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Abstract:  The purpose of this Master's thesis is to examine if stereotype 

gender patterns are showing, and how they are showing, in 
the picture books that have the highest number of loan in 
Sweden’s three biggest cities. It is also a purpose to show if 
these gender patterns can be compared to the outlook on gen-
der in the curriculum. 
 
The method used is a qualitative text analysis. 13 picture 
books are analyzed on the basis of Yvonne Hirdman’s theo-
ries on gender and Maria Nikolajeva’s theories on children’s 
literature. It is the descriptions of characters that are target for 
the analysis. There are four types of character description: 
looks, actions, relationships and inner description. These are 
then set in relation to gender theories.  
 
The result of the study shows that stereotype gender patterns 
is still present in these kinds of books but there is also a visi-
ble change. Many of the books have at least one character that 
is not all stereotype. Often it is the looks that are traditionally 
male/female. Actions are not that stereotype and a tendency 
towards more sensitive boys are seen. Maybe because there 
still is a higher number of boys than girls in the picture books. 
The outlook on gender is not the same as in the curriculum 
but there seems to be a change towards it. This change can be 
something that library users and librarians are aware of, but it 
can also be an unconscious change that is connected to the 
society’s outlook on gender.  
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1 Inledning 
 
Idén om att undersöka genusstrukturer i populära bilderböcker har funnits med mig un-
der en lång tid. Jag har arbetat en hel del inom barnomsorgen och genom dessa erfaren-
heter har jag tyckt mig se att jämställdhetsfrågor inte är något som prioriteras. Exempel-
vis fick jag erfara på en förskola att flickorna och pojkarna skulle ha rosa respektive 
gröna filtar när de vilade. För mig är detta synsätt mycket märkligt då det står uttryck-
ligt i förskolans läroplan att:  
 
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”1 
 
Min utgångspunkt är att denna samhälleliga värdegrund är angeläget att verka för inte 
bara inom barnomsorgen, utan även inom biblioteksverksamhet. Det finns flera olika 
kopplingar mellan biblioteksarbete och barnomsorg. Lena Kåreland och Agneta Lindh-
Munther skriver i sin undersökning om förskolan som litterär nivå att det vanligaste 
sättet för de undersökta förskolorna att skaffa litteratur var i skol- eller folkbibliotek. En 
av de undersökta förskolorna hade långt till biblioteket och fick då färdiga boklådor från 
biblioteket i vilken bibliotekarien bestämt det mesta av innehållet.2  Förutom direkta 
skolbibliotek är det många folkbibliotek som samarbetar med barnomsorgen och det 
finns även många integrerade skol- och folkbibliotek. Vid dessa bibliotek kanske även 
bibliotekarierna kunde ha hjälp av att vara bekanta med vad som sägs i förskolans läro-
plan för att finna böcker som speglar skolans värdegrunder. Detta är en av kopplingarna 
mellan min uppsats och ämnet Bibliotek och informationsvetenskap. En annan koppling 
är att jag ska göra en litteratursociolodisk undersökning. Litteratursociologi studeras i 
en del inriktningar inom B&I och ser till relationer mellan litteratur och samhälle. En 
mer ingående beskrivning av litteratursociologi kommer att återfinnas i mitt metodkapi-
tel. 
 
Magisteruppsatsen Manligt och kvinnligt för barn: Könsroller i 1980- och 2000-talets 
svenska bilderböcker3 av Ida Davidsson är en uppsats som inspirerat mig i mitt arbete. 
Davidsson har ett perspektiv med jämförande över tidsperioder som inte återfinnes i 
min uppsats eftersom jag anser det viktigast att visa hur samhället ser ut just nu. Vidare 
har Davidsson valt bort att se till karaktärers yttre beskrivning, det vill säga hur de ser 
ut. Även om jag gör en lite annorlunda studie bygger jag vidare på Davidssons uppsats 
och undersöker hur det ser ut i de mest populära bilderböckerna år 2007. 
 
Artikel 6 i FNs Barnkonvention säger att barn har rätt att leva och utvecklas. Det hand-
lar om flera olika plan exempelvis fysisk hälsa men också psykisk och social utveck-

                                            
1 Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998, s.8. 
2 Kåreland och Lindh-Munther 2005, Förskolan som litterär miljö, s.80. 
3 Davidsson 2006, Manligt och kvinnligt för barn: Könsroller i 1980- och 2000-talets svenska bilderböck-
er. 
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ling.4 Det finns flera andra artiklar som påpekar hur viktigt det är att barn får uttrycka 
sig. Om ett barn ska kunna uttrycka sig helt fritt behövs ett samhälle som tillåter detta. 
Exempelvis ska en pojke kunna ha på sig en rosa mössa utan att det uppstår problem. 
Denna frihet att uttrycka sig kan eventuellt påverkas av vilken bild av samhället barnet 
erhåller. Därigenom skulle litteraturen kunna vara en resurs för att visa olika typer av 
samhällsbilder. 
 
Sverige ligger i topp på listan över världens mest jämställda länder i rapporten "The 
Global Gender Gap Report 2007" som ges ut av den internationella organisationen 
World Economic Forum.5 Detta gör min undersökning än mer intressant för att visa hur 
en aspekt av jämställdhet ser ut i dagens Sverige. 
 
Kulturrådet är en statlig institution som ger ut bidrag till skol- och folkbibliotek för in-
köp av litteratur med avseende att öka intresset för läsning bland barn och ungdomar. 
Här betonas att det är viktigt att samarbeta mellan bibliotek, skola och förskola. Kom-
muner som har ett väl utvecklat samarbete mellan dessa institutioner kommer att priori-
teras för att få bidrag.6 För att detta samarbete ska fungera på bästa sätt skulle det för-
modligen vara behjälpligt att bibliotekarier är medvetna om att det som förs fram i litte-
raturen borde stämma överens med skolans värdegrunder. 
 
Min förförståelse och bakgrund är en viktig faktor för undersökningen då jag ska an-
vända mig av tolkning och analys av bilderböcker. Jag har arbetat kring jämställdhets-
frågor i flera tidigare arbeten och jag vill att traditionella och stereotypa genusstrukturer 
ska brytas. Detta skulle kunna färga min uppsats, men eftersom jag är medveten om 
detta ska jag hålla mig så objektiv jag kan. Till exempel är mitt urval gjort från utlå-
ningsstatistik och jag har således inte kunnat påverka bokvalet genom att välja antingen 
genusstereotypa eller icke genusstereotypa böcker för att få fram en viss slutsats. En 
annan förförståelse är att jag läst en kurs i barn- och ungdomslitteratur på högskola. Jag 
anser mig ha ett väl grundat intresse för ämnet och som senare beskrivs i metodkapitlet 
är detta en förutsättning för tolkning. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att visa hur män, kvinnor, flickor och pojkar skildras i 
de mest utlånade bilderböckerna under 2007. Jag vill medverka till att öka medvetenhe-
ten om vilka böcker det är som faktiskt lånas och då antagligen också läses mest och hur 
samhället speglas i dessa.  
 
Frågeställningarna i uppsatsen är: 
 

                                            
4 Barnombudsmannen (2003-06-02). Barnombudsmannen / Barnkonventionen.  
http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55 (2008-04-22) 
5 Rapporten finns på organisationens hemsida: http://www.weforum.org 
6 Statens kulturråd. Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek - Kulturradet. 
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1708&epslanguage=SV(2008-04-22) 
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• Hur framstår genuslogikerna, isärhållande och hierarki, ut i personbeskrivningen 
i de samhällen som speglas i de mest lånade bilderböckerna år 2007? 

• Hur ser genuskoreografin ut i personbeskrivningen i samma böcker? 
• På vilket sätt speglar dessa böcker dagens bild av genus om man utgår från läro-

planen? 
 
För att förtydliga frågeställningarna betyder isärhållande enligt Yvonne Hirdman att 
man inte ska blanda manligt och kvinnligt. Hierarki betyder att mannen är normen, det 
normala och allmängiltiga. Genuskoreografi är enligt Hirdman det spel som människor 
ägnar sig åt när de tänjer gränserna för vad som förväntas av vardera kön. Jag ska un-
dersöka alla aspekter av personbeskrivning som Maria Nikolajeva beskriver i boken 
Bilderbokens pusselbitar (2000).7 Detta kommer att återges mer ingående i teoridelen 
av uppsatsen. 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Jag ska enbart analysera litteratur utifrån det svenska samhället. Skulle det finnas ut-
ländska bilderböcker i toppen för utlåningen ska även dessa analyseras då det är böcker 
som lånas av biblioteksbesökare i Sverige idag. Jag har valt att undersöka utlåningsstati-
stik från statsbiblioteken i Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Ytterligare en avgränsning i uppsatsen är att jag enbart tittar på genusstrukturer. Det 
skulle vara en tänkvärd vinkel att använda queerteoretiska perspektiv men på grund av 
uppsatsens omfång finns inte utrymme för detta. 
 
1.3 Disposition 
 
I detta inledande kapitel har jag redogjort för mitt syfte, mina frågeställningar och mina 
avgränsningar. I nästa kapitel ger jag en bakgrund till mitt studieområde och går igenom 
tidigare forskning samt övrig litteratur som kan visa en vetenskaplig forskningsanknyt-
ning till min undersökning. I kapitel tre tar jag upp mina teoretiska utgångspunkter och 
jag för även en diskussion om eventuella problem med dessa teorier. Sist i kapitel tre 
går jag igenom begrepp som kan vara otydliga.  
 
Kapitel fyra innehåller mitt metodval, litteratursökning, källkritik, urval och tillväga-
gångssätt. Detta följs av min analys av utvalda bilderböcker i kapitel fem. Böckerna 
analyseras en och en för att sedan knytas ihop i en slutdiskussion/resultatredovisning i 
kapitel sex. Slutligen sammanfattas uppsatsen i kapitel sju. 
 

                                            
7 Nikolajeva 2000, Bilderbokens pusselbitar, s.139ff. 
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2 Bakgrund, tidigare forskning och annan littera-
tur 
 
I detta avsnitt ska jag presentera en översiktlig och historisk bakgrund till de ämnen jag 
ska undersöka. Jag börjar med att göra en översikt med nedslag i historien för att be-
skriva den historiska bakgrunden av samhället med fokus på jämställdhet. Avsnittet 
bygger till stora delar på endast en källa vilket skulle kunna göra texten mindre trovär-
dig. Jag har valt ett verk skrivet av forskare vid olika institutioner i Norden. Detta verk 
har just de frågor som är angelägna för mitt perspektiv i fokus, vilket gör det särskilt 
användbart i denna bakgrund. Efter detta kommer ett avsnitt om barns genusskapande 
och deras relation till skönlitteratur. Detta ger en bakgrund till hur barn påverkas och 
hur litteratur kan medverka till att skapa genus. Jag återger därefter kortfattat barn- och 
bilderbokens historia. Jag går mestadels in på den senare tidens utveckling och även här 
har jag ett fokus på genus. Sist i detta avsnitt kommer jag att ta upp tidigare forskning 
och övrig litteratur som är relevant för mitt studieområde.  
 
2.1 Samhällets utveckling med fokus på jämställdhet 
 
”Under loppet av 1900-talet separerades hysterisymptomen inte bara från kvinnans bio-
logiska kön, utan även från hennes kulturella och psykiska kön, eftersom man under 
första världskriget upptäckte att även män kunde bli hysteriska /.../”8 
 
Första världskriget innebar på flera sätt en brytningstid. Modet förändrades drastiskt då 
kvinnorna började använda långbyxor och kortare kjolar. Korsetterna och de långa 
klänningarna från 1800-talet försvann mer och mer. Även sexualmoralen förändrades så 
att kvinnor nu kunde gå ut ensamma på exempelvis en danstillställning.9 Man fick nya 
kunskaper om hälsa och motion vilket förde med sig nya aktiviteter för kvinnor, till ex-
empel promenader, cykling och skidåkning.10 I slutet av 1800-talet öppnades universite-
ten för kvinnor. Men för att kunna söka sig till ett universitet behövdes en studentexa-
men och inte förrän 1927 öppnades statliga läroverk för flickor så att de kunde avlägga 
denna examen. Rikare familjer kunde dock sätta sina flickor i privatskola för att få stu-
dentexamen tidigare.11 
 
Under 1900-talets början sjönk befolkningsantalet i Sverige. Detta förde med sig för-
ändringar. Exempelvis förbjöds det att informera om och sälja preventivmedel. Men det 
förde också med sig att det infördes sociala reformer som hjälpte modern och barnet.12 
Under 30-talet gjorde debatten att familjen hamnade i fokus. 1934 gavs Alva och Gun-
nar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan ut. Där kom de med idéer till en befolknings-
politik med inriktning på socialpolitik. Några av förslagen i denna bok var att det skulle 
ges ut ekonomiskt bidrag till bättre bostäder, skolmat och utbildning. Det banades väg 

                                            
8 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid: - renässans, reforma-
tion och revolution, s.253. 
9 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.254. 
10 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.340. 
11 Ohlander och Strömberg 2008, Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till 
nutid, s.159. 
12 Ohlander och Strömberg 2008, s.217ff. 
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för fler socialpolitiska satsningar som gynnade mor och barn. Mycket av dessa välfärds-
politiska åtgärder byggde på att kvinnans roll i första hand var mor och husmor. I en del 
länder i Europa betydde detta att gifta kvinnor inte tilläts arbeta.13 Ett sådant förbud mot 
gifta, yrkesarbetande kvinnor var ett hot för medelklasskvinnor också i Sverige ganska 
långt in på 1900-talet.14 
 
Det uppkom en fråga om fler daghem på 1930-talet, men dessa byggdes inte ut ordent-
ligt med statligt finansierade platser förrän 1970- och 80-talen.15 Moderniseringen och 
den nya hushållsteknologin gjorde att många kvinnor hann med att jobba både i och 
utanför hemmet. Detta ledde ofta till dubbelarbete då arbetet i hemmet fortfarande låg 
på kvinnans ansvar. 16 De arbeten som kvinnorna fick utanför hemmet var oftast arbeten 
som berörde samma företeelser som arbetet i hemsfären. Hemmets värderingar flyttades 
över till den offentliga sfären och kvinnorna jobbade exempelvis inom skola och vård.17 
 
Under 1900-talet ökade livslängden och detta medförde att man nu kunde vara gift i 
fyrtio år jämfört med tjugo år när livslängden var kortare. Det uppstod här en fas i kvin-
nors liv som tidigare inte funnits, den tid då barnen flyttat hemifrån. Dessutom lades en 
del av uppfostringsansvaret över på skolorna. Det var inte alltid så lätt att ta tillvara på 
den nya fritiden. Dessutom förstärktes bilden av kvinnan som den som tar hand om 
barn, hem och man, efter andra världskriget vilket gjorde än mer att det inte gick att 
frigöra sig och skapa andra intressen än hem och familj.18 Denna bild kom att ifrågasät-
tas först av kvinnorörelsen under 1960-talet.19 Ogifta kvinnor kunde stanna kvar i ar-
betslivet efter andra världskriget, dock fick de ta de lägst avlönade jobben och ibland 
fick de lära upp en man till det jobb de hade och sedan ta ett sämre jobb själva. Men 
kvinnorna blev inte arbetslösa.20  
 
Under 1960-talet ökade antalet yrkesarbetande kvinnor. Sverige var, och är fortfarande, 
ett av länderna i Europa med flest yrkesarbetande kvinnor.21 I slutet av 1960-talet ord-
nade kvinnogrupper från de politiska partierna i Sverige en vandringsutställning kallad 
"Hjälp inte mamma med hushållsarbetet", som ville föra fram att alla i familjen skulle 
hjälpa till med hushållsarbetet.22 Under 1960- och 70-talet ökade antalet kvinnor vid de 
högre lärosätena. Men könsrollerna höll i sig och de flesta kvinnor studerade språk och 
samhällsvetenskap medan männen studerade tekniska, naturvetenskapliga och ekono-
miska ämnen.23 1969 fick grundskolan en ny läroplan som bör verka för jämställdhet 
och 1980 sa läroplanen för grundskolan, inte att det bör, utan att det ska verkas för jäm-
ställdhet.24  
 

                                            
13 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.278. 
14 Ohlander och Strömberg 2008, s.168. 
15 Ohlander och Strömberg 2008, s.221. 
16 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.287. 
17 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.293. 
18 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.289. 
19 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.343. 
20 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.371. 
21 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.377. Ohlander och Strömberg 2008, s.226. 
22 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.400. 
23 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.384. 
24 SCB:s "På tal om kvinnor och män: lathund om jämställdhet 2004" 
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1975 bestämde FN att det följande decenniet skulle bli ett "kvinnodecennium". Kvin-
nors problem skulle nu stå i centrum över hela världen.25 Det uppstod även kring den 
här tiden ett nytt mansideal, "den mjuka mannen".26 Under 1980-talet var det ganska 
vanligt med samboförhållanden istället för äktenskap. Ofta byggde detta på att man inte 
ville falla in i traditionella äktenskapsmönster men det var ändå inte alltid arbets- och 
ansvarsfördelningen i hemmet förändrades.27 1980- och 90-talen fördes en intensiv jäm-
ställdhetsdebatt i Sverige. 1994 bildades för första gången i världshistorien en regering 
där hälften av statsråden var kvinnor.28 Vidare fick förskolor i Sverige en ny läroplan 
1998 som talar mycket om jämställdhet och allas lika värde. Flera olika aspekter av 
jämlikhet tas upp: ”Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 
anhörig eller funktionshinder -eller för annan kränkande behandling.”29 
 
Det finns även en nutida diskussion om jämställdhet och jag har valt att lyfta fram den 
genom ett antal artiklar kring genusgranskning av barnböcker. I artikeln Tjejfisar och 
mjuka pojkar i Aftonbladet den 25 september 2007 tar Terri Herrera Eriksson upp att 
jämställdhetsdiskussionen påverkat innehållet i barnböcker. Herrera Eriksson skriver att 
det kommit en ny barnbokstrend med driftiga tjejer och eftertänksamma pojkar. De två 
nya förlagen som genusgranskar sina böcker, Vilda förlag och Olika förlag, tas upp och 
artikeln innehåller intervjufrågor med Pamela von Sabljar från Vilda förlag. Von Sabljar 
menar att det varit brist på genusmedvetna böcker och att det varit en stor efterfrågan på 
detta. 
 
