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bilderböcker för barn 

 

English title: Female or male? – A gender study of the creation of the 

characters in some of the most popular children’s picture 

books today 

 

Författare:   Joachim Rosén 

 

Kollegium:   1 

 

Färdigställt:   2011 

 

Handledare:   Christian Swalander 

 

Abstract:   The aim of this Master’s thesis is to examine how gender 

is described in some of the most popular children’s picture 

books in year 2007 and 2008. The theory used is based on 

Berger’s and Luckmann’s theory about Social construction, 

Bjerrum Nielsen’s and Rudberg’s theory about Gender 

socialization, Gens’ theory How girls becomes women and 

boys becomes men and Hirdman’s theory about Gender 

contracts.  

 

The method used is an analysis of ideal types. The direction 

of the method is partly hermeneutical. The ideal types used 

in this thesis are based upon Max Weber’s ideal types. I have 

constructed three ideal types which I use in this thesis. These 

three are: traditional behavior, varying behavior and 

contrasting behavior. In ten picture books, I have picked 

some characters from each book, both children characters 

and adult characters, and put them into one of the ideal type 

groups. I will describe the method of selections of books and 

characters later in the thesis. 

 

The result shows that everyone of the children characters’ 

behavior in the books are in contrast to the traditional gender 

structures in the society. The adult characters, though, have a 

more even distribution to the three ideal types groups. This 

result is a contrast to the result of several science papers on 

this subject through the years. According to this result, it 

seems like the writers of children´s picture books over the 

last years have become more conscious of the traditional 

gender system and is therefore more willing to give the 

characters contrasting behavior due to the traditional gender 

roles. 

 

Nyckelord:  barnlitteratur, bilderböcker, bokkaraktärer, könssocialisation, 

genus, genusnormativt beteende 
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1. Inledning 
 

Redan i samma stund som vi föds inleder vi en resa, en resa som formar oss till den 

människa vi är. Vi förses, genom bland annat interaktion och relation med andra 

människor, under resans gång med egenskaper och värderingar som skapar vår identitet. 

En del av detta är vår könsidentitet. Ett övervägande antal av oss människor har, genom 

historien, vuxit in i traditionella genusmönster. Flickor har vuxit in i den traditionella 

kvinnorollen på samma sätt som pojkar har vuxit in i den traditionella mansrollen. 

Pojkar har tagit till sig det manliga sättet att vara och flickor har tagit till sig det 

kvinnliga, med allt vad det innebär i vårt samhälle.  

 

Jag har tidigare arbetat som förskollärare och har på nära håll kunnat observera hur 

flickor och pojkar, i de allra flesta fall, redan under sina första levnadsår tillskansar sig 

ett visst beteende som är kopplat till genus. Förklaringarna till detta är många och 

dessutom av en synnerligen komplex karaktär. I grunden rör det sig om den klassiska 

tvistefrågan när det gäller människors utveckling, det vill säga om fenomenet är 

biologiskt eller socialt betingat. I den här uppsatsen kommer jag att intressera mig för de 

faktorer som har med det sociala att göra.  

 

En viktig faktor i samhället, som har en påverkan på barn och ungdomar i dess sociala 

utveckling, är media, såväl TV som video, datorspel och tidningar. Det jag är 

intresserad av att undersöka är dock de skönlitterära böcker som är skrivna för barn. 

Min grundläggande hypotes är att kulturen och böckerna är en del i barns 

socialisationsprocess. Därför började jag fundera över några frågor gällande detta.  Hur 

skildras samhället och de sociala strukturerna i dagens svenska barnböcker? Vilka roller 

har karaktärerna? Vilken roll spelar egentligen de budskap som kan läsas i böckerna, 

explicit eller implicit, för barnens utveckling mot den egna könsidentiteten? Det här är 

några av de frågor som jag blev intresserad av i begynnelsefasen av detta uppsatsarbete. 

Det är frågor som har fått revideras efter hand för att kunna passa in i uppsatsens helhet, 

men som ändå ligger där som grund för mina funderingar. 

 

Jag kommer i den här uppsatsen att inrikta mig på karaktärsgestaltningarna i några av 

dagens mest populära bilderböcker för barn. I min teoridel kommer jag att redogöra för 

de mekanismer som traditionellt sett har bidragit till att skapa könsidentitet för barn. 

Därefter kommer jag att försöka knyta dessa teorier till bilderböckerna och dess 

karaktärer. 

 

1.1. Bakgrund 
 

Det här är en uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. En gren inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen är litteratursociologi. Litteratursociologi är ett 

ämne som kan delas in i tre områden ”litteraturen i samhället”, ”samhället i litteraturen” 

och ”litteratursamhället”. Den första behandlar hur skönlitteraturen kan påverka 

samhället, den andra riktar in sig på hur skönlitteraturen skildrar samhället och den 

tredje går in på litteraturens kringliggande faktorer som t.ex. samhälleliga villkor för 

bokmarknaden, författarna och bokförlagen.
1
 Den här uppsatsen kommer att beröra de 

två första områdena och detta med en koppling till genus. I kursplanen vid 

                                                 
1
 Furuland, Lars & Svedjedal, Johan. (red) (1997). Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, 

Studentlitteratur, Lund sid. 69-74. 
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Bibliotekshögskolan i Borås för kursen Litteraturen och samhället i ämnet Biblioteks-

och informationsvetenskap, år 2007, var ett av målen: ”att analysera skönlitterära verk 

med avseende på hur de avspeglar idéer och förhållanden i samhället”.
2
 I samma ämnes 

kursplan för kursen Barn och medier, år 2007, fanns målet: ”formulera och 

kommunicera en vetenskapligt grundad förståelse för mediers roll i barns och 

ungdomars liv”.
3
 Detta är två mål som sammankopplas i den här uppsatsen. Som jag i 

inledningen skrev, och som jag strax kommer att vidareutveckla, ligger det andra av 

dessa två mål som grund för uppsatsens tillkomst. Jag kommer kort att beskriva vilken 

roll boken som medium kan spela i barns liv och socialisation. Det första av de tidigare 

nämnda målen från Bibliotekshögskolan kommer jag mer in på under min analys, där 

jag går in på vilken relation böckernas karaktärsgestaltningar har till det traditionella 

genusmönstret i vårt samhälle.  En bibliotekarie bör, enligt mig, vara väl insatt i frågor 

som dessa för att kunna vägleda användarna på vägen mot ett jämställt samhälle. 

 

Uppsatsen är, alltså, en litteratursociologisk studie med fokus på genus inom 

barnlitteraturen. Den kommer att handla om dagens bilderböcker för barn. Mitt 

analysmaterial kommer att bestå av boktitlar från Bokjuryns bästalista i genren 

bilderböcker för barn i åldrarna 0-6 år, för år 2007 och 2008. Bokjuryn startade år 1997 

och har till uppgift att utse årets mest populära barnböcker. De ger varje år ut en lista på 

barnböcker som baseras på en röstning bland barnen själva. De finns flera olika listor 

för olika ålderskategorier. Alla barn få rösta på maximalt 5 böcker som givits under ett 

år.
4
 Detta är alltså de böcker som är de populäraste under året enligt barnen själva. 

Anledningen till att jag till slut valde nutida skönlitteratur var att jag läste en del om hur 

tankarna och debatterna hade gått inom det här ämnet historiskt sett, därför tyckte jag att 

det kändes angeläget att göra en undersökning över hur det såg ut inom barn- och 

ungdomslitteraturen idag. 

 

Då min nyfikenhet från början bottnade i funderingar kring litteraturens roll i barns 

skapande av sin könsidentitet, tog jag som utgångspunkt fasta på en egen hypotes om att 

skönlitteraturen spelar en roll i denna könsidentitetsutveckling. Jag ville då undersöka 

hur stor denna roll är. Efterhand insåg jag dock att det skulle bli väldigt svårt pröva 

denna hypotes och få ett konkret svar med validitet. Detta ledde till att jag nöjde mig 

med att, helt enkelt, konstatera att skönlitteraturen är en del i hela den stora process som 

formar ett barns könsidentitet. På så sätt kunde jag istället inrikta mig på att reda ut hur 

de skönlitterära barnboksförfattarna skildrar genus i sina böcker.  

 

Nästa steg blev att klargöra för mig själv vad jag egentligen ville analysera i böckerna. 

Jag visste att det var någon form av karaktärsanalys som jag ville ge mig in på. Frågan 

var då vilka karaktärer jag ville analysera. Jag ville försöka att göra en helt jämställd 

analys, rent genusmässigt sett, alltså inte fokusera på vare sig den kvinnliga eller 

                                                 
2
http://www.hb.se/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=N

ONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B7%5D%2FBHS%2FStudent%2FN%C3%

A4rutbildning+tom+ht06&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B7%5D%2FBHS%2

FStudent%2FN%C3%A4rutbildning+tom+ht06%2FC_littsam_ht07.pdf&VERSION_NAME=NONE&V

ERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false 
3
http://www.hb.se/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization&ID=NONE&KEY=N

ONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B7%5D%2FBHS%2FStudent%2FN%C3%

A4rutbildning+tom+ht06&DOC_NAME=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B7%5D%2FBHS%2

FStudent%2FN%C3%A4rutbildning+tom+ht06%2FC_barnomedier_h07.pdf&VERSION_NAME=NON

E&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false 
4
 http://barnensbibliotek.se/Bokjury/Förvuxna/tabid/547/Default.aspx 
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manliga sidan. Det blev slutligen en fråga om jag skulle koncentrera mig på att 

analysera skildringar av barnkaraktärer eller vuxenkaraktärer, eller kanske en 

kombination av dessa båda. Svaret blev det sistnämnda.  

 

Jag resonerade som så, att en genusanalys av vuxenkaraktärer innebär att man sätter vikt 

på de könsroller som finns skildrade i de vuxna människornas agerande och som barnen 

bevittnar och tar sedan tar efter. En genusanalys av barnkaraktärer, å andra sidan, 

medför att man fokuserar på det beteende som barnen har i böckerna, ett beteende som 

alltså hade varit påverkat och inlärt av vuxnas beteende i hög grad, om det hade varit i 

verkligheten. Nu är det ju dock inte verkligheten jag ska analysera, utan fiktionen, vilket 

innebär att det beteende som pojk- och flickkaraktärerna i böckerna har, inte är påverkat 

av yttre faktorer, utan enbart format av författarna. Jag funderade vidare på hur barn 

påverkas av litteraturen och kom fram till att det rimligtvis är böckernas barnkaraktärer 

som barnen identifierar sig med och kanske, sedermera, tar efter. Detta gör att det i 

utgångspunkten vore mest naturligt att göra en analys av hur barnkaraktärerna skildras. 

