunna måla 
solnedgången, och bygger på en legend som skapades för att förklara hur den i Texas 
ymnigt förekommande penselblomman fått sitt namn. Tomie de Paola, själv konstnär 
enligt en eftertext, låter en småväxt pojkes utanförskap kompenseras av en 
schamanistisk utvaldhet. Läsaren möter en annorlunda konstnärsroll blandad med en 
traditionell västerländsk berättelse om hur en gudabenådad konstnärlig talang upptäcks.  
 
Böckerna om Vettlös, Carl Larsson och den indianske konstnären är berättade i 
tredjeperson. Linnea berättar själv och det gör även konstnären i Jag Michelangelo, 
vilket klart framgår av titeln. Det är första gången vi möter två konstnärsböcker med 
jag-berättare och det är intressant att jämföra de två. Ytterligare en anledning till att 
välja Piero Venturas Jag Michelangelo är att den behandlar en konstnär från den tid, det 
vill säga renässansen, då konstnärsrollen i mångt och mycket utvecklades till vad den är 
idag. 
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Böckernas könsroller bjuder detta decennium på följande persongalleri: 
Männen är - förutom konstnär - son, far, farfar, svärfar, bror, farbror, pojke, vallpojke, 
bonde, murare, smed, snickare, skogsarbetare, jägare, gjutare, slaktare, stenhuggare, 
hantverkare, guldsmed, specerihandlare, kolare, korpral, soldat, trädgårdsmästare, 
sekreterare, uppfinnare, uppsyningsman, bankir, ämbetsman, doktor, herre, hertig, 
adelsman, borgmästare, rådsherre, kejsare, kung, klockringare, kyrkväktare, 
bråkmakare, mördare, martyr, munk, kardinal, prost, påve, schaman, pensionär, 
konstmecenat, advokat, arkitekt, musiker, lärling, lärare, mästare, modell, författare, 
skald, lärd man och filosof.  
 
Kvinnorna är faster, farmor, fru, fästmö, mor, amma, dotter, styvdotter, syster, flicka, 
vallflicka, kokerska, köksa, bondhustru, mjölkerska, väverska, mönsterritare, lärare, 
musiker, modell, sibylla, zigenerska, författare, skaldinna och detta decennium även 
konstnär. 
 
6.3.1 Linnea i Målarens Trädgård 
 
Författare: Christina Björk   
Illustrationer: Lena Anderson, Claude Monet samt ett antal fotografer 
Originalspråk: svenska    
Svenskt samt originalutgivningsår: 1985 
SAB-klassifikation: uIbz 
Avsedd åldersgrupp: barn 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
Flickan Linnea berättar hur hon och den pensionerade trädgårdsmästaren Blomkvist gör 
en resa till Paris och Giverny för att besöka konstnären Claude Monets (1840-1926) hus 
och trädgård, idag ett museum. De möter ett nu levande styvbarnbarnsbarn till Monet - 
även han konstnär. Illustrationerna består omväxlande av Claude Monets målningar, 
fotografier från nutid respektive konstnärens tid, samt akvareller av Lena Anderson. 
Texten är satt med skrivstil under några illustrationer, något som ger ett intryck av att vi 
bläddrar i ett privat fotoalbum.  
 
Berättelsen avbryts mitt i av en biografi om Claude Monet. Biografin särskiljer sig från 
den övriga texten genom att den placerats på brunbeige sidor, något som ytterligare 
förstärker intrycket av (äldre) fotoalbum. Här får läsaren veta att Monets far ville att han 
skulle ta över familjens speceriaffär. Men pojken Claude fick hjälp av en faster, som 
målat själv. Hon gav honom pengar till konststudier i Paris. Där fick han många 
målarvänner, de flesta lika fattiga som han själv. Levnadshistorien fortsätter med familj, 
barn och två äktenskap. Den med tiden stora familjen fick rätta sig efter Monets 
skiftande humör och åsikter. 
 
Tidigare har Linnea berättat hur Monet kunde ta en hel hög målningar och elda upp dem 
i trädgården om han inte var nöjd med resultatet. En rubrik lyder Mästerverket!, och där 
berättas om när han målar sina ”jättestora” näckrostavlor. Begreppet ”tavlor” används 
omväxlande med ”målningar”, och jag hänvisar som vanligt till diskussionen under 
2000-talet. I texten redovisas konstteori som exempelvis impressionisternas måleri och 
ren måleriteknik. Boken är sidnumrerad och längst bak finns franska uttalsregler, 
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aktuella museer, tips om Paris och andra böcker. En årtalsbaserad biografi över Claude 
Monet tillsammans med ett familjeträd kompletterar den övriga informationen. 
 
Tolkning: 
 
Att Linnea har ordet och är huvudperson råder det ingen tvekan om. Men den 
konstnärsbiografi läsaren möter har många välkända ingredienser från de tidigare 
decennierna: fattig ung man utan stöd från föräldrar får stöd från annat håll, träffar 
andra fattiga unga män och bildar konstnärsgrupper, vilka är banbrytande och 
motarbetas av en oförstående samtid, för att senare bli berömda.  
 
Men det finns även en motbild. Styvdottern Blanche målade tillsammans med sin kände 
styvfar – även om hennes ”tavlor inte blev berömda som Monets”. Berthe Morisot var 
den enda kvinnan bland impressionisterna och bokens författare Christina Björk påpekar 
att det på den tiden inte var så vanligt att kvinnor fick måla. Istället fick de sköta om de 
manliga konstnärerna och barnen – eller sitta modell. 
 
Bild 

 
 
Beskrivning: 
 
Som konstnärsbild har jag valt ett svartvitt fotografi på konstnären Claude Monet, fotot 
finns i bokens senare hälft. Fotografiet är förhållandevis litet, varför detaljerna är svåra 
att avläsa. Under fotot står det ”Monet målar de jättestora näckrostavlorna”. Av den 
upplysningen drar jag slutsatsen att de stora målningarna som står lutade mot rummets 
väggar föreställer näckrosor. Rummet, som med ledning av målningarna får antas vara 
en ateljé, är ljust och har högt i tak. Mitt i rummet finns en soffa, en stol och två mindre 
bord. På soffan ligger en slängkappa(?) och en hatt. På det främre bordet ligger bland 
annat ett par glasögon. Under det bortre bordet står en balja och ovanpå bordet penslar i 
en kruka. Några penslar ligger lösa bredvid och över dessa står konstnären lutad. Han 
tycks vara på väg att ta en pensel i sin högra hand. I den vänstra handen håller han en 
stor palett. Konstnären är en äldre man med stort vitt skägg och klädd i mörka 
manskläder. Han befinner sig till höger i bild, men är lutad åt vänster över bordet. 
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Tolkning: 
 
Ateljén som ett publikt rum och som metafor för konsten och konstnärens fria ställning 
har jag och kommer jag även senare att referera till.189 Det samma gäller förhållandet 
med paletten, som symbol för det allvar med vilket konstnären tog sitt yrke.190 Monet är 
fullt upptagen med sitt måleri, och det är naturligtvis mot den aktiviteten som 
betraktaren ska rikta sin blick, för att referera till Anja Hirdmans påstående om mäns 
bortvända och upptagna blick.  
 
Det är stora målningar som står lutade mot väggen, och därmed framgår klart att det inte 
är något intimt hobbymåleri som försiggår innanför hemmets slutna väggar. Så pass 
stora målningar är som regel ämnade för ett offentligt bruk, trots att konstnären delvis 
vänder ryggen åt omvärlden, som ju enligt Rhedin väntar till höger i bild. Eller är det 
framtiden han på grund av sin ålder vänder ryggen åt? 
 
6.3.2 Jag Michelangelo: Michelangelo berättar om sig själv och sin tid 
 
Författare: Piero Ventura   
Illustrationer: Piero Ventura, Michelangelo   
Originalspråk: italienska    
Svenskt samt originalutgivningsår: 1988 
SAB-klassifikation: uIbz 
Avsedd åldersgrupp: barn 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
Boken inleds på första sidan med en biografi över Michelangelo Buonarotti (1475-
1564), berättad i tredjeperson. På motstående sida finns ett ”porträtt” på Michelangelo, 
troligen i olja och signerat Ventura 1988. Venturas färglagda teckningar, som illustrerar 
Michelangelos därefter följande ”egen” berättelse i jag-form, har även kommentarer i 
tredjeperson. Foton på Michelangelos originalkonstverk kommer allra sist efter 
Venturas text och teckningar. Boken är sidnumrerad. 
 
I biografin och den senare jag-berättelsen får vi veta att Michelangelos far inte ville att 
sonen skulle bli skulptör, på den tiden liktydigt med att vara en enkel hantverkare. Den 
tidigare så förmögna familjen innehade offentliga ämbeten, men hade fått en allt sämre 
ekonomi. Michelangelo fick ekonomisk hjälp av Florens högste styresman Lorenzo il 
Magnifico de’ Medici till sin bildhuggarutbildning. Han blev berömd och skapade sina 
mästerverk på beställning av påvar och andra ledande personer i dåtidens italienska 
furstedömen. På bokens baksida utnämns han till en av världens största genier. ”Jag gav 
min fantasi fria tyglar och släppte alla tankar på ’regler’”, berättar Michelangelo för 
läsaren. Att utföra beställningsverk ledde dock inte enbart till hyllningar. Lika ofta 
kunde det leda till att konstnären hamnade i såväl ekonomiska tvister som att bli 
indragen i politiska intriger. Michelangelo var hetlevrad och drogs som ung ofta in i 
slagsmål. Med åren blev han alltmer ensam och grubblande, och hela livet brottades han 
med religiösa problem.  
 
                                                                 
189 Werkmäster 1991, s. 85. 
190 Borzello 1998, s. 119. 



 49 

Tolkning: 
 
Trots att bokens storlek är något större än A4-format och har porträttformat kommer vi 
inte bildmässigt Michelangelo särskilt nära. Ventura har valt att teckna sina figurer små 
och sedda ur ett fågelperspektiv, vilket starkt bidrar till att distansera läsaren från 
renässansens människor. Det finns även en diskrepans mellan textens allvar, där läsaren 
får bekanta sig med Michelangelos tankar, och Venturas serieteckningsliknande och 
skämtsamma illustrationer. De senare lättas ofta upp av svansande katter och hundar. 
 
Michelangelo var fattig och motarbetad av familjen, men blev senare ett världsberömt 
geni som skapade mästerverk. Vid det här laget är det en förutsägbar levnadshistoria om 
en manlig konstnär. Vad som skiljer från de tidigare historierna är de 
samhällsekonomiska förutsättningarna för konstnärskap. Michelangelo verkar under 
renässansen med beställningsarbete och därmed i nära samarbete med den kyrkliga och 
världsliga makten. Kvinnor var rätt osynliga i renässansens offentliga liv,191 och i den 
här boken nämns enbart tre kvinnor – konstnärens mor, konstnärens amma, samt en 
skaldinna och tillika väninna. 
 
Bild 

 
 
Beskrivning: 
 
Min första tanke var att välja den oljemålning föreställande Michelangelo som 
illustrerar den inledande biografin. Men då den i stora drag liknar det självporträtt av 
Picasso som jag beskrivit ovan, bestämde jag mig för att välja en färglagd teckning av 
Ventura. Den avviker dessutom från textens konstnärsbild. Teckningen återfinns mitt i 
boken. 
 
Mot en vit bakgrund - så kallat negativt rum - grupperar sig två män, några andra figurer 
och föremål. I mitten och något till vänster står den ene mannen i blå rock och 

                                                                 
191 Chadwick 1996, s. 70-71. 
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tillhörande blå mössa. Rocken är brämad med brun päls och nedanför skymtar röda 
strumpor och bruna skor. I höger hand håller mannen ett ljust kuvert. Av den tillhörande 
texten framgår det att mannen är påvens tillsyningsman Figiovanni och att den 
motstående mannen är Michelangelo. Han är i sin tur klädd i vit skjorta, brunt förkläde, 
röda strumpor och bruna skinnstövlar. I sin vänstra hand håller Michelangelo en klubba. 
Båda männen har brunt hår och bär skägg.  
 
Ner till höger i bilden är en leende kvinna på väg ut ur bilden. Hon ser bakåt över axeln 
och rörelsen förstärks av två små fartränder bakom henne. Hennes bruna hår är uppsatt. 
Hon bär en vit blus, violett västklänning och beige förkläde. I sin högra hand bär hon en 
ljusgrön kanna. Bakom en skulptur och till höger i bild syns huvudet på en ung pojke – 
en lärling? – med brunt hår. På väg in i bild från vänster hörn går en grå katt, omgiven 
av fartränder. 
 