Karin Salmson skriver i artikeln Våra böcker ökar toleransen i Dagens Nyheter den 13 
maj 2008 att böcker inte behöver förlora kvalité för att de förmedlar värderingar. Vilda 
förlag, där Salmson arbetar,  krammärker alla sina böcker. Detta innebär att de granskar 
böckerna ur ett demokrati-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. DNs barnkulturre-
daktör, Lotta Olsson, har uttryckt åsikten som tvärtemot menar att om ett förlag utgår 
från en värdegrund blir det oseriöst och att man förlorar kvalité. Salmson undrar då vad 
det är för kvalité som går förlorad om man ändrar färg på en tröja i en bok. Salmson 
menar vidare att många föräldrar känner en desperation över hur barnen blir matade 
med normer. Exempelvis är det tydligt i leksaks- och klädbutiker. Vilda förlag vill att 
barn ska få en friare utvecklingsmöjlighet genom att krammärka sina böcker. Avslut-
ningsvis säger Salmson att det är okunnighet att inte se till detaljernas betydelse och att 
det är detta som skapar det icke jämställda samhälle som Vilda och många fler vill 
komma bort från. 
 
Lotta Olsson svarar samma dag på detta i artikeln Propaganda kan inte motverkas med 
annan propaganda. Olsson tycker att det är oseriöst att utgå från en värdegrund och att 
det viktigaste är att ge ut konstnärligt bra böcker. Olsson menar att Det Vilda förlag ger 
ut är uppfostringsböcker. Karin Salmson svarar på detta den 20 maj 2008 i DN med ar-
tikeln Vi vill påverka medvetet. I denna artikel förklarar Salmson att Vilda förlag inte 
försöker visa och propagera för en helt rättvis och fin värld utan att de vill visa en nyan-

                                            
25 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.376. 
26 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.391. 
27 Blom, Sogner och Rosenbeck 2006, s.382. 
28 Ohlander och Strömberg 2008, s.208. 
29 Lpfö98, s.3. 
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serad, verklighetstrogen och framåtskridande bild. Lotta Olsson svarar återigen med en 
artikel i DN 20 maj 2008. Denna artikel har titeln Släng alla pekpinnar och Olsson 
kommer återigen med tanken om att konstnärlig kvalité är det viktigaste och att uppfost-
ringslitteratur är ett dåligt medel. I artikeln tar hon upp Pelle Snusk som en sämre upp-
fostringsberättelse. 
 
Ytterligare en person hoppar in i debatten och detta är Marie Tomicic som jobbar på 
Olika förlag. Olika tar barnboken på allvar publicerades i DN den 27 maj 2008 och i 
denna artikel beskriver Tomicic att Olika förlag försöker kombinera konstnärlig kvalité 
med en tydlig värdegrund. Hon undrar vad som händer med de barn som aldrig känner 
att de passar in i normen. Olika förlag vill därför ge barn lika möjligheter genom sina 
böcker. 
 
I DN den 3 juni 2008 undrar författaren Eva Lundgren i sin artikel Vad är god barnlitte-
ratur? vad Lotta Olsson egentligen menar. Lundgren frågar vad det är för konstnärlig 
kvalité som höjs av att skildra en traditionell och icke-feministisk värld. 
 
Dessa artiklar visar på hur aktuellt ämnet genus i barnlitteratur är i dagens Sverige. Som 
också kan utläsas ur artiklarna finns det konflikter kopplade till ämnet, just i detta fallet 
kan uppfattas en konflikt mellan estetik och pedagogik. Det finns många olika sätt att se 
på ämnet och jag vill klargöra att denna uppsats redogör för ett av dessa synsätt, det 
synsätt som presenteras av de genusgranskande förlagen. 
 
2.2 Barns genusskapande och skönlitteratur 
 
Barn upptäcker könsskillnaden i tvåårsåldern. De försöker då ge denna skillnad en me-
ning. I början tror barn att kön är något som går att byta, något föränderligt. Barn mellan 
tre till fem år försöker genom lek ta reda på vad det innebär att vara av ett visst kön.30 
Den sociala inlärningsteorin kan på ett sätt förklaras med att barn gör som vi. Barnen 
har hela tiden modeller omkring sig som visar hur pojkar/män och flickor/kvinnor ska 
vara och bete sig. Dessa modeller kan vara riktiga människor eller personer i tv, reklam 
och böcker.31 Litteratur kan ge en motbild till vad massmedia visar upp och böcker kan 
också användas för att diskutera existentiella problem, exempelvis mobbning och förle-
gade könsmönster.32 
 
Lena Kårelands artikel Pappa Björn kokar gröt tar upp intresseväckande saker kring 
barn, förskola, genus och skönlitteratur. Hon skriver att synen på genus i förskolan är 
under förändring. Ett exempel på detta är att många genuspedagoger nu anställs. Det 
finns många sätt att arbeta med genus i förskolan och ett av dessa sätt är att "genusan-
passa" historier. Exempelvis blir Guldlock en pojke och det är mamma Björn som lagar 
stolen. Kåreland menar att barn för det mesta uppskattar sådana ändringar i texten. Det 
finns även böcker som redan överskrider genusnormerna, dock har det visat sig att barn 
kan ha svårt att ta till sig fiktiva karaktärer som avviker för mycket från normen.33 Detta 

                                            
30 Bjerrum Nielsen och Rudberg 1991, Historien om flickor och pojkar: Könssocialisation i ett utveck-
lingspsykologiskt perspektiv, s.120. 
31 Rithander 1997, Flickor och pojkar i förskolan: Hjälpfröknar och rebeller, s.10. 
32 Kåreland och Lindh-Munther 2005, s.96. 
33 Kåreland 2007, Pappa Björn kokar gröt, s.48f. 
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kan hänga ihop med vad Christina Osbeck, doktorand vid Karlstads universitet, säger i 
sin text Gemenskaper har sina gränser: Om livsförståelsedidaktik om att barn som inte 
håller sig inom praktiken för sitt kön kan hamna utanför och deras genusidentitet kan 
ifrågasättas. Osbeck menar också att det kan vara svårt att pendla eller ha en dubbel 
tillhörighet då det kan uppfattas som illojalt mot den förra gemenskapen.34 
 
Hur flickor och pojkar gör kön35 är en bok av Bronwyn Davies som baseras på hennes 
undersökningar i 1980-talets Australien. Hillevi Lenz Taguchi som skrivit förordet i den 
svenska utgåvan menar ändå att ämnet var rykande aktuellt i Sverige år 2003. I förordet 
beskrivs även att Bronwyn Davies är en av världens främsta forskare inom psykologisk 
och samhällsvetenskaplig forskning. Lenz Taguchi menar att Davies’ bok är den enda 
hon känner till som tar upp en liknande analys om hur barn konstruerar kön.36 På grund 
av detta har jag valt att ta med den här boken i min bakgrund trots att den inte handlar 
om svenska förhållanden. Davies’ undersöker barns lekar, samtal och mottagande av 
olika feministiska berättelser vilket inte direkt är av intresse för min studie. Men delar 
av boken tar upp användbara aspekter. 
 
Bronwyn Davies menar att barn i förskoleålder använder kläder för att markera genus. 
På detta symboliska sätt gör barnen könen urskiljbara. Exempelvis används kjolar, 
handväskor, dockor och barnvagnar oftast som kvinnliga attribut och byxor, rockar, 
gevär och superhjältedräkter signalerar oftast manlighet.37 Davies’ bok innehåller även 
ett kapitel som handlar om hur barn förstår feministiska sagor. Här beskriver Davies att 
tudelningen av manligt och kvinnligt är ett ständigt närvarande ordnande mönster i tex-
ter för barn. Genom sagor och berättelser tillgodoser sig barn metaforer, egenskaper och 
skisser som de sedan kan använda för att tolka sina positioner i den sociala världen. Om 
barn lyssnar på traditionella berättelser är det dessa skisser och egenskaper barnen till-
godoser sig.38 Tudelningen mellan kvinnligt och manligt som Davies’ menar på kan 
kopplas till Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet och även till Maria Nikolajevas 
barnlitteratursteorier. Mer om dessa teorier återges i teorikapitlet.  
 
 
2.3 Barnbokens historia 
 
De allra äldsta barnböckernas syfte var endast pedagogiskt. Genom dessa böcker förde 
man vidare normer och värderingar som ansågs vara bra för barnen.39  Under olika epo-
ker har det funnits olika syn på både barnet och barnboken. Enligt Kåreland följde barn-
boken tidens värderingar. Under 1800-talet uppkom flick- och pojkboken. Pojkboken 
utvecklades från äventyrsboken och flickboken från uppfostringslitteratur och den bor-
gerliga familjeromanen.40 Tiden för den moderna svenska barnboken sätts till 1945. Vid 
denna tid utkom flera banbrytande böcker, som exempel kan Pippi Långstrump av 

                                            
34 Osbeck 2005, Gemenskaper har sina gränser: Om livsförståelsedidaktik, s.52. 
35 Davies 2003, Hur flickor och pojkar gör kön. 
36 Lenz Taguchi i Davies 2003, s.5f. 
37 Davies 2003, s.30. 
38 Davies 2003, s.66. 
39 Kåreland 2001, Möte med barnboken: Linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur,   
s.25ff. 
40 Kåreland 2001, s.28ff. 
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Astrid Lindgren nämnas.41 Många böcker var nu inte längre lika starkt knutna till upp-
fostran. Men samtidigt levde mycket av den gamla idylliska barnboken kvar.42 Under 
1960-talet förändrades samhället, könsrollsdebatten var ursprung till feministisk littera-
tur som också var riktad till yngre barn. 43 Medvetna författare och illustratörer försökte 
nu vidga flickors sfär och nya kvinno- och mansroller kunde finnas i litteraturen för 
barn. Självständiga flickor och veka pojkar var nya teman.44 Under 1970-talet fortsatte 
det som tagit sin början under föregående decennium, men litteraturen utvecklades till 
att bli mer realistisk och fokusera på sociala frågor.45 Vanligt förekommande teman i 
barnböckerna kunde vara höghusbarn, skilsmässobarn eller invandrarbarn. Under andra 
hälften av 1900-talet fortsatte dock utgivningen av könssegregerade böcker med olika 
innehåll. Pojkarna läste om äventyr och flickorna om hästar och romantik.46 Könsrolls-
debatten tonades ner under 1980-talet och det var fortfarande pojkar som dominerade i 
framförallt bilderböckerna.47 ”Dagens barnbok är i mycket en spegel av de sociala för-
ändringar som skett i samhället.” 48 
 
2.4 Tidigare forskning och övrig litteratur 
 
I detta avsnitt ska jag ta upp tidigare forskning och uppsatser som är relevanta för min 
egen uppsats. Jag kommer därför endast att ta upp forskning om svenska förhållanden 
och bara de som tar upp barn- eller bilderböcker i ett genusperspektiv. 
 
Litteraturforskaren Ying Toijer-Nilssons bok Berättelser för fria barn: Könsroller i 
barnboken49 tar upp flera olika aspekter. Hon nämner i denna bok en artikel från Ex-
pressen som är viktigt för forskning på området barnlitteratur och genus. Nämligen 
Kerstin Thorvalls artikel Bor alla barnboksförfattare i Tomtebolandet? från 1965. Den-
na artikel startade en diskussion kring om det verkligen borde vara så att far är stark och 
mor är rar.50 Slutsatserna i Toijer-Nilssons undersökning blir att litteraturen har följt 
debattens utveckling och många av de böcker som bryter genusnormer har blivit popu-
lära. Men hon menar att det finns mycket kvar att göra, än så länge är grunden lagd men 
det behövs mer. De böcker som bryter mönster och normer är ofta begränsade till en 
personlig sfär. Toijer-Nilsson vill exempelvis se större bredd i ämnesval och handling. 
 
Från Tant Grön till Mamma Grön: Kvinnoperspektiv i bilderböcker är en annan studie 
av Ying Toijer-Nilsson som tar upp ämnet barnlitteratur och genus. Här beskriver hon 
kvinnorörelsens utveckling och kopplar det till bilderböcker. Hon redovisar för många 
olika aspekter i texten bland annat: mödrarna i bilderböckerna, tuffa gummor och de-

                                            
41 Nettervik 1994, I barnbokens värld, s.146. 
42 Kåreland 2001, s.36. 
43 Toijer-Nilsson i red. Hallber & Westin 1985, Från tant Grön till Mamma Grön: Kvinnorperspektiv i 
bilderböcker,  s.99. 
44 Toijer-Nilsson i red. Hallber & Westin 1985, s.113. 
45 Kåreland 2001, s.48. 
46 Nettervik 1994, s.148. 
47 Kåreland 2001, s.104f. 
48 Kåreland 2001, s.36. 
49 Toijer-Nilsson, 1978, Berättelser för fria barn: Könsroller i barnboken. 
50 Toijer-Nilsson 1978, s.26. 
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battböcker. Det visar sig att mot slutet av den undersökta perioden blir böckerna mer 
jämställda vilket kan kopplas till kvinnorörelsen under 1960- och 70- talen.51 
 
Lena Kåreland, professor i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskap-
lig ämnesteori, skrev 2001 boken Möte med barnboken. Här återger Kåreland en över-
sikt över barn- och ungdomsbokens utveckling. Boken är uppdelad i olika delar som 
berör olika sorters barnlitteratur. Exempelvis bilderböcker och det finns även en liten 
del i boken som handlar om könsroller i barn- och ungdomsböcker under 1960- 70- och 
80-talet. Under denna period utkom en del böcker som försökte tänja på gränserna och 
flera av dessa behandlade yrken och arbetsvillkor där mammor struntar i hemmet och 
börjar jobba eller föräldrar som byter arbete med varandra. 
 
I Antologin  Modig och stark- eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i skola och för-
skola52 skriver bland andra Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther om hur genus 
konstrueras i barn- och ungdomsböcker och hur dessa böcker hanteras i skola och för-
skola. Resultatet blir att barnen har stor tillgång till böcker i de undersökta förskolorna. 
Bland den litteratur som finns hittades böcker som bryter mot normer, men det är fortfa-
rande traditionella genusmönster som dominerar.  
 
Det finns också litteraturvetenskaplig forskning som tar upp genusfrågor. Maria Nikola-
jeva tar upp genusstrukturer i ord och bild i Bilderbokens pusselbitar53. I Barnbokens 
byggklossar54 tar Nikolajeva upp ett egenskapsschema över hur flickor och pojkar är i 
stereotypa böcker. Detta schema beskrivs mer i mina kapitel om teori och metod. 
 
Barnlitteraturanalyser55 är en nyutgiven antologi på området som innehåller flera olika 
texter. Anna Grettve har skrivit texten Barnet i klädkammaren. Kläder, klass och genus 
i två barnberättelser vilken tar upp intressanta aspekter. Grettve skriver att kläderna har 
en viktig roll som bidrar till att sätta in barnen i ett socialt och kulturellt kodat rum. 
Kläderna meddelar något om vad och vem en person är.56 Grettve analyserar två berät-
telser och i den ena ser hon tydligt hur pojkars och flickors intressen, leksaker och ut-
trycksformer delas upp och särskiljs.57 
 
Det finns även uppsatser som är relevanta för min undersökning. Linda Magnusson 
skrev 2003 uppsatsen ”Skall barnbiblioteken påverka mönster i samhället?”: En studie 
av jämställdhet i familjen och av fadersgestaltning i 2001 års bilderböcker. Uppsatsen 
skrevs vid Bibliotekshögskolan i Borås. Det relevanta ur denna uppsats resultat är att 
fadern oftare än modern är frånvarande och han har oftare kontakt med omvärlden. Men 
Magnusson kan även se en utveckling där fäderna oftare än förut gör hushållssysslor 
och leker med sina barn. 
 

                                            
51 Toijer-Nilsson i red. Hallberg och Westin 1985, s.99-126. 
52 Kåreland och Lindh-Munther, 2005. 
53 Nikolajeva, 2001. 
54 Nikolajeva, 2004, Barnbokens byggklossar. 
55 Red. Andersson & Druker 2008, Barnlitteraturanalyser. 
56 Grettve i red. Andersson och Druker 2008, Barnet i klädkammaren, s.27. 
57 Grettve i red. Andersson och Druker 2008, s.35. 
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2006 skrev Maria Sanfridsson uppsatsen Genusstrukturer i den moderna bilderboken: 
en feministisk kvantitativ innehållsanalys av bilderböcker utgivna år 2000. Denna upp-
sats skrevs också vid Bibliotekshögskolan i Borås. Sanfridsson kommer i sin undersök-
ning fram till att det har hänt en del i genusframställningen. Fortfarande är det poj-
kar/män som är dominerande i bilderböcker. Men i fler fall än förut tillåts pojkar att 
exempelvis gråta och visa känslor. Böckerna som analyserats uppvisar en lite mer jäm-
lik bild än vad som framkommit i tidigare undersökningar, men det är fortfarande 
mycket som är stereotypt. Till exempel är det flest pappor som är yrkesarbetande och 
det är flest mammor som tar hand om hemmet.  
 