Efter en del bakgrundsläsning kom jag dock fram till att det, i första hand, är de vuxnas 

bemötande av, och relationer till, barnen som är den viktigaste delen i barns 

könsidentitetsskapande. Detta innebar att jag bestämde mig för att jag ville få med både 

vuxen- och barnkaraktärer i min analys.  

 

En grundläggande tanke för min uppsats är alltså bokens inverkan på barns 

socialisation. Därför vill jag nu, i de kommande två kapitlen ge en bakgrund till hur 

barn reagerar på, och tar till sig, kulturen i allmänhet och boken i synnerhet.  

 

1.1.1. Barns möte med kulturen 

 

Ulla Rhedin forskar i bilderböcker för barn och hon har ”bilderboken i ett 

tvärvetenskapligt perspektiv” som specialområde. I sin bok Bilderbokens hemligheter 

tar hon upp olika aspekter på hur barn tar till sig bilderboken och vad som är viktigt vid 

författandet av en bilderbok, bl.a. struktur och bildens och textens samverkan. 

 

Hon ser barn i ålder 2-7 år, i den ålder de vanligtvis tar till sig bilderböcker, som en 

odifferentierad publik när det gäller både texten och bilden. Med det menar hon att barn 

i den åldern, i de flesta fall, är beroende av vuxnas uppläsning av texten. Även när det 

gäller tolkandet av bilderna i böckerna har barn ett annorlunda förfarande än vuxna. Det 

vi vuxna tar för en självklarhet som t.ex. att se en bild tredimensionellt med perspektiv 

är inte en självklarhet för ett barn i den här åldern. Ett föremål som är väldigt litet på en 

bild kan en vuxen se som ett föremål som befinner sig väldigt långt bort medan att barn 

kanske kan se det enbart som ett litet föremål.
5
 Det kan på detta sätt vara väldigt svårt 

för en författare att åstadkomma en bilderbok som får den betydelse för barnet som 

författaren själv tänkt sig. Barnet gör alltid sina egna tolkningar, vilket också 

naturligtvis är beroende på vilken ålder barnet har. Å andra sidan finns det ingenting 

som barnet inte accepterar. De skapar sig alltid en förståelse av innehållet i boken.
6
 

 

Barns möten med kulturen och, framförallt, olika medier blir allt vanligare i dagens 

samhälle. Det är ett myllrande utbud av barnprogram på tv, dvd-filmer, tv-spel och inte 

minst berättelser och spel på datorn. Men bland dessa har boken en unik tillgång i det att 

den är en långsam konstart. Barn kan bläddra fram och tillbaka i en bok, ensam eller 

                                                 
5
 Rhedin, Ulla (2004), Bilderbokens hemligheter, Alfabeta Bokförlag, sid. 17-20. 

6
 Ibid, sid. 26. 
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tillsammans med en vuxen, och skapa sig en mening. I och med att bilderna i en 

barnbok hör ihop, det finns ett före och ett efter, innebär detta att det också händer något 

emellan bilderna. Detta är händelseförlopp som bara kan tolkas in och diskuteras.
7
 

Denna långsamhetskultur, som Rhedin kallar det, med läsande och tittande i 

bilderböcker är en viktig kulturell aktivitet för små barn i dagens västerländska 

samhälle, där tänkandet, historiskt sett, har varit skriftspråksbaserat. En av bokens 

viktigaste förtjänster är också att den vidmakthåller en viss långsamhetskultur i vårt 

samhälle.
8
 

 

Enligt Rhedin är bilderboken ofta en "dörröppnare" till kulturen för barn. Det är genom 

den barnet utvecklar sin lyssnar- och betraktarkompetens. Redan från början är 

pekboken ofta en av de saker som har högst status bland barnets leksaker.
9
 Vidare 

refererar Rhedin till den amerikanske psykologen Howard Gardner när hon beskriver att 

det under det första levnadsåret öppnas ett helt universum av mening för barnet, då det 

börjar reflektera över företeelser i omvärlden.
10

  

 

I detta universum av mening befinner sig alltså barnet redan från början i sitt liv och det 

är här barnet börjar sin vandring mot den människa det sakta formas till. Mötet med 

litteraturen har sin del i denna vandring och det är alltså den delen som jag vidare ska 

fokusera på i den här uppsatsen. 

 

1.1.2. Litteraturens betydelse för barns identitetsskapande 

 

En viktig del i bakgrunden till den här uppsatsen är alltså litteraturens påverkan på barn 

och, i förlängningen, dess påverkan på formandet av en könsidentitet. 

 

I sin bok Modig och stark har Lena Kåreland studerat skönlitteratur och genus i förskola 

och skola. Bland annat går hon in på den roll litteraturen har när det gäller barns 

identitetsskapande. Hon menar att det är av stor betydelse för förskolebarnet hur män 

och kvinnor, flickor och pojkar skildras i litteraturen. Detta är minst lika viktigt som att 

se på proportionerna mellan fördelningen av manliga och kvinnliga karaktärer. Hon 

refererar bland annat till en artikel av Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach, 

som diskuterar hur barn påverkas av de bilder av kvinnligt och manligt som de möts av i 

barnböckerna. De menar att barnböckerna förmedlar samhällets syn på vad som är 

manligt och kvinnligt, eftersom de förtydligar sociala och kulturella mönster och 

värderingar. Barnen kan därmed få en grogrund till att bete sig på ett visst sätt. Kåreland 

drar slutsatsen att böckerna är en del i de erfarenheter barn utgår ifrån när de skapar en 

könidentitet.
11

 

 

Kåreland går också in på hur barn reagerar på böcker vars handling innehåller 

genusmönster som inte stämmer överens med verkligheten. Hon ställer sig frågan om 

sådana böcker kan skapa förvirring hos barnet. Bronwyn Davies, verksam inom bland 

annat den samhällsvetenskapliga forskningen, hävdar att det är viktigt att studera hur, 

och i vilken mån, barnböckerna ger barnen möjligheter att upptäcka vilka roller som är 

                                                 
7
 Ibid, sid. 34. 

8
 Ibi, sid. 77-78 

9
 Ibid, sid. 52-54. 

10
 Ibid, sid. 57. 

11
 Kåreland, Lena (2005), Modig och stark - eller liga lågt - Skönlitteratur och genus i förskola och skola, 

Bokförlaget Natur och kultur, Stockholm, sid. 125-126. 
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möjliga för dem att inta som individer. Det, och inte enbart att studera hur den reella 

eller ideala världen beskrivs, är av stor vikt, menar hon.
12

 

 

I sin bok Hur pojkar och flickor gör kön ger Davies en bild av hur barns könsidentitet 

konstrueras socialt. Bland annat tar hon upp hur barn reagerar på feministiska sagor. 

Davies pekar på uppdelningen av verklighet och fantasi som en avgörande faktor när det 

gäller att upprätthålla den moraliska ordningen, där fantasin och det påhittade är det som 

man inte kan, eller bör, göra i den riktiga världen. Barn ställs genom fantasin inför 

modeller av verkligheten. Genom dessa modeller och genom berättelser tar barn till sig 

en social ordning med både möjligheter och begränsningar. De texter och bilder som 

finns i de berättelser och sagor som barnen hör har ett innehåll som hjälper dem att tolka 

sina positioner och sätta sig själv i ett sammanhang i den sociala världen. Med 

uppdelningen av verklighet och fantasi menar Davies, att texten i sagorna ofta är en 

blandning mellan händelser som mycket väl skulle kunna inträffa i verkligheten och 

karaktärer och handling som ingen skulle kunna ta på allvar. Hon menar vidare att det 

för det mesta är relationerna i sagorna som är verkliga. Alltså relationerna mellan de 

olika karaktärerna, mellan t.ex. könen eller mellan barn och vuxna. Det är dessa som 

skapar det politiska budskapet och den sociala värld som berättelserna kan byggas på.
13

 

Davies anser därför att det är av stor vikt att man inte bara fokuserar på innehållet vid en 

analys av sagor och berättelser för barn. Man bör också fokusera på metaforerna och 

relationerna, där man kan upptäcka olika maktmönster. De relationer som texten 

innehåller är betydelsefulla för att läsaren med fantasins hjälp ska kunna sätta sig in i, 

och identifiera sig med, texten.
14

 

 

Hur barn skapar en identitet är givetvis beroende på samspelet mellan sociala, 

biologiska och psykologiska faktorer. En barnbok kan självklart inte på egen hand ge ett 

barn en identitet. Däremot kan det vara så att om böckerna ger en verklig bild av hur 

samhället ser ut så kan detta hjälpa till att cementera barns uppfattning om t.ex. hur 

samhället ska se ut och vad som är manligt och vad som är kvinnligt. På så sätt menar 

Bronwyn Davies, att det är viktigt med böcker och berättelser för barn som bryter mot 

den traditionella genusstereotypin. Det är viktigt att barnen på detta sätt får nycklar till 

hur de ska kunna utvecklas som individer. Enligt Davies är det stora flertalet sagor av 

det slag, att de ger en klassartad och sexistisk bild av verkligheten. Detta innebär att 

barn, genom dessa sagor, lär sig att se sig själva som antingen kvinnor eller män med de 

mönster av makt som denna genusmässiga tudelning medför (detta är något jag kommer 

att återkomma till i mitt teorikapitel senare) .
15

 Å andra sidan; barnböcker vars handling 

bryter mot hur verkligheten ser ut, och t.ex. mot den traditionella genusordningen, kan 

initialt föra med sig att barnen opponerar sig mot dess innehåll, men kan likväl skapa en 

diskussion och väcka tankar om att världen kan vara annorlunda. Detta är naturliga 

reaktioner för barn som under sina tidigare levnadsår har tillägnat sig en bild av hur man 

ska vara och hur världen och samhället ska se ut. Davies ger flera exempel på barns 

reaktioner på olika sagor och oftast bemöts sagor där könsrollerna inte är de 

traditionella med motsträvighet till en början.
16

 Dessutom är det så att gamla 

berättarstrukturer är svåra att bortse ifrån när nya barnböcker skrivs. Dessa strukturer är 