Runt om i rummet står på träfundament vitbeige skulpturer – förmodligen i marmor – i 
olika skeden av bearbetning. På golvet ligger marmorkross och verktyg utspridda 
tillsammans med en pall och plankor. Längs t bort i bild syns till höger två valvförstärkta 
fönster och till vänster ett valv, förmodligen en in- eller utgång. 
 
Tolkning: 
 
Enligt bildtexten, och ur ett fågelperspektiv, illustrerar Ventura hur påvens 
uppsyningsman kommer och stör Michelangelo i hans arbete med statyerna till 
mediceernas gravmonument. Det handlar följaktligen om en konfliktsituation i ateljén, 
vilket dåligt stämmer med bildens skämtsamma serieteckningsstil, männens uttryckslösa 
ansikten och den leende kvinnan. Utan ledning av bildtexten hade det enbart varit 
klubban i Michelangelos hand som hade avslöjat hans ställning som konstnär. Varken 
placering, färg eller storlek pekar på att han skulle vara huvudpersonen. Det är inte en 
genialisk mästare höjd över andra människor som vi ser upp till, utan snarare en liten 
människa bland andra som vi ser ner på. 
 
Vad katten och kvinnan har för uppgifter i bilden framgår inte. De är båda lika anonyma 
och har som uppgift att lätta upp stämningen i bilden. Dessutom skulle jag vilja påstå att 
fartränderna antyder att de båda två svansar. Kvinnans leende är utlöst av att hon ser 
tillbaka på katten. Kvinnan går ut till höger, mot framtiden och äventyret. Men finns där 
överhuvudtaget en utgång? Venturas tanke med serieteckningsstilen är säkerligen att 
locka barn att läsa boken. I och med att figurerna är så små undrar jag om inte syftet 
förfelas. Det är svårt att identifiera sig med de distanserade personerna. 
 
6.4 1990-talet 
 
Under detta decennium ges plötsligt tretton barnböcker med konstnärsbilder ut. Antalet 
böcker, men framförallt att historierna börjar upprepa sig och inte levererar nya bilder, 
gör att mina kommentarer kring varje bok blir kortare. 
 
Decenniet inleds med en bok påminnande om Linnea i Målarens Trädgård, nämligen 
Thea Dubelaars Faster och Vincent van Gogh. Den handlar om pojken Mark och hans 
faster, som är nyförälskad i konstnären Vincent van Gogh (1853-1890). Faster är en 
impulsiv och virrig dam som med litet huvud och högklackade skor försöker måla som 
van Gogh. Parallellt med Marks berättande i boken löper historien om van Goghs konst 
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och liv – en årtalsbiografi avslutar. Van Goghs målningar, illustratören Ruud Bruijns 
akvareller och några foton illustrerar boken. 
 
Det är inte bara Mark som har en faster som målar. Det har även flickan i Den långa, 
långa resan. Boken bygger på illustratören och konstnären Ilon Wiklands (1930- ) flykt 
undan andra världskriget. Fastern, som är ”konstnärinna”, tar hand om den föräldralösa 
flickan Ilon när hon kommer till Sverige. Tillsammans bor och målar de i det lilla rum 
som fastern hyr. Det är ett vardagsnära och oglamoröst konstnärsporträtt, med den i mitt 
material första kvinnliga konstnären som inte nämns på grund av äktenskap med en mer 
berömd manlig kollega. Tyvärr är fastern – liksom övriga personer förutom flickan Ilon 
- inte namngiven.  
 
I författaren Leo Lionnis Alberts dröm har en fattig musfamilj stora förväntningar på att 
sonen Albert ska bli doktor. Men efter ett besök på ”mus-eum” vet Albert vad han vill, 
han vill måla tavlor. Med tiden blir han berömd och det kommer möss från hela världen 
för att se och köpa hans konst.  
 
I författaren Rolf Knutssons Målarprinsen och Isabelle får pojken Isak en efterlängtad 
målarlåda i födelsedagspresent. Han vill bli målarprins som Prins Eugen (1865-1947), 
vilkens tavlor han sett på museum. Läsaren får följa hans målarförsök och hur han 
senare träffar flickan Isabelle, om vilken han innan deras möte har haft flera drömmar. 
 
Tony Hart har skrivit en serie om ”Berömda barn”. Böckerna är kvadratiska, ett 
mellanting mellan höjd- och breddformat. Tre konstnärer finns med: Leonardo da Vinci 
(1452-1519), Michelangelo (1475-1564) och Pablo Picasso (1881-1973). Susan 
Hellards färglagda illustrationer dominerar över konstnärernas egna bilder och böckerna 
koncentrerar berättelsen på respektive konstnärs barndom. De var samtliga som barn 
otroligt begåvade i teckning och erhöll med mer eller mindre motstånd tidigt utbildning 
i konst. När det gäller Leonardo da Vinci berättar Hart att folk nästan trodde att han var 
en gud.  
 
Jacob heter springpojken åt målaren och grafikern Albrecht Dürer (1471-1528) i Pojken 
från Nürnberg, författad av Ejnar Agertoft. Jacob är huvudpersonen kring vilken en 
historia om ett överfall spinns, även om konstnären hela tiden finns i bakgrunden. Om 
Dürer får vi veta att han var en framstående konstnär som satte prägel på sin tid. Hans 
hustru Agnes Frey hade en bod på marknaden där hon sålde makens grafik. Det var 
enligt bokens inledande historiska bakgrund ovanligt att en kvinna ur det högre 
borgerskapet på det sättet visade sig offentligt. 
 
1999 ges böcker om tre svenska barnboksillustratörer ut i en serie som har titeln Första 
boken om…Serien behandlar även djur, växter, historia med mera. Året därpå kommer 
ytterligare tre böcker i serien ut vilka behandlar barnboksillustratörer, men de hamnar 
följaktligen under 2000-talet. Under 1990-talet behandlas Ivar Arosenius (1878-1909), 
John Bauer (1882-1918) och Jenny Nyström (1854-1946). Ivar Arosenius ges ett drag 
av outsider när ett kapitel beskriver att han inte ville vara som andra. Det mest noterbara 
är annars hur historien om hur en konstnärstalang upptäcks här appliceras på Jenny 
Nyström. Hon beskrivs som mycket duktig att teckna, men då hon var fattig fick hon 
bland annat hjälp av landshövdingen i sin hemstad Göteborg. Av boken framgår också 
att hennes make tidigt blev sjuk och att det var hon som försörjde familjen. Jenny 
Nyström är den första kvinnliga konstnären i mitt urval som ägnas en egen biografi. 
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Utifrån seriens tema misstänker jag dock att anledningen inte är hennes framstående 
konstnärskap utan att hon illustrerade barnböcker. 
 
De två böcker – Rut & Knut ställer ut samt Snögubben Frasse blir konstnär - jag valt att 
se närmare på handlar om tre fiktiva konstnärer. Verkliga konstnärers liv sätter trots allt 
vissa ramar för vad som är möjligt att berätta, och min tanke är att se vad som händer 
när författaren får fria händer att skapa sin konstnär.  
 
Rut & Knut ställer ut är den enda boken som är skriven på vers. Decenniets böcker är 
med undantag av Faster och Vincent van Gogh berättade i tredjeperson. Många har 
inslag av stickrepliker, vilket för läsaren närmare huvudpersonen. Harts tre böcker och 
Snögubben Frasse blir konstnär har ett kvadratiskt format, till skillnad från de övriga 
som har porträttformat. 
 
Böckernas könsroller bjuder detta decennium på följande persongalleri: 
Icke konstnärligt aktiva män är pojke, far, morfar, farfar, farbror, son, sonson, bröder, 
kusin, kuf, kusk, kung, kalif, kejsare, monsieur, matador, missanpassling, miljonär, 
geni, guldsmed, same, stenhuggare, soldat, advokat, bagare, postmästare, borgmästare, 
bonde, jätte, troll, prins, politiker, präst, pilot, pantlånare, mäster, landshövding, läkare, 
lärare, lärling, snögubbe, student, chef, författare, redaktör, riddare, tjuv, tomte, 
detektiv, vallgosse, vävare, faun, folkbildare, konsthandlare och kulissmålare. 
 
Kvinnor är dotter, flickor, faster, farmor, fru, syster, kusin, fostermor, styvmor, mor, 
mormor, moster, modell, madame, miljonär, kökspiga, lärare, städerska, 
restaurangägarinna, bondhustru, barnmorska, prinsessa, drottning, elak gammal häxa, 
trollgumma, tjuv, snögumma, skogsrå, grace, älva, författare, illustratör och konstnär. 
 
6.4.1 Snögubben Frasse blir konstnär 
 
Författare: Ulf Löfgren   
Illustrationer: Ulf Löfgren   
Originalspråk: svenska   
Svenskt samt originalutgivningsår: 1997 
SAB-klassifikation: Hcf(yb) 
Avsedd åldersgrupp: småbarn 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
Snögubben Frasse har Ulf Löfgren redan tecknat i en tidigare bok innan han här 
uppträder som konstnär. Frasse och hans växande familj presenteras där de bor i isriket 
Nifelheim, ett eget rike skilt från människoland. Han bygger ett stort isslott åt sig och 
sin familj, vilket firas med en fest. En dag får de besök från människoland. Det är 
barnen Molly och Mattias, som Frasse känner sedan tidigare resor. Med sig har de en 
färglåda, då det av Frasses brev framgått att han har en önskan om att bli konstnär. 
Frasse skaffar sig genast en grön basker och islandströja. Det måste man ha om man ska 
bli konstnär i Nifelheim. För att det ska gå fort målar han vildsint med penslar i båda 
händerna. Och han målar inte det han ser utan det han tänker. Ganska snart bestämmer 
hans sig för att måla den största tavla som någonsin funnits i Nifelheim. Därefter 
bestämmer han sig för att göra den största skulpturen som funnits i riket. När Frasses 
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vänner på en utställning ser vad han har åstadkommit börjar även de måla, utom bästa 
vännen Frippe som gör landskapskonst av snöbollar. Fast det tycker inte Frasse är konst. 
När jag ser närmare på vad Frippe har gjort visar det sig att han har skrivit ”humbug” 
med snöbollarna. 
 
För den som är konsthistoriskt bevandrad citerar Frasse berömda uttalanden av 
konstnärer, det vill säga intertextualitet. Hans skulptur liknar och har samma titel som 
Rodins Tänkaren. Denna tydliga intervisualitet framträder även när Frasse 
konstnärsvänner namnges efter - och målar som - Picasso, Cézanne med flera moderna 
målare. Berättelsen slutar med att barnen Molly och Mattias återvänder hem till 
människoland. 
 
Tolkning: 
 
Det är enbart snögubbarna som målar. Snögummorna och snöbarnen är passiva 
åskådare, utom Frasses fru Ofelia som anlägger en vinterträdgård. Boken visar en 
demokratisering av konstnärsyrket enligt klassisk grekisk modell, det vill säga att alla 
fria män har rätt att bli konstnärer. Det har däremot inte (slavar?), kvinnor och barn. 
Frasse röner redan från början en stor uppskattning. Det gör att han genast satsar stort 
och att måla det är att leka, enligt Frasse. Vad han målar är ”tavlor”, omväxlande med 
”målningar”. Diskussionen om distinktionen mellan begreppen kommer under 2000-
talet. 
 
Det finns med andra ord många förhållanden som skiljer Frasse från de verkliga 
modernisterna. Han är varken fattig, ensam eller missförstådd konstnär. Trots det visar 
det ju sig i referenserna till modernisterna att det ändå är dessa män som är förebilderna 
för vad en konstnär är. En konstnär är man, målar, skulpterar och tänker stort. Friheten 
med en fiktiv konstnär använde Löfgren till att framställa en manlig, modernistisk 
konstnärsstereotyp och att demokratisera yrket för män. Målerikonsten är visserligen en 
lek, men konstbegreppet begränsas till traditionellt måleri och skulptur. 
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Bild  

 
 
Beskrivning:  
 
Den bild jag har valt att se närmare på är en högersida mot slutet av boken. Tre 
ljusturkosa snögubbar med morötter till näsor står jämnt fördelade på bildytan och målar 
på ljusblå, upprättstående isblock. De har samtliga tröjor i något skiftande mönster på 
sig. Av den tidigare texten förstår man att det är islandströjor. Baskrarna de bär är 
purpur-, brun- respektive blåfärgade. Två snögubbar är vända åt höger och en är vänd åt 
vänster. Den senare håller penseln i vänster hand, de två andra håller penslarna i höger 
hand. 
 