Ida Davidssons uppsats som tidigare nämnts skrevs 2006 vid Bibliotekshögkolan i 
Borås. Manligt och kvinnligt för barn: Könsroller i 1980- och 2000- talets svenska bil-
derböcker tar upp de fyra mest lästa böckerna från Göteborgs stadsbibliotek från respek-
tive årtionde. Davidsson kommer fram till att det syns en förändring mot mer jämställda 
bilderböcker. Hon tar särskilt upp att det finns flera exempel på starka flickporträtt. I 
övrigt blir resultatet att könsrollerna (som hon valt att kalla det) inte ändrats så mycket. 
Speciellt bikaraktärer uppvisar stereotypa könsroller. Men samtidigt tycker Davidsson 
sig se att böckerna speglar den förändring som skett mot ett mer jämställt samhälle. Jag 
anser att Davidsson glömt bort pojkarna lite vilket gör att jag ska försöka fokusera lika 
mycket på flickor och pojkar när jag analyserar.  
 
En annan uppsats, skriven vi Bibliotekshögskolan i Borås, är Småbarnslitteratur sedd ur 
ett genusperspektiv som skrevs 2006 av Cecilia och Tanja Nilsson. Författarna kommer 
i sin uppsats fram till att det ser mycket ut som normerna. Nilsson och Nilsson har ob-
serverat hur biblioteket ser ut och vad som erbjuds de yngsta läsarna. Sedan har de tittat 
på de böcker som fanns inne för tillfället. Resultatet blev att det var fler pojkar i huvud-
rollerna, flickor var snällare och lugnare än pojkarna och pojkarna var oftare utomhus. 
Det visar sig också att pojkarna hade kläder i den blå- gröna färgskalan och att flickor 
var oftare gränsöverskridande. 
 
Hanna Björck och Lena Eriksson skrev år 2007 en uppsats, även denna vid Biblioteks-
högskolan i Borås, som heter Genusperspektiv på bilderböcker: en kvalitativ analys av 
Bokjuryns bilderböcker för år 2005. De tar upp och undersöker de framröstade bilder-
böckerna från 2005. Resultatet blir att de flesta böckerna visar stereotypa genusbilder 
men det finns några böcker med karaktärer som sticker ut, exempelvis katten Snurran. 
 
Mångfald i Bilderboken ur ett litteratursociologiskt perspektiv av Sofia Björkenfors och 
Malena Martinger Storme är också en uppsats skriven år 2007 vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. I denna uppsats tittas på flera olika aspekter varav en är genus. Resultatet är att 
ensamstående fäder är vanliga och att mödrar och andra kvinnor inte får särskilt sort 
utrymme. De kommer också fram till att flickor gestaltas mer än pojkar. Detta motsäger 
mycket annan tidigare forskning och kan bero på författarnas urval av böcker.  
 
Passiva flickor & aktiva pojkar? En jämförande studie av genusstereotyper i bilder-
böcker från 1973 och 199358 av Ulrika Lundkvist och Susanne Österberg är ännu en 
uppsats vid Bibliotekshögskolan I Borås. Resultatet I denna studie visar att 1993 års 
                                            
58 Lundkvist och Österberg, 2007, Passiva flickor & aktiva pojkar? En jämförande studie av genusstereo-
typer i bilderböcker från 1973 och 1993. 
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böcker har följt utvecklingen i samhället och karaktärerna är inte fullt så stereotypa som 
förut. Dock är det ett genusstereotypt utseende som dominerar. Exempelvis att flickor 
har långt hår och klänning och pojkar har kort hår och byxor. 
 
Jag placerar in min egen undersökning i de ovanstående texternas fotspår. Min under-
sökning förhåller sig till dessa genom att försöka bekräfta en del tidigare undersökning-
ar men också genom att lägga till en dimension som undersöker de mest utlånade bil-
derböcker i dagens svenska samhälle och hur genus skildras i personbeskrivningarna i 
dessa, både yttre, inre, relationer och handlingar. Dessa delar av personbeskrivning 
kommer att tas upp mer i samband med Maria Nikolajevas barnboksteorier. 
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3 Teori 
 
Jag kommer i detta avsnitt börja med att beskriva Yvonne Hirdmans teorier om genus-
systemet som kommer att ligga till grund för min uppsats. Därefter tar jag upp barn- och 
bilderboksteorier av Maria Nikolajeva som även dessa kommer att användas som grund 
i arbetet. Jag diskuterar sedan lite kring de valda teorierna. Avslutningsvis kommer jag 
att ta upp olika begrepp och redogöra för hur begreppen används i denna undersökning. 
 
3.1 Yvonne Hirdmans genusteorier 
 
Jag har valt att använda mig av genusforskaren och historikern Yvonne Hirdmans teori-
er om genus i den här uppsatsen. Hirdman diskuterar bland annat begreppen gender, 
genus och könsroll. Hon använder ordet genus som en översättning av det engelska 
gender som tidigare beskrivits som socialt kön på svenska. Hirdman menar att begrep-
pet socialt kön liksom det äldre ordet könsroll framställs som ett klädesplagg, något 
man kan klä av sig/göra sig fri från.59 Hon menar vidare att vi med ordet genus kan sätta 
namn på vår förståelse om hur ”manligt” och ”kvinnligt” görs. Begreppen kan ses som 
en utveckling som börjar med könsroll och går vidare via socialt kön till genus. Graden 
av invävdhet ökar i de olika begreppen och genus är således det mest invävda av dem.  
 
Genussystemet som Hirdman beskriver är en ordningsstruktur av kön. Denna struktur är 
grunden och förutsättningen för andra sociala ordningar. Till detta genussystem finns 
två så kallade logiker (bärande bjälkar/principer).  
 

• Den ena logiken är dikotomi, isärhållandets tabu: man ska inte blanda manligt 
och kvinnligt. 

• Den andra logiken är hierarki: mannen är normen, det normala och allmängilti-
ga.  

 
Det är isärhållandets lag som skapar den manliga normen och underordningen av kvin-
nor. Hirdman menar att kvinnoforskningen genom isärhållandets logik kan vrida forsk-
ningen från teorier om mannen som norm till något mer fruktbart.60 Isärhållandets prin-
cip finns överallt, den gäller både fysisk och psykisk ordning. Sysslor, egenskaper och 
platser struktureras av denna princip. Vi bestämmer oss själva i världen genom att be-
stämma den andra. Det finns en sorts människor och det finns en annan. Barn föds in i 
dessa kulturellt samlade tankefigurer. Man föds alltså inte till det man blir/skapas till 
det. Vi är alla medskapande i den här processen. Integrering (av kvinnor och män) är en 
svår fråga inom det feministiska tänkandet. Det kan uttryckas med frågan: vad har kvin-
norna för del i sitt eget förtryck?61 
 
Det verkar som om varje tid har ett slags kontrakt mellan könen. Detta kontrakt ska inte 
ses som något köpslående utan det är ett kontrakt som bestäms av den part som definie-
rar den andra. Dessa genuskontrakt är mycket konkreta föreställningar och är uppdelade 
i hur män och kvinnor förväntas uppträda mot varandra. Det kan handla om arbetet, 
                                            
59 Hirdman 1997, Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s.401ff. 
60 Hirdman 1997, s.404f. 
61 Hirdman 1997, s.406f. 
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kärlek, språket och den yttre formen. Genuskontrakten ärvs och förs vidare från genera-
tion till generation. Dessa kontrakt är bra redskap för att se de kvinnliga möjligheternas 
gränser, men ännu viktigare för att de tydliggör relationen mellan femininum och mas-
kulinum. Det finns dock frön till konflikt i genuskontrakten. Denna konflikt handlar om 
kontraktens gråzoner. Hur långt kan kontraktets gränser sträckas till fördel för honom 
och henne? Denna lek/spel/dans mellan könen kallar Hirdman för genuskoreografi.62 
 
Det svåraste tankeproblemet med genussystemet är hur en förändring av logikerna kan 
ske. Eftersom genussystemet hela tiden reproduceras verkar det vara omöjligt att bryta. 
Hirdman förklarar detta med att ju kraftigare isärhållandet av könen är desto starkare 
blir tanken om mannen som norm och ju svagare isärhållande desto mer ifrågasätts den 
manliga normen.63 Principerna om isärhållande och hierarki kan tänkas förlora sin kraft 
genom att dikotomierna förlorar sin logik eller att platser, egenskaper och sysslor blan-
das ihop. Principerna kan också tänkas upphöra när de två olika människorna förs ihop 
och definieras som en av olika yttre orsaker.64 Sådana yttre orsaker kan exempelvis vara 
krig som tidigare har beskrivits i historiken i bakgrundskapitlet. 
 
3.2 Maria Nikolajevas barnboksteorier 
 
Maria Nikolajeva är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms Universitet och hon 
är även docent i barnlitteraturforskning vid Åbo Akademi. Hennes bok Bilderbokens 
pusselbitar65 tar upp personskildringen i bilderböcker. Som tidigare nämnts ska jag an-
vända mig av olika delar av personskildringen som Nikolajeva tar upp i det nämnda 
verket. Dessa delar är: handlingar/reaktioner, yttre beskrivning, psykologisk/inre be-
skrivning och relationer. Handlingar och yttre beskrivning kan beskrivas med både ord 
och bild. Dessa kan komplettera eller gå emot varandra. Relationer kan visas på olika 
sätt, ett exempel är personernas positioner och storlek på bilder. Den psykologiska be-
skrivningen görs bäst genom ord. Enklare känslor som att vara arg eller glad kan visas 
genom en bild medan egenskaper som vis eller tapper är svårare att visa utan ord.66 
 
Nikolajeva har i boken Barnbokens byggklossar ett schema över typiskt manliga respek-
tive kvinnliga egenskaper. Detta schema har fått kritik och detta kommer att tas upp 
under rubriken teorikritik. 
 
Män/pojkar  Kvinnor/flickor 
 
starka  vackra  
våldsamma  aggressionshämmade 
känslokalla, hårda emotionella, milda 
aggressiva  lydiga 
tävlande  självuppoffrande 
rovgiriga  omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande  sårbara 

                                            
62 Hirdman 1997, s.408f. 
63 Hirdman 1997, s.413f. 
64 Hirdman 1997, s.417. 
65 Nikolajeva, 2000. 
66 Nikolajeva 2000, s.140f. 
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självständiga  beroende 
aktiva  passiva 
analyserande  syntetiserande 
tänker kvantitativt tänker kvalitativt 
rationella  intuitiva 
och så vidare67 
 
Jag kommer att använda Nikolajevas ovanstående schema som ett uttryck för den diko-
tomisering som Hirdman identifierat. Denna lista kan sedan användas för att identifiera 
isärhållande, genuskoreografi och för att se om de manliga egenskaperna värderas högst 
i en hierarki i böckerna. Detta diskuteras mer under rubriken ”Tillvägagångssätt”. 
 
3.3 Teorikritik 
 
Som jag tidigare nämnt har Maria Nikolajevas egenskapsschema diskuterats, bland an-
nat av Ida Davidsson. Davidsson anklagar schemat för att vara ofullständigt. Men detta 
tycker jag att Nikolajeva visar genom att sätta dit raden ”och så vidare” som faktiskt 
inte finns med i första upplagan av Barnbokens byggklossar från 1998. Självklart kan 
inte alla världens egenskaper återfinnas i detta schema och därför får man således själv 
sätta in andra egenskaper som finnes i de undersökta böckerna. Davidsson anklagar vi-
dare Nikolajevas schema för att inte vara i motsatspar. Detta kan jag hålla med om, 
stark och vacker är inte en dikotomi, det borde vara stark och svag. Men samtidigt tyck-
er jag att detta schema säger mycket och är tydligt och därför använder jag det trots vis-
sa brister.  
 
Egenskapsschemat av Maria Nikolajeva kan tyckas vara paradoxalt att använda i en 
uppsats där författaren vill att sådana uppdelningar ska motverkas. Jag anser att det inte 
är min uppsats som gör uppdelningen, den bara visar hur uppdelningen ser ut i några 
utvalda bilderböcker. Om det inte finns en medvetenhet om isärhållandet av manligt och 
kvinnligt kan det heller inte motverkas. Motsägelsefullt menar jag att man måste kunna 
se isärhållandet för att inte särskilja.  
 
Det finns även kritik mot Yvonne Hirdmans teorier om genus. Historikerna Gro Hage-
mann och Klas Åmark skrev 1999 en artikel68 med kritik mot Hirdmans genussystem. 
Hagemann och Åmark vill till exempel lägga till en logik till Hirdmans två (isärhållande 
och hierarkisering) nämligen hierarkisering inom respektive kön. Något som diskuterats 
kring den här artikeln och Hirdmans teorier är att genuskontraktet tycks utesluta manlig 
underordning och kvinnlig överordning eftersom klass utesluts.69 Detta kan säkerligen 
ge mycket till teorin och det är intressant. Men om det ska ses till både klass och genus 
skulle det bli ett enormt stort arbete som inte får plats inom ramen för en magisterupp-
sats. Jag har därför bestämt mig för att använda Yvonne Hirdmans teorier som de är. 
 

                                            
67 Nikolajeva 2004, s.129. 
68 Publicerad i den norska antologin Om makt red. Fredrik Engelstad, utgiven på Ad Notam Gyldendal 
1999. 
69 Blomberg, Eva och Humlesjö, Inger (2002-02-16). h ä f t e n - nr. 2, 2000. 
http://www.haften.org/ledare00_2.htm (2008-04-23) 
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3.4 Begrepp 
 
Barn: Eftersom jag tittat på läroplanen i förskolan och även vill utgå från barnets allra 
första upplevelser av skönlitteratur, har jag valt att definiera barn i den här uppsatsen 
som barn mellan 0-6 år. 
 
Bilderbok: Jag har valt att använda mig av Kristin Hallbergs och Boel Westins70 defini-
tion av bilderbok: ”Med bilderböcker avser vi böcker med en eller flera bilder på varje 
uppslag, vanligtvis kombinerade med text. Vi vill också understryka att bilderbokens 
text (i flertalet fall) är skriven med tanke på en bildgestaltning, liksom bilderna är gjorda 
med en tanke på en text.”71 
 
Genus: När jag talar om genus i den här uppsatsen talar jag om Hirdmans teorier om 
isärhållande och hierarki. Dessa visar en bild av hur en kvinna respektive man ”ska” 
vara enligt normen. Detta kan tyckas ligga nära begreppet könsroll. Men för att undvika 
det som Hirdman säger om könsroll, att det verkar vara något man kan klä av sig som 
ett klädesplagg, väljer jag att använda begreppet genus.  
 
Genus-neutral: En person som är genus-neutral är en person som inte avslöjar vilket 
genus de har. Exempelvis är ett barn ett barn och inget annat.  
 
Huvudkaraktär och bikaraktär: En huvudkaraktär är den som boken handlar mest om 
och som framträder mest. Det kan vara en eller flera personer. En bikaraktär är alla ka-
raktärer som inte är huvudkaraktärer.  
 
Performativt genus: När en person uppvisar ett performativt genus beter de sig enligt 
föreskrivna normer i omgivningen. Alltså en person som är stereotyp. 
 
Genuskoreografi: Det spel som människor ägnar sig åt när de tänjer gränserna för vad 
som förväntas av vardera kön. 

                                            
70 Kristin Hallberg är litteraturvetare, författare och redaktör av flera teoretiska verk om barnlitteratur. 
Boel Westin är professor i litteraturvetenskap. 
71 Hallberg, Kristin och Westin, Boel 1985, förord. 
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4 Metod 
 
Jag kommer här att gå igenom den valda metoden och mina perspektiv. Sedan berättar 
jag om urvalet till uppsatsen och slutligen går jag igenom mitt tillvägagångssätt för att 
angripa materialet. 
 
Min studie är som jag nämnt tidigare en litteratursociologisk studie. Johan Svedjedal 
menar att utgångspunkten i denna forskningsinriktning är att man systematiskt försöker 
analysera relationer mellan skönlitteratur och samhälle. Det finns tre områden att stude-
ra: samhället i litteraturen, litteraturen i samhället och litteratursamhället. Jag håller mig 
och min undersökning inom det första området, samhället i litteraturen. Detta område 
tittar på hur samhället beskrivs i skönlitterära verk. Ofta analyseras detta utifrån grupp-
kategorier, exempelvis etnicitet eller genus.72 Jag kommer att undersöka hur och om de 
utvalda verken speglar genusstrukturerna i samhället idag utifrån de frågeställningar 
som tidigare tagits upp. 
 
Denna undersökning kommer att genomföras med en kvalitativ textanalys. Det jag 
kommer att analysera är innehållet i de utvalda böckerna. Innehållsanalys i ett brett per-
spektiv handlar om varje analys som systematiskt beskriver textinnehåll.73 I många fall i 
samhällsvetenskaperna kan mätning av värden vara omöjliga eller ointressanta, men 
oftast finns det andra orsaker till att man väljer att göra en kvalitativ studie. En kvalita-
tiv undersökning kan exempelvis motiveras med att de fenomen som ska undersökas 
och de frågor man vill ha svar på fungerar bäst genom att ta reda på vad för slags karak-
tär de har.74 Jag skulle ha kunnat använda mig av en kvantitativ textanalys där ord och 
begrepp räknas och analyseras. Jag har stött på flera sådana undersökningar som varit 
intressanta men jag anser att en sådan undersökning inte skulle kunna komma åt svar på 
de frågor jag ställt. 
 