                                                 
12

 Davies, Bronwyn (2003), Hur flickor och pojkar gör kön, Liber AB, Stockholm, sid. 67 
13

 Ibid, sid. 65-66. 
14

 Ibid, sid. 68. 
15

 Ibid, sid. 69-70. 
16

 Ibid, sid. 70-82. 
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starka beroende på att barn redan är bekanta med dem och förstår dem.
17

 Även Lena 

Kåreland tar upp frågeställningen om hur barn reagerar när de ställs inför sagor där t.ex. 

metaforerna för vad det innebär att vara kvinna eller man kastas om. Hon refererar till 

sagoforskaren Jack Zipes studier då hon konstaterar att traditionella sagor, med mer 

moderna referenser, kan skaka om och störa läsaren, så att den tappar sin positiva 

inställning till det som är normen och istället tvingas till en mera vidsynt bild. Hon ger 

här ett exempel på att en sådan saga skulle kunna vara en Törnrosa som har försetts med 

mer maskulina drag.
18

 

 

När det gäller de böcker som jag ämnar analysera i den här uppsatsen, alltså 

bilderböcker, tillkommer ytterligare en variabel, nämligen bilden, vilken kanske är den 

allra viktigaste för små barn. Framförallt när de sitter och tittar för sig själva i böckerna. 

Konstvetaren Ellena Handler Spitz har gått in på hur barn reagerar inför bilderna. Bland 

annat tar hon upp deras reaktion på bilder som avviker från det traditionella 

genusmönstret. I en av sina studier ger hon ett exempel från bilderboken Pierre av 

Maurice Sendak, som handlar om ett lejon som är en pojke, men som har ett har ett sätt 

att bete sig som gör det svårt att bestämma dess kön. Barnen visar enligt Spitz 

tveksamheter inför detta och de som visade allra mest tveksamhet var pojkarna. Spitz 

ser dock, i likhet med Davies, positivt på böcker vars bilder ger en mer komplex syn på 

frågan om den traditionella genusordningen, där mannen är överordnad. Detta påvisar 

för barnen att det finns alternativ i samhället och att allt inte behöver vara på ett visst 

sätt.
19

 Spitz hävdar vidare att barn reflekterar bokstavligt på de bilder de ser. Hon menar 

att om man t.ex. visar ett barn en bilderbok där Peter Pan lär sina vänner att flyga är det 

inte omöjligt att barnet försöker imitera detta själv, vilket förstås kan medföra vissa 

risker. Små barn behöver mycket tid med bläddrande fram och tillbaka i böcker för att 

lista ut vad som egentligen är fantasi och vad som är verklighet. Dessutom kan små barn 

ofta reagera med samma känslor inför bilder som inför det verkliga livet, vilket borde 

innebära att bilderna har betydelse även vid formandet av en identitet.
20

 

 

1.2. Problemformulering 
 

Genom alla tider har det funnits stora skillnader mellan människor, när det gäller 

förutsättningar att lyckas, oavsett om man pratar om klass, ras eller kön. Dagens 

västerländska samhälle utgör inget undantag. Möjligen har medvetenheten om dessa 

skillnader ökat. Men därifrån till att få en förändring till stånd, och att göra någonting åt 

det, är steget långt. Ett första steg mot detta kan vara att titta på de 

socialisationsprocesser som bidrar till att skapa dessa skillnader. I den här uppsatsen är 

det alltså genusskillnaderna som står i fokus. 

 

Skillnader mellan genus skapas i vårt samhälle, skillnader som i många fall utvecklas 

till orättvisor. Varför skapas dessa skillnader och hur går det till när ett barn socialiseras 

till en viss individ och till att tillhöra ett visst kön utefter ett traditionellt mönster? 

 

                                                 
17

 Ibid, sid. 97. 
18

 Kåreland, Lena (2005), Modig och stark - eller ligga lågt - Skönlitteratur och genus i förskola och 

skola, Bokförlaget Natur och kultur, Stockholm, sid. 127-128. 
19

 Spitz, Ellen Handler (1999), Inside Picture Books, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 

sid.136-141. 
20

 Ibid, sid. 207-208. 
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Som jag redan varit inne på har litteraturen en del i hur barn skapar sin identitet och i 

hur genus skapas och befästs. Detta innebär alltså att litteraturen också måste dra sitt 

strå till stacken när det gäller att skapa jämställda förutsättningar. Förutsättningar för 

barn att få socialiseras på ett sätt som inte innebär att de, per automatik, faller in i 

traditionella genusmönster. Men gör litteraturen det idag och hur kan man se om den 

gör det eller inte? Och hur ska litteraturen, eller de författare som skapar den, i så fall 

göra för att lyckas med det? Det här är också väldigt viktiga frågor att ha med sig i 

bagaget som bibliotekarie i allmänhet och, i det här fallet, barnbibliotekarie i synnerhet.  

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att skapa en bild av hur karaktärerna i dagens 

bilderböcker för barn skildras och då med fokus på könsgestaltningarna. Jag vill se om, 

och i så fall hur, det förekommer en gestaltning av karaktärerna som är traditionellt 

genusnormativ och om författarna skildrar barns könssocialisation som den har sett ut i 

samhället historiskt sett. Jag vill också se på vilka faktorer som kan ha format 

karaktärerna.  

 

De bidrag till forskningen inom det här området som jag hoppas att den här uppsatsen 

ska ge är, dels hur några av dagens barnboksförfattare skildrar genus i sina böcker och 

dels, utifrån de resultat jag får fram, inleda en diskussion kring hur karaktärsskildringar 

i böcker kan spela en roll i barns verkliga könssocialisation. 

 

I den här uppsatsen vill jag titta på hur böckernas karaktärers genus skildras och 

gestaltas. En viktig del i detta är att titta på vuxenkaraktärernas bemötande av 

barnkaraktärerna, alltså en fokusering på deras handlande och beteende. Jag vill också 

se på barnkaraktärerna och här framförallt fokusera på deras samspel och lek. Jag har 

valt att ha en övergripande frågeställning som omfattar karaktärernas generella 

genusbeteenden. Därefter kommer jag att ha två underliggande frågeställningar som 

handlar om interaktionen och samspelet karaktärerna emellan. Tanken är att 

frågeställningarna ska kopplas till de beteenden och handlanden som kvinnor, män, 

pojkar och flickor traditionellt sett har haft i vårt samhälle, alltså de som kan ses som 

genusnormativa beteenden. Något som jag kommer in på i teorikapitlet. 

 

Mina frågeställningar blir följande: 

 

 Hur genusnormativa är könsgestaltningarna av karaktärerna i några av dagens 

bilderböcker för barn? 

 
  Hur skildras vuxenkaraktärernas bemötande av och interaktion med barnkaraktärerna med 

avseende på genusnormativ könsgestaltning? 

 

 Hur skildras barnkaraktärernas lek och samspel med varandra med avseende på genusnormativ 

könsgestaltning? 

 

Hur jag ska svara på dess frågeställningar kommer jag att beskriva kort i 

dispositionskapitlet, som nu följer. 
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1.4. Disposition 
 

För att lättare kunna följa den röda tråden i den här uppsatsen ska jag här förklara hur 

den är disponerad och hur min tankegång är. För det första har jag, i uppsatsens 

bakgrundskapitel, påvisat att böcker är en påverkande kraft i barns socialisation. Det 

som barnen läser, eller får höra och se, i de skönlitterära böckerna är av stor betydelse i 

den process som barnen går igenom när de skapar sin identitet. Detta konstaterande är 

alltså grunden till uppsatsens tillkomst. Jag har efter det beskrivit min 

problemformulering, mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

I och med att detta är en uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskapens gren 

litteratursociologin, kommer det att innebära att jag kommer att knyta verklighetens 

samhälleliga mönster till litteraturen. För att svara på mina frågeställningar tänker jag, i 

teoridelen, att redogöra för hur barn skapar sin könsidentitet i samhället genom att 

använda mig av diverse teorier och texter om barns könssocialisation. Jag vill här 

beskriva hur barn formar sin identitet från tidig barndom till ungdomstid. Framförallt 

vill jag specialstudera vissa enskilda faktorer inom barns könssocialisation. Faktorer 

som jag senare även kan ha användning för när jag analyserar mitt empiriska material, 

alltså de bilderböcker som jag har valt ut. Fokus under analysen kommer att ligga på att 

studera hur, och om, författarna lyfter fram dessa faktorer hos karaktärerna i böckerna. 

Detta kommer jag att göra genom en idealtypsanalys (exakt vad denna går ut på 

återkommer jag till i metodkapitlet).  Poängen är att jag i slutändan ska kunna diskutera, 

dra slutsatser och ställa det jag hittar i bilderböckerna i relation till samhällets 

traditionella genusmönster.   

 

1.5. Avgränsningar 
 

Det analysmaterial jag tänker använda mig av kommer från Bokjuryns 10-bästalista för 

bilderböcker för barn i åldrarna 0-6 år för år 2007 och 2008. Jag kommer att göra en 

kvalitativ studie av böckernas karaktärer, både på de vuxna karaktärerna och 

barnkaraktärerna. Detta innebär att jag bland de 10 böcker som finns på Bokjuryns lista 

har varit tvungen att välja ut dem där det både finns vuxna karaktärer och barnkaraktärer 

representerade. Jag kommer enbart att analysera genusmässiga mönster och därmed 

lämna andra variabler, som t.ex. klasstillhörighet, därhän. I och med att det är 

bilderböcker jag analyserar så kommer jag att analysera både bilder och text. Då 

Bokjuryns lista innefattar både böcker skrivna av svenska författare och böcker av 

utländska författare översatta till svenska, så kommer jag att analysera båda 

kategorierna. Det finns förstås också böcker skrivna av såväl manliga som kvinnliga 

författare. Detta är inget jag kommer att fästa någon uppmärksamhet vid i den här 

uppsatsen. Alla böcker är ganska nyskrivna och utgivna på svenska det år de är med på 

Bokjuryns lista.  