I närheten av varje isblock står en pingvin. Längst ner till vänster i bild står två barn. 
Efter att ha läst texten antar jag att det är Molly och Mattias. De är klädda i blå 
respektive röd mössa, grön respektive brun halsduk, blårandig tröja respektive 
grönrandig kappa, bruna respektive ljusblå byxor samt har båda bruna skor. Ett av 
barnen pekar med höger hand mot höger.  
 
Till höger om dem står en snögubbe med morotsnäsa, grön basker och blåvit 
islandströja. Jag antar att det är Frasse. Han pekar på en av målarna. Den tillhörande 
bildtexten talar om snögubben Mondrian, snögubben Picasso och snögubben Miró. 
Snögubben Frasse pekar mot höger och mot den snögubbe som målar på en bild som 
liknar en Mirómålning. Enligt den tillhörande texten säger Frasse ”titta bara på 
snögubben Miró, han har roligt när han målar”. De andra två målar på bilder vilka liknar 
Picassos respektive Mondrians målningar. Skuggorna talar tvetydigt om varifrån ljuset 
kommer, troligen är det uppifrån vänster. 
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Tolkning: 
 
Boken och därmed bilden har ett kvadratiskt format. Vi befinner oss i ett islandskap, 
och den vita miljön gör att ett nästintill negativt rum bildas. Avsaknaden av en ateljé 
stärker uppfattningen om det demokratiska konstnärskapet för män. I bilden syns heller 
ingen palett. Snögubben Picasso är den som är vänd mot vänster och målar med vänster 
hand. Han vänstrar i konsten och befinner sig på den kvinnliga sidan. Ändå skiljer han 
inte ut sig från de andra ”högerhänta” målarna. Det ser snarare ut som att samtliga 
snögubbar tar det mer som en lek, trots att deras mungipor inte pekar uppåt. 
Bildriktningen pekar dock Frasse ut, den är mot höger och nästa sida.  
 
Förutom blå respektive röd mössa bär Molly och Mattias könsneutrala kläder. Här 
liksom i andra bilder är de passiva beundrare av manliga konstnärer. Om jag tar hänsyn 
till tidigare illustrationer verkar även pingvinerna att vara invånare i Nifelheim. De är 
könsmässigt svårbestämda, yttrar sig aldrig i text och i denna samt andra bilder utgör de 
stumma betraktare.  
 
6.4.2 Rut & Knut ställer ut 
 
Författare: Carin Wirsén  
Illustrationer: Stina Wirsén   
Originalspråk: svenska   
Svenskt samt originalutgivningsår: 1999 
SAB-klassifikation: Hcf(yb) 
Avsedd åldersgrupp: småbarn 
 
Texten 
Sammanfattning: 
 
Rut och Knut är ett radarpar - syskon - i ett antal bilderböcker för barn, och de är 
sysselsatta med olika saker. Här skapar och ställer de ut konst. Boken är skriven på 
rimmad vers och händelseutvecklingen är som följer: Rut och Knut är två ”riktiga” 
konstnärer som ska ställa ut. De målar, skulpterar, klipper, misslyckas med en skulptur, 
tar nya tag och målar med händer och kropp som pensel, städar och gör sig fina inför 
vernissagen, tar emot publiken, serverar tilltugg och försöker sälja konst. Allra sist har 
de en ”happening” där Rut drar täckelsen av en skulptur bestående av Knut på alla fyra 
med ett bildäck runt magen. 
 
Tolkning: 
 
1900-talet sista skälvande år kommer Rut och Knut med en ny syn på konsten och 
konstnären. Frasses kompis Frippe ifrågasatte ovan om det enbart var måleri och 
skulptur som var konst. Svaret var väl att åtminstone landskapskonst var humbug. Rut 
och Knut ger konstbegreppet mycket vidare gränser, konst kan vara tre korvar i en bur. 
Det framkommer också att konstnärslivet kan vara svårt, kallt och hårt när projekten 
misslyckas. Bokens rimmade vers är i övrigt fåordig, därför kommer denna tolkning i 
mycket behandla de desto mer talande illustrationerna. Den största utmaningen av 
konstbegreppet ligger heller inte i texten utan i bilderna. Så är det exempelvis enligt 
bilduppslaget vid vernissagen tillåtet för besökarna att rita själva. Diskrepansen mellan 
text och bild när det gäller konstnärsrollen är däremot inte så markant. 
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Rut är den som är mest aktiv och verkar dessutom genom sin storlek att vara äldre – och 
en större konstnär? - än Knut. Hon har klätt sig till ett konstnärskap genom att bära 
basker och målarrock. Knut har stora svarta glasögonbågar, svart polo och grårutiga 
byxor - en klädsel jag lite skämtsamt skulle vilja kalla ”kulturuniform”. Hans glasögon 
synliggör många konnotationer. Under rubriken Män raggar sällan glasögonhaggor 
reder Mary Ann Doane ut fenomenet med hjälp av psykoanalys.192 Den som bär 
glasögon ser, äger en blick som kan skapa begär istället för att ”bli sedd”. Den som ser 
kan också läsa sig till ny kunskap och glasögon blir ett tecken för intellekt och kultur. 
Jag frågar mig följaktligen om glasögonen signalerar att det är Knut som står för 
teorierna bakom deras konstnärskap. 
 
Men Knut är också den som får klä av sig naken och rulla sig i färg. Han blir också till 
ett levande objekt när han agerar get och säger ”bä” på sista uppslaget. Intervisuellt 
anspelar bilden på Robert Rauschenbergs uppstoppade get Monogram med bildäck runt 
magen, placerad på Moderna museet i Stockholm.  
 
Tonen i boken är lättsam, inte minst genom verserna på rim. Men om jag ska hårdra så 
är det väl knappast meriterande att stå på fyra ben och vara get. Snarare talar det väl om 
en lägre stående varelse utan alltför belastande intelligens – trots kulturklädsel. 
Könstraditionella blir de däremot när vernissagedagen kommer. Rut målar sina läppar 
och Knut knyter slipsen. Rut serverar bakelser och Knut tar för sig av saften. 
 
Referenserna till 1900-talets modernistiska konstnärskap finns. Men friheten med en 
fiktiv konstnär använde Carin och Stina Wirsén också till att utmana både traditionella 
könsroller, den modernistiska konstnärsrollen och konstbegreppet. De når inte riktigt 
fram till den vittomspännade konstnärsroll som avslutade min redogörelse för 
konstnärsrollen genom tiderna, men de är på god väg. 
 

                                                                 
192 Doane 2001, s. 149-150. 
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Bild 

 
 
Beskrivning: 
 
Denna bild består av ett uppslag i mitten av boken. På vänstra sidan står Knut naken 
med ryggen åt betraktaren och med sin vänstra arm tycks han stötta sig mot en osynlig 
vägg. Han är endast iklädd glasögon och han vänder huvudet för att se vad Rut gör. Hon 
står i sin tur med en pensel i högsta hugg och målar Knut med blå färg. Rut är iklädd 
gråsvart basker, gråvit målarrock med antydda färgfläckar, vitrödrandiga byxor och vita 
skor. Hon är vänd mot vänster och mot Knut. Framför Rut och lite mot höger står en 
dunk med blå färg. 
 
På högersidan antyder tecknade linjer att en blåmålad Knut rullar nerför en vit duk- eller 
pappersrulle. Hans blåmålade kropp har satt märken efter sig på duken. Han rullar 
uppifrån höger och snett nedåt vänster. Han håller armarna uppåtsträckta. Då Knut 
befinner sig på båda sidorna antar jag att högersidan representerar ett senare tidsskede, 
så kallad simultansuccession. 193 
 
Tolkning: 
 
Hela boken är tecknad mot en vit bakgrund, så kallat negativt rum. Det är därmed lite 
osäkert var Rut och Knut befinner sig. Av berättelsen får man anta att de befinner sig i 
någon form av ateljé.  
 
Rut är den aktiva parten i den vänstra bilden. Hon befinner sig i en maktposition, medan 
Knut med sin kroppsställning närmast liknar en brottsling som blir visiterad. Men 
rörelsen försiggår på den trygga hemma-sidan. Under tolkningen av Henri Rousseaus 
målning Drömmen diskuterade jag betydelsen av den nakna kvinnokroppen inom 
konsten. Carin och Stina Wirsén syftar med denna teckning av den bemålade Knut på 

                                                                 
193 Nikolajeva 2000, s. 202. 
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hur konstnären Yves Klein mot slutet av 1950-talet lät nakna, kvinnliga modeller 
insmorda med hans egen Kleinblå färg rulla på vita dukar. Jag tror inte att det är en 
slump att de har valt att låta Knut bli nakenmodellen för att bryta mantrat ”Målaren och 
hans modell”. Han rullar dessutom hemåt och bakåt i tiden. 
 
Det intressanta är att Knut på vänstra sidan ännu inte tagit av sig sina glasögon. Som jag 
redogjorde för under texttolkningen är glasögon ett tecken på intellektualitet och han är 
således inte avklädd all kultur, som exempelvis Rousseaus nakenmodell är. På den 
högra sidan är han däremot helt naken. Att han håller armarna uppåtsträckta är 
naturligtvis rent praktisk åtgärd för att kunna rulla runt, men samtidigt påminner det lite 
om en av västerlandets mest kända bildframställning - Kristus på korset. Knut offrar sig 
för konsten, och han ser ut att vara både lite misstänksam och rädd. Detta antyder dock 
inte texten som enbart framhåller att Knut tycker det är toppen att ha färg på kroppen 
och kunna trycka flera Knut. 
 
6.5 2000-talet 
 
När jag skriver denna uppsats är det 2004 och halva decenniet har ännu inte passerat. 
Trots det finns redan nitton stycken konstbiografier utgivna. En stor ökning av 
utgivningen för den svenska facklitteraturen gäller allmänt på 2000-talet, enligt Svenska 
barnboksinstitutet.194 Ändå kan jag inte låta bli att spekulera i om den popularitet som 
nu omger kreativa och individualistiska yrken, som exempelvis konstnär och designer, 
har påverkat intresset. Konstvetaren Bia Mankell uttrycker det som att den postmoderne 
konstnären söker berömmelse i första hand genom sin person, medan den modernistiske 
konstnären i första hand sökte berömmelse genom sina verk.195 
 
Samma förhållande som under 1990-talet, det vill säga antalet böcker och upprepade 
bilder, gör att kommentarerna kring vissa böcker även här blir korta. Först ut detta 
decennium är tre nya böcker i serien med titeln Första boken om…och de behandlar 
Ottilia Adelborg (1855-1936), Elsa Beskow (1874-1953) och Carl Larsson (1853-1919). 
Det är samma författare som till de tre som kom 1999, nämligen Lillemor Nordström, 
förutom boken om Elsa Beskow som Siv Svensson-Rune skrivit. De följer samma 
berättelsemönster som böckerna på 1990-talet. För såväl Elsa Beskow som Ottilia 
Adelborg präglades enligt texterna deras konststudier av respektive faders tidiga 
bortgång, vilket la hinder i vägen för dem båda att göra en traditionell konstnärskarriär.  
 