Studien går alltså ut på en analys och texttolkning. Här kan hermeneutiken kopplas till 
arbetet. Hermeneutiken är en tolkningslära som kommer att användas som infallsvinkel 
i mitt arbete. Inom Hermeneutiken talas mycket om förförståelse. Denna förförståelse är 
viktig för att kunna ställa meningsfulla frågor till texten. Man behöver veta något om 
det som ska studeras innan det undersöks. I förförståelsen ingår även den kontext uttol-
karen lever i, exempelvis den sociala och ideologiska miljö som finns runt uttolkaren. 
Som nämnts tidigare kan denna förförståelse också skapa problem. Tolkningen kan bli 
styrd och vinklas, men samtidigt är en tidigare förståelse av studieobjektet en förutsätt-
ning.75 Man får försöka hålla sig så neutral man kan och vara medveten om sin förförs-
tåelse. Mer om min egen förförståelse har tagits upp i inledningen till denna uppsats. 
 
Texttolkning kan aldrig uppnå samma exakthet som eftersträvas i en naturvetenskaplig 
hypotesprövning. I texttolkningen ställs istället krav på öppenhet när man redovisar de 

                                            
72 Svedjedal, Johan 1997, Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden,  s.72ff. 
73 Bergström och Boréus 2005, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, s.44. 
74 Johansson 2000, Introduktion till vetenskapsteorin, s.65f. 
75 Vikström 2005, Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens, s.13 & 21. 
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argument som stöder ens hypotes. Hypotesen vinner således gehör genom en överty-
gande argumentation istället för med bevis.76 
 
Bilderboken är uppbyggd av både text och bild. För att kunna analysera båda dessa de-
lar kommer jag att använda mig av något som kallas ikonotext. Detta kommer att be-
skrivas mer ingående under kapitlet om mitt tillvägagångssätt. 
 
4.1 Litteratursökning och källkritik 
 
När jag började med denna uppsats var jag redan något insatt i ämnet och kände därför 
till en del litteratur sedan tidigare. Exempelvis var jag bekant med Maria Nikolajevas 
barnboksteorier och Yvonne Hirdmans genusteorier. Jag har sedan sökt ytterligare litte-
ratur, bland annat i bibliotekskatalogen på högskolan i Borås, Libris och LISA. Jag sök-
te på ord som barnb* och genus*, bilderb* och genus*, barnlitt* och genus*. Jag prova-
de även att byta ut genus mot kön. Jag fick en del träffar, men mest litteratur har jag 
funnit genom att läsa i litteraturförteckningar till uppsatser och annan litteratur som be-
handlar liknande ämnen. Jag har funderat över vilka källor jag använt mig av och jag 
har arbetat med de texter jag ansett vara trovärdiga och av intresse. Exempelvis finns 
FNs Barnkonvention på flertalet olika hemsidor men jag har valt att utgå från Barnkon-
ventionen på Barnombudsmannens hemsida som troligtvis är mer riktig än Barnkonven-
tionen återgiven av en privatperson. 
 
4.2 Urval 
 
Mitt urval är baserat på Stockholms, Göteborgs, och Malmös stadsbiblioteks utlånings-
statistik. Det visade sig att biblioteken hade nästintill likadan statistik över mest utlåna-
de bilderböcker. Detta är i sig intressant och kanske ett ämne för vidare studier, men det 
är inget som kommer tas upp i den här uppsatsen. Jag har utgått från Stockholms stads-
biblioteks utlåningsstatistik och sedan jämför med statistiken i Göteborg och Malmö för 
att försöka få fram de mest utlånade bilderböckerna gemensamt på dessa tre bibliotek. 
Jag har valt att använda mig av tretton böcker, detta på grund av att det efter dessa tret-
ton var svårare att finna böcker som låg i topp på alla biblioteken jag utgått från.  
 
Många av de böcker som ligger i toppen på listorna över mest utlånade bilderböcker är 
fortsättningsböcker som handlar om samma person, exempelvis Mamma Mu eller Al-
fons Åberg. Jag kommer i dessa fall enbart välja en bok i samma serie.  
 
4.3 Tillvägagångssätt 
 
Jag kommer använda mig av Maria Nikolajevas nämnda egenskapsschema som finnes 
under rubriken ”Barn- Bilderboksteorier av Maria Nikolajeva” i teorikapitlet. Detta 
schema sätts i relation till Yvonne Hirdmans teorier om isärhållande och hierarki. Jag 
kommer även att undersöka hur genuskoreografin ser ut. Det som ska analyseras utifrån 
egenskapsschemat och Hirdmans teorier är personerna i de utvalda bilderböckerna. De 
olika sidor av en karaktär som ska undersökas är: handlingar/reaktioner, yttre beskriv-

                                            
76 Vikström  2005, s.28. 
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ning, psykologisk/inre beskrivning och relationer. För att svara på mina frågeställningar 
kommer jag att utgå från några underfrågor. Dessa är: 
 

• Syns isärhållande, hierarki och genuskoreografi i de olika delarna av personbe-
skrivningen, yttre beskrivning, handlingar, relationer och inre beskrivning? 

• I så fall, hur syns det? 
• På vilket sätt speglar dessa böcker dagens bild av genus om man utgår från läro-

planen? 
 
I inledningen skriver jag om Ida Davidssons77 uppsats och att jag skulle vilja bygga vi-
dare på många av de saker hon tar upp. Här finns dock en skillnad som jag anser är 
mycket viktig och som kan komplettera Davidssons uppsats. Nämligen den yttre be-
skrivningen. Davidsson tar inte upp detta vilket jag inte kan förstå. Det är mycket van-
ligt och slagkraftigt att beskriva flickor och pojkar i rosa och blått. Tas det då inte hän-
syn till hur personer ser ut anser jag att mycket av genusaspekten faller bort.  
 
 
Bilderboken är uppbyggd av två delar, text och bild. Jag kommer att analysera alla de-
lar, även omslag och försättsblad i de fall det är av intresse för undersökningen. Både i 
text och bild är det personbeskrivningen som kommer att analyseras. Detta kommer att 
göras med hjälp av ikonotext. Detta uttryck är myntat av Kristin Hallberg och hon be-
skriver ikonotxet som den ”text” som uppstår ur interaktionen mellan ord och bild. 
Hallberg läser alltså både text och bild samtidigt som en ikonotext. Hon menar att bil-
derboken främst är litteratur men som även kan studeras tvärvetenskapligt från discipli-
ner så som konstvetenskap.78 
 

                                            
77 Davidsson 2006. 
78 Hallberg 1996, Den svenska bilderboken och modernismens folkhem, s.10f. 
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5 Resultat och analys 
 
I denna del av uppsatsen går jag igenom de utvalda böckerna en efter en och besvarar de 
två första underfrågorna: Syns isärhållande, hierarki och genuskoreografi i de olika de-
larna av personbeskrivningen, yttre beskrivning, handlingar, relationer och inre beskriv-
ning? I så fall, hur syns det? För att besvara frågorna analyserar jag böckerna utifrån 
samma ordning som frågan är ställd. Först kommer en kort beskrivning av bokens hand-
ling, sedan eventuellt om omslag och försättsblad visar något intressant. Efter detta ana-
lyseras yttre beskrivning, handlingar, relationer, inre beskrivning och genuskoreografi. 
 
Jag kommer att koppla ihop dessa svar med den sista underfrågan: Speglar detta samma 
bild av genus som dagens samhälle står för utifrån läroplanen? Denna koppling kommer 
att göras i slutdiskussionen.  
 
De böcker som kommer att analyseras är Osynligt med alfons som är skriven och illu-
strerad av Gunilla Bergström, 1998. Malla handlar, 1998, av Eva Eriksson. Lena Land-
ström står för texten till Bu och Bä får besök, 2006. Bild står Olof Landström för. Lill-
Zlatan och morbror raring, 2006, av Pija Lindenbaum är den mest nyskrivna boken 
som ingår i min studie. Känner du Pippi Långstrump, 2007, är även en av de böcker 
som analyseras. Bild och text till denna bok står Astrid Lindgren för. Något som kan 
vara av intresse för studien är att denna bok för första gången utkom år 1947. Sedan 
analyseras boken Jamen Benny, 2001, som är skriven av Barbro Lindgren och illustre-
rad av Olof Landström. När Findus var liten och försvann, 2001, är skriven och illustre-
rad av Sven Nordqvist. Här kommer sopbilen, 2003, av Arne Norlin är en annan av de 
böcker som analyseras. Illustratören till denna bok är Jonas Burman. Pricken, 1994, 
skriven av Margret Rey och illustrerad av H.A. Rey. Översättningen är gjord av Astrid 
Lindgren. Denna bok utkom för första gången 1947, vilket kan vara av intresse för stu-
dien. Inger och Lasse Sandström har författat och illustrerat Lilla spöket Laban. Boken 
gavs ut 1965 första gången, men den studerade upplagan är från 1999 och den är något 
reviderad. Billy och grodan av Birgitta Stenberg, 2004, där Mati Lepp illustrerat bilder-
na. Grodan är ledsen, 2003, är en av de få utländska böckerna som undersöks. Boken är 
skriven av Max Velthuijus och översatt av Gunn-Britt Sundström. Mamma mu städar, 
1997, av Jujja och Tomas Wieslander. Illustratören till boken om Mamma Mu är Sven 
Nordqvist.  
 
5.1 Osynligt med Alfons 
 
Boken handlar om Alfons Åberg och hans kompis Viktor. De båda pojkarna är hemma 
hos Alfons och ska leka. Pappa Åberg har precis städat så de får inte dra fram fler lek-
saker än några bilar. Då bygger Alfons och Viktor ett fantasiland av saker som finns i 
huset, en skål som slott, en blomma som träd och några kryddburkar som soldater. De 
har mycket roligt tills pappa kommer hem och alla sakerna måste plockas undan. 
 
Redan på omslaget syns det att boken handlar om två pojkar. Båda barnen är korthåriga 
och de flesta känner redan igen dem som Alfons och Viktor eftersom många läst Al-
fons-böcker tidigare. Alfons och hans pappa har byxor och tröja i brunt. Viktor har byx-
or och tröja i blått. Alla tre har kort hår och inga andra personer framträder i boken. 
Alltså är det mycket manligt dominerat. Utseendet är stereotypt, men redan på första 
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uppslaget får vi i texten veta att pappa har vårstädat och ska nu ut och handla. Först kan 
det tänkas att den här boken verkligen isärhåller genus men pappa Åberg är inte en ste-
reotyp karaktär. Eftersom det är pappa som är vuxen och bestämmer blir hierarkin även 
lite förändrad. De kvinnliga egenskaper som pappan har är inget som ses negativt. Dock 
är det inte många egenskaper från Nikolajevas schema som passar in, varken från den 
manliga eller kvinnliga sidan då pappan endast är med i början och slutet av boken.  
 
Alfons och Viktor är jämställda i boken. De leker på lika villkor och de har båda något 
att säga till om. I deras lek finns ett antal soldater, en härskare och ett lejon. Härskaren 
är en manlig benämning och det nämns även att denna ska hitta kärleken i form av en 
prinsessa. Soldaterna och lejonet är genusneutrala. Mycket i leken är manligt, exempel-
vis att de använder soldater med vapen, vilddjur och farliga äventyr. Men att härskaren i 
fantasilandet ska hitta kärleken sticker ut lite. Alfons och Viktors handlingar är alltså 
inte helt stereotypa.  
 
Det förekommer inte några inre tankar och beskrivningar i boken. Men det beskrivs att 
pojkarna har roligt länge under sin lek och detta betyder då att de är tillfreds med vad 
som händer. Äventyret är det som står högst i leken och det kan visas i hierarkin som en 
manlig egenskap. Förutom vad barnen leker och hur de ser ut får vi inte veta så mycket 
och det är svårt att koppla till Nikolajevas egenskapsschema. Men några egenskaper går 
att läsa ut. Alfons och Viktor är lydiga eftersom de följer vad pappa sagt, detta anses 
vara en kvinnlig egenskap. Men pojkarna är också aktiva i sin lek vilket anses vara en 
manlig egenskap. 
 
Genuskoreografin i den här boken är det mest pappa Åberg som står för och han vågar 
sig in på det kvinnliga området. Han utvidgar genuskontraktets gränser genom att ha 
många kvinnliga egenskaper och göra kvinnliga sysslor.  
 
5.2 Malla handlar 
 
Denna bilderbok handlar om grisen Malla som ska få gå och handla alldeles själv. När 
hon kommer till affären har hon dock glömt vad mormor ville att hon skulle handla. Det 
blir fel och Malla ljuger för mormor att expediten i affären tvingat henne att köpa pota-
tis istället för bönor. Mormor går till affären för att säga till den där expediten. När 
mormor kommer hem är hon inte arg men hon säger till Malla att hon inte ska ljuga 
mer. Sedan får Malla gå och handla wienerbröd. Det är lite lättare att bära än en säck 
potatis. Denna gång tappar Malla portmonnän. Mormor och Malla går och letar och de 
hittar den på marken. Nu kan Malla gå och handla, mormor får gå hem. Även denna 
gång glömmer Malla vad hon skulle ha och det blir semlor istället. När hon kommer 
hem med dem är mormor lika glad för det! 
 
På omslaget ser vi Malla när hon går ut ur affären med en stor säck i famnen och port-
monnän i handen. Hon ser ut som en gris men hon har en blå klänning och går på bak-
benen. På baksidan av boken ser vi Malla som släpar en tung påse efter sig och hon har 
portmonnän i munnen. Genom namnet och klänningen uppfattar vi Malla som en flicka. 
På försättsbladet ser Malla nöjd ut när hon skuttar fram med portmonnän i handen. Re-
dan nu får läsaren bilden av att Malla är en självständig gris.  
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Första meningen i boken berättar att Malla, på sista tiden, blivit så smart. Vi får även 
veta att hon ska gå själv till affären. Berättaren i boken frågar sig och oss om Malla 
verkligen kan gå så långt som till affären själv. Mormor tycker att Malla ska köpa bönor 
för att det inte är så tungt att bära. Detta kan antyda på att Malla som flicka inte är stark. 
I detta fall handlar det nog om att Malla inte är så stark i egenskap av att vara ett barn. 
Mormor ser ut som en riktigt mormor i blå prickig klänning och sjallett på huvudet, se-
nare har hon även ett förkläde på sig. Malla går förbi några barn på vägen som alla ser 
olika ut. Det går inte riktigt avgöra vilket kön de har. Den ena har hängselbyxor och 
leker med en bil, enligt föreskrivna normer skulle detta vara en pojke. Men det nämns 
inte så vi kan inte veta. Det enda som beskrivs är Mallas tankar att de andra barnen inte 
är lika smarta som henne. Hon är mallig där hon hoppar fram med portmonnän så att 
alla ser vart hon är på väg.  
 
Andra figurer i boken är tanterna i affären, för det är endast tanter som är där. De ser ut 
som tanter i hattar och klänningar. Dock bär de kläder i framförallt grönt och blått. Se-
nare finns det en expedit i konditoriet som är helt genus-neutral. Det är bara en expedit i 
bagarkläder och inget annat.  
 
Mallas handlingar visar att hon är aktiv och har högt självförtroende. Hon är även själv-
ständig och stark. Alla dessa är enligt Nikolajevas schema manliga egenskaper. Det 
finns även bitar av boken där Malla blir osäker, ledsen och beroende av mormor. Dessa 
är enligt schemat kvinnliga egenskaper, men Malla är ändå en ganska tuff gris som tar 
sig utanför hemmet alldeles själv, vilket inte många flickor gör i bilderböcker. Mormors 
handlingar är beskyddande och hon blir arg när hon tror att expediten tvingat Malla att 
köpa potatis. Detta är enligt schemat manliga egenskaper. Som nämnts är Nikolajevas 
schema inte helt oproblematiskt och i det här fallet är den beskyddande egenskapen sna-
rare en föräldrainstinkt och skulle passa in på båda könen.  
 
Relationerna säger inte så mycket mer än att barn är barn och vuxna är vuxna. Vi mär-
ker också att Malla anser sig smartare än de andra barnen och hon sätter sig själv högt i 
hierarkin när hon ska gå och handla själv. Eftersom det knappt framträder några män i 
den här boken blir det svårare att se en tydlig hierarki och isärhållande. Men det är in-
tressant i sig med en bilderbok med nästan enbart kvinnliga figurer!  
 
 Både Malla och mormor är blandade karaktärer. Malla verkar tuff i början men läsaren 
får veta lite av vad hon tänker under sin färd. Hon blir förvirrad av alla tanter i affären 
och hon gillar inte när alla stirrar på henne. Hon blir nervös och glömmer vad hon ska 
handla. Hon blir arg när påsen är så tung. Malla är nervös och orolig ända in i slutet av 
boken när hon undrar om hon köpt fel sak på konditoriet också. Här verkar hon inte alls 
lika tuff som hon gjorde i början.  
 
Malla visar genuskoreografi genom att ha en del manliga egenskaper, hon tillåts in på 
det manliga området, men eftersom det inte ingår några män i handlingen och det syns 
knappt några manliga figurer alls är det svårare att se genuskontrakten och hur de tänjs 
ut. 
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5.3 Bu och Bä får besök 
 
Bu och Bä är två får som är ute och räfsar löv. De hör ett gnisslande ljud och upptäcker 
en katt i ett träd. De försöker sedan på flera olika sätt få ner katten och det slutar med att 
Bu sitter i trädet istället. När Bä fått ner Bu sitter katten fortfarande kvar. De går och 
lägger sig för de tror att katten vill vara i trädet, men de lämnar fönstret öppet. Sista 
bilden visar att katten kommit in och sover hos Bu och Bä. 
 