 

1.6. Centrala begrepp 
 

För att få ett bättre grepp om vad jag skriver om och hur jag tänker och resonerar kring 

olika begrepp, så vill jag först definiera vad jag egentligen menar med några av de 

viktigaste termerna som jag använder mig av. Det finns några nyckelbegrepp för 

uppsatsen som jag skulle vilja definiera.  
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Först och främst vill jag ta upp begreppen kön och genus, och distinktionen dem 

emellan. Det här är ganska snårigt att reda ut eftersom båda begreppen används i diverse 

olika texter, ofta som synonymer. Vissa verkar föredra kön och andra genus. Det man 

kan säga är att begreppet kön är ett betydligt vidare begrepp som kan ha flera olika 

innebörder. Enligt Yvonne Hirdman är kön ett ”orent” ord, då det kan betyda allt från 

könsorgan till synonym för kvinna och man. Hirdman föredrar istället genus, som hon 

ser som mer renodlat. Det är ett begrepp som hon själv var med och introducerade i 

Sverige i början på 1980-talet. Genus är, enligt henne, ett ord som ger ett avstånd till det 

mer laddade ordet kön. Hon använder begreppet genus för att kunna beskriva hur man 

talar om och har talat om kön genom historien. Hon vill kunna tala om detta utan att 

löpa risken att bli missförstådd, vilket ordet köns mångbottnade betydelse skulle kunna 

leda till.
21

 I min uppsats väljer jag, precis som Hirdman, att i största möjliga mån 

använda mig av begreppet genus. Det är dock ofrånkomligt att jag ibland också kommer 

att använda ordet kön i olika ordkonstellationer. En av anledningarna till detta är att kön 

förekommer i flera andra av de teorier som jag kommer att använda mig av. Jag 

kommer t.ex. använda ordet kön i begreppet könssocialisation, som jag strax kommer 

att komma till. Jag kommer också använda det konsekvent när jag talar om könsidentitet 

och könsgestaltning, och ibland när det gäller könsroller. Dessutom har jag naturligtvis 

använt kön på de ställen där ordet inte är synonymt med genus. 

 

Två andra nyckelbegrepp för uppsatsen är barnlitteratur och könssocialisation. För det 

senare begreppet krävs också att jag går in på huvuddelen av termen, det vill säga 

socialisation. De här termerna kan, precis som de flesta termer, ha flera olika 

definitioner beroende på vem som definierar. Jag ska här ge de definitioner som jag 

använder mig av i den här uppsatsen. 

 

Barnlitteratur är på inget sätt någon ny företeelse, även om den inte har en lika lång 

historia som den vuxna skönlitteraturen. Om man ska se det ur ett globalt 

litteraturhistoriskt perspektiv så kan man hävda att den har existerat i åtskilliga sekler, 

men att bestämma exakt hur gammal den är, är svårt och det är inte heller något jag ska 

gå in på här, då det inte har någon relevans för den här uppsatsen. En av anledningarna, 

dock, till svårigheterna att datera uppkomsten av barn- och ungdomslitteraturen är 

frågan om vilka texter som egentligen kan betecknas som barnlitteratur. Med andra ord: 

vilken definition av barn- och ungdomslitteratur ska man använda sig av?  Denna fråga 

är betydligt viktigare att ta hänsyn till när man gör en uppsats av det här slaget. Lennart 

Hellsing resonerar, i sin bok Tankar om barnlitteraturen, om vad barnlitteratur 

egentligen är.
22

 Han pekar också på vikten av att definiera begreppet. Han ställer sig 

bland annat frågan om t.ex. Jonathan Swift och Alexandre Dumas skrev barnböcker och 

om klassiska sagor som Askungen och Tummeliten är barnlitteratur. Detta kan man 

hävda om man använder sig av den breda sociologiska definition som Hellsing skriver 

om. Denna innebär att man med barnlitteratur menar all slags litteratur som barn 

kommer i kontakt med, både det som de själva läser och det som de får berättat till sig, 

vilket kanske inte nödvändigtvis behöver vara ämnat för barn från början. Den 

definition som jag skulle vilja använda mig av är dock en variant av den som Göte 

Klingberg ger i sin bok Barnboken genom tiderna.
23

 I korthet innebär denna att 

barnlitteratur är den litteratur som har utgivits för barn.  

                                                 
21

 Hirdman, Yvonne (2001), Genus: om det stabilas föränderliga former, Liber förlag, Malmö, sid. 11-16. 
22

 Hellsing, Lennart (1999), Tankar om barnlitteraturen, Rabén&Sjögren bokförlag, Stockholm, sid. 17-

21. 
23

 Klingberg, Göte (1962), Barnboken genom tiderna : en översikt, Stockholm. 
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Begreppet könssocialisation är ett konstruerat begrepp, som inte verkar vara allmänt 

vedertaget då det inte förekommer speciellt flitigt i litteraturen inom området. Jag 

använder begreppet i den här uppsatsen då jag tycker att det är det begrepp inom kön- 

och genusområdet som bäst täcker in vad jag vill göra. Begreppet är en specificering av 

det vidare begreppet socialisation. Evenshaug och Hallen beskriver socialisation som 

”en process där individen tillägnar sig en bestämd grupps eller kulturs värderingar och 

livsmönster”.
24

 Evenshaug och Hallen menar att definitionen av socialisationsbegreppet 

ofta blir begränsat till att bara gälla individens anpassning till en viss social grupp. De 

anser därmed att utrymmet för individen att själv forma sitt liv och påverka samhället 

försvinner med en sådan definition. Med deras utvidgade definition får de också med 

individens möte med kulturen.
25

 Detta är därför en definition som jag tycker passar 

mina syften med den här uppsatsen på ett bra sätt. 

 

Med ovan nämnda socialisationsdefinition som grund kommer den definition som jag 

kommer att ha i ryggen då det gäller begreppet könssocialisation att bli: ”en process där 

barn formar sin könsidentitet genom tillägnandet av en grupps eller kulturs värderingar 

och livsmönster”. Denna definition, där kulturen tas med, ligger också närmare den 

förklaring av begreppet könssocialisation som Bjerrum Nielsen och Rudberg har i sin 

bok Historien om flickor och pojkar. De menar att könssocialisation är något som 

formar individen och skapar dess identitet, men det ligger inte bara på det sociologiska 

planet, utan också på det psykologiska planet. Det innebär att individen inte bara lär sig 

vad de ska göra, utan också vad de har lust till att göra. Flickor tillägnar sig alltså en 

vilja att göra kvinnliga saker och pojkar en vilja att göra manliga saker. Skapandet av en 

könsidentitet består, på så sätt, inte bara av inlärandet av normer och värderingar. Det 

viktiga, enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg, är att förstå individens motiv till sitt 

handlande. Med andra ord är det viktigt att se människan som en aktiv individ som 

medvetet tillskansar sig en egen vilja, istället för att vara ett passivt offer för yttre 

påverkan. Detta är viktigt för att verkligen förstå skapandet av en könsidentitet.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Evenshaug, Oddbjörn och Hallen, Dag (1992), Barn- och ungdomspsykologi, Gyldendal och 

Studentlitteratur, Lund, sid. 31. 
25

 Ibid. 
26

 Bjerrum Nielsen, Harriet och Rudberg, Monica (1991), Historien om flickor och pojkar – 

Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, Studentlitteratur, Lund, sid. 9-11. 
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2. Tidigare forskning 

 

Det finns en hel del forskning som, mer eller mindre, tangerar ämnet i den här 

uppsatsen. Min tanke är att försöka bygga vidare på en del av de trådar jag hittar i denna 

tidigare forskning.  

 

Jag har inte hittat någon forskning som har samma ingångspunkt som jag har i min 

uppsats, men jag tänker här redogöra för en del information som har kommit fram i 

olika studier som ligger i närheten av min. Jag kommer främst fokusera på sådant som 

jag kan ha användning av när jag senare gör min analys. 

 

Jag kommer att lägga upp min genomgång av den tidigare forskningen på så sätt att jag 

först gör en kort genomgång av hur vindarna har blåst i den svenska könsrollsdebatten i 

ett historiskt perspektiv då det gäller barnlitteraturen. Därefter går jag igenom en del av 

den forskning som tangerar mitt ämne, men ligger inom ungdomslitteraturen. Slutligen 

redogör jag för den forskning som mer direkt har betydelse för min uppsats, alltså den 

som riktar sig direkt mot barnlitteraturen.  

 

 

2.1 Könsrollsdebatter som är kopplade till innehållet i svensk 

barnlitteratur, i ett historiskt perspektiv 
 

Lena Kåreland gör i sin bok Möte med barnboken en historisk genomgång av 

barnboken. Hon ger en heltäckande bild av barnbokens historia och syften och hon 

behandlar den ur flera olika aspekter. Genusområdet tar hon upp på flera olika ställen.  

 

I början av 1900-talet rådde en ganska idyllisk stämning inom barnlitteraturen. En 

stämning som började luckras upp på 1920- och 1930-talet, då man kunde notera att en 

del sociala problem togs upp. Den sociala medvetenheten inom barnlitteraturen 

accentuerades efter det, undan för undan, genom 1900-talet och blev som starkast under 

1960- och 1970-talet. Det var också under 1960-talet som en mer medveten syn på 

barnböckernas könsroller trädde fram. Redan från början av 1900-talet fanns en 

uppdelning av pojk- och flickböcker, som var speciellt ämnade för respektive kön. Hur 

pojkarna och flickorna i dessa böcker skildrades ur ett könsrollsperspektiv diskuterades 

inte så mycket under 1900-talets första hälft. Under 1960-talet, däremot, blossade en 

könsrollsdebatt upp i samhället och denna speglade av sig också på barnlitteraturen. Det 

restes krav på en mer medveten syn på hur flickor och pojkars roller skildras i böckerna. 