Fyra böcker i en översatt serie med namnet Konsten i hans liv…av Sean Connolly tar 
upp de internationellt kända konstnärerna Paul Cézanne (1839-1906), Vincent van Gogh 
(1853-1890), Leonardo da Vinci (1452-1519) och Claude Monet (1840-1926). Läsaren 
får bland annat veta att Cézanne målade på ett nytt och friare sätt, vilket förändrade 
konstvärlden. Reproduktioner av konstnärernas egna bilder blandas med Karin 
Littlewoods, Sam Thompsons, Sally Bartons respektive Fiona Osbaldstones färglagda 
illustrationer, mer eller mindre utförda i respektive konstnärs stil. Jag kan inte låta bli att 
påpeka att under ett samlingsnamn som ”konsten i hans liv” är det svårt att bereda plats 
för konsten i hennes liv. Denna genusbestämning finns inte i den engelska 
originaltiteln.196 
                                                                 
194 Svenska barnboksinstitutet (april 2004). ”Årgång 2003”: Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet. 
http://www.sbi.kb.se/bpdoku03.html [Läst 2004-07-15] 
195 Mankell 2003, s. 204. 
196 Serien heter i original The life and work of- 



 59 

 
I Sagan om Michelangelo av Lena Lindh och Boel Söderberg får vi trots titelns ”saga” 
en mycket pedagogisk undervisning om människokroppen, de bibliska berättelserna och 
en bildanalys. Infällt bland fotografier av Michelangelos (1475-1564) konst finns 
svartvita bläckteckningar utförda av Ramon Cavaller, samt frågor till läsaren. ”Sagan” 
har som framgår av titeln en verklig konstnär som utgångspunkt. En fiktiv konstnär 
möter däremot i Den lille målaren. Författaren Jessica Lindholm tar ut 
schabloniseringens svängar och ger konstnären pipskägg, målarrock och basker. 
Målarens katt och hund lär honom med sin vilda lek att blanda färgerna, och då kan han 
skapa mästerverk. Boken har tillsammans med Action Jackson ett kvadratiskt format, 
till skillnad från decenniets övriga böcker i porträttformat. Trots det kvadratiska 
formatet får vi i Den lille målaren verkliga närbilder på konstnärens ansikte. 
 
När den tredje boken om Carl Larsson (1853-1919) kommer så inleds den med ett citat 
av konstnären själv. ”…hur härligt beläte en naken kvinna kan vara, hur strålande grant 
en karl och häst ta sig ut tillsammans…”. Kanske en något underlig inledning till en 
barnbok, men säkerligen ganska typiskt för Carl Larsson. I övrigt nämner bokens 
författare Marit Lande hur Carls hustru Karin inte längre hade tid att måla när barnen 
kom, och att Carl Larsson aldrig ville tänka på livets skuggsidor. Dem hade han haft 
nog av i barndomen. Boken avslutas med en årtalsbiografi.  
 
I Annika Holms bilderbok Anton och drakarna tar en pappa med sin son till Barcelona 
för en fotbollsmatch. Men det blir istället arkitekten Antoni Gaudís (1852-1926) 
fantasifyllda byggnader och skulpturer som hamnar i fokus för pojken Antons intresse. 
Insmugna mellan Fibben Halds illustrationer finns fotografier från byggnaderna och 
platserna i Barcelona. Att Michelangelo även verkade som arkitekt framkommer i 1980-
talsbiografin ovan. Men porträttet av Antoni Gaudí är annars det första av en person 
med detta yrke som huvudsysselsättning och nedan porträtteras ytterligare en arkitekt, 
Santiago Calatrava.  
 
Ralph Herrmanns återkommer nu trettio år senare med ytterligare ett vänporträtt av Joan 
Miró (1893-1983) tillsammans med tre nya vänporträtt av Fernando Botero (1932- ), 
Santiago Calatrava (1951- ) samt Karl Axel Pehrson (1921- ). Böckerna verkar med sitt 
språk och sin teoretiska utformning vara riktade till nästan vuxna läsare. Då de är 
bemängda med genusmarkörer kommenterar jag dem lite fylligare. 
 
På omslaget till boken om Karl Axel Pehrson finns två svarta skalbaggar avbildade. 
Omslagsbilden är en detalj från konstnärens julkort och visar den enorma 
storleksskillnaden mellan könen på skalbaggarna, honan är cirka tio gånger större än 
hannen. När det gäller förhållandet mellan män och kvinnor i de fyra böckerna är 
förhållandet det omvända. Lika generösa som böckerna är vad gäller vackra 
illustrationer, lika sparsamma är de med positiva kvinnobilder. Den varmaste finns på 
sista sidan i porträttet av Karl Axel Pehrson, när han erkänner att han svikit sin familj 
under år av alkoholism. Detta trots att de lyckligaste ögonblicken var när han träffade 
sin fru och en senare livskamrat. Men ångest har annars varit normaltillståndet i hans 
liv, och den har han dämpat med alkohol. Som lärare på Konsthögskolan lärde han inte 
enbart sina elever måleri utan även allmän levnadsvisdom. I dessa bekännelser visar han 
på en självinsikt vilken skiljer honom starkt från den gängse bilden av den rumlande, 
rebelliske och lidande outsidern. Pehrson skiljer också ut sig från den gängse bilden av 
konstnären genom att från början ha haft god ekonomi. Vad han delar med de andra tre 
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är anknytningen till andra manliga konstnärskollegor och grupper. Lika stark är 
kopplingen till samhället, för enligt författaren Herrmanns har de alla fyra varit starkt 
politiskt engagerade. 
 
I boken om Joan Miró konstaterar Ralph Herrmanns att det hör till bilden att konstens 
begåvningar varit skoltrötta och Miró var skolans trögaste elev. Kvinnorna framträder 
här liksom i 1970-talets version mer som motiv i konstverken. Hustrun Pilar samlar inte 
denna gång souvenirdockor, utan köper äpple till konstnärens stilleben.  
 
”Att skapa trivsel är inte enbart arkitektens uppgift” lyder bildtexten till den 
skämtteckning som finns i början av boken om arkitekten Santiago Calatrava. I 
teckningen blickar från husets baksida en sur kvinna ner på den lille mannen på 
trottoaren utanför. Kvinnan är ett med och lika stor som huset, och jag antar hon är 
hemmets härskarinna. Sedan försvinner kvinnan och framskymtar enbart som ”besökare 
i monumentalarkitekturens domäner”, som konsthistorikern Leena-Maija Rossi så 
träffande har uttryckt det.197 Däremot får läsaren i bild och text ta del av arkitektens 
storslagna projekt och tankar. Calatrava är mycket självständig, men ser också länkarna 
till den historiska arkitekturens monument. 
 
Kolombianen Fernando Botero är konstnären som på ”jungfruliga” och stora dukar 
bland annat målar pryda nuckor, yppigt nakna horor och hemmafruar. Men boken inleds 
med en ”svarthumoresk” som konstnären författat. Där övertalas en ung kvinna med 
”aptitretande lår och fasta runda bröst” att stå modell. När hon till sist har plockat av sig 
kläderna skjuter konstnären henne och skär henne i tunna skivor. När han smakar på 
henne inser han att han nog aldrig mer kommer att få en så läcker modell.  
 
I Den magiska penseln är det en flicka som är den fiktiva konstnären. Dock nämns ordet 
konstnär aldrig, vilket gjorde att jag först tvekade på om jag skulle ta med boken. Men 
eftersom flickan målar bilder fick den ingå i materialet. Denna saga i kinesisk stil 
berättar om en flicka som när hon är på stranden för att fiska till sin hungriga familj får 
en magisk pensel av en äldre man. Allt flickan målar med penseln blir verklighet, med 
andra ord just den mardröm ”förverkligad” som den katolska kyrkan såg med den frie 
konstnären i början av medeltiden. Med penseln följer löftet att enbart måla för fattigt 
folk, så när kejsaren kommer och önskar sig ett gyllene träd nekar flickan och hamnar i 
kejsarens fängelse. Med hjälp av list och den magiska penseln lyckas hon fly och 
bekämpa kejsaren. Denna rimmade saga på vers slutar med att hon fortsätter att måla åt 
grannarna i byn. Med penseln får flickan en enorm makt, men så är det också enbart en 
saga. 
 
I boken Farbror Andy berättar Andy Warhols (1928-1987) brorson James Warhola om 
ett av barndomens besök hos den kände farbrodern. Författaren inspirerades av sin äldre 
släkting och är numera själv konstnär. Denna bok har han både skrivit och illustrerat.  
Läsaren får i farbroderns prylfyllda hem ta del av popkonstnären Warhols tankar om att 
allt är konst. Och James mamma, som är mor till sju barn och inte förstår sig på konst, 
kommer på bokens sista sida till insikt om vad konst egentligen handlar om.  
 
Jag har valt att under 2000-talets böcker se närmare på Frida och Action Jackson, vilka 
är utgivna på samma förlag och under samma år. Konstnären Frida Kahlo har under 

                                                                 
197 Rossi 1995, s. 225.  
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senare år varit i genusorienterade konstvetares fokus och Jackson Pollock var under sitt 
liv en ikon för manligheten själv. 
 
Med undantag för Farbror Andy är 2000-talet tredjepersonberättarnas med inslag av 
stickrepliker. 
 
Böckernas könsroller bjuder detta decennium på följande persongalleri: 
Män är far, farbror, pojke, slarver, landstrykare, lärjunge, lärare, professor, medicinmän, 
baron, bonde, bror, bibliotekarie, gruvarbetare, guldsmed, hattmakare, helgon, hertig, 
hjälte, jätte, gentleman, ledare, chaufför, chef, keramiker, kyrkvärd, köpman, krigare, 
kejsare, kung, kortspelare, konsthandlare, konstkritiker, konsthistoriker, konstruktör, 
skrothandlare, stubbe, gubbe, diktator, dandy, drake, drakdödare, dirigent, signalist, 
snickare, nobelpristagare, transvestit, trädgårdsmästare, tjuv, tjurfäktare, kardinal, präst, 
påve, prins, president, advokat, apostel, arbetare, arkitekt, illustratör, byggmästare, 
borgmästare, fotbollsspelare, fotograf, rebell, rörmokare, uppfinnare, massmördare, 
målare, murare, musiker, förläggare och författare. 
 
Kvinnor är mor, mormor, moster, modell, syster, farmor, författare, gumma, hustru, 
hemmafru, hemhjälp, bondhustru, änka, älva, ödla, fågel, operasångerska, varietéflicka, 
flicka, fé, sibylla, jungfru, abbedissa, societetsdam, drottning, prinsessa, presidentgemål, 
prostituerad, helgon, hesperid, hertiginna, nucka, tant, tvätterska, lärare, källa, kokerska, 
konstsamlare, konstpedagog och konstnär. 
 
6.5.1 Frida 
 
Författare: Jonah Winter  
Illustrationer: Ana Juan   
Originalspråk: engelska   
Svenskt samt (originalets) utgivningsår: 2003 (2002) 
SAB-klassifikation: Hcf(yb) 
Avsedd åldersgrupp: 4-8 år 
 
Texten 
Sammanfattning:  
 
Boken handlar om konstnären Frida Kahlo (1907-1954) och börjar med hennes födelse. 
”Frida kommer till världen” lyder första meningen och fortsätter sedan genom barndom, 
ungdom och slutar med det vuxna yrkeslivet. Hennes pappa är konstnär och fotograf. 
Han lär Frida måla. Hennes mamma tar hand om sex döttrar och är trött. Frida blir som 
barn sjuk, och sängliggande börjar hon rita. I tonåren råkar hon ut för en bussolycka. 
Hon hamnar på sjukhus och får dras med värk livet ut. Frida är mycket ensam, och då 
målar hon det hon ser inom sig. Boken avslutas med att ”hon förvandlar sin smärta till 
någonting vackert”. Boken är berättad i tredjeperson. Allra sist finns ett författarens 
respektive illustratörens efterord. De kompletterar berättelsen med vissa fakta kring 
konstnären Frida Kahlo.  
 
Tolkning:  
 
Teckensnittet är stort och fantasifyllt. Ibland är texten integrerad i bilderna. Meningarna 
är korta och enkla. Sidorna är inte numrerade, som de är i en mer faktabetonad bok. 
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Sammantaget förmedlar detta ett intryck att bokens målgrupp verkar vara små barn. Mer 
än halva boken behandlar även konstnärens barn- och ungdom, innan hon blir en 
yrkesutövande konstnär. Därmed hamnar textens fokus mer på människan Frida Kahlo, 
än på konstnären. Det är i och för sig ett grepp som Tony Hart använde i sina tre 
manliga konstnärsporträtt decenniet innan. 
 
Jonah Winter inleder med att tillägna boken sin mor och den ”lilla konstnären som bor i 
ditt hjärta”. En mening som antyder att vi alla är konstnärer, visserligen en demokratisk 
tanke, men det visar också att konstnärer inte har en skyddad yrkestitel. Vem som helst 
kan bli konstnär, vilket skänker Kahlos yrke en lägre status. 
 