Omslaget visar precis hur isärhållandet ska gå till. Bu är pojke och har blå hängselbyxor 
medan Bä är flicka och har röd klänning och röd rosett i håret. Bä har även lite längre 
hår. Visserligen gör båda samma syssla (kratta löv) som kan visa att hierarkin inte är så 
stark. Bu och Bä ser likadana ut genom hela boken förutom när de ska lägga sig på slu-
tet. Då tar de på sig varsin likadan nattsärk. Fast Bu har en blåprickig och Bä har en 
rödprickig. Den enda andra figur som finns med förutom Bu och Bä är katten som är 
genusneutral både till utseende och handling. Katten benämns som “katten” eller “den”.  
 
Det finns desto mer att säga om handlingar i den här boken. Bu kör skottkärra och Bä 
oljar hjulet när det gnisslar. Bu kommer på idén att locka katten med mat medan Bä 
kommer på idén att lägga en planka mellan fönstret och trädet. De kommer båda på att 
ta stegen till slut. När Bu fastnat i trädet gör Bä mackor åt honom och firar upp i en korg 
med hjälp av ett rep. Korgen är tung och visar att Bä är stark. Sedan hittar Bä på att Bu 
ska knyta repet om sig så hon kan fira ner honom. Eftersom Bu ätit så många smörgåsar 
i trädet väger han mer än Bä och han brakar ner från trädet. Bu och Bä känns jämställda 
i sina handlingar och i sin relation. Bä är ibland lite mer bestämmande än Bu. Men i 
slutändan är det ändå hon som får sova underst i våningssängen!  
 
Handlingarna isärhålls inte och det är ingen direkt hierarki på manliga respektive kvinn-
liga göromål. Bu och Bä beskrivs inte mycket så de har inte så många egenskaper som 
syns. Det som kan utläsas är att de är aktiva och kommer med idéer. De är också ratio-
nella i sitt tänkande och omtänksamma om katten. Bä är även stark när hon firar upp 
korgen med mat, samtidigt som hon var huslig när hon gjorde i ordning maten i köket. 
Bu och Bä är blandade figurer med både kvinnliga och manliga egenskaper enligt Niko-
lajevas schema. De visar främst genus genom kläder. Om de två hade haft neutrala klä-
der hade de kunnat vara genus-neutrala. Det finns dock en sak till att säga till bokens 
nackdel, det handlar om namnen på fåren. Pojken har fått det lite farligare namnet Bu 
och flickan har fått det bräkande namnet Bä. Varför? 
 
Om man ser till genuskoreografin i den här boken tänjer båda fåren på genuskontraktets 
gränser utan att överdriva. Dock finns det saker som jag redan tagit upp som gör boken 
mer stereotyp. Exempelvis fårens kläder och namn.  
 
 
5.4 Lill-Zlatan och morbror raring 
 
Boken handlar om Lil-Zlatan vars föräldrar är på Mallis. Lill-Zlatan vet inte vad Mallis 
är men är nöjd med att få vara hos mormor. Där finns det flera morbröder. Men det är 
bara en som är så rolig som Tommy. Han har varit ute och rest men nu är han hemma 
igen. Tommy och Lill-Zlatan umgås hela dagarna och gör massa olika saker. men en 
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dag finns där en annan person, Steve, som ska följa med på allt. Lill-Zlatan blir svart-
sjuk och arg. Men till sist blir alla vänner när det visar sig att Steve nästan är proffs på 
fotboll. 
 
På omslaget syns Lill-Zlatan som häller socker på någons skor. Lill-Zlatan har långt 
ljust hår och ett svart hårband. Personen bär en gul t-shirt, röda shorts och svarta skor. 
Det ligger en fotboll brevid. På försättsbladen syns först en Lill-Zlatan som springer 
med en boll i ett nät i handen sedan syns en Lill-Zlatan som hänger över en soffa och 
ser lekfull och glad ut. En intressant sak är att baksidetexten inte en enda gång nämner 
Lill-Zlatan som ”han” eller ”hon”. Än så länge stämmer de flesta signallament in på en 
pojk-karaktär. Det är så många fotbollsspelare som har långt hår och hårband nuförti-
den. Men på första uppslaget i boken har Lill-Zlatan två tofsar i håret. Detta gör läsaren 
förvirrad, nu känns Lill-Zlatan helt plötsligt som en flicka. Inte förrän på tredje uppsla-
get får läsaren veta att Lill-Zlatan heter Ella som visar att det handlar om en flicka. Ella 
har samma fotbollskläder genom nästan hela boken. När hon sover har hon en rosa py-
amas med hästar på och när hon badar har hon en gul baddräkt. Ella ser alltså inte ut 
som en stereotyp flicka. 
 
Mormor har grått krulligt hår, glasögon, beige tröja, bruna byxor och ett mönstrat för-
kläde. Senare i boken har hon ett linne och kjol som går i samma färgskala som tidigare. 
Hon ser ut som en tant helt enkelt, men det är lite ovanligt att hon mest har byxor på sig. 
De tre morbröderna som är hemma innan Tommy ser tråkiga ut och Ella tror att de job-
bar på kontor. De har randiga skjortor, slipsar och välkammat hår. De känns mycket 
stereotypa. Tommy har svarta smala byxor, boots, spräcklig lila skjorta, en rosa scarf, 
rosatonade glasögon, ringar i öronen och en lugg som står rakt upp. Tommy har likada-
na kläder men med olika färger och mönster genom boken. Steve har blont kort hår, en 
beige tröja, brunrutiga byxor och turkosa gymnastikskor. Tommy och Steve ser väldigt 
olika ut. Tommys olika mönstrade skjortor gör att han ser mindre ut som normen medan 
Steve ser precis ut som normen föreskriver.  
 
Ella ligger på stolen när mormor kommer med mat till bordet. Detta visar att hon är lek-
full och busig. Hon blir mycket glad när hon får en död orm i en burk av Tommy. En 
sådan har hon alltid velat ha. Ella har även med sin fotboll nästan överallt. Än så länge 
har Ella mest manliga egenskaper. När Tommy och Lill-Zlatan, han kallar Ella så, hittar 
på saker gör de allt möjligt. De lyssnar på musik, dansar, leker döden, går på opera, 
hoppar jämfota en hel dag, färgar håret på Ella (grönt, orange, rosa och blått) fast oftast 
kollar de bara på folk och fikar. Detta är blandade aktiviteter och visar upp både Tommy 
och Ella som blandade karaktärer. När Steve kommer in i bilden blir Ella svartsjuk di-
rekt. Hon tycker att Steve ser tråkig ut och hon häller socker på hans skor. Ella tycker 
att Steve inte fattar något alls när de går på bio och hon blöter ner allt toapapper innan 
Steve ska gå på toaletten. Hon blir sur och svär åt Tommy och Steve. Sedan vill Ella 
vara ensam, hon ligger och har tråkigt och vill inte äta. Nästan hela uppslaget är grått 
som tyder på hur tråkigt och ensamt Ella har det. När Ella och Tommy ska åka och bada 
blir hon glad igen. Steve syns inte till och Ella tänker att han kanske dött eller fått en 
spik i foten. Ellas drag är typiska för en svartsjuk person och de är också typiskt manli-
ga drag enligt Nikolajevas egenskapsschema. Exempelvis är hon aggressiv, tävlande 
och aktiv. Steve ska ändå med och bada, Ella låtsas inte om honom. Ella kan gå själv på 
damernas och byta om. Tommy mår lite dåligt så de går hem. Ella klapper Tommy lite 



25 

och läser en bok för honom. Ella är sur en stund till men sedan går hon ut och spelar 
fotboll med Steve. Då märker hon att han är jätteduktig. Fast Ella vinner ändå! Ella vi-
sar upp mest manliga egenskaper, men hon är inte helt och hållet en flicka satt i en pojk-
karaktär. Hon är omtänksam och snäll när Tommy är sjuk vilket är kvinnliga egenska-
per.  
 
Tommy är mycket annorlunda jämfört med sina bröder. Bröderna vill alltid ha fläsk-
pannkaka, men Tommy gillar mest sushi. Han reser mycket och han tycker om att göra 
massa olika saker med Ella. Men han är inte bra på fotboll. Hans kök är alldeles rosa 
och han verkar vara frisör. För han klipper Steve hemma i köket och han färgar håret på 
Ella. Tommy gråter när de är på bio och en hund dör. Tommy är alltså mån om sitt utse-
ende och han är omtänksam. Detta är enligt Nikolajevas schema kvinnliga egenskaper. 
Tommy gillar allt möjligt men de flesta saker tenderar att anses vara kvinnliga. Men 
precis som Ella är han inte en man i en kvinnlig karaktär. För han är också självständig 
som är ute och reser massor och detta är en manlig egenskap. 
 
Steve kommer in i historien på fjärde uppslaget. Det vi får veta om honom är att han 
heter Steve och vi får se hur han ser ut. Vi får även veta att Ella tycker att han ser tråkig 
ut och har fula byxor. Som läsare håller man mest med Ella och Steve blir till en början 
så som Ella beskriver honom. En vuxen läsare har kanske lättare för att se att det är El-
las svartsjuka som färgar hur hon ser Steve. Sedan fås vetskapen om att Steve är från 
Trelleborg och vi får se att han somnar på den sorgliga bion. När de är och badar stilar 
Steve och gör en volt från tians trampolin. Helt plötsligt känns Steve inte så tråkig läng-
re. Han har visat en sportig sida. När Tommy mår dåligt har Steve bakat bullar till alla. 
Dom är visserligen brända men det är ändå en kvinnlig syssla. Steves sportiga sidan 
syns mest till slut när det visar sig att han är så bra på fotboll. På allra sista sidan sitter 
Tommy, Ella och Steve i en soffa och ser glada ut. Tommy och Steve håller armarna om 
varandra bakom Ella. Steve är en blandad person. Han är lugn och stillsam som är mer 
kvinnliga egenskaper. Men han är också sportig och aktiv mot slutet som visar hans mer 
manliga sidor.  
 
Relationerna i boken är ganska jämställda. Mellan Ella och Tommy är det ingen som 
bestämmer mer än någon annan. Isärhållande kan ses lite genom att mormor lagar mat 
och morbröderna får mat på bordet och de ser även stereotypa ut till utseendet. Men när 
det gäller de tre som är med mest i boken syns ingen tydlig isärhållning och ingen stark 
hierarki heller. 
 
Ella går över gränsen i genuskontraktet, men hennes genuskoreografi blir inte så konstig 
eftersom de andra karaktärerna inte tycker att Ella är annorlunda. Det blir likadant med 
Tommy som är den Ella ser upp till. Han blir häftig istället för att verka töntig. Mormor 
och de andra farbröderna är visserligen stereotypa men de ser inte Tommy och Ella som 
annorlunda och det är de stereotypa karaktärerna som beskrivs som tråkiga.  
 
Som kanske märks när man läser denna analys finns det undertoner av homosexualitet i 
boken. Tommy och Steve framstår som ett par även om det inte skrivs ut direkt i texten. 
Egentligen skulle de kunna vara goda vänner, men det är något som får läsaren att tänka 
annorlunda. Detta skulle kunna diskuteras mycket och det är intressant att en av de mest 
kvinnliga männen visar sig vara homosexuell. Men å andra sidan är Steve inte särskilt 
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kvinnlig och han verkar också vara homosexuell. Detta kommer inte tas upp mer än att 
det nämnts här eftersom jag anser det vara en för komplicerad och stor fråga att lägga 
till i den här uppsatsen. 
 
5.5 Känner du Pippi Långstrump  
 
Denna bok behöver nog inte så mycket presentation, men för er som glömt tar jag upp 
den i korthet. Tommy och Annika är två syskon som gärna vill ha en ny lekkamrat. Då 
märker de att Pippi flyttar in i grannhuset. De blir imponerade när de ser att Pippi bär en 
hel häst. De får komma hem till Pippi och äta. Pippi gör allt själv och hon gör det på sitt 
eget vis för hon har inga föräldrar. Hennes apa Herr Nilsson hjälper till ibland. Sedan 
ska Tommy, Annika och Pippi bli sakletare. Efter detta går de på cirkus och Pippi brot-
tar ner världens starkaste karl. Pippi får inbrott en natt, men hon kastar upp tjuvarna på 
ett skåp så de blir ledsna. Sedan får de varsin gullpeng innan de går. Enligt boken måste 
den som är stark också vara snäll. Till sist har Pippi kalas och Tommy och Annika anser 
att det är det bästa kalas de varit på, allt är så tokigt och skoj. 
 
Den här boken har mycket handling och den utspelar sig både utomhus och i hemmet. 
På omslaget ser vi Pippi som bär sin häst ovanför huvudet. Hon har på sig slitna och 
ovårdade kläder, en lång tröja, byxor, förkläde, långa strumpor och för stora skor. Fär-
gerna är, som nog de flesta vet, röd, grön, blå och svart. Även Pippis hår är rött och hon 
har flätor som står rakt ut. När Pippi är på cirkusen hoppar hon runt så mycket att den 
ena flätan går upp. Hennes utseende är vilt och ovårdat jämfört med normen av en liten 
flicka. Annika däremot är allt som en liten flicka ska vara. Hon har ljust hår med en stor 
röd rosett i. Annika har också en rödrutig klänning och ett vitt förkläde på sig. Tommy 
har en röd- och vitrandig dress med skjorta och shorts. I dagens samhälle skulle Tom-
mys kläder anses lite mer kvinnliga än de gjorde 1947. Exempelvis har Tommys skjorta 
rund krage vilket inte är vanligt för pojkar idag. Deras kläder ändrar färg och mönster 
under berättelsen men det är ungefär samma modell hela tiden. Färgerna genom hela 
boken är de färger som Pippi har. Det finns alltså inte en enda flicka med rosa kläder. 
Men alla pojkar/män har traditionella manliga kläder från den tid boken är skriven och 
flickorna har traditionella kläder för flickor. Alla utom Pippi. 
 
Pippi är en handlingskraftig, stark och självständig flicka. Dessa är egenskaper som pas-
sar in under de manliga egenskaperna i Nikolajevas schema. Det enda som passar in på 
de kvinnliga egenskaperna är att hon är snäll/omtänksam. En sak som gör att Pippi upp-
rätthåller gamla värderingar är hennes presenter till sina nya vänner. När de är sakletare 
får Tommy en penna och ett anteckningsblock och Annika får ett korallhalsband. På sitt 
kalas ger hon en brosch till Annika och en flöjt till Tommy. Detta är mycket traditionel-
la manliga och kvinnliga saker och det visar att även Pippi vet hur genusstrukturerna ser 
ut även om hon inte själv följer dem. Pippi är så speciell och överdriven att hon är mer 
som en supermänniska, inte en flicka eller pojke, helt enkelt är hon Pippi. Tommy och 
Annika gör de mesta sakerna ihop vilket gör att det i princip bara är deras utseende som 
uppvisar ett specifikt genus. De är båda söta, milda, rara, snälla och välvårdade. Dessa 
egenskaper passar in på den kvinnliga sidan i egenskapsschemat. Möjligtvis är detta för 
att Pippi ska sticka ut ännu mer med sina manliga egenskaper. Andra personer som är 
med i boken är de som jobbar på cirkusen. Flickorna ser mycket ut som flickor och 
männen som män. Men både lindansösen och cirkusflickan blir arga på Pippi vilket till-
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hör de manliga egenskaperna. Cirkusflickan försöker till och med knuffa ner Pippi från 
hästen de står på och hon visar då en aktiv och aggressiv sida som även den är manlig. 
Bovarna som gör inbrott hos Pippi är först aggressiva och ser farliga ut. Men när Pippi 
kastar upp dem på skåpet blir de rädd och gråter och visar upp en kvinnliga sida. De har 
inte längre sina masker på sig och ser inte alls läskiga ut.  
 
Det finns inte direkt några inre tankar och känslor som är av intresse i den här under-
sökningen. Det är intressantare att se på relationerna. Mellan Tommy och Annika finns 
det en jämlik syskonrelation. Vi får inte veta vem som är äldst, det är något som brukar 
visa vem som bestämmer mest mellan syskon. Mellan Pippi och Tommy och Annika är 
det en annan relation. Tommy och Annika ser upp till Pippi och det är hon som be-
stämmer vad de ska göra. Pippi tar alltså kommandot. Både Tommy och Annika verkar 
trivas så bra hos Pippi eftersom de får leva ut och agera precis som de vill. När de går 
hem från Pippis kalas är till och med Annika rufsig i håret. Men här handlar det inte så 
mycket om genus som om att vara barn och få leka och vara busig.  Hierarkin att man-
nen är norm är tydligast på Pippi eftersom hon har så många manliga egenskaper. 
Tommy och Annika som mest har kvinnliga egenskaper hamnar i underläge. Isärhållan-
det syns tydligt på utseende i boken. Pippi gör även isärhållningen synlig med sina pre-
senter till Tommy och Annika. Det är tydligt att Pippi bryter genuskontraktet och nästan 
helt går över till den manliga sidan. De andra karaktärerna i boken visar ingen genusko-
reografi då de håller sig ganska väl inom de kvinnliga respektive manliga gränserna. 
 
5.6 Jamen Benny 
 
Denna bok handlar om Benny, som är en gris. Han får en lillebror som har en napp. 
Benny vill så gärna suga på nappen så han tar med lillebror ut och snor åt sig nappen. 
Han springer därifrån och vi får följa med honom på hans lilla resa i samhället. Han 
möter tre balla grisar som tycker att han är löjlig och de slår honom. Då kommer en stor 
hund som Benny känner. Han skäller på de balla grisarna och Benny får tillbaka nappen. 
Då hörs lillebrors tjut och Benny springer tillbaka så fort han kan. 
 