Man såg det som viktigt att positiva förebilder kom fram i barnlitteraturen. Bland annat 

ifrågasattes de stereotypa könsrollerna i Elsa Beskows böcker starkt. Även under 1970-

talet förekom flitigt författare som ifrågasatte de traditionella könsrollerna, vilket också 

kom fram i böckerna. Från och med 1980-talet har dock denna könsrollsdebatt tystnat 

något då det gäller barnlitteraturen, även om det med jämna mellanrum blossar upp 

diskussioner om t.ex. avsaknaden av ”starka” flickor i barnböckerna.
27

 Även inom 

ungdomslitteraturen kunde man skönja könsrollsdebatten. På 1960-talet var det främst 

kvinnans och flickans roll som stod i fokus, men på 1970-talet började man även att 

                                                 
27

 Kåreland, Lena (2001), Möte med barnboken, Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, sid. 100-

105. 
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ifrågasätta mans- och pojkrollen i litteraturen. Flera författare började skildra pojkar 

som bryter mot det klassiska tuffa mansidealet och istället visar ömhet.
28

  

 

Den könsrollsdebatt som uppstod på 1960-talet initierades inom barnboksområdet av 

sociologen Rita Liljeström. Hon skrev en artikel med rubriken "Det ska böjas i tid" i 

tidskriften Hertha (1962:1), i vilken hon gick till angrepp på några pekböcker. Dessa 

böcker var utgivna av Svensk läraretidnings förlag Saga. De var rosa för flickorna och 

blå för pojkarna. Hon menade att dessa böcker styrde pojkar och flickor mot skilda 

intressen. I flickornas böcker fanns det tallrikar, kläder, frukter etc., medan man i 

pojkarnas böcker kunde hitta båtar, flygplan och bilar. Den könsuppdelade litteraturen 

började efter det att ifrågasättas mer och mer och under 1970-talet kom ett antal studier 

angående könsroller inom barnlitteraturen. 

 

Efter 1970-talet verkar det som om könsrollsdebatten inom barn- och 

ungdomslitteraturen ebbade ut något. Detta konstaterande utgör den historiska 

bakgrunden till att jag nu vill studera hur skildrandet av könsroller ser ut i dagens 

barnlitteratur. Jag kommer nu att fortsätta med att gå igenom en del av den forskning 

som finns idag, som har betydelse för min uppsats. 

 

 

2.2 Tidigare forskning angående genus i barn- och 

ungdomslitteraturen 
 

De flesta studier som jag har hittat, som gränsar till mitt ämne behandlar 

ungdomsböcker. Jag tänker därför först att gå igenom några av dem för att i nästa 

kapitel spetsa in mig mer på just bilderboksforskningen. 

 

Marika Andraes avhandling med titeln Rött eller grönt?, fokuserar på hur flickor och 

pojkar får sin könsidentitet i B. Wahlströms ungdomsböcker under perioden 1914-1944. 

Denna studie känns relevant för mig då den har ungefär samma utgångspunkt som jag 

har, alltså fokuseringen på hur barns könsidentitet formas i böcker. Skillnaden är att 

Andraes tar upp böcker för äldre barn och ungdomar, medan mitt intresse riktas mot 

bilderböcker för lite yngre barn. Dessutom behandlar jag nutiden, medan Andrae alltså 

gjorde sin studie på böcker från 1914 till 1944. 

 

Böckerna som givits ut i serien B. Wahlströms ungdomsböcker kom alltså, för första 

gången, ut redan 1914 och har fortfarande idag en stark position på den svenska 

bokmarknaden. Till en början handlade ungdomsböckerna om diverse äventyrshistorier, 

om hjältedåd etc, men år 1919 blev serien uppdelad i två olika inriktningar. I själva 

verket var det så att en ny inriktning togs fram, medan den gamla bestod. Den nya 

inriktningen vände sig särskilt till flickor. Uppdelningen i två inriktningar blev sedan 

extra tydlig mellan 1923 och 1924 då bokryggarna fick olika färger, rött för flickböcker 

och grönt för pojkböcker.
29

 

 

I det stora hela skildrar böckerna, som Andrae analyserar, den borgerliga familjen och 

de normer som pojkar och flickor brottas med där, under sin uppväxt och väg till 

                                                 
28

 Ibid. Sid. 121. 
29

 Andrae, Marika (2001), Rött eller grönt? - Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 

ungdomsböcker 1914-1944, B. Wahlströms förlag, sid. 13. 
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vuxenlivet. Familjen har en avgörande betydelse för den riktning som barnen eller 

ungdomarna utvecklas i.
30

 

 

Andrae beskriver en stor skillnad i den narrativa utveckling som sker i böckerna, 

beroende på om det handlar en flicka eller en pojke. När det gäller flickorna är det, 

generellt, så att de ska formas till ett, för kvinnorollen, idealt beteende. De ska lära sig 

att bete sig som en kvinna, vilket bland annat innebär att de ska uppskatta och se till sin 

familjs bästa i första hand. I de fall där flickorna har ett alltför irrationellt beteende, sett 

ur detta perspektiv, så sker en successiv omskolning. Det viktiga är att flickan i 

slutändan ska ha uppnått ett beteende som innebär att hon intar en mer vårdande 

position. Hon ska i första hand se till andras behov. I de äldsta böckerna avslutar också 

flickorna sin yrkeskarriär vid den tidpunkt då de träffar sin blivande man. Kvinnans 

uppgift och ansvar i den borgerliga familjen är först och främst att se till just familjens 

bästa. Detta innebär att det är en viss svårighet att införliva en yrkesarbetande kvinna i 

den borgerliga familjen. Medan den unga flickan, under böckernas narrativa förlopp, 

förändras och formas till kvinnor, så finns blir tillståndet mer statiskt när hon väl blivit 

till en vuxen kvinna. Då är hon, kort och gott, en hustru och en mor. När det gäller 

familjens bästa så finns det, i berättelserna, stora möjligheter för de unga flickorna att ta 

egna initiativ. Detta till skillnad från hur situationen är för agerande utanför familjens 

sfär. För flickornas del är det hela tiden relationer som står i centrum. De försöker alltid 

hitta sin position i samvaron genom att sätta den i förhållande till andra, vilket kräver att 

de förändras på ett sådant sätt att de flyter in i omgivningen. Viktiga drag för flickan i 

flickböckerna är alltså att inte vara i fokus, och att anpassa sig efter andras vilja. De är 

kontrollerade istället för impulsiva.
31

 

 

När det gäller pojkarna i pojkböckerna, så är deras narrativa mönster markant 

annorlunda. De har en mycket större möjlighet till utforskning, äventyr och frihet. 

Äventyret är det genomgående huvudtemat i pojkböckerna. Medan de unga flickorna 

ofta måste förändras för att sedermera införskaffa sig den ideala kvinnorollen, så 

framställs de unga pojkarna som presumtiva vuxna män. De har fortfarande inte den 

ansvarskänsla och kontroll som kännetecknar den ideala mansrollen, men de kan få 

agera ställföreträdande vuxna och de besitter redan flera egenskaper som ligger i 

enlighet med mansidealen. Man kan redan hos dessa unga pojkar se att männen har 

samhället som sin huvudsakliga ansvarsuppgift. Mannens uppgift är också att vara 

kvinnans och familjens försörjare. Utanför familjen så har mannen i stort sett bara att 

göra med andra män. Pojkarna lär sig därmed, i böckerna, främst att finna sig tillrätta i 

den samhälleliga, offentliga sfären, där männen härskar och de förbereds för detta 

offentliga liv.
32

 

 

I sin avhandling besvarar Andrae slutligen frågan om bokryggarnas färger, alltså rött för 

flickor och grönt för pojkar, kan stå som symbol för stopp och gå, som i ett trafikljus. 

Hon menar att detta stämmer på ett ytligt sätt. Pojkarna har betydligt större möjlighet till 

rörelse, medan flickorna får agera inom en trängre yta. Flickorna är ganska hårt styrda 

för att anpassa sig till att främja andras välbefinnanden, medan pojkarna har betydligt 

friare tyglar. När det gäller hur berättelserna är uppbyggda, så kan man se att både 

pojkarna och flickorna slängs ut i världen för att prova på hur det känns att vara vuxen. 
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För flickornas del är det dock så att de placeras ut i en situation, medan pojkarna själva 

ser till att de kommer i situationer, vilket gör att de formas in i en mansroll.
33

  

 

I motsats till de könsroller som Andre har beskrivit i B. Wahlströms ungdomsböcker, 

finns exempel på klassiska ungdomsböcker för flickor, där flickkaraktärerna är formade 

med mer gränsöverskridande könsidentitet. Judy Simons har gjort en studie i några 

1800-tals böcker där flickor har försetts med mer maskulina drag. Hon tittar här på hur 

kvinnliga författare, i sina böcker, tillåter flickkaraktärerna att bete sig på ett visst sätt 

utan restriktioner på ett feminint uppförande. Det hon kan se i de här böckerna är dock 

att de inte löper linan helt ut då det gäller gränsöverskridande könsidentiteter. Hon 

konstaterar bland annat att böckerna glorifierar den feminina uppkäftigheten och 

friheten och ger personligt utrymme i berättelserna för författarnas hjältinnor, som är 

både talangfulla och kreativa. Men på samma gång kan hon se att flickorna i 

berättelsernas narrativa framskridande hela tiden återgår till det traditionellt feminina 

och hon kan se ett förhärligande av moderskapet och de traditionellt kvinnliga 

influenserna, i motsats till den sterila manliga kulturen.
34

 

 

Många studier inriktar sig på antalet flickor och pojkar i böckerna. Mara L. Houdyshell 

och Janice J. Kirkland har gjort en undersökning om flickor som förekommer som 

huvudkaraktärer och i hjälteroller i prisvinnande barn- och ungdomsböcker under delar 

av 1900-talet. De gör en jämförelse mellan olika epoker från1922 till 1996. Det de 

kommer fram till i sin studie är att antalet böcker med flickor i centrala roller definitivt 

har ökat under denna period. Från att det har varit noll procent flickor i huvudrollen i de 

undersökta böckerna under tidsperioden 1922-1933 så ökade motsvarande siffra till 52 

procent under tidsperioden 1977-1996. De tittade också på sättet som dessa feminina 

huvudkaraktärer framställdes och kom fram till att under de sista 12 åren av de 

undersökta böckerna så demonstrerade samtliga flickor i huvudrollerna ett oberoende 

och stark självkänsla.
35

  

 