Texten berättar hur Frida Kahlo tidigt börjar teckna och måla, upplärd av sin pappa. 
Hon målar ”små tavlor” och som vuxen målar hon ”små magiska scener”. Det handlar 
följaktligen inte om konstverk i storformat. Dessutom används ordet ”tavlor” fler gånger 
än ordet ”målningar” om hennes bilder, och här kommer nu förklaringen varför jag har 
kommenterat detta även i de andra tolkningarna. När det gäller Jackson Pollock i 
följande bok används orden ”målningar” och ”dukar”. För mig har ordet ”tavla” 
genomgått en betydelseglidning och är numera liktydigt med en inramad bild ovanför 
vardagsrumssoffan. Ordet associerar jag nästan med hötorgskonst. Dessutom har det ju i 
svenskan bibetydelsen ”att göra en tavla”, det vill säga att misslyckas. I jämförelsen 
mellan dessa båda böcker tror jag inte denna skillnad i ordbruk är slumpmässig. För 
författaren till Action Jackson är säkerligen ”tavlor” något som hör konsthistorien till. I 
de tidigare böckerna är jag inte säker att betydelseglidningen skett, vilket gör att 
ordvalet där inte är lika värdemässigt belastat. 
 
Det enda läsaren får veta om Fridas mor är att hon har sex barn och ofta är trött.  
Läsaren får också veta att Frida Kahlo är intresserad av och studerar naturvetenskap. 
Hennes begåvning antyds genom att skolan beskrivs vara alltför lätt. Å andra sidan 
kunde ju författaren skrivit i klartext att hon var begåvad. När hon senare åter blir 
sängliggande räddar måleriet henne från att ge upp hoppet. Måleriet blev en ersättning 
för ett annat liv. Hade hon inte blivit sjuk och råkat ut för olyckan hade hon säkerligen 
inte blivit konstnär. Hon använder sin fantasi och målar det hon ser inom sig. Det kan 
likna ett terapeutiskt och privat måle ri, något som i konstvärlden har låg status till 
skillnad från ett personligt och allmängiltigt konstnärskap. Men senare balanseras denna 
nedvärdering av att hon inte härmar någon annan. Hennes målningar är unika. Och 
unicitet – eller originalitet - är tecknet på stor konst, vilket framskymtar under min 
redogörelse Konstnärsrollen genom tiderna. 
 
Genom hela boken – inklusive titeln – är läsaren du med huvudpersonen. Hon kallas 
enbart Frida, det är först i det faktabetonade efterordet som läsaren upplyses om hennes 
efternamn Kahlo. Men samtidigt framställs hon som ett i allra högsta grad handlande 
subjekt. Och hon lever mer än nog upp till den romantiska bilden av den lidande 
konstnären. I ett författarens efterord får vi också veta att Frida Kahlo som barn fick 
polio och var gift med den världsberömde muralmålaren Diego Rivera. Tidigare har 
läsaren upplysts om att hennes målningar är unika. I efterordet beskrivs hur hennes 
konstverk hör till det vackraste och mest originella som någonsin skapats. Hennes 
okuvliga mod och viljestyrka framhålls. Hon arbetade i en konstvärld dominerad av 
män och att det inte bara var hennes förhållande till Rivera som gjorde henne berömd. 
Hon har blivit en inspirationskälla för kvinnliga konstnärer. 
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Det är följaktligen i efterordet, som kanske inte läses för barnen, som hon får sin 
verkliga upprättelse som konstnär, till och med en världsberömd sådan. 
 
Bild 

 
 
Beskrivning: 
 
Den illustration av Ana Juan jag har valt saknar ramar och täcker hela uppslaget i 
bokens senare del. Bilden har jag tyvärr av tekniska skäl tvingats att beskära något, 
varför bildrummet framstår som något mindre än i originalbilden.  
 
Till vänster i bild och mot en ljusgul vägg och aprikosfärgat golv sitter en kvinna i profil 
med slutet öga. Hon målar med ett staffli framför sig och en gul stolsrygg sticker upp 
bakom henne. Hon bär en hellång, vid och färgstark klänning i vitt och cerise. En grön 
och blå sjal ligger över hennes axlar, och vinden har tagit fatt i den bortre delen av 
sjalen. Ett vitt pärlhalsband och rött hårsmycke pryder henne. I höger hand håller hon en 
pensel, i den vänstra handen en palett. Bakom konstnären befinner sig sju fantasifigurer. 
Med ledning av illustratörens efterord vet jag att de föreställer traditionella figurer från 
den mexikanska folkkonsten. Från fem av figurernas ögon rinner vita tårar i mer eller 
mindre strid ström. På tre ställen i bilden finns text integrerad. Bildtexten på den högra 
sidan stämmer inte överens med bilden utan refererar till en tidigare bild respektive 
förhållanden ej avbildade i boken. Svaga skuggor på golvet och i figurernas modulering 
antyder att ljuset kommer från höger. 
 
Tolkning: 
 
Bildrummet är ganska platt och smalt, men upplevs samtidigt som fullt tillräckligt för 
de avbildade figurerna att vistas i. Huvudpersonen, som jag antar är Frida Kahlo, är 
sysselsatt med att måla. Med andra ord skulle vi kunna dra slutsatsen att hon befinner 
sig i en ateljé. Ateljén är som jag tidigare nämnt ett publikt rum och metafor för 
konstnärens fria ställning.198 Mina tankar går till de rader jag läste om Elsa Beskow. 
Hon växte upp i en feministisk miljö, ett kollektiv av vittra och pedagogiska kvinnor, 
och det var hennes bilderböcker som höll den växande familjen flytande. Ändå hade hon 
inget eget rum för sitt konstnärliga skapande.199 I Frida finns faderns ateljé avbildad. 
När hon själv målar befinner hon sig antingen i sängen, eller som här i ett obestämbart 
rum.  
 
                                                                 
198 Werkmäster 1991, s. 85.  
199 Toijer-Nilsson 1985, s. 106. 
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Paletten håller i alla fall Frida Kahlo stadigt i sin hand, även om hon inte är klädd i 
”målarrock och basker”. Tvärtom är hon finklädd, förmodligen i en indiansk folkdräkt. 
Tillsammans med pärlhalsbandet går mina associationer till 1800-talets borgerliga 
damer vars utbildning i hemmet – från akademin var de uteslutna - hörde att kunna 
måla. Det blir lite av hobbymåleri över det hela. Under hela 1900-talet fanns en 
tradition, där kvinnliga konstnärer i sina självporträtt framställde sig androgynt klädda i 
manskläder. Det var ett sätt att likt dandyn signalera att konstnären stod utanför den 
borgerliga kulturen. 200 Men samtidigt kan manskläderna uppfattas som en anpassning 
till en maskulin konstkultur. Därutöver klädde sig Frida Kahlo i den indianska 
folkdräkten av politiska skäl. Hon hade indianskt påbrå från modern och ville lyfta fram 
det förkoloniala.201 Det finns med andra ord ingen entydig tolkning av Frida Kahlos 
klädsel när hon målar. Den färgstarka och detaljerade klädseln gör henne dessutom till 
bildens huvudperson, och vänsterplaceringen att vi identifierar oss med henne. Detta 
trots att bokens breddformat skapar en konkurrens om bildytan från de många andra 
figurerna. Och om jag ser ur ett värdeperspektiv så är det den storgråtande figuren 
längst fram och till höger i bild som är störst. Är därmed sorgen i Frida Kahlos liv större 
än konsten? 
 
Konstnären både befinner sig och är vänd åt vänster i bilden. Hon befinner sig på den 
kvinnliga sidan och vänder sig enligt Rhedins nomenklatur hemåt. Eller så vänder hon 
sig inåt de egna djupen - hon blundar dessutom - och då stärks uppfattningen att detta är 
ett terapeutiskt måleri. I Bia Mankells avhandling om självporträtt öppnar sig dock ännu 
en tolkning. I ett kapitel om konstnären som profet skriver Mankell att konstnärens 
uppgift kan vara att vända sig inåt likt en siare. 202 Den möjligheten öppnar för en 
positivare tolkning till Kahlos blundande. Skuggorna i bilden faller också mot vänster, 
det vill säga bakåt i tiden. Men då skuggorna är ganska svagt antydda lägger jag inte 
någon större vikt vid dem. Om Frida Kahlo på många sätt verkar avskuren från 
omvärlden så är det desto mer dramatiskt runtom henne i bilden. De starka färgerna, 
vinden i sjalen, vågformerna och de ledsna fantasifigurerna är kanske vad som utspelas 
inne i Frida Kahlos huvud.  
 
6.5.2 Action Jackson 
 
Författare: Jan Greenberg & Sandra Jordan  
Illustrationer: Robert Andrew Parker    
Originalspråk: engelska 
Svenskt samt (originalets) utgivningsår: 2003 (2002)    
SAB-klassifikation: Hcf(yb) 
Avsedd åldersgrupp: barn och vuxna 
 
Texten 
Sammanfattning:  
 
Boken handlar om konstnären Jackson Pollock (1912-1956). En kort inledning 
preciserar var vi befinner oss i tid och rum - nämligen maj och juni 1950 i Springs, 
USA. Nästan omedelbart följer vi med konstnären till ateljén. Texten beskriver noggrant 
hur han arbetar med stora dukar på golvet, vilken sorts färg han använder, motivval – 
                                                                 
200 Chadwick 1996, s. 301-302. 
201 Zetterman 1997, s. 38-40. 
202 Mankell 2003, s. 159 och 169. 
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och hur han inväntar inspiration. När den kommer börjar hans dans runt duken. Då låter 
han färgen ringla ner på duken eller smeker den med kladdiga händer. Sedan avbryter 
han arbetet för att hjälpa till med middagen eller ta en eftermiddagspromenad till havet, 
för att där sitta och meditera. På kvällarna lyssnar han på jazz. Andra dagar planterar 
han i trädgårdslandet, åker till stan eller har fest med vänner. 
 
Att en målning är klar vet han med ögon, hjärta och hjärna. Många blir chockerade av 
hans målningar, men alla är överens om att han håller på med något nytt. Så är det åter 
dags för konstnären att samla sig inför en ny stor vit målarduk, och där slutar boken. 
Boken är berättad i tredjeperson, med infällda citat av huvudpersonen. Direkt efter 
kommer en biografi om Jackson Pollock följd av noter, källor och litteratur.  
 
Tolkning:  
 
Den korta inledningen berättar att författarna Jan Greenberg och Robert Andrew Parker 
inte vet om det gick till exakt som de har beskrivit när Jackson Pollock målade 
sommaren 1950. Men de har många förstahandsuppgifter på vilka de har byggt sin 
berättelse. I boken finns såväl fotografier på konstnären som en verklig målning 
återgiven. Tillsammans med inskjutna citat stärker förfarandet anknytningen till levd 
verklighet, vilket skiljer sig starkt från den sagobetonade berättelsen i Frida.  
 
I barnens bilderböcker är sidorna sällan numrerade. Denna bilderbok har sidnumrering 
likt en mer faktabetonad bok. Sammantaget med lite längre meningar, noter och källor 
ger detta ett intryck av att bokens målgrupp är äldre barn. Boken är ett exempel på hur 
gränsen mellan barn- och vuxenlitteratur har blivit mer otydlig, en utveckling som enligt 
Lena Kåreland började på 1990-talet.203 
 
Titeln duar Jackson Pollock, men hans efternamn presenteras omedelbart i inledningen. 
Titeln talar också om ”action” och i boken möter en yrkesman omgiven av verb för 
aktivitet. Den riktning som Jackson Pollock kom att företräda kallades även ”action 
painting”, vilket titeln naturligtvis refererar till. Redan i de första meningarna beskrivs 
hans kängor som färgstänkta, och vilket framgått av sammanfattningen så droppar, 
flödar, flyger och ringlar färgen. Han smeker dukens yta med färgfläckiga och kladdiga 
händer. Han uttrycker sina tankar och känslor direkt på duken. Så tydligen får både 
”manligt” förnuft och ”kvinnlig” känsla finnas med i detta konstnärskap, som 
distanslöst innehåller en önskan att vara i målningen. Men i kontrast till Frida Kahlos 
andlighet handlar det mest om kroppslighet, styrka och manlighet. Enligt boken är han 
en atlet.  Den modernistiska kopplingen mellan konst och sexualitet, som jag nämnde 
under Konstnärsrollen genom tiderna, ligger inte långt borta. Här har vi följaktligen 
inget hobbymåleri utfört i finkläder och i hemmets lugna vrå. Jackson Pollock vill att 
målningarna ska vara stora som himlen västerut där han växte upp. En del konstnärer 
målar bilder av blommor och människor eller landskap. Inte Jackson, säger texten och 
skiljer på flera sätt ut hans måleri från all tidigare konst. Med andra ord beskrivs här 
något helt nytt, avantgardistiskt, inom bildkonsten. 
 