På omslaget ser vi Benny springa fort med en napp i munnen. Han är utomhus och gör 
något som verkar lite äventyrligt. Benny har gröna byxor med hängslen. Benny har även 
en grön pyjamas. Det som är lite ovanligt med Benny är att han har en rosa säng och en 
slags docka. Fast det kan även vara ett gosedjur som är en mer neutral leksak. Bennys 
lillebror har en ljusblå blöja och han får senare en rosa filt, en gul napp och en grön 
mössa. Lillebror kunde nästan lika gärna vara en lillasyster. Han både ser ut och är mest 
som ett spädbarn brukar vara, alltså kan det sägas att han är genusneutral. 
 
Bennys mamma har en rosa morgonrock i början. Senare har hon en orange klänning 
och ett blått förkläde som hon har resten av boken. Mot slutet har hon även en sjalett på 
huvudet. Hon ser alltså ut som en riktig husmor. Det enda som är annorlunda är att hon 
har kort hår. 
 
Det finns flera andra karaktärer i boken. När Benny är ute och springer möter han en 
gris på cykel som ser typiskt manlig ut med bruna och gröna färger samt byxor och trö-
ja. Benny springer även förbi ett dagis där fröken är en pudel med gul klänning och ser 
ut att vara av kvinnligt genus och antagligen kön, vilket är typiskt för yrket förskolelära-
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re. Barnen ser olika ut, de är olika djur och de har olika färger, men alla har ungefär 
likadana kläder som är en form av klänning eller lång tröja. Sedan möter Benny tre balla 
grisar med fotbollsskor. Som man enligt normer kan tänka sig är dessa killar. De har 
sport-shorts och den ena har en blå stor mössa på sig. Efter detta träffar Benny hunden 
som hjälper honom ur knipan. Han har gula shorts, gul slips och blå/grå gymnastikskor. 
Hunden har även en dator och handsfree i örat. Utseendemässigt är boken stereotyp. Det 
är bara lillebror och dagisbarnen som är genusneutrala.  
 
Benny är en envis liten gris. Han är även olydig när han tar med lillebror ut för att ta 
hans napp. Genom stora delar av boken är Benny utanför hemmets område och han 
springer fort. Alla dessa delar tillhör den manliga sidan i Nikolaajevas egenskapssche-
ma. Men Benny blir även rädd för de balla grisarna. När han blir slagen på trynet av 
dem sitter han på marken och gråter. De balla grisarna är elaka och jagar Benny och slår 
honom. Men de blir i sin tur rädda för hunden som skäller på dem. När Benny hör lille-
bror skrika springer han och ger tillbaka nappen vilket skulle kunna tyda på att han är 
omtänksam i slutändan. Att vara omtänksam, rädd och att gråta passar in på den kvinn-
liga sidan i egenskapsschemat. När Benny och lillebror kommer in står mamma och 
lagar mat och hon har även tvättat. Tidigare i boken syns även en dammsugare som ver-
kar vara i användning.  Mamman har inga egenskaper från den manliga sidan av sche-
mat, visserligen inte så många från den kvinnliga heller eftersom hon inte visas så 
mycket. Kvinnor över huvud taget är knappt med i handlingen i boken. Men utifrån det 
som syns och skrivs är mamman mycket stereotyp. Hon uppvisar ett performativt genus. 
Någon pappa nämns aldrig. 
 
Hierarkin i boken kan ses genom att den som har mest pondus och kan bestämma är den 
vuxne mannen (hunden). Mot mamma kan Benny vara lite busig. Isärhållandet syns 
tydligt då kvinnorna är hemmafruar eller jobbar på dagis och männen är balla och har 
fotbollsskor eller håller på med datorer. Kvinnorna befinner dig i hemmets sfär där inga 
män syns till. 
 
Det finns inte mycket inre tankar i boken. Det enda är att berättaren i början av boken 
förklarar för oss att Benny ville ha en lillebror och då fick han det. Relationerna i boken 
är tydlig med att vuxna bestämmer. Speciellt syns det när hunden skäller på de balla 
grisarna. Men ser även att Benny har makten över lillebror. Relationer mellan man och 
kvinna syns knappt eftersom den enda kvinna som har en relation till Benny i boken är 
hans mamma och hon bestämmer eftersom hon är vuxen. Dock är Benny olydig och 
busig mot henne. 
 
Genuskoreografin i denna bok kan ses när Benny blir rädd och gråter. Detta är en tydligt 
kvinnlig egenskap som därför gör mycket om man vill komma framåt mot mer jämställ-
da bilderböcker. Samtidigt är Bennys mamma mycket stereotyp och där syns ingen ge-
nuskoreografi alls. 
 
5.7 När Findus var liten och försvann 
 
Boken handlar om gubben Pettson och hans katt Findus. Findus vill att Pettson berättar 
om när han var liten och försvann. Nästan hela boken är denna historia som Pettson be-
rättar. Vi får här veta att Pettson fått Findus av en granne i en låda med Findus gröna 
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ärtor. De blev genast bästa vänner, men en dag är Findus borta. Han gick på en liten 
upptäcktsfärd och sedan blev han skrämd av en grävling och vågade inte gå ut ur lådan 
där han var. Pettson blev mycket orolig och letade överallt. Till sist hjälpte mucklorna 
Findus så att Pettson hittar honom. 
 
På omslaget syns hela handlingsförloppet om man vet vad boken handlar om. Där finns 
en ledsen Findus, två mucklor, en stor grävling och en orolig Pettson. Gubben Pettson 
ser alltid likadan ut. Han har en blå- och vitrandig skjorta, en brun väst, en ljusbrun hatt 
och ett par stora grå byxor som hålls uppe av ett snöre. Han är även skäggig och har 
glasögon. Pettson är rufsig och ser lite ovårdad ut. Findus har gröna randiga byxor och 
en liten grön hatt. Vi får veta att han velat ha dessa kläder för att han sett en clown med 
likadana. Grannen Beda som kommer med Findus ser ut som en tant brukar. Hon har 
sjalett, glasögon, kofta, kjol och förkläde. Allt i brokiga färger i blått, brunt och gult. De 
andra djuren som finns med som exempelvis hönorna och, mucklorna visar inte upp 
något genus till utseendet. Men en höna är alltid en hona och mucklorna som hjälper 
Findus beskrivs som pojkar. Detta visas på andra sätt. Hönorna är virriga vilket går mot 
de manliga egenskaperna självständighet och analyserande som finns i Nikolajevas 
schema. Virrig eller förvirrad är inga ord som finns med i egenskapsschemat men då det 
går mot de manliga egenskaperna ser jag det som en mer kvinnlig sida. Mucklorna där-
emot är aktiva när de hjälper Findus och de är skrytsamma/står på sig vilket är mer 
tecken på en manlig karaktär.  
 
Om vi övergår till Findus handlingar kan vi se i början att han är lekfull. Han drar Pett-
son i skägget för att få uppmärksamhet. När historien om Findus som barn börjat ser vi 
mer av detta. Findus bits och brottas med Pettsons finger och han går balansgång på en 
stekpanna som står ut över golvet från diskbänken. Till en början vistas Findus endast 
inomhus vilket är mer vanligt för kvinnliga karaktärer. Detta beror nog mest på att han 
är ett barn i det här fallet. När Findus går på upptäcksfärd gör han något som har med 
pojkböcker att göra. Äventyr och spänning. Men i slutändan blir han skrämd av ett läs-
kigt ljud. Han blir rädd och ledsen, alldeles rödgråten. Detta är inte så vanligt när det 
gäller pojkar. När Pettson hittar honom får han lära sig att vara på gården utan att vara 
rädd. Findus vågar när Pettson sitter brevid. När historien är åter i nutid förklarar Findus 
att han numera är kompis med grävlingen och det verkar som att han tycker att han är 
större och modigare nu. 
 
Pettson är en intressant karaktär. Han ser ut som en riktigt gubbe och till en början ver-
kar han även vara det. Han bor själv med bara sina hönor till sällskap på sin gård. Men 
han känner sig ensam ibland. Han är van vid att klara sig själv och vill inte ha någon 
fru. Alltså är han mycket självständig till en början, vilket är en manlig egenskap enligt 
Nikolajevas schema. När Pettson för första gången ser Findus blir han alldeles tagen 
och varm. Detta visar på att han är emotionell som är på den kvinnliga sidan av egen-
skapsschemat. Beda säger även att Pettson ska bli Findus nya mamma och det är helt 
naturligt för gubben.  Det märks snabbt att Pettson blir beroende av sin nya lilla vän. De 
umgås hela tiden och Pettson lär även Findus att prata. Han gör det genom att prata och 
läsa för katten. Han läser allt möjligt, exempelvis en artikel om en ny skördetröska och 
en novell om en förälskad sjuksköterska. Detta är mycket intressant ur genussynpunkt! 
När Findus försvinner blir Pettson alldeles hysterisk. Han letar överallt och han ser 
mycket upprörd ut. Detta visar att ännu fler kvinnliga sidor av Pettson och han visar sig 
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sårbar. I slutändan har Pettson inte många egenskaper som hör hemma på den manliga 
sidan. 
 
Relationerna i boken beskrivs som jämlika. Beda och Pettson är vänner. Visserligen är 
Beda lite mer moderlig och omtänksam i början. Men det blir även Pettson när han får 
Findus. Relationen mellan gubben och hans katt är mycket bra. Visserligen bestämmer 
Pettson lite mer eftersom han är vuxen. Relationen mellan Pettson och hönorna är lite 
annorlunda eftersom hönorna är så vimsiga. Men de tycker om varandra.  
 
Det finns en del inre tankar i berättelsen. Det kommer fram hur Pettson tänker när han 
är ensam i början och vad han tänker när Findus är borta. Dessa saker har redan tagits 
upp. Pettson tänker även på andra ställen i boken exempelvis tänker han att han fått en 
så väldigt bra katt. I gubbens tankar märks det att han är mycket mer beroende när han 
har Findus än han var tidigare. Men han är också mycket gladare. När Findus går på 
upptäcktsfärden tänker han en del. han är inte mörkrädd alls, men sen kommer det där 
ljudet. Han funderar på hur Pettson ska hitta honom och hur farligt det där läskiga djuret 
är. 
  
Hierarkin syns inte så mycket. Det kan bero på att det inte finns några kvinnliga karak-
tärer som är tillräckligt mycket involverade i handlingen. Men mellan Pettson och Beda 
finns det ingen direkt hierarki. Eftersom både kvinnliga och manliga egenskaper finns 
med och inte nedvärderas på något vis finns det ingen hierarki där heller. Isärhållandet 
ses på kläder då Pettson ser ut som en typisk gubbe och Beda som en typisk tant. I den-
na bok syns en tydlig genuskoreografi när Pettson tillåts över gränsen i genuskontraktet 
och får vara mamma. Beda tycker att detta är bra och det tycker även Pettson. Skulle det 
varit annorlunda om Pettson pratat med en annan man? 
 
5.8 Här kommer sopbilen 
 
Boken handlar om Halvan som sitter i sitt rum och leker med sin sopbil. Han fantiserar 
ihop en historia om hur det skulle vara om han var en riktig sopgubbe. I sin fantasi hjäl-
per han en mamma och hennes dotter att få tillbaka flickans nalle som hamnat i soporna. 
 
Omslaget visar en ring i övre vänstra hörnet med en bild av Halvan. Han ser ut som en 
typisk pojke. Han har blå ögon kort, rött, yvigt hår, fräknar och en vit tröja. På resten av 
omslaget syns en stor sopbil som körs av Halvan i uppförsbacke. Det ser ut som att bi-
len kör snabbt. Försättsbladet visar de tillbehör Halvan senare får när han ska jobba som 
sopgubbe. Bland annat en keps, ett bälte och en wunderbaum. Denna inledning visar ett 
starkt performativt manligt genus. Om vi tittar vidare på utseende i boken har halvan 
jeans, t-shirt och gröna gymnastikskor. När han börjar jobba som sopgubbe får han ar-
betskläder i orange. Han får också handskar, en keps och ett bälte som hjälper vid tunga 
lyft. Sopgubben Freddie har likadana arbetskläder fast hans keps är snarare lila och Hal-
vans är orange. I Halvans fantasi ser han mycket äldre ut än vad han gör i den riktiga 
värld som visas i början och slutet av boken. I den verkliga världen ser vi också att Hal-
vans leksaker är typiska pojk-leksaker, bilar, lego, svärd och dinosaurier. Halvans pappa 
som syns i slutet av boken har likadana kläder som sin son, jeans och en vit t-shirt. Hal-
van, Halvans pappa och Freddie är utseendemässigt mycket stereotypa. Det finns även 
en flicka och hennes mamma med i boken. Flickan har lila kläder, byxor och tröja, med 
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ett hjärta på tröjan. Håret är axellångt och blont. Mamman har likadant hår och hon bär 
en grön munkjacka och jeans. Hennes kläder hör inte till den kvinnliga normen men 
hennes handlingar gör. Mamman och flickan är hjälplösa och Halvan hjälper dem att få 
tillbaka flickans nalle.  
 
Halvans handlingar utgörs mycket av de rutiner en sopgubbe har. Boken har nästan ka-
raktär av en faktabok och därav är det mycket beskrivningar av själva arbetet med so-
por. Halvan hittar på den här historien i sin lek och visar då hur han tycker att saker är. 
Han blir en slags hjälte där han hjälper den lilla flickan. I leken har Halvan egenskaper 
från Nikolajevas schema som: stark, skyddande, självständig och aktiv. Alla dessa 
egenskaper är från den manliga sidan. Möjligtvis skulle Halvan kunna vara omtänksam 
som är från den kvinnliga sidan.  
 
Freddie gör inte så mycket och han är en bakgrundsfigur. Mamman och flickan gör inte 
heller mycket. De gör som Halvan säger och är alltså passiva karaktärer, vilket passar in 
på den kvinnliga sidan av Nikolajevas schema. Något som också passar in på den kvinn-
liga sidan är att mamman och dottern är beroende, beroende av att halvan ska hjälpa 
dem.  
 
Relationerna i boken visar tydligt att vuxna har makt över barn och det syns även att 
flickan och hennes mamma är i underläge mot sopgubbarna. Halvan och Freddie har 
däremot ett jämställt förhållande till varandra där Halvan i sin fantasi är jämställd med 
en vuxen man. Något inre liv beskrivs inte i form av tankar och liknande. Men egentli-
gen är hela boken en inre tanke hos Halvan som visar hur han speglar världen i sin fan-
tasi. På det hela taget är detta en mycket genusstereotyp bok. Isärhållandet i utseendet är 
inte lika tydligt som i handlingar och relationer i den här boken. Dock är det tydligt att 
det är mannen som är norm i hierarkin. Här syns ingen genuskoreografi till.  
 
5.9 Pricken 
 
Pricken handlar om den lilla kaninen Pricken som är alldeles prickig och han har blå 
ögon. Alla de andra kaninerna i hans släkt är helt vita med röda ögon. Prickens mamma 
vågar inte ta med honom till morfar för hon tror att morfar inte gillar prickiga kaniner. 
Då rymmer Pricken och han hittar en annan kaninfamilj som ser ut precis som honom. 
Där är det tvärtom och de har en kaninunge som är vit och de tror inte att farmor skulle 
gilla henne för att hon är vit. Till slut träffas de två kaninfamiljerna och de tycker att de 
varit dumma som tyckt att det var konstigt att se annorlunda ut.  
 
Kaninerna ser mest ut som kaniner. Den enda som sticker ut är Prickens syster Rosi som 
har en röd rosett runt halsen. Detta är nog dock mest för att läsaren ska kunna urskilja 
vem som är Rosi på bilderna då hon är med i handlingen mer än de andra kaninungarna. 
Men det är ändå typiskt att det blir en röd rosett eftersom Rosi är en flicka. De flesta 
kaniner ser likadana ut på bilderna och utseende beskrivs inte så mycket mer än om de 
är vita eller brunprickiga. Det är dock intressant med ordvalen på Pricken. Det sägs flera 
gånger att han är liten och även söt. Det är ord som oftare används om flickor. Det är 
även ord som Pricken tänker om sig själv. Detta kan ha med översättningen att göra 
men det är så här vi läst boken i Sverige i alla år.  
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Prickens handlingar är till en början inte typiska för en pojke. Han blir lite nedstämd när 
han inte får följa med till morfar. Fast han verkar snarare sur än ledsen. Senare när det 
blir mörkt ute i skogen blir han lite ledsam. Men han gråter inte och nästan direkt dyker 
Herr Brun upp. Pricken är sedan den som får alla på bättre tankar. Lill-Vit som är den 
vita kaninen i den prickiga familjen är mest rädd och hjälplös, medan Pricken är mer 
handlingskraftig. Här syns den typiska isärhållningen mellan passiv och aktiv. Pricken 
är aktiv och rationell från den manliga sidan av Nikolajevas schema men han är också 
söt och sårbar från den kvinnliga sidan. 
 
Rosi är snäll och hon är den som börjar ifrågasätta hur Pricken behandlas. Tant Lisa är 
den som får Prickens mamma att tro att alla inte gillar prickar. Tant Lisa bär glasögon 
och är en barsk och fördomsfull kanin. Mamma Kanin är omsorgsfull och snäll. Hon 
vill även vara alla till lags och verkar lite orolig till naturen. När Pricken är borta gråter 
hon först men sedan beger hon sig själv ut på kvällen för att leta. Även om hon var rädd 
visar detta att hon är aktiv. Men att hon beger sig ut kan bero på hennes moderliga käns-
lor. Herr Brun som är pappa i den prickiga familjen vill också vara alla till lags och är 
omtänksam om familjen. Men han är inte lika orolig som Mamma Kanin och han är mer 
bestämd när de ska gå och hälsa på Prickens familj. Här syns det att Herr Brun är lite 
mer på den manliga sidan av Nikolajevas egenskapsschema än Mamma Kanin.  
 