Ett exempel på djupare studier av könsrollerna i en speciell berättelse är Michele Fry´s 

studie angående könsrollerna i Harry Potter-böckerna. Hon har framförallt tittat på hur 

huvudkaraktärerna framställs ur ett genusperspektiv. Hon konstaterar här att bokens 

kvinnliga huvudperson, Hermione, i traditionell genusnormativ anda, är mycket mer 

känslosam gentemot andra än vad den manliga huvudpersonen, Harry, är. Däremot 

menar hon att det finns en dualism i böckernas huvudkaraktärer där båda visar upp mod 

och styrka, men där Harry också ibland utstrålar rädsla och tvivel på sig själv, samtidigt 

som Hermione visar upp kyla och logik. Detta är egenskaper som bryter mot den 

traditionella genusstereotypin. Dessutom menar Fry att Hermione, som hon är 

framställd, måste ses som en parallell huvudrollsinnehavare och inte enbart som Harrys 

medhjälpare.
36

 

 

I en studie av prisvinnande spanska barnböcker har Elizabeth Fouts gått in på 

framställningen av vuxenkaraktärerna i böckerna, framförallt barnkaraktärernas 
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föräldrar, vilket är något jag tycker är extra intressant för den här uppsatsens syfte. Hon 

gör en analys av samtida spanska barnböcker, men hon gör också jämförelser med äldre 

spanska barnböcker från perioden 1940-1969. Bland annat kan hon konstatera; att av de 

äldre böckerna fanns det inte en enda mamma som hade ett jobb. När det gäller de 

samtida böckerna är den siffran högre, men det är fortfarande väldigt få arbetande 

mödrar, bara 19 procent. Mödrarnas roll i böckerna är främst att ge omsorg och att vara 

hemmafruar. De tar, i hemmet, hand om de dagliga rutinerna som tvätt och matlagning. 

Fäderna, å sin sida, är i de äldre böckerna ofta frånvarande. När de är närvarande ges de 

dock en positiv bild där de bryr sig om barnens bästa och är av en mild natur. Detta 

gäller också för de samtida böckerna. Fäderna har i stort sett alltid arbeten som är 

könsstereotypiska, som t.ex. bonde, mekaniker eller fiskare. Då Fouts tittar på de vuxna 

som finns med i biroller i de samtida böckerna så kan hon konstatera att kvinnorna ofta 

är svagare än männen och beroende av dem både fysiskt och känslomässigt. Kvinnorna 

i birollerna är också mycket mindre mobila än männen. När det gäller 

huvudkaraktärerna, alltså barnen eller ungdomarna, så menar Fouts att man kan se en 

skillnad i att de feminina huvudkaraktärerna i de samtida böckerna har blivit bättre 

preparerade till att styra sina egna liv än de var i de äldre böckerna. Hon menar vidare 

att man kan se en trend som går mot mer komplexa och framgångsrika feminina 

huvudkaraktärer.
37

 

 

2.3 Tidigare forskning angående genus i bilderböcker 
 

Jag skulle nu vilja avsluta delen om tidigare forskning genom att ringa in den del av 

barnlitteraturforskningen som jag är särskilt intresserad av i den här uppsatsen, 

nämligen den som riktar in sig specifikt på bilderböcker. Det finns inom den genren 

också en del studier som gränsar till mitt område, dock ingen som direkt tar upp det 

ämne som jag vill göra, det vill säga en inriktning mot relationerna karaktärerna 

sinsemellan. 

 

När det gäller bilderboksforskningen tillkommer ett moment om man jämför med 

forskning runt exempelvis kapitelböcker, nämligen bilderna. För små barn är det 

bilderna som kanske utövar den allra starkaste påverkan, då det är de som går fram då 

det icke läskunniga barnet sitter ensam och tittar i en bok. På så sätt blir det, vid en 

analys av bilderböcker, ett samspel mellan vad bilderna säger och vad texten säger. 

 

Flera studier, som jag har hittat, tar upp fördelningen av pojk- respektive flickkaraktärer 

i huvudrollerna. Detta gör Angela M. Gooden och Mark A. Gooden i en studie som 

publicerades 2001. De undersökte antalet flick- och pojkkaraktärer i 83 bilderböcker 

under perioden 1995-1999, när det gäller kategorierna boktitlar, bilder och huvudroller. 

De jämförde också sina resultat, gällande boktitlarna, med en studie av S LaDow från 

1979. De kunde i sin studie se att förhållandet mellan pojk- och flickkaraktärer i 

boktitlarna hade jämnats ut. De kunde konstatera ett jämnt antal pojkar respektive 

flickor i såväl boktitlarna som i huvudrollerna. Däremot var pojkarna 

överrepresenterade i bilderna.
38
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Även Diane M. Turner-Bowker tar upp representationen i en studie där hon analyserar 

karaktärerna i trettio medaljvinnande böcker under åren 1984-1994. Hon tittade, liksom 

Gooden och Gooden, på vilka karaktärer som förekom i boktitlarna, bilderna och i 

huvudrollerna och analyserade dessa. Ett av hennes huvudmål med studien var också att 

titta på texten i böckerna och se vilka adjektiv som användes för att beskriva de olika 

karaktärerna. Hon kom fram till två huvudslutsatser. Den första var att förekomsten av 

flickkaraktärer i böckernas titlar och i bilderna var avsevärt lägre än förekomsten av 

pojkkaraktärer. Däremot var fördelningen ganska likbördig när det gäller huvudrollerna. 

Hennes resultat visade alltså en skillnad gentemot Gooden och Gooden´s resultat när det 

gäller andelen respektive karaktärer i boktitlarna. Deras resultat när det gäller bilder och 

huvudroller var likvärdiga. Den andra slutsatsen var att det, i böckerna, användes olika 

adjektiv för att beskriva pojk- och flickkaraktärer. Pojkkaraktärerna beskrevs i det stora 

hela som mycket mer kraftfulla, aktiva och handlingskraftiga än flickkaraktärerna. 

Däremot var flickkaraktärerna beskrivna i mer positiva ordalag än pojkkaraktärerna när 

det gällde värdering av karaktärerna. Vanliga adjektiv för att beskriva pojkkaraktärer 

var t.ex. stor, skrämmande, vild, förskräcklig, rasande, modig och stolt. Exempel på 

vanliga adjektiv som hon hittade för att beskriva flickkaraktärer var vacker, rädd, 

värdig, söt och svag. Turner-Bowker menar att, trots att man kan se åtskilliga exempel 

världen över på att kvinnor, trots allt, bryter mot traditionella genusnormer, så kan man 

aldrig se detta i bilderböckerna. I dessa presenteras istället hela tiden en modell som lär 

barnen att de har olika platser i samhället beroende på om de är pojke eller flicka.
39

  

 

År 1999 publicerade Clary A. Tepper och Kimberly Wright Cassidy en undersökning 

gällande genusskillnader i det känslomässiga språkbruket i bilderböcker för barn. Även 

de undersökte dessutom hur representationen såg ut när det gäller antalet flick- och 

pojkkaraktärer i böckerna och de kom här fram till i stort sett likvärdiga svar som i 

tidigare studier, det vill säga att flickkaraktärerna var klart underrepresenterade. 

Förhållandet enligt deras resultat var att flickkaraktärer förekom under en tredjedel av 

tillfällena medan pojkkaraktärer förekom under två tredjedelar av tillfällena. Detta 

förhållande bidrog till att de kunde hitta fler pojkkaraktärer som blev beskrivna med 

känslomässiga ord (i form av ilska, rädsla och gillar/älskar-uttryck), när de enbart såg 

till antalet. När de relaterade antalet karaktärer som blev beskrivna med känslomässiga 

ord, med antalet möjliga tillfällen hittade de ingen skillnad mellan pojk- och 

flickkaraktärerna. De hittade ingen skillnad heller när det gällde hur stor andel av pojk- 

respektive flickkaraktärerna som själva uttryckte känslomässiga ord. Tepper och Wright 

Cassidy menar att man i bilderböcker inte kan se samhällets stereotypa bild av pojkar 

som inte är lika bra som flickor på att uttrycka känslor. De hävdar vidare att de 

undersökta böckerna är överraskande fria från genusstereotypt beteende.
40

 

 

I Australien gjordes det år 2006 en studie av Jodi L Y Kok och Bruce Findlay. De 

tittade på om genusstereotypa inslag i australiensiska bilderböcker hade ökat sedan 

mitten på 70-talet. Även de tittade på förhållandet mellan manliga och kvinnliga 

karaktärer i huvudroller, boktitlar och illustrationer/bilder. De tittade också på 

djurkaraktärer. De kunde se att gapet hade minskat när det gäller antalet titelkaraktärer. 

På 70-talet var det ett stort övertag för manliga karaktärer/pojkkaraktärer i boktitlarna. 

Detta övertag var inte lika stort på 2000-talet. Detsamma gäller för könen på 
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djurkaraktärerna. Däremot kunde de, till skillnad från flera tidigare studier i andra 

länder, inte se så många uppenbara och konkreta bevis för genusstereotypa aktiviteter 

eller karaktärsdrag hos karaktärerna i böckerna, även om det på sina ställen fanns 

tendenser som kunde peka åt det hållet. De kunde inte heller se att manliga karaktärer 

beskrevs mer genusstereotypt än kvinnliga.
41

 

 

En liknande studie som den Fouts gjorde angående vuxenkaraktärer i spanska 

barnböcker har David A. Anderson och Mykol Hamilton gjort. Den publicerades 2005 

och till skillnad från Fouts ligger deras fokus, precis som mitt i den här uppsatsen, på 

bilderböcker för barn. De undersökte bland annat genusstereotypa föräldraroller i 200 

framträdande bilderböcker. De kunde konstatera att fadern var starkt underrepresenterad 

och när han förekommer så har han ofta en tillbakadragen och ineffektiv föräldraroll. 

Deras studie bekräftar deras hypotes om att mammorna i böckerna oftare är 

porträtterade som mer ömma och uppfostrande än papporna. När det t.ex. gäller att 

krama och bära barnen så gör mammorna det dubbelt så ofta som papporna i de 

undersökta böckerna och papporna ses aldrig pussa eller mata barnen. Även när det 

gäller att visa känslor så gör mammorna det oftare. I motsats till författarnas hypotes så 

stämmer detta också överens när det gäller att visa ilska och att skälla på barnen. 