Som en nydanare när det gäller genus framställs Jackson Pollock inte av författarna, för 
med middagen hjälper han bara till. Samtidigt har han huvudet fullt med tankar kring 
den nya målningen han har lämnat i ateljén. Ordvalet avslöjar att det finns en annan 
person som har huvudansvaret när det gäller matlagning. Den personen är avbildad i den 
                                                                 
203 Kåreland 1998, s. 278. 



 66 

aktuella illustrationen, men finns inte namngiven i texten. Personen omnämns senare 
som hans fru Lee, som bland annat hjälper honom att spika upp målarduken på väggen. 
Först i efterordet nämns att hon heter Lee Krasner, och en bisats säger att ”också hon 
konstnär”. Att Jackson Pollock är både man och konstnär behöver vi inte tveka på i 
denna biografiska eftertext. Han beskrivs som fåordig, storvuxen, burdus och rebellisk. 
Men texten viker inte heller för de mörka sidorna, att han var alkoholist och deprimerad. 
Han var bland dem som skapade en ny amerikansk konst – den abstrakta 
expressionismen. Och som många mytomspunna personer dog han tragiskt i förtid i en 
bilolycka. I en not citeras ett utlåtande om Jackson Pollocks konst: ”De förbryllade 
kallar dem idiotiska; beundrarna kallar honom geni”. 
 
Bild 

 
 
Beskrivning: 
 
Den analyserade bilden är en illustration, av Robert Andrew Parker, vilken finns i 
bokens mitt och breder ut sig över ett uppslag. Den är inramad medels fyra streck. 
Färgen tar sig utanför ramarna, så som det brukar se ut innan en akvarellkonstnär har 
beskurit sin bild. Av den tidigare texten framgår att det rum som avbildas är konstnärens 
ateljé. Mitt i bild, något förskjuten neråt och åt höger, ligger konstnären Jackson Pollock 
i profil på alla fyra och med händerna på en svart och grå målning. Målningen befinner 
sig längst ner till höger. Pollock är klädd i olika grå nyanser på byxa och tröja. Väggar 
och golv skiljs åt med svarta streck, men är båda sandfärgade. På väggen till vänster 
antyds hyllor och där hänger en såg. Över hela golvet finns färgfläckar, färgtuber, 
färgdunkar, penslar, palettknivar och en bok kringströdda. Längst upp till höger anar jag 
ett fönster. Under det står en låg pall. Skuggorna ger otydliga budskap om varifrån ljuset 
kommer, men en stark ljuskälla är fönstret. 
 
Tolkning: 
 
Bilden är som jag beskriver ovan inramad medels fyra streck. Strecken bildar en 
ungefärlig och inte absolut gräns då färgen ”blöder” utanför ramarna. Illustratören har 
gått utanför ramarna på samma sätt som Jackson Pollock bröt mot många traditioner och 
regler. Bildrummet är inte stort, utan exakt avpassat för konstnären att arbeta i. Han 
hamnar därmed i fokus, trots att bilden genom att utgöra ett helt uppslag har ett 
breddformat. Boken är i sig själv nästan kvadratisk. De övriga detaljerna i bilden skapar 
heller ingen avgörande konkurrens. Om han i upprätt ställning skulle slå huvudet i taket 
ges däremot ingen information om. Konstnären ligger ner på knä, och vi ser som 
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åskådare ner på honom. Samtidigt ligger han på knä inför sin konst, som därmed får ett 
drag av helighet.  
 
Skuggorna ger otydligt budskap om varifrån ljuset kommer. Under konstnären riktar de 
sig dock åt höger, det vill säga framåt i tiden. Framåt i tiden och ut mot en offentlighet 
ligger även konstnären och duken placerade. Dramatiken i en bild förstärks av 
markerade diagonaler. Bildens huvuddiagonal är fallande, det vill säga en depressiv 
linje, åt höger. Kanske en antydan om hur det ska gå utför i konstnärens privata liv? 
Kompositionellt balanseras diagonalen av linjen som anger rummets gränser, så att inte 
hela bilden rasar i det nedre högra hörnet. Kompositionen är i och för sig inte ovanlig i 
en bilderbok då detta sätt att lägga tyngdpunkten enligt Nikolajeva kallas pageturner. 
 
Färgerna är likt Pollocks eget måleri lite dämpade och jordiga. Den stökiga ateljén och 
konstnärens klädsel talar sitt tydliga språk – här ser vi en verklig och seriös målare i 
aktion. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Den nedanstående diskussionen utgår från min frågeställning som var: 
• Vilka bilder – rent visuella såväl som metaforiska i texter - av konstnärer förmedlar 

konstlitteratur på svenska för barn? 
• Skiljer sig dessa bilder av den kvinnliga respektive manlige konstnären åt? 
• Skiljer sig överhuvudtaget bilden åt mellan kvinnor och män? 
 
Jag besvarar nedan den första frågan under rubriken Att vara konstnär, den andra frågan 
under rubriken Att vara kvinnlig eller manlig konstnär och den tredje frågan under 
rubriken Att vara kvinna eller man. I det sista kapitlet Att vara flicka eller pojke vänder 
jag blicken från böckerna och ut mot verkligheten för en diskussion om hur de 
förhållanden jag har kommit fram till kan tänkas påverka läsarna av facklitteratur för 
barn. 
 
Jag vill än en gång poängtera att denna uppsats fokus ligger på konstnärsrollen ur ett 
genusperspektiv. Många av de böcker jag läst är underbara berättelser, har fantastiska 
illustrationer och är oerhört pedagogiska. Ta bara som exempel det raka språket och 
bristen på glorifiering i Laurin Luchners bok om Vincent van Gogh eller färgglädjen i 
Jonah Winters Frida, vilket gör dem till en mycket angenäm läsning. De och många 
andra är en glädje att ta del av – om man inte är försedd med genusglasögon. Då 
försvinner nämligen mytomspunna kostymeringar och konstvärldens könsroller framstår 
naknare än någon nakenmodell någonsin gjort. Alltså, på med genusglasögonen… 
 
7.1 Att vara konstnär 
 
Vilka bilder – rent visuella såväl som metaforiska i texter - av konstnärer förmedlar 
konstlitteratur på svenska för barn? 
 
De i barnböckerna biograferade konstnärskapen är oftast historiska och därmed ”säkra 
kort”, det vill säga tiden har skilt agnarna från vetet och kvar är de berömda mästarna. 
De porträtterade konstnärerna kan därmed heller inte komma med synpunkter på den 
bild som tecknas och så vidare. Men med de äldre konstnärskapen följer en äldre syn på 
konstnärsrollen och könen. Till den äldre synen hör att kvinnor mer vistas i den privata 
sfären än är utövande konstnärer. Och då det är först under senare år som de kvinnliga 
konstnärskapen har ökat markant blir de inte representerade. Om jag ska relatera till 
konsthistoriens bild av konstnären så har bilden i de undersökta böckerna aldrig tagit 
steget över till postmodernismen och dess ifrågasättande av värden och hierarkier. De 
böcker som ingår i mitt material är kvar i modernismens singulära Sanning, det vill säga 
att den geniale konstnären är en man. Den stereotypa bilden av konstnären kan 
sammanfattas i: en fattig och missförstådd ung man med tidigt upptäckt 
tecknarbegåvning lyckas trots mer eller mindre motstånd till slut bli berömd konstnär. 
Om han inte till och med blir världsberömd och liknas vid en gud. Rut och & Knut 
ställer ut står dock på tröskeln till en ny tid. 
 
Är det bara att lägga ett kalkerpapper under 60-talets Picasso-porträtt och vips så 
framträder historien om alla de andra konstnärerna? Nej, riktigt så illa är det inte – men 
nästan. Till att börja med redovisar jag här först några statistiska uppgifter, som 
beskriver materialet. De fyrtiotre böckerna i mitt material tecknar fyrtiofyra 
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konstnärsporträtt. Målande partners – förutom Rut och Knut - är inte inräknade, och jag 
har heller inte räknat Frasses alla målande vänner. Av dessa fyrtiofyra är trettiosju män 
och sju kvinnor. Av författarna är tjugosju män och arton kvinnor. De författare och 
illustratörer som återkommer med flera böcker har jag räknat vid varje tillfälle. Bland 
illustratörerna, och till dem räknar jag även de porträtterade konstnärerna när deras 
konstverk illustrerar böckerna, är trettiosex män och sexton kvinnor. Som synes är det 
en manlig dominans på alla nivåer. 
 
Tjugosju böcker är klassificerade som uIbz, femton är klassificerade som Hcf(yb) och 
en är klassificerad som Gcz. Det faller sig naturligt att samtliga böcker med en fiktiv 
konstnär är klassificerade som Hcf(yb). Men inom Hcf(yb)finns även verkliga 
konstnärer, och de tre färskaste konstnärsbiografierna tillhör samtliga denna SAB-klass. 
Bland Hcf(yb)-böckerna är det vanligast att en illustratör ansvarar för bilderna, även när 
den handlar om en verklig konstnär. Och tvärtom är det vanligast att den biograferade 
konstnären står för bilderna i uIbz-böckerna. Det får till följd att bilderna blir mer 
utflytande i bilderböckerna, då utgivarna av facklitteratur oftast väljer att återge det 
ursprungliga konstverkets och dokumenterande fotografiets fyrkantiga format. Det får i 
sin tur till följd att läsaren kommer människorna närmare i bilderböckerna. I Jag 
Michelangelo, facklitteratur med illustrationer av annan konstnär, kommer vi trots de 
gränslösa illustrationerna bildmässigt längst från konstnären. 
 
Medan bilder är överlägsna när det gäller yttre beskrivning, är ord naturligtvis bättre 
ägnade att uttrycka både inre kvaliteter och direkt tal, tankar och känslor, skriver Maria 
Nikolajeva och Carole Scott.204 Vid behandlingen av materialet delade jag upp det i text 
och bild för att upptäcka en eventuell diskrepans i konstnärsbilden. Men bild och text 
och levererar ganska likartade bilder av konstnärsyrket med undantag för Jag 
Michelangelo. Där skiljer sig de skämtsamma och serieteckningsliknande bilderna sig 
från texten som återger Michelangelos allvarliga sinnelag. När bild och text i övrigt har 
skilt sig åt har det handlat om andra aspekter. 
 
I Snögubben Frasse blir konstnär lanseras idén att alla män kan bli konstnärer. I Frida 
adresseras boken till den lilla konstnären som bor i ditt hjärta. Denna demokratisering – 
inte enbart speciellt begåvade utan alla har en konstnär inom sig - är den enda 
förändring jag ser i konstnärsrollen från 60-tal till 00-tal. 
 
7.2 Att vara kvinnlig eller manlig konstnär 
 
Skiljer sig bilderna av den kvinnliga respektive manlige konstnären åt? 
 
Som jag konstaterade ovan är det en manlig dominans på alla nivåer. Min uppsats blir 
därmed en resa tillbaka till kvinnovetenskapens barndom på 1970-talet för att likt då 
leta fram de osynliga kvinnliga konstnärerna. I Linnea i Målarens Trädgård 1985 
kommer den första kvinnliga författaren och illustratören. Tio år senare beskrivs i Den 
långa, långa resan den första kvinnliga konstnären som inte är maka till en biograferad 
manlig konstnär. Men hon befinner sig i bakgrunden av berättelsen och hon är inte 
namngiven. 1999 och 2000 ägnas de första kvinnliga konstnärerna egna biografier, men 
anledningen ser jag i deras arbete som barnboksillustratörer. De var redan på plats i det 
barnlitterära fältet och hade frågan gällt att porträttera tidens mest framstående 
kvinnliga konstnärer hade det funnits andra namn att lyfta fram även i Sverige, som 
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exempelvis Sigrid Hjertén och Siri Derkert. 1999 bryter sig Rut in på det konstnärliga 
fältet. Först 2003 och med Frida Kahlo porträtteras en kvinnlig konstnär, utan att vara 
nära förbunden med barn och familj. Och hon är ännu så länge den enda, dock nästan 
lyft ur verkligheten. Jag återkommer till boken nedan. 
 