Relationerna i boken utgörs mest av problemet med att se annorlunda ut. Det handlar 
aldrig om ifall någon är en pojke eller flicka. Rosi och Pricken är vänner och syskon på 
lika villkor och så är de flesta förhållandena i boken. Isärhållandet och hierarkin syns 
alltså inte så tydligt i denna boken eftersom att det som är en kanin av kvinnligt kön i 
den första familjen är av manligt kön i den andra. Både män och kvinnor beter sig unge-
fär likadant. Det finns lite undantag till exempel att Mamma Kanin är mer ledsen och 
orolig än Herr Brun. Det kan sägas att det inte direkt finns någon tydlig genuskoreografi 
i den här boken. Men samtidigt är kaninerna inte så stereotypa heller. Det känns helt 
enkelt som om det finns en bra balans mellan genuskontrakten och karaktärerna blir 
varken helt stereotypa eller helt jämställda. 
 
5.10 Lilla spöket Laban 
 
Boken handlar om en spökfamilj som levde för hundra år sedan. Från början är Laban 
bara en bebis. När han växer upp vill pappa spöke att han ska lära sig att bli ett riktigt 
spöke. Laban umgås mest med sin mamma och hjälper henne med att laga mat och tvät-
ta. Till pappans förtvivlan kan Laban inte heller låta som ett spöke, han piper mest som 
en råtta. När pappa spöke och Laban ska träna på att skrämma folk på slottet blir Laban 
upptäckt av kammarjungfrun som mest tycker att han är söt. Laban blir sedan vän med 
alla på slottet, speciellt lillprins Bus, och han flyttar in där. Ibland skrämmer han kam-
marjungfrur genom att pipa som en råtta.  
 
Innan vi går in på personskildringen i boken ska det bara påpekas att första meningen i 
boken talar om för oss att det var ovanligt att mammor jobbade för hundra år sedan. 
Detta knyter mycket an till hur sextio- och sjuttiotalens bilderböcker såg ut och det ger 
en bild av att bokens författare tänkt till om kön/genus. 
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På framsidan av boken syns en glad Laban, samma glada Laban finns på försättsbladet. 
Men baksidan av boken visar en ängslig och liten Laban brevid ett stort spöke. Vi kan få 
en liten uppfattning av handlingen och vi ser hur Laban ser ut. Laban är ett vanligt vitt 
lakanspöke. Han har en liten lugg och han har långa fina ögonfransar som vanligtvis 
brukar ritas på flickor. Om man bara såg en bild skulle Laban vara genus-neutral. Laban 
beskrivs som gullig och vacker i boken och detta är typiskt kvinnliga egenskaper enligt 
Nikolajevas schema.  
 
Mamma spöke har långt hår uppsatt i en knut på huvudet och pappa spöke har mustasch 
och lite hår vid öronen som tyder på att han är skallig. Här syns skillnaden och isärhål-
landet av män och kvinnor. Människorna på slottet är stereotypiskt klädda i de kläder 
kvinnor och män hade för hundra år sedan. Kvinnorna har stora klänningar och männen 
har byxor och skjorta.  
 
Första bilden där vi ser spökfamiljen ligger Laban i en vagga. Mamma spöke står lutad 
över vaggan och pappa spöke läser tidningen. En mycket stereotyp bild av kärnfamiljen. 
Mamman tycker att hennes barn är vackert och pappan är stolt. Dessa egenskaper är 
typiskt kvinnliga/manliga och mamman och pappan uppvisar här performativa genus. 
Pappan vill att Laban tar över efter honom och han blir orolig när Laban bara kan pipa 
och hjälper mamma. Mamma spöke verkar inte orolig men hon föreslår ändå att pappa 
spöke ska ta med Laban till slottet för att öva. Hon står bakom vad hennes make säger. 
Men vi får inte veta vad hon tänker så det är svårt att analysera.  
 
I början går Labans handlingar mest ut på att han hjälper sin mamma i alla hennes stere-
otypa göromål, kärna smör, baka bröd och tvätta kläder. När han ska följa med pappa 
till slottet är han mörkrädd och även lite rädd för spöken så han håller pappa i lakanet. 
När han ska skrämma kammarjungfrun blir hans läte bara ett ynkligt litet hick. När han 
ska rassla med kedjan tappar han ut en massa saker ur sin ficka. Kammarjungfrun blir 
inte rädd. Laban är aggressionshämmad och lydig. Dessa egenskaper hamnar bland de 
kvinnliga i egenskapsschemat. Pappa spöke flög hem och skulle berätta för mamma 
spöke hur misslyckad Laban var. Pappa spöke är hård, aggressiv och aktiv. Dessa egen-
skaper är normativt manliga. Det är inte så konstigt att Laban flyttar in hos lillprins Bus 
istället för att bo i källaren med sina föräldrar. Lillprins Bus och Laban blir bortskämda 
av hela slottet men när kammarjungfrurna är jobbiga piper Laban som en råtta. Då blir 
alla damerna rädda. Laban får erkännande för att vara som han är på slottet och alla 
tycker om honom. Detta uppvärderar de många kvinnliga egenskaper Laban har. De 
andra karaktärerna är desto mer stereotypa. Eventuellt för att Laban ska sticka ut mer.  
 
Relationerna i boken visar sig först vara att pappan är den som bestämmer I spökfamil-
jen är det ett tydlig isärhållande och en stark hierarki. Relationerna på slottet verkar vara 
lite annorlunda, men egentligen får vi inte veta så mycket om dem som bor där. Det vi 
får veta är att de gillar Laban mycket och det tyder på att de inte har lika starka uppfatt-
ningar om hur en spökpojke ska vara.  
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Laban tillåts att vara som han är uppe på slottet och det visar att Laban utan motstånd 
kan tänja på genuskontraktets gränser. De andra karaktärerna är stereotypa och tänjer 
inte på några gränser. Kanske är detta för att Laban ska utmärka sig mer. Men är det så 
det ska vara, att den som försöker sig över genuskontraktets gränser är den som sticker 
ut. 
 
5.11 Billy och grodan 
 
Denna bok handlar om Billy som ska följa med sin mormor till hennes sommarstuga. 
Under en filt i bilen hittar de Billys kompis Lotta som rymt hemifrån. Alla tre åker till 
sommarstugan och mormor meddelar Lottas föräldrar att hon är där. När de ska laga 
mat hittar de en groda i salladen som de bär ut så att grodan ska kunna hoppa ur sallads-
huvudet. Nästa morgon hör de ett konstigt läte. Billy och mormor letar och de hittar till 
slut grodan i en glasflaska och det är den som låter. På kvällen berättar Lotta att hon 
rymt hemifrån för att hennes pappa lagat staketet som hon och Billy springer igenom för 
att leka. Då kommer Billy på idén att de ska bygga varsin stege så de kan klättra över 
staketet istället. 
 
Både Billy och grodan syns på omslaget där de står i ett växthus. Billy har kort hår, bru-
na hängselbyxor, vit tröja, beige- och svart-prickig basker, blå strumpor och svarta skor. 
Han ser mycket ut som en pojke och han har ett namn som brukar förekomma på pojkar. 
På försättsbladet finns en bild på Billy som kikar ner i en vattentunna. Detta visar att 
Billy är nyfiken och är ute på någon sorts jakt/äventyr där han letar efter något.  
 
På första sidan i boken ser vi att Billys mormor har en likadan basker som Billy. Hon 
har en orange stor skjorta och håret når ner till hakan. Mormor och Billy är på väg till 
mormors sommarstuga i en grön liten bil.  
 
Om vi ska börja med att ta upp utseende i boken har det redan visat sig att Billy känns 
stereotyp medan mormor inte är det. Vi får senare se att mormor har ett par grön- och 
vit-rutiga byxor och gröna skor. Hon är absolut inte stereotyp i sitt utseende. Lotta som 
är den tredje personen i boken bär en rosa- och vit-randig pyjamas. Lottas hår är en page 
med en knut längst upp på huvudet så att hon liknar Lilla My. Hon har även två tänder 
som sticker ut som vampyrtänder och till en början ser hon sur ut. Lotta har inga skor. 
Grodorna är könsneutrala och ser ut som grodor brukar. Utseendemässigt är Billy den 
som mest uppvisar ett performativt genus. Mormor och Lotta bryter ner gränserna fastän 
Lotta har rosa färg på kläderna. Dock är färgen svårbestämd och kan även likna vinröd 
eller brun. Det är ingen typisk rosa färg.  
 
Billys handlingar är inte lika stereotypa som hans kläder. Han verkar se upp till mormor 
genom att ha likadan mössa som hon. Billy hjälper mormor med att göra sallad, men när 
de hittar en groda i salladen bestämmer de sig för att äta något annat. Då gör Billy 
pannkakor. Billy och mormor letar sedan efter något som låter högt. De letar överallt 
och här kommer bilden som även pryder försättsbladet. Billy hinner bli rädd för ljudet, 
men det går snabbt över när han hittar grodan nere i en stor glasflaska. Det var grodan 
som lät så mycket. På kvällen kommer Billy på en idé för hur han och Lotta ska kunna 
komma över staketet som Lottas pappa lagat. De ska bygga stegar som de kan klättra 
på. Här är det Billy som är pojke som kommer med en god lösning på problemet. Billy 
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är inte så stereotyp då hans handlingar är både manliga och kvinnliga. Egenskaper som 
finns med och som passar in i Nikolajevas schema är: aktiv och analyserande från den 
manliga sidan och omtänksam och lite rädd som kan tillhöra den kvinnliga sidan. 
 
Mormor är en speciell person. Vi har redan sett att hon inte ser ut som en typisk kvinna. 
Vi får även veta att hon: har varit i utlandet, äter nästan bara grönsaker, gillar yoga och 
grönt te, tar väl hand om Billy och Lotta, har ett växthus och hon kan snickra. Allt detta 
syns i mormors handlingar både i bild och text. Mormor visar inga tecken på ett perfor-
mativt genus. Visst har hon egenskaper som kan vara kvinnliga, men hela hennes karak-
tär är så blandad att det inte går att säga var hon mest hör hemma. Om det inte hade stått 
att hon är kvinna i texten skulle mormor vara genus-neutral. Som sagt har mormor 
egenskaper från både manliga sidan, exempelvis självständig, aktiv och orädd. Från den 
kvinnliga sidan är hon omsorgsfull och mild. 
 
Lotta är inte som en stereotyp flicka. Hon uppvisar snarare ett manligt genus. Det första 
vi får veta när vi möter henne är att hon är arg, har pyjamas på sig och har rymt hem-
ifrån. Hon kallas även för Arga Lotta av Billy. Lotta blir dock mycket gladare när hon 
får stanna hos Billy och hans mormor i sommarstugan. Lotta snarkar så högt att Billy 
inte kan sova och hon sover längst av alla på morgonen. Hon gick även och la sig igen 
när de två andra letade efter det konstiga ljudet. Lotta orkade inte och verkade inte bry 
sig så mycket heller. Alla dessa handlingar kan slås ihop till en pojk-karaktär. Egenska-
per från Nikolajevas schema som lotta besitter är: aggressiv, självständig och aktiv från 
den manliga sidan. Från den kvinnliga sidan har hon inga egenskaper. Som sagt är det 
dock Billy som kommer på en lösning på Lottas problem. Men de snickrar tillsammans. 
Att Lotta snarare visar ett manligt genus kan innebära att isärhållandet är starkt. Biolo-
giskt är det en flicka och en pojke som leker men genusmässigt är det snarare två pojkar 
trots att Billy visar en blandad karaktär. Att det finns mest manliga egenskaper i boken 
skulle kunna göra att hierarkin och mannen som norm är stark. Men det blir inte riktigt 
på det sättet eftersom kvinnor får lov att vara innanför de manliga gränserna och Billy 
får vara inom de kvinnliga gränserna.  
 
Mormor bestämmer mest i boken eftersom hon är vuxen. Men relationen mellan Billy 
och Lotta är jämställd. Det är inte mycket inre beskrivningar i boken. Men det finns en 
kort beskrivning när Billy blir rädd för det höga ljudet. Han funderar på om det kan vara 
ett farligt djur med långa klor eller en vass näbb. Men som jag skrivit tidigare går räds-
lan snabbt över.  
 
Genuskoreografin i den här boken är tydlig och närvarande. Mormor har många manliga 
drag och utvidgar således genuskontraktet för kvinnor. Billy har också både manliga 
och kvinnliga egenskaper. Varken Billy eller mormor är på något vis överdrivna när de 
överskrider genuskontraktets gränser. Lotta däremot skulle kunna upplevas som lite för 
pojkaktig. Men är det bra eller dåligt? 
 
5.12 Grodan är ledsen 
 
Detta är en historia om en groda som är ledsen. Han vet inte varför och alla hans vänner 
försöker muntra upp honom. Till slut börjar hans kompis Råttan skratta och skratta och 
då börjar Grodan också skratta och alla vännerna kommer dit och börjar skratta. 
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På båda sidor av omslaget och på försättsbladet sitter Grodan och ser ledsen ut. Grodan 
har rosa- och vitrandiga byxor. De andra djuren har olika färger på sina kläder också 
men alla som har kläder har byxor och tröja och alla benämns som “han”. Det finns allt-
så inga kvinnliga karaktärer med i boken. 
 
När Grodan är ledsen blir hans vän Nallen orolig, men Grodan vill vara ifred när han är 
ledsen.  Råttan kommer och tycker att Grodan ska rycka upp sig, han försökte få Grodan 
att skratta men det gick inte. Råttan försökte alla möjliga konster och han blev besviken 
när det inte fungerade. Sedan provade han att spela en vacker melodi på fiol. Men då 
grät Grodan bara mer, så att tårarna sprutade. Han tyckte att det var så vacker musik så 
han grät så att han knappt kunde prata. Då började Råttan skratta och då började till slut 
Grodan och alla de andra också att skratta. Råttan och Grodan dansade och sjöng också. 
Dessa handlingar visar att Råttan är den som har flest manliga egenskaper. Han är aktiv, 
lite bestämmande och har många idéer. Grodan är kvinnlig eftersom han är mycket 
emotionell och sårbar. Även Nallen visar en kvinnlig egenskap när han är orolig för 
Grodan.  
 
Relationerna i boken är mycket kamratliga. Alla står på samma nivå, vare sig de har 
manliga eller kvinnliga egenskaper. Visserligen är det Råttan med sina manliga egen-
skaper som gör Grodan glad men han gör det genom att spela vacker musik, dans och 
sång vilket inte är det som förknippas med manlighet enligt normer. Inre tankar och liv 
är inget som nämns mer än att Grodan är ledsen och vill vara ifred och det säger inte 
något mer om Grodan än det som redan tagits upp. Hierarkin är otydlig i den här boken 
men isärhållandet tydliggörs genom kläder. En trevlig sak är att det finns bilder på insi-
dan av pärmarna. På insidan av frampärmen är det ett landskap och Nallen går själv. På 
insidan av bakpärmen går Nallen och Grodan hand i hand. Detta visar på en fin och 
emotionell vänskap som kan vara ovanlig när det handlar om pojkar. Det visar också en 
lyckad genuskoreografi där pojkarna får överskrida gränserna mot det kvinnliga. Dock 
är det även i denna boken svårare att se genuskontrakten då det inte finns några kvinnor 
med i berättelsen. 
 
5.13 Mamma Mu städar 
 
Denna bok handlar om en ko som heter Mamma Mu. Det hela börjar med att Mamma 
Mu plockar vitsippor som hon tar med hem till gården. Hennes vän Kråkan kommer dit 
och tycker att det borde vårstädas ordentligt. Han kommer med dummare och dummare 
förslag. Exempelvis målar han hela lagården och alla korna i den vita. Till slut får 
Mamma Mu honom att städa upp och sen går hon ut i naturen igen.  
 
Utseendemässigt ser Mamma Mu och Kråkan ut som en ko och en kråka brukar. De 
andra djuren som syns i boken ser också ut som djur brukar. Korna visar tydligt att de är 
kor genom att ha ett juver. Men alla barn kanske inte vet att om ett nötkreatur har juver 
kallas det för ko och är av honkön. Kråkan kan ses som manlig genom att vara rufsig 
och tilltufsad i fjäderdräkten. Men de flesta djuren i boken kan sägas vara genus-
neutrala till utseendet. De ser ut som djur helt enkelt.  
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Mamma Mus handlingar visar ett performativt genus för det mesta. Hon plockar blom-
mor och gillar naturen. Mamma Mu är mycket passiv genom boken genom att låta Krå-
kan hållas med sina dumheter. Men framåt slutet säger hon till på skarpen och Kråkan 
tvingas att städa upp efter sig. Kråkan däremot gör massor av saker i boken. Han anser 
sig själv vara bäst och han talar med nedlåtande ton till Mamma Mu vid flera tillfällen. 
Kråkan gör dumma saker men det är detta som är det komiska inslaget i boken och han 
blir den som får mest utrymme.  
 
Känslor syns tydligt i ansikts- och kroppsuttryck. Det syns när Mamma Mu blir arg på 
Kråkan och det syns när Kråkan är ivrig. Dock är Mamma Mu för det mesta lugn och 
Kråkan ser rätt glad ut. Men vad personerna tänker inom sig får vi inte veta. Möjligtvis 
visar Mamma Mu hur hon tänker i en dikt hon hittar på i slutet av boken. Den handlar 
om naturen och att man blir glad av blad. Hon har redan glömt allt som Kråkan ställt till 
med under dagen.  
 