Anderson och Hamilton hävdar slutligen att den genusstereotypa obalans i böckernas 

föräldraporträtt som de hittat kan vara en risk då de bidrar till att socialisera barnen 

under en viktig tid i deras utveckling, då just föräldraidentifikationen har en viktig 

roll.
42

 

 

Lena Kåreland analyserar i sin bok Modig och stark en hel del bilderböcker utifrån 

genusaspekter och vid några tillfällen vidrör hon det som jag är ute efter i min uppsats. 

Då de studier jag tidigare varit inne på till stora delar främst tar upp proportionerna 

mellan manliga och kvinnliga huvudpersoner går Kåreland mer in på det beteende och 

agerande som huvudkaraktärerna uppvisar. Inte minst intressant, för min del, är att se på 

vad hon kommer fram till när det gäller de vuxnas relationer till barnen. Hon gör bland 

annat en jämförelse mellan Benny och Malla i Barbro Lindgrens böcker om just nämnda 

huvudkaraktärer. Den första tecknad av Olof Landström och den andra av Eva Eriksson. 

Kåreland skriver att Benny i böckerna etablerar sin manliga identitet. Detta gör han 

genom att vara annorlunda och göra saker som är helt olikt det traditionellt kvinnliga. 

Malla, å sin sida, protesterar inte och gör inte några revolter gentemot de vuxna, som 

Benny gör. Hon tar mest till sig, och anpassar sig efter, mormoderns traditionellt 

kvinnliga värderingar och hon är relationsinriktad. Vid jämförelsen karaktärerna 

emellan kan Kåreland också se att Benny har ett mycket större område att röra sig inom 

än Malla. Han förflyttar sig ofta både fort och till många olika platser och situationer 

medan Malla går mer stillsamt och har mer vardagsnära uppgifter, som t.ex. att gå och 

handla.  

 

När det gäller de vuxna karaktärernas förhållningssätt gentemot barnen så skriver 

Kåreland att Bennys mamma har en väldigt kort dialog med sin son, samtidigt som hon 

hela tiden befinner sig inom hemmets sfär. Hon tilltalar aldrig Benny med ömma ord 

"kära" eller "lilla". Dialogen dem emellan består i stort sett enbart av uppmaningar från 

mamman till sonen. Malla har sin mormor som närmast vuxna referens i böckerna och 
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deras samtal är betydligt mer varierat än det Benny för med sin mamma. Kåreland 

menar att man, i böckerna, kan se klara återspeglingar av skillnader i det kvinnliga och 

manliga språkbruket, som bland annat den sociolingvistiska forskaren Jennifer Coates 

har observerat, där kvinnor har ett samarbetsinriktat sätt att konversera medan män 

samtalar på ett konkurrensinriktat sätt. Kåreland ser också skillnader i de offentliga och 

privata sfärerna där Benny och Malla rör sig. När Benny är utanför hemmets ram möter 

han i stort sett inga kvinnor, medan han bara har kontakt med mamman hemma. Malla 

som mest vistas i den privata sfären möter nästan enbart kvinnor. Böckernas båda 

barnkaraktärers sätt att vara är också olika. Benny rymmer själv i från sin mamma och 

när han kommer tillbaka är det i form av "en hjältes hemvändande", som Kåreland 

beskriver det. Malla, å sin sida, får ett uppdrag som hon oroar sig över att hon inte har 

klarat.
43

 

 

Jag har nu gått igenom en del av den tidigare forskning som har gjorts inom det här 

området genom att först göra en historisk genomgång, följt av en generell genomgång 

av genusforskning i barn- och ungdomsböcker, för att slutligen zooma in på 

genusforskning i bilderböcker. Det är framförallt det sistnämnda som jag senare 

kommer att relatera mina resultat till. Jag kommer nu, i nästa kapitel, att gå över till min 

teori och där fokusera på hur genus skapas i samhället, för att senare kunna knyta dessa 

teorier till bilderböckerna. 
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3. Teori 
 

Den teoretiska bas, som min uppsats kommer att vila på, tänker jag att dela upp i två 

delar. Först och främst tänker jag gå in på de roller som traditionellt sätt åläggs män och 

kvinnor i vårt samhälle, alltså de roller som kan ses som genusnormativa, samt hur barn 

behandlas olika i grunden beroende av vilket kön de tillhör. Här kommer jag att 

använda mig av Yvonne Hirdmans genusteori. I den andra teoridelen kommer jag att 

redogöra för några, av mig utvalda, teorier som behandlar individens skapande av en 

könsidentitet. Detta är teorier som jag har valt att samla under benämningen 

könssocialisation. 

 

För att kunna angripa min problemställning på rätt sätt krävs att jag får med båda dessa 

delar i detta teoriavsnitt. Då den första delen går in på vilka könsroller kvinnor/flickor 

och män/pojkar har i samhället och den andra delen mer handlar om vilka faktorer i 

samhället som påverkar individers könssocialisation, krävs också en samverkan mellan 

delarna. Poängen är att jag, när jag kommer till analysen, bl.a. ska kunna se denna 

samhälleliga bild över hur barn skapar en könsidentitet stämmer överens med hur den 

framställs i böckerna. 

 

3.1. Den traditionella bilden av könsrollerna 
 

De teorier om vuxnas bemötanden av flickor och pojkar som bland andra Ingemar Gens 

(beteendevetare som jag kommer att återkomma till) har kommit fram till har sin grund 

och sitt fäste i ett traditionellt sätt att se på de olika könen. Yvonne Hirdman har i flera 

skrifter behandlat just det här. Jag tänker här i första hand ta upp en del av det som 

Hirdman beskriver i boken Genus: om det stabilas föränderliga former. Hon talar där 

bland annat om genuskontrakt, vilket är ett sätt att förklara hur den manliga och den 

kvinnliga rollen, och förhållandet mellan dessa, har utvecklats och befästs genom 

historien.  Hon kallar det ”det stereotypa genuskontraktet” och med det vill hon 

framförallt ta fasta på stereotyperna ”Hon” och ”Han”. Det stereotypa tänkandet kring 

könen förenklar och beskriver Hirdman utefter olika slags formler, eller melodier som 

hon kallar dem, och det är då främst kvinnans roll hon fokuserar på. Hon visualiserar 

dessa melodier i form av bokstäver, där den första bokstaven i formeln alltid står för 

mannen och den andra bokstaven beskriver hur kvinnan står i förhållande till mannen. 

 

Den första formeln, som Hirdman hävdar är själva grundackordet, lyder A – icke A. 

Bokstaven A betyder här inte bara mannen utan också själva människan. Med denna 

formel menar Hirdman att kvinnan är icke närvarande. Hon drar paralleller till antiken 

och hur tänkandet kring det kvinnliga var då. Kvinnan var då inte viktig i den tidens 

tankar kring människans roll i världsalltet. Detta är dock en formel som med svårighet 

kan beskrivas som en stereotyp form av kvinnans roll, då kvinnan här knappt ens 

existerar. Men, trots allt, är det en grund för de två kommande formlerna.
44

 

 

Nästa formel betecknar Hirdman som A – a. Med detta menar hon kvinnan i förhållande 

till mannen är en liten man, eller en obetydligare kopia av originalet. Detta är en formel 

som har sin grund i bibeln där Gud skapar en ”maninna” av mannens revben.
45

 Formeln 
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är också ett sätt att visualisera, vad historikern Thomas Laqueur kallar, enkönsmodellen, 

det vill säga, kvinnokönet är det samma som det manliga könet fast felvänt. Hirdman 

skriver att a i A – a –formeln formas i jämförelsen. Detta genom att a (kvinnan) alltid 

bli jämförd med, och satt i relation till, A (mannen).
46

 

 

Den tredje formeln som Hirdman för fram ger hon beteckningen A – B. I den här 

formeln är det motsatserna som betonas. Detta innebär att kvinnan är skild från mannen, 

på så sätt att hon har en annan sorts egenskaper (till skillnad från A – a -formeln, där 

hon har samma egenskaper fast sämre). Vidare betyder detta att själva termen genus, 

skapas genom isärhållning av könen. Det positiva med det här synsättet var att kvinnan 

gavs chansen till en egen identitet och slapp att bli jämförd med mannen, ett synsätt på 

det manliga och det kvinnliga som framförallt får fäste på upplysningens 1700-tal. 

Utvecklingen av formeln utöver 1800-talet innebar dock i praktiken att det kvinnliga 

blev symboliserat med det tysta, blyga och ömsinta. Själva grundtemat för formeln var 

att kvinnan i första hand skulle föda barn och bli mor.
47

  

 

Hirdman refererar till Charles Darwin när hon beskriver hur en legitimitet för A – B –

formeln byggdes upp genom biologisk vetenskap. Darwins tankar kring könen och hur 

de uppstått grundar sig i en hypotes om att mannen, i alla fall till en början, skapades i 

kamp med andra män i strid om kvinnorna och sin fortplantning. I en sådan strid är det 

alltid den starkare som tar hem segern, enligt Darwin.
48

 Han hävdar dock vidare att man 

i det civiliserade samhället har slutat att avgöra tillgången till kvinnorna genom strid. 

Vidmakthållandet av mannens styrka grundar sig istället på att mannen måste arbeta 

hårdare än kvinnan för deras gemensamma uppehälle.
49

 Om man tittar på mannens 

egenskaper kan man konstatera att han, enligt Darwin, är modigare, stridslystnare, 

kraftfullare och mer uppfinningsrik än kvinnan.
50

 Kvinnan, å sin sida, är mjukare, 

ömsintare och mindre självisk. Hon har dessutom en bättre intuition och en snabbare 

uppfattningsförmåga.
51

 Dessa analyser av könskaraktärerna görs av Darwin på 1870-

talet, vilket alltså innebär att det särskiljande elementet i B-stereotypen, jämfört med A, 

befästs. Kvinnan har andra egenskaper som är vitt skilda från de som mannen har.  