Bildskapande konstnärer - måleri och grafik - dominerar. Skulptur förekommer och 
även arkitektur. Men exempelvis är inte den textila konsten representerad. Den är av 
tradition förknippad med kvinnor och skönjs endast i bakgrunden när Karin Larssons 
arbete nämns. Men då betraktas den inte som konst, utan textilen beskrivs som något 
hon sysslade med istället för måleri. 
 
Porträttformatet är klart övervägande i båda kategorierna av böcker. Det är säkerligen 
ingen slump då undersökningen sker inom ett fält där personporträtt tecknas i ord och 
bild. Anmärkningsvärt är därför landskapsformatet på boken om Frida Kahlo. Är det 
ingen historisk person som porträtteras utan enbart en ”saga” om en kvinnlig konstnär? 
 
Det större svängrum i berättande som en fiktiv konstnär tillåter utnyttjas inte till att 
utmana genusstereotyperna, med undantag för boken Rut & Knut ställer ut. Tvärtom 
bekräftar snarare dessa böcker den stereotyp som facklitteraturen redan skapat: fattig 
och missförstådd ung man med tidigt upptäckt tecknarbegåvning lyckas trots mer eller 
mindre motstånd till slut bli berömd konstnär. Naturligtvis är detta inte liktydigt med att 
de konstnärer som ingår i min undersökning inte varit fattiga, missförstådda unga män 
som genom tidig upptäckt och kamp blivit berömda konstnärer. Det jag vänder mig mot 
är att det saknas färgade män och finns så få kvinnor i liknande framgångshistorier. 
 
Det sistnämnda leder osökt till frågan om det inte finns manliga konstnärer som 
förtrycks? I Rut & Knut stället ut utsätts Knut för en nedsättande behandling när han får 
rulla naken i färg och senare agera get. I Snögubben Frasse blir konstnär lanseras 
däremot idén att alla män kan bli konstnärer och i Alberts dröm kan en mycket fattig 
mus – fattig som en kyrkråtta? – ändå bli konstnär. Den ende mannen som misslyckas 
med att bli konstnär – och även poet, musiker mm - är Vettlös. När det gäller de 
verkliga, manliga konstnärerna dominerar en medelklassbakgrund – även om de saknar 
pengar så saknar de inte självförtroende. Men motbilder finns exempelvis i Carl Larsson 
och Henri Rousseau, vilka kom från familjer utan vare sig kulturellt eller ekonomiskt 
kapital. Dock uppträder ingen färgad konstnär. Det är mest snögubbsvita, västerländska 
män som fyller de från början vita sidorna i undersökningens böcker. 
 
Den tidigare nämnda demokratiseringen – inte enbart speciellt begåvade utan alla har en 
konstnär inom sig - gäller enbart vita män. I Frida adresseras boken i och för sig till den 
lilla konstnären som bor i ditt hjärta, och det kan möjligen antyda att de mest riktar sig 
till flickor. Men kom ihåg att det då också gäller en liten konstnär. De kvinnliga 
barnboksillustratörerna som porträtterats pressas däremot in i den tidigare beskrivna, 
stereotypa begåvningsmallen - förutom att de även tar hand om familj och släktingar. 
Frida Kahlo omges av ett sådant sagoskimmer att läsaren kan ifrågasätta om hon 
verkligen har funnits i verkligheten. Hon diskvalificeras som seriös yrkesutövare – om 
än i en otroligt vacker förpackning. Och det verkliga bottennappet när det gäller 
kvinnobild kommer så sent som 2001 med boken om Fernando Botero och historien om 
modellen med de aptitretande låren och fasta runda brösten, som blir skjuten och skuren 
i tunna skivor av konstnären. Även om Vettlös, Frasse, Rut och Knut skjuter små 
giftpilar mot den modernistiska konsten och konstnären, så är de ändå inte dödande. Till 
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författaren Ralph Hermanns försvar ska dock sägas att det framförallt är han, och Ernest 
Raboff, som i sina böcker inte enbart uppehåller sig vid konstnären som person, utan 
även gör lärorika bildana lyser och tankeutflykter i konstteori. Denna personfixering, 
inte minst till konstnärernas barndom, har sin förklaring i att vi befinner oss i 
barnlitteraturens rike. 
 
Jag inledde uppsatsen med att citera Simone de Beauvoir. När jag nu sammanfattar hur 
det är att vara kvinnlig respektive manlig konstnär bläddrar jag fram några sidor i Det 
andra könet. Där konstaterar Simone de Beauvoir att det som gör den unge mannens 
inträde i existensen förhållandevis lätt är att hans kallelse som mänsklig varelse inte står 
i strid med hans kallelse som man. 205 Kvinnor är enligt sina biografier sällan kallade att 
bli konstnärer. De får utöva det mer på grund av försörjningsplikter, som exempelvis 
konstnärerna Ottilia Adelborg, Elsa Beskow och Jenny Nyström samt flickan i Den 
magiska penseln. Eller så är ett funktionshinder orsaken, som hos Frida Kahlo. Man är 
konstnär och att vara kvinna är närmast ett funktionshinder i konstvärlden. 
 
 
7.3 Att vara kvinna eller man 
 
Skiljer sig överhuvudtaget bilden åt mellan kvinnor och män? 
 
Varje decenniums sammanfattning av böcker har jag avslutat med en översikt av vilka 
andra roller som tilldelas de båda könen i texter och bilder. Dessa uppräkningar utgör 
utgångspunkten när jag nu diskuterar den allmänna bilden av kvinnor och män i de 
fyrtiotre böckerna. 
 
Många av rollerna beskriver relationer inom familjen, och det gäller för både kvinnor 
och män. Visst kan jag tolka detta positivt att manliga konstnärer generellt beskrivs ha 
en mycket nära relation till familjen, närmare än kanske män i det övriga samhället. 
Tyvärr tror jag att det finns en annan förklaring, nämligen att böckerna riktar sig till 
barn och i barnens värld antas familjen spela en huvudroll. Inte minst i Ernest Raboffs 
böcker är familjen mycket framträdande. Han har prioriterat bilder där barn 
förekommer. I Tony Harts böcker och i boken om Frida Kahlo ligger tonvikten vid 
konstnärernas barndom. 
 
I det borgerliga och kapitalistiska samhället flyttade arbetslivet ut i offentligheten, som 
blev manligt dominerad. Hushållsarbetet och familjeomsorgen stannade kvar i det 
privata, i hemmet hos kvinnorna.206 Det är en utveckling som jag främst förknippar med 
1800-talet. Men som jag refererade under textanalys så är kvinnor redan i texter från 
medeltiden språkligt representerade som könsvarelser – de blev omtalade och 
karakteriserade utifrån en relation till en man – medan män blev karakteriserade utifrån 
sina relationer till samhället.207 Det gäller även mitt material där familjerelationerna 
visserligen står högt i kurs för båda könen, men där drottning, presidentgemål och 
hertiginna är exempel på relationer till en man. Männen har fler samhällsanknutna 
sysselsättningar att välja på och inte sällan i ledande position. 
 
Rollfördelningen mellan könen visar att männen har mer att välja på både uppåt och 
nedåt på den sociala skalan. De har såväl fler lyckade – kung/kardinal - som 
                                                                 
205 Beauvoir 2002, s. 392.  
206 Holm 1980, s. 110-111. 
207 Nordenstam 2003, s. 15. 
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misslyckade roller – missanpassling/massmördare - i samhället. Genom decennierna får 
männen fler roller att välja på. Ökningen är inte lika markant för kvinnorna. Den mest 
positiva bilden av en kvinna är väl när Ernest Raboff nämner Elizabeth Svanseva, som 
redan under tidigt 1900-tal var ledare för den konstskola där Marc Chagall utbildade sig. 
Det är nämligen inte förrän i 1980-talets böcker som det framkommer att en kvinna kan 
bli konstnär. Bland de mest negativa rollerna är väl 1990-talets elaka gamla häxa och 
2000-talets ”nucka” och ”prostituerad”. 
 
Psykoanalytikerna Jacques Lacan och Julia Kristeva har förknippat orden och det 
verbala med det manliga och den manliga ordningen, medan det ordlösa tillstånd som 
barnet allra tidigast lever i förknippas med modern och det kvinnliga. Maria Nikolajeva 
menar att bilderböcker skulle kunna bygga broar mellan det verbala och preverbala.208 
Med andra ord är själva bilden och texten som fenomen impregnerade med ett 
könstänkande, om jag ska tro dessa särartsförespråkare. Och med tanke på att den 
visuella kulturen alltmer tar över från den språkliga borde det kvinnliga blir alltmer 
tongivande i bilderböckerna. Jag kan enbart konstatera att när det gäller de konstböcker 
jag har studerat är det kvinnliga vare sig i ord eller bild på någon större frammarsch. 
 
7.4 Att vara flicka eller pojke 
 
Den som vill spå framtiden ska se på konsten. I samtidskonsten finns ofta tecken på det 
som senare ska bryta genom i samhället.209 Om man däremot ska se vad som är aktuellt 
just för stunden ska man se på reklamen. Och om man vill se vad som var aktuellt för en 
generation sedan ska man se i barnböcker, påstår jag efter denna genomgång av 
konstlitteratur för barn. 
 
Vad har det då för betydelse att det är så gammaldags tänkande kring kön i barnens 
faktaböcker? Kvinnorna dominerar ju som studenter på de svenska konstskolorna, så 
något större inflytande tycks inte litteraturen ha haft på deras val. Och finns det inte en 
risk att vi hamnar i 1960- och 70-talens tråkiga pekpinne- och programböcker om könen 
ska representeras med millimeterrättvisa?210 Frågorna har inga entydiga svar, men jag 
ska redogöra för några åsikter nedan. 211  
 
Hur läser barn, när de läser? Läsaren går inte in som ett blankt blad i läsningen, skriver 
Gun Malmgren. 212 Hon refererar till ett läsutvecklingsschema utvecklat av A J 
Appleyard med följande utseende: 

1. Rollen som den lekande människan innebär läsningen som lek och utgörs av 
barnet före skolåldern. Den magiska fantasin är central, verklighet och fantasi 
blandas. 

2. Hjälte-hjältinna-perioden (7-12 år) kännetecknas av fasta gränser och tydliga 
distinktioner. Nyanser och mångtydigheter saknas och läsaren söker trygghet 
och lyckliga slut. 

                                                                 
208 Nikolajeva 2000, s. 270.  
209 Lindeborg 1991, s. 68. 
210 Furuland & Ørvig 1986, s. 236. 
211 Till denna diskussion har jag fått många litteraturtips från Cecilia Kristianssons magisteruppsats 
Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv. 
212 Malmgren 1997, s. 79-81. 
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3. Den tänkande läsaren (13-17 år) accepterar även berättelser med olyckliga slut. 
Tonårsläsaren prövar text mot verklighet, man känner i läsningen igen egna och 
andras erfarenheter. 

4.  Läsaren som tolkare har ett mer komplicerat förhållande till texten. 
5. Den pragmatiska läsarrollen kännetecknar den vuxne läsaren, som reglerar sitt 

läsande efter behov. Litteraturens bruksvärde står i förgrunden. 
 
De böcker som ingår i mitt material verkar vara riktat till läsarna i Hjälte-hjältinna-
perioden. Konstnärerna är hjältar (sällan hjältinnor) som trots svårigheter lyckas med 
sin konst och blir berömda. Ett förutsägbart och tryggt scenario följs av ett lyckligt slut. 
En förklaring är säkerligen att barnböckernas didaktiska hållning och adaption till sina 
läsare lätt bidrar till förenklade historier. Men jag ser bristen på hjältinnor som ett 
problem och sympatiserar med Agnes-Margrethe Bjorvands åsikt i artikeln De starke 
jentene: Om kjønnsroller i Astrid Lindgrens bøker om Pippi Långstrump og Ronja 
Rövardotter. Hon menar att barn tycker om att läsa böcker där huvudpersonen är av 
samma kön och samma ålder – eller ännu hellre något äldre - som de själva.213  
 
Jag håller med Bjorvand och är följaktligen ingen vän av åsikten att flickor alltid ska 
läsa med ”dubbelt öga”. Även om syftet, enligt Svenska barnboksinstitutet, med att ha 
pojkar som böckernas huvudpersoner skulle vara att få fler pojkar intresserade av 
läsning. Följden blir som jag ser det att flickorna fortsätter att läsa mest – och får läsa 
om pojkar. 
 
Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach hävdar i en artikel 1990 att bilderböcker 
har ett stort inflytande på hur barn socialiseras in i olika könsroller. Det beror på att 
mötet med bilderboken samtidigt är barnets första möte med samhällets värderingar, vad 
som förväntas av det som flicka respektive pojke.214 Författarna redovisar också olika 
undersökningar som visade att barn som fick läsa icke-stereotypa berättelser vad gällde 
könsroller ändrade och vidgade sina attityder till könsroller.215 
 
I dagens postmoderna och visuella samhälle med all sin mångfald är naturligtvis 
böckerna och deras bilder inte de enda källor varifrån flickor och pojkar hämtar kunskap 
om förväntade könsroller - vilket kan vara en förklaring till att kvinnor idag dominerar 
på de högre konstnärsutbildningarna. Förhållandet skulle kunna tyda på att en friare 
kvinnoroll har segrat över en mer traditionell. Men i artikeln Flickor blir ”flickor” i ett 
socialt spel av betydelser och sätt att vara är tongångarna inte lika positiva som i den 
precis nämnda undersökningen. Författaren Alison Jones betonar hur vardagsliv och 
andra medier starkt påverkar barnen. Hon refererar till forskning vilken visar hur 
feministiska barnböckers alternativa genuskonfigurationer inte accepterades av läsarna, 
då de avvek allt för mycket från vad som betraktades som möjligt och eftersträvansvärt. 
Den alternativa rollen var inget realistiskt val för den läsande flickan eftersom hon då 
skulle betraktas som onormal och konstig. Undersökningens resultat visade följaktligen 
hur den traditionella flickrollen segrade.216 
 
Anna Sparrmans avhandling Visuell kultur i barns vardagsliv: Bilder, medier och 
praktiker från 2002 handlar om hur barn använder olika slags bilder i sitt 

                                                                 
213 Bjorvand 1997, s. 27. 
214 Peterson & Lash 1990, s. 188. 
215 Peterson & Lash 1990, s. 194. 
216 Jones 1994, s. 35. 
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identitetsskapande. Hon konstaterar att flickor och pojkar lever i olika bildvärldar. 
Barnens reception av visuell kultur var visserligen inte entydigt passiv eller aktiv. 
Exempelvis var flickor inte enbart objekt som blev betraktade, utan de kunde med sina 
blickar objektifiera såväl andra flickor som pojkar. Men å andra sidan visade det sig att 
när barnen tolkade bilder blev de ibland mer genusstereotypa än vad originalbilderna 
var.217  
 
Min fråga blir - är det någon idé att alls förändra litteraturen för barn om de nu alls inte 
läser den, utan hämtar sin kunskap på nätet? Utvecklingen går åt att tryckta medier 
alltmer förlorar sin dragningskraft på pojkar. När pojkar läser väljer de dock ofta 
facklitteratur, och flickorna fortsätter att vara trogna läsare av skönlitteratur.218 
 
Upprepning är ett bra pedagogiskt grepp som går tillbaka på folksagans återkommande 
upprepningsmönster, skriver Maria Nikolajeva i Bilderboken pusselbitar.219 Om det 
förhåller sig så, vilket jag själv är övertygad om, så lär sig flickor följaktligen ganska 
snart att konstnärsyrket inte är något för dem vid en genomläsning av konstlitteraturen 
på barnbiblioteket. Om de däremot ser på det svenska konstlivet och det där ökande 
antalet kvinnliga konstnärer lär de att konstnärsyrket är ett fullt tänkbart alternativ. Det 
bästa borde vara att flera källor – verklighet som fiktion – upprepar ett och samma 
budskap. Därför ser jag det meningsfullt att trots eventuellt minskande läsande ge ut 
böcker med jämställdare innehåll.  
 
1956 frågade Karin Westman Berg i Hertha vilka flickorna skulle identifiera sig med i 
skolans litteratur, där hon enbart funnit idel manliga hjältar.220 Idag vet jag att flickorna 
fick vänta till 1997 innan boken Flickornas historia kom ut. Ännu har jag däremot inte 
mött en flickornas konsthistoria, och hoppas heller inte att göra detta. Det är bättre att de 
får plats i den ordinarie historien istället för att vara ett tillägg. Vad jag däremot skulle 
önska är, vilket den i inledningen till min uppsats citerade Stina Zethraeus påpekade, 
nämligen fler biografier över kvinnliga konstnärer och andra kvinnor. Det är ett 
märkligt fenomen att konstutbildningarna idag har så många kvinnor, men att näst intill 
inga kvinnliga konstnärer existerar i barnens konstböcker. 

                                                                 
217 Sparrman 2002, s. 207, 209. 
218 Rydsjö, Kerstin (2001-08-11-13). Det osamtidiga biblioteket? Bibliotek och medier i barnperspektiv. 
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220 Toijer-Nilsson 1983, s. 261. 



 75 

8. SAMMANFATTNING 
 
I denna uppsats har jag valt att se närmare på vilka bilder – rent visuella såväl som 
metaforiska i texter - av konstnärer som förmedlas i konstlitteratur för barn. 
Analysmaterialet består av vad som i svenska bibliotek och på svenska språket finns 
tillgängligt när det gäller konstnärsbiografier - över historiska, nu verksamma såväl som 
fiktiva konstnärer - riktade till barn. Då jag koncentrerar mig på svensk barnlitteratur är 
det den västerländska synen på genus, konstnärsroll med mera som behandlas. Jag har 
följaktligen uteslutet den mångfald och avvikande uppfattningar som en global översikt 
skulle ge. Främst behandlas den litteratur som enligt SAB klassificeras uIbz (om 
särskilda konstnärer, för barn och ungdom), men även konstnärsbiografier och 
konstnärsbilder som döljer sig under Hcf(yb) (bilderböcker för barn) inkluderas. I 
biografier ligger fokus på konstnären som person, och biografierna bedömde jag därmed 
som mest lämpade för en undersökning av konstnärsrollen. Analysen av konstnärsbilden 
berör såväl bild som text.  
 
I uppsatsen studerar jag vilken bild av en yrkesgrupp, konstnärer, som förmedlas till 
barnen. Därmed har min uppsats en litteratursociologisk vinkel, som stärks genom att 
mitt övergripande perspektiv är genus. Då både litteratursociologi, biblioteks- och 
informationsvetenskap samt genus är tvärvetenskapliga ämnen har jag vänt mig till 
genusorienterad litteratur tillgänglig inom litteratur- och konstvetenskap. Vid läsningen 
av det undersökta materialets texter har jag använt den lista med frågor vid en 
genusorienterad läsning av barnlitteratur som Lissa Paul utvecklat. Bilderna analyserar 
jag med hjälp av semiotiken. Gustaf Cavallius analysschema för bilderböcker står för 
den praktiska tillämpningen av semiotiken. Vid sökning har jag funnit fyrtiotre böcker, 
vilka motsvarar mina kriterier, och de är från och med 1960-talet. Varje decennium 
fram till och med 00-tal har jag sammanfattat vad gäller konstnärsbilden – i såväl text 
som bild - ur ett genusperspektiv. För att förankra konstnärsrollen i en tidsmässig 
kontext har jag mot slutet även en översikt vilka andra roller som tilldelas de båda 
könen i böckernas texter och bilder. Ur varje decennium har jag valt ut två böcker, vilka 
jag analyserar mer ingående. Först sammanfattar jag kort bokens handling och i nästa 
steg analyserar jag vad texten ger för bild av konstnären och genus. Därefter har jag valt 
den bild ur varje bok som jag anser bäst representerar vad en konstnär är och gör. Av 
denna bild gör jag först en beskrivning - denotativ nivå. Därefter kommer mina 
tolkningar – konnotativ nivå - med tyngdpunkt på konstnärsbild och genus. Därefter 
diskuterar jag och sammanfattar det jag funnit i analyserna.  Diskussionen utgår från 
min frågeställning som var: 
• Vilka bilder – rent visuella såväl som metaforiska i texter - av konstnärer förmedlar 

konstlitteratur på svenska för barn? 
• Skiljer sig dessa bilder av den kvinnliga respektive manlige konstnären åt? 
• Skiljer sig överhuvudtaget bilden åt mellan kvinnor och män? 
 
I mitt material är det en manlig dominans på alla nivåer – biograferade konstnärer, 
författare och illustratörer. De i barnböckerna biograferade konstnärskapen är oftast 
historiska och därmed ”säkra kort”. Men med de äldre konstnärskapen följer en äldre 
konstnärsroll och syn på könen, till vilken hör att kvinnor mer vistas i den privata sfären 
än är utövande konstnärer. Vanligast är den stereotypa historia som sammanfattas: fattig 
och missförstådd ung man med tidigt upptäckt tecknarbegåvning lyckas trots mer eller 
mindre motstånd till slut bli berömd konstnär. Om han inte till och med blir 
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världsberömd och liknas vid en gud. De undersökta böckernas författare och 
illustratörer har aldrig tagit steget över till postmodernismen och dess ifrågasättande av 
värden och hierarkier. Rent bildtekniskt kommer läsaren kommer konstnären närmare i 
bilderböckerna jämfört med facklitteraturen. Bild och text och levererar ganska 
likartade bilder. Demokratiseringen ”att alla har en konstnär inom sig” är den tydligaste 
förändringen i konstnärsrollen från 60-tal till 00-tal, den gäller dock enbart vita män. 
 
När jag sammanfattar hur det är att vara kvinnlig respektive manlig konstnär vänder jag 
mig till Det andra könet. Där konstaterar Simone de Beauvoir att det som gör den unge 
mannens inträde i existensen förhållandevis lätt är att hans kallelse som mänsklig 
varelse inte står i strid med hans kallelse som man. Kvinnor är enligt sina biografier 
sällan kallade att bli konstnärer. De får utöva det mer på grund av försörjningsplikter, 
och då ofta som barnboksillustratörer, eller på grund av ett funktionshinder. 
Konstnärerna arbetar med måleri, grafik och skulptur - även arkitektur förekommer. 
Men exempelvis är inte den med det kvinnliga konstnärskapet förknippade textilen 
representerad. Det större svängrum i berättande som en fiktiv konstnär tillåter utnyttjas 
inte till att utmana genusstereotyperna. Man är konstnär och att vara kvinna förblir 
närmast ett funktionshinder i konstvärlden. 
 
Skiljer sig bilden åt mellan kvinnor och män? Många av rollerna i böckerna beskriver 
relationer inom familjen, och det gäller för både kvinnor och män. Förklaringen ser jag i 
att böckerna riktar sig till barn och barnens värld där familjen antas spela en huvudroll. 
Rollfördelningen mellan könen visar att männen har mer att välja på både uppåt och 
nedåt på den sociala skalan. Männen har fler samhällsanknutna sysselsättningar och inte 
sällan på samhällets ledande positioner. Kvinnorna beskrivs ofta utifrån relationer till en 
man som exempelvis drottning, presidentgemål, och hertiginna. Genom decennierna får 
männen fler roller att välja på. Rollregistret ökar inte lika markant för kvinnorna. När 
kvinnornas roller utökas är det med fler nedsättande benämningar. 
 
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka och besvara ovanstående frågeställning. Min 
tanke var att resultatet skulle kunna användas till en diskussion om genus i barnböcker 
bland författare och illustratörer, inom biblioteks- och förlagsvärlden såväl som inom 
barnomsorgen. Den diskussionen påbörjade jag under Att vara flicka eller pojke, om hur 
bilderna som böckerna förmedlar påverkar läsarna. I dagens postmoderna och visuella 
samhälle med all sin mångfald är naturligtvis böckerna och deras bilder inte de enda 
källorna varifrån flickor och pojkar hämtar kunskap om förväntade könsroller. Min 
fråga blir: Är det någon idé att förändra litteraturen för barn om de nu inte läser den 
längre, utan hämtar sin kunskap på nätet? Mitt svar blir: Om upprepning är ett bra 
pedagogiskt grepp måste det bästa vara när flera källor – verklighet såväl som fiktion – 
upprepar ett och samma budskap. Budskapet att kvinnor såväl som män kan vara 
konstnärer. Därför ser jag det meningsfullt att trots eventuellt minskande läsande ge ut 
böcker med jämställdare innehåll, inte minst vad gäller könsrollsregistret. Kort och gott: 
fram för fler biografier över kvinnor och inte minst kvinnliga konstnärer.
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