Relationen mellan Kråkan och Mamma Mu är lite svår. Kråkan tycker att han är bäst 
men det verkar inte Mamma Mu tycka. Men samtidigt blir hon passiv när Kråkan tar 
kommandot. Hierarkin visar att Kråkan som är av manligt kön står högst. Kråkan visar 
även ett performativt manligt genus genom att ha egenskaper som: aggressiv, tävlande, 
aktiv, självständig och rationell från den manliga sidan av egenskapsschemat. Han har 
inte några kvinnliga drag. Mamma Mu har egenskaper som: vacker, aggressionshäm-
mad och passiv från den kvinnliga sidan. Från den manliga sidan är hon bitvis själv-
ständig och till slut aktiv när hon säger åt Kråkan. Men detta är som sagt bara vid vissa 
tillfällen. Isärhållandet av egenskaper och handlingar är i den här boken tydligt. I denna 
bok är det svårt att hitta något exempel på genuskoreografi. Eventuellt att Mamma Mu 
går över mot den manliga sidan av genuskontraktet när hon säger åt kråkan. Men det är 
en liten del av boken som i övrigt är stereotyp. 
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6 Slutdiskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att föra en diskussion kring resultatet i böckerna. Jag kom-
mer att tydliggöra dess relation till bakgrunden och den tidigare forskningen. Här kom-
mer jag även att visa hur mina frågeställningar besvarats. I de inledande styckena kom-
mer jag att besvara frågorna: Hur framstår genuslogikerna, isärhållande och hierarki, ut i 
personbeskrivningen i de samhällen som speglas i de mest lästa bilderböckerna år 2007? 
Hur ser genuskoreografin ut i personbeskrivningen i samma böcker? Sedan kommer 
mer diskussion kring mitt resultat och frågor som dykt upp under arbetets gång. 
 
 De stereotypa drag som utmärker sig mest i böckerna är utseende. Många av böckerna, 
även de som kan ha karaktärer med jämställda handlingar, uppvisar personer med ka-
raktäristiskt manligt respektive kvinnligt utseende. Att det stereotypa utseendet domine-
rar är något som även Ulrika Lundkvist och Susanne Österberg fått som resultat i sin 
uppsats. Det bygger även vidare på vad Bronwyn Davies säger om barn i förskoleål-
dern, att kläder är något man använder för att uttrycka sin könstillhörighet. 
 
När det gäller utseende är det vanligare att flickor/kvinnor går över mot den manliga 
sidan än att pojkar/män går över mot den kvinnliga sidan. Isärhållandet är alltså starkt 
när det gäller hur karaktärer ser ut. Isärhållandet är inte lika starkt när det kommer till 
handlingar, inre beskrivningar och relationer. Men det finns några exempel på isärhål-
lande även där. Ett exempel är spöket Labans föräldrar. De har mycket isärhållna hand-
lingar. I boken om grisen Benny är det ganska isärhållna relationer eftersom det nästan 
bara är pojkar/män med, liknande blir det i boken om Malla där det nästan enbart är 
flickor/kvinnor med. 
 
Hierarkin följer isärhållandet till viss del. Men det finns inte någon direkt hierarki i ut-
seendet. Dock finns det böcker som uppvisar hierarki i handlingar, inre beskrivningar 
och relationer. De flesta böckerna innehåller ändå en svag hierarki med mannen som 
norm. Exempelvis boken om Billy. Men det finns absolut de böcker som är stereotypa 
och har starkare hierarki, exempelvis Känner du Pippi Långstrump79 och Mamma Mu 
städar.80 Intressant här är att de böcker som har en stark hierarki med mannen som 
norm båda har kvinnliga huvudpersoner. Det förefaller som om flickor/kvinnor behöver 
vara som män för att få ta plats. 
 
 I flera av böckerna finns det blandade karaktärer som dessutom gör en intressant ge-
nuskoreografi. Exempelvis är gubben Pettson en relativt kvinnlig man i sina tankar och 
handlingar. Men då kommer vi till ett problem med genuskoreografin. Når budskapet 
lättare fram om genuskoreografin inte är överdriven? Om genuskoreografin överdrivs 
kan den bli mindre trovärdig för läsaren, och om man då vill att det ska ske en föränd-
ring i samhället mot vad läroplanen uttrycker kanske det är bättre att tänja på gränserna 
en liten bit i taget? Pippi är en mycket överdriven karaktär som nästintill är av helt man-
ligt genus. Som tidigare nämnts i bakgrunden till uppsatsen kan barn ha svårt att ta till 
sig böcker med karaktärer som går för mycket över gränserna. Men det kan vara något 
som behövs, så att barn kan se att det finns sådana personer även om det inte känns tro-

                                            
79 Lindgren, Astrid 2007, Känner du Pippi Långstrump. 
80 Wieslander 2001, Mamma mu städar. 
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värdigt precis när man läser det för första gången. Ibland kan det kanske behövas en 
extrem karaktär för att det ska synas att genusstrukturerna bryts. 
 
I de flesta fall av genuskoreografi är det pojkar/män som går över gränsen mot det 
kvinnliga. Dock inte utseendemässigt som tidigare berörts. Det handlar istället i flera 
fall om att visa känslor och vara rädd eller gråta vilket knyter an till Maria Sanfridssons 
uppsats. Detta kan visserligen bero på att det finns flest manliga karaktärer i böckerna. 
Det är något som kan kopplas till många tidigare studier och det visar sig även bland de 
mest utlånade bilderböckerna vid tre svenska folkbibliotek år 2007 att antalet manliga 
huvudpersoner överstiger antalet kvinnliga.  
 
Det kan finnas olika orsaker till att flera av böckerna har karaktärer med tämligen stere-
otypa utseenden. En orsak kan vara att det behöver synas om karaktären ifråga är en 
man eller kvinna för att denna ska kunna uppfattas som en gränsöverskridande och 
normbrytande karaktär. Samtidigt gör dock detta att isärhållandet vad gäller utseende 
stärks. Det är svårt att veta vilket som är mest användbart för att skapa genusmedvetna 
bilderböcker. 
 
En ytterligare tanke som kommit upp under arbetes gång är kring de fall där huvudper-
sonen är någon som sticker ut för att den går över gränser och är annorlunda. Exempel-
vis lilla spöket Laban och Pippi Långstrump är sådana karaktärer som av de andra i bo-
ken uppfattas som annorlunda. Visserligen är det så att i Pippis fall är hon häftig och 
någon man ser upp till och i Labans fall är han söt och liten. Kan detta ha att göra med 
att Pippi uppvisar ett manligt genus och Laban har många kvinnliga egenskaper? Om 
detta speglas mot Christina Osbecks tankar, om att barn som inte håller sig inom prakti-
ken för sitt kön kan ifrågasättas, syns det att Laban har problemet att inte passa in. Han 
trivs med sin mamma och hans pappa har ett stort problem med Labans kvinnliga sidor. 
Om vi då återgår till funderingen kring om en mönsterbrytande karaktär tillgodogörs 
bäst av läsaren genom att vara annorlunda eller ej är svaret svårt. Visserligen kan det 
tyckas att det blir lättare att ta till sig Ella/Lill-Zlatan eftersom hon accepteras till fullo 
av de andra personerna i boken, men även Pippi har lyckats få stor framgång och visar 
då att läsarna antagligen tagit till sig henne också. För att återigen återknyta till Osbecks 
tankar är det svårt i Ella/Lill-Zlatans fall. Läsaren får aldrig en chans att se henne in-
teragera med andra flickor i sin ålder. Kanske det skulle bli ett utanförskap på grund av 
hennes manliga sidor. Boken om Billy går till synes emot vad Osbeck skriver. Han har 
både manliga och kvinnliga sidor vilket fungerar utmärkt med kompisen Lotta som näs-
tan helt är av pojkkaraktär. Men det uppstår ett litet problem. Både Lotta och Billy tän-
jer på genuskontraktens gränser och kanske är det därför de respekterar varandras sätt 
att vara. Både boken om Billy och boken om Lill-Zlatan framför ändå till alla barn som 
läser och känner igen sig att det inte är något fel med hur de är eller ser ut. Som jag för-
stått det är det just den här aspekten av ett jämlikt samhälle de båda förlagen, Vilda för-
lag och Olika förlag, vill komma åt. Barn ska få en chans att känna igen sig och utveck-
la sin identitet hur man än är. 
 
Det finns exempel på, speciellt en, mycket stereotyp bok: Här kommer sopbilen.81 Men 
det finns också böcker som är mer genusmedvetna, exempelvis Billy och grodan82 och 
                                            
81 Norlin 2004, Här kommer sopbilen. 
82 Stenberg 2004, Billy och grodan. 
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Lill-Zlatan och morbror raring.83 Det är flera av de mest utlånade böckerna som har 
karaktärer som stämmer överens med vad som sägs i läroplanen, men det finns också 
några som inte alls stämmer bra överens. Kåreland och Lindh-Munthers undersökning 
visade att böckerna på ett antal förskolor uppvisar att några böcker bryter mot normer 
men det är övervägande stereotypa genusmönster. I min undersökning tycker jag mig se 
en liten skillnad från detta. Flera av böckerna visar blandade karaktärer som inte behö-
ver uppfattas som stereotypa. Det är övervägande böcker med blandade karaktärer än 
böcker med helt stereotypa karaktärer. Svaret på min frågeställning, ”På vilket sätt speg-
lar dessa böcker dagens bild av genus om man utgår från läroplanen?”, blir ändå nej, 
men det verkar vara på väg ditåt. Boken om Billy är ett exempel där alla karaktärer är 
olika och ingen diskrimineras för hur de är eller ser ut. Utvecklingen mot läroplanens 
genussyn kan stärkas genom förlag som Vilda förlag och Olika förlag. Resultaten skulle 
nog se annorlunda ut om man tittade på nyutgivna böcker istället för de mest utlånade. 
Jag tycker mig, efter min undersökning, kunna se en tendens till att det författas och ges 
ut fler genusmedvetna bilderböcker i Sverige. Här tror jag att bibliotekarier kan vara ett 
bra hjälpmedel för att lyfta fram böcker som stämmer överens med läroplanens värde-
grund. Mitt resultat stämmer överens med Toijer-Nilssons undersökning i Berättelser 
för fria barn: Könsroller i barnboken84. Toijer-Nilssons slutsatser var att mönstret i 
böckerna följer tiden men att det ändå behövs mer arbete för att böckerna ska bli ännu 
mer jämställda i sina genusmönster. Tidigare i uppsatsen har en nutida genusdiskussion 
beskrivits som jag tycker visar vilken nivå genus har i samhället idag. Det går hand i 
hand med att de böcker jag tittat på verkar ha tagit ett steg mot mer jämställda genus-
strukturer än vad tidigare undersökningar visat. Nu handlar dock min uppsats om de 
mest utlånade böckerna och inte nyutgivna böcker vilket skulle kunna ge ett helt annat 
resultat. Men denna uppsats resultat stämmer ändå in i bilden. 
 
Det går att fundera kring varför topplistan över utlånade böcker ser ut som den gör. Be-
ror det på att bibliotekarier medvetet verkat för att få fram mer jämställda böcker eller 
om läsarna letat fram dessa böcker själva. Det kan också ha blivit såhär av en slump 
eller att samhällets tankar och idéer faktiskt är överens med de tankar och idéer som 
biblioteksbesökarna har och att det därför är flera böcker med intressanta genusperspek-
tiv som lånas ut. Intressant är att se på de äldre böckerna om Pippi och Pricken som 
båda kom ut på 1940-talet första gången. Varför är de fortfarande så populära? Prick-
en85 har ett tema om att ingen ska behöva vara utanför och allas lika värde vilket tyder 
på att bokens tema är något låntagarna ansett vara bra under en lång period. Boken om 
Pippi kan tänkas vara så speciell och rolig att den följt med sedan 1940-talet. Visserli-
gen kan det även relateras till att Astrid Lindgren är en känd författare, men böckerna 
måste anses vara bra på olika vis för att bli så pass populära som Pippi faktiskt är. Möj-
ligtvis har detta i Pippis fall att göra med att Pippi är en stark och tuff tjej som många 
vill läsa om för sina barn. 
 
Jag har här diskuterat hur genusstrukturerna ser ut i de mest utlånade bilderböckerna vid 
Stockholms, Göteborgs- och Malmös stadsbibliotek under 2007. Resultatet i den här 
uppsatsen bygger vidare på tidigare undersökningar och jag hoppas att det ska kunna 
användas i den nutida diskussionen kring barnböcker och genus. Det har dykt upp 
                                            
83 Lindenbaum 2006, Lill-Zlatan och morbror raring. 
84 Toijer-Nilsson 1978. 
85 Rey 1994, Pricken. 
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många nya frågor kring detta ämne under arbetets gång och dessa frågor kan vara början 
till fortsatt forskning. Exempel på sådana frågor är: Vad lånar män respektive kvinnor 
till sina barn? Varför? Hur uppfattar barn karaktärer i några utvalda bilderböcker? Är 
genus något som låntagarna tänker på när de lånar bilderböcker? Hur förändras utlå-
ningsstatistiken över mest lånade bilderböcker under en längre period? 
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7 Sammanfattning 
 
”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”86  
 
Detta citat kommer från förskolans läroplan och ligger till grund för min uppsats. Jag 
har under mitt arbete inom barnomsorgen tyckt mig se att detta inte uppfylls vilket kan 
bero på flera saker. En faktor som skulle kunna bidra till ett mer eller mindre jämställt 
synsätt är skönlitteratur för barn. I denna uppsats har jag undersökt hur synen på genus 
som uttrycks i läroplanen stämmer överens med synen på genus i de mest utlånade bil-
derböckerna på stadsbiblioteken i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och 
Malmö under år 2007. Jag ville se vad som lånas mest och då även antagligen läses 
mest. Att arbeta för att lyfta fram mer jämställda bilderböcker skulle kunna vara viktigt 
både för personal inom barnomsorgen och för bibliotekarier som ofta samarbetar med 
barnomsorgen. 
 
Frågeställningarna i uppsatsen är: 
 

• Hur framstår genuslogikerna, isärhållande och hierarki, ut i personbeskrivningen 
i de samhällen som speglas i de mest lästa bilderböckerna år 2007? 

• Hur ser genuskoreografin ut i personbeskrivningen i samma böcker? 
• På vilket sätt speglar dessa böcker dagens bild av genus om man utgår från läro-

planen? 
 

Jag har tittat på alla aspekter av personbeskrivning som Maria Nikolajeva använder i 
boken Bilderbokens pusselbitar87. Dessa aspekter är vad en person gör och tänker, hur 
den ser ut och vad för relation den har till andra personer i boken. Nikolajeva har i bo-
ken Barnbokens byggklossar88 ett schema över typiskt manliga respektive kvinnliga 
egenskaper som jag använt som redskap för min analys. 
 
Nikolajevas teorier kopplas ihop med Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet. I 
detta genussystem finns två logiker, den ena logiken är dikotomi, isärhållandets tabu: 
man ska inte blanda manligt och kvinnligt. Den andra logiken är hierarki: mannen är 
normen, det normala och allmängiltiga. Det finns även något som Hirdman kallar för 
genuskoreografi vilket är det spel människor för när de går över gränserna mot det andra 
könet.  
 
Denna studie är litteratursociologisk där jag studerat samhället i litteraturen. Undersök-
ningen gjordes med en kvalitativ textanalys av innehållet i de utvalda böckerna. Inne-
hållet har analyserats med hjälp av hermeneutik. Inom hermeneutiken är uttolkarens 
förförståelse viktig och min förförståelse till detta arbete är ganska stor. Jag har under-

                                            
86 Lpfö98, s.8. 
87 Nikolajeva, 2000. 
88 Nikolajeva, 2004. 
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sökt liknande frågor tidigare och jag är bekant med Hirdmans och Nikolajevas teorier. 
Bilderboken är uppbyggd av två delar, text och bild. Jag tittade på alla delar, även 
omslag och försättsblad i de fall det varit av intresse för undersökningen. Både i text 
och bild är det personbeskrivningen som analyserats. Detta gjordes med hjälp av ikono-
text. Detta uttryck är myntat av Kristin Hallberg och hon beskriver ikonotxet som den 
”text” som uppstår ur interaktionen mellan ord och bild.89 
 
Slutsatserna i uppsatsen är att det både finns bilderböcker med jämställda genusstruktu-
rer, och böcker med mer förlegade genusstrukturer som lånas ut. Det är ofta utseende 
som är stereotypt med en stark isärhållning, även handlingar är ofta stereotypa. Inre 
tankar och relationer var inte lika ofta stereotypa. Flera av böckerna innehåller genusko-
reografi där personer går över genuskontraktens gränser. Jag tycker mig här se en ten-
dens till att pojkar får visa känslor och vara ledsna. Hierarkin med mannen som norm 
var inte så stark i de flesta av de studerade böckerna, men det finns undantag. 
 
Det verkar som om många lånar böcker med en eller några blandade karaktärer istället 
för böcker där alla karaktärer är stereotypa. I uppsatsen har en nutida genusdiskussion 
beskrivits som jag tycker visar vilken nivå genus har i samhället idag. Det går hand i 
hand med att de böcker jag tittat på verkar ha tagit ett steg mot mer jämställda genus-
strukturer än vad tidigare undersökningar visat. Är det bibliotekarier som påverkat lån-
tagarna, är det låntagarna själva som letat fram böcker eller är det samhället som har 
påverkat både bibliotekarier och låntagare? En svår fråga att svara på men flera av 
böckerna har en intressant genusstruktur och det visar att vi verkar vara på väg mot den 
bilden som läroplanen beskriver. Dock är de mest utlånade bilderböckerna inte riktigt 
där än. Utlåningsstatistiken kanske inte alls ser likadan ut om fem år. Det skulle vara 
intressant att se vilken utveckling utlåningsstatistiken har under en längre period. 
 

                                            
89 Hallberg, Kristin 1996, s.10f. 
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