 

Om man, efter Hirdmans modell, gör en sammanfattande jämförelse mellan den 

kvinnoroll som a står för och den som B utgör, så är alltså a den sämre, den ofullgångna 

människan medan B är den annorlunda, i kontrast till mannen. Man kan fortfarande 

även idag se dessa två typer av kvinnan när man tittar på hur hon gestaltas i olika 

situationer. Det är dock inte så ofta de båda typerna står renodlat för sig själva, utan de 

flyter i realiteten in i varandra och bildar andra former, som t.ex. aB eller Ba. Enligt 

Hirdman finns det dock en poäng med att ställa de två konstruktionerna var och för sig, 

eftersom man då lättare kan se mönster för hur något görs kvinnligt.
52

 

 

Jag har nu gått igenom de två beteckningar, a och B, som Hirdman har givit kvinnan. 

Då jag i den här uppsatsen fokuserar lika mycket på båda könen är det av sin vikt att jag 

också redogör för den traditionella manliga konstruktionen, av Hirdman kallad A. 
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Hirdman hävdar att mansrollen genom historien gått igenom många olika faser, till 

skillnad från kvinnorollen som har varit mer stereotyp. Detta gör att mannen har 

undanglidit den snäva definition som kvinnan haft. Mansrollen kännetecknas av 

mångfald och dess definition kan inte förenklas till en stereotyp på samma sätt som 

kvinnan.
53

 En orsak till mannens mer komplexa natur är att det manliga konstruerats av 

byggstenar som ansetts ädlare än de som det kvinnliga byggts upp av. De maskulina 

byggstenarna är ande, själ, tankar och kultur, medan de feminina är kropp, kött, materia 

och natur. Enligt Hirdman leder många genusdiskurser, när det gäller mannen och det 

manliga, till en transformation från kropp till själ, medan det för kvinnan och det 

feminina blir helt tvärtom, fokus flyttas från hennes själ till hennes kropp och kön. Om 

man ändå ska ge mannen specifika grundegenskaper så är det framförallt sådana som 

inte är kvinnliga. Kvinnan är mjuk, känslosam, okontrollerad, svag, passiv, lögnaktig 

och hon har inget egentligt eget tänkande eller moraliskt omdöme. Mannen, A, blir då 

motsatsen till allt detta. Han är med andra ord hård, okänslig, kontrollerad, stark, aktiv, 

tillitsfull och han har ett moraliskt omdöme och en förmåga till högre tänkande.
54

  

 

Den grundläggande sentensen i Hirdmans resonemang om könens stereotyper, är att 

mannen kopplas ihop med själen (vilket innebär att verb som mäkta, kunna och göra 

och adjektiv som styrka och förstånd är centrala) och kvinnan kopplas ihop med 

kroppen. Och det råder inga tvivel om att det är själen som sätts högst i den inbördes 

rankingen. Själen har kraften att förvandla och forma kroppen. Kroppen, däremot, är 

svagheten, den som har behov och lust och är dödlig.
55

 Om jag tillåter mig själv att 

tolka Hirdman här, så innebär detta att mannen genom historien, i texter och i samhället, 

har beskrivits efter hur han är och vilka egenskaper han har, medan kvinnan har 

beskrivits efter sitt utseende.  

När man talar om den manliga stereotypen A så råder det, enligt Hirdman, en distinktion 

mellan A i A – a-formeln och A i A – B-formeln. I och med att kvinnan, a i A – a-

formeln, är en liten man, så innebär det att mannen, A, hyser en kontinuerlig oro över att 

bli a, samtidigt som det finns en oro över att kvinnan, a, ska bli A. För att inte denna 

förvandling ska äga rum krävs det av mannen ett ständigt handlande, en aktivitet som 

gör att han befäster sin manlighet.
56

 Mannen A, i A – B-formeln, är, i och med 

tvåkönstänkandet som den formeln innebär, en stereotyp som är än mer uttalad. 

Fokuseringen riktas mot frågan: vad är en man? Och som jag redogjorde för tidigare, 

blir svaret på den frågan: att vara man är att inte vara kvinna. Detta innebär i sin tur inte 

att den inneboende oron, som finns i A – a-formeln, är borta. I och med att stereotypen 

blir tydligare, syns också avvikelserna bättre, vilket gör att oron över att inte vara en 

riktig man blir flagrant även här.
57

 

 

Hirdman hävdar att den viktigaste delen i konstruktionen av könen är isärhållandet (som 

formeln A – B innebär) och förstärkningen i den egna gruppen. Hirdman visar på flera 

exempel genom historien där isärhållandet av könen är märkbar, bland annat när det 

gäller arbete. Det bör påpekas att Hirdmans exempel härrör sig ifrån Sverige på 1800-

talet. Men det visar ändå att den isärhållande inställningen till könen som fanns på 

1800-talet, och som fortfarande finns kvar på många områden, avspeglas i nutida 
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förhållanden hos barn.
58

 Denna isärhållning hyser, enligt Hirdman, ett stort förakt mot 

det kvinnliga. Man kan, bland annat, se att när kvinnor bryter isärhållandets regler och 

trampar in på det manliga området så ges det alltid positivt klang, t.ex. ”hon kör bil som 

en riktig karl”. Om däremot en man gör ett kvinnojobb så ses inte det lika positivt. 

Synen på det är snarare hånfull och nedvärderande. Vidare menar Hirdman att när män 

kommer in på ett kvinnoområde så måste det området förändras, men om, däremot, en 

kvinna kommer in på ett mansområde så är det kvinnan som måste förändras.
59

 

 

En annan anledning till det stereotypa genuskontraktets utformande är, vad Hirdman 

kallar, den naturliga ordningen. Här väver hon in de rent biologiska orsakerna. Kvinnan 

är den som föder barn, vilket har legat, och ligger, henne i fatet när det gäller hennes 

möjlighet till en hög position i samhället. Den naturliga ordningen innebär att kvinnans 

naturliga plats, i och med barnafödandet, blir hemmet. Hon är hemma, föder, tar hand 

om barnen och hon måste i sin tur tas hand om av mannen. Hon är den underordnade 

och förmågan att kunna föda barn blir hennes öde, vilket också legitimerar hennes 

sociala plats.
60

 

 

Det stereotypa genuskontrakt som jag här har refererat till ger en väldigt statisk bild av 

könsrollerna, vilket också Hirdman erkänner. Detta är dock, enligt henne, något av 

poängen med att teckna ett sådant genuskontrakt. Det ger en tydlig och fast ram att 

teoretisera utifrån, samtidigt som man, utifrån denna ram, också lättare kan skapa och 

renodla förändringsmekanismer. Detta innebär, i sin tur, att man på ett tydligare sätt kan 

undvika, fly från och förändra det som genuskontraktet står för.
61

 

 

Detta tydliga och stereotypa genuskontrakt ger också mig en större möjlighet att se 

mönster och sammanhang i min analys av bilderböckerna. I metodkapitlet kommer jag 

sedermera bland annat att renodla den traditionella bild av könsrollerna som jag har fått 

fram i det här kapitlet genom att ge den olika termer för vad som är kvinnligt och vad 

som är manligt. 

 

3.2.  Könssocialisation 
 

Teorier om hur människan, i allmänhet, och barn i synnerhet, skapar sig sin identitet 

finns i otaliga versioner och perspektiv. I det här avsnittet tänker jag fokusera på den 

sociala identiteten, som jag då, framförallt, kopplar till hur en könsidentitet kan skapas 

på det sociala planet.  

 

Begreppet könssocialisation, som jag har valt att använda mig av här, har jag i första 

hand tagit från Bjerrum Nielsens och Rudbergs bok Historien om pojkar och flickor, 

vilket också är en bok som kommer att utgöra ett tungt inslag i det här kapitlet. Bjerrum 

Nielsen och Rudberg har formulerat sin teori dels genom egna och dels genom andra 

forskares empiriska undersökningar av barn i olika åldrar, där de har satt sina egna 

resultat i ett större teoretiskt sammanhang beträffande barns psykologiska utveckling.
62
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Först ska jag dock, tills vidare, lämna den socialisation som inriktar sig direkt emot 

könsidentiteten och börja på en lite bredare bas med den allmänna sociala 

identitetsskapande processen. Jag kommer då att gå in på den sociala konstruktivismen 

och Bergers och Luckmanns teorier om den, som de beskriver i sin bok The social 

construction of reality.  

 

När den amerikanske sociologen, Berger, och hans tyske kollega, Luckmann, redogör 

för hur människan skapar och konstruerar sin sociala verklighet, gör de det genom att 

beskriva två aspekter av verkligheten i samhället, dels som objektiv verklighet och dels 

som subjektiv verklighet. All teoretisk förståelse av begreppet verklighet måste därför 

omfatta både den objektiva och den subjektiva verkligheten.
63

 Dessa båda begrepp är 

abstrakta och svårdefinierbara. Den objektiva verkligheten är, enligt Berger/Luckmann, 

den verkligheten som finns oberoende av människan, alltså den verklighet som inte 

blivit tolkad av en människa. Det är den verkligheten som fanns innan en individ var 

född och som också kommer att finnas där efter individens död.
64

 Den subjektiva 

verkligheten skapas av individen genom den sociala interaktionen. Den gör det genom 

att individen tolkar en objektiv händelse och skapar sig, utifrån tolkningen, en mening. 

Tolkningen behöver alltså inte innebära sanningen, utan den leder bara till en subjektiv 

verklighet för individen själv.
65

  

 

Berger och Luckmann menar att individen, när den föds, inte är en medlem av 

samhället, utan den blir det under den sociala process som påbörjas efter födseln och där 

den subjektiva verkligheten skapas. Denna process inleds med internaliseringen, vilket 

innebär att individen tolkar en händelse eller någons handlande och gör detta subjektivt 

meningsfullt för den själv. Detta behöver alltså inte betyda att individen har tolkat rätt, 

men likväl har den skapat sig en mening, som blir subjektiv. Någons skratt kan t.ex. ses 

objektivt som just enbart ett skratt. Men för att en annan individ ska kunna förstå 

innebörden av skrattet måste denna tolka det och den tolkningen behöver inte betyda att 

denna andre individ egentligen har förstått. Han eller hon kan också ha missförstått, 

men likväl skapat sig en subjektiv verklighet.
66

  

 

Internaliseringen är en del i det Berger/Luckmann kallar den primära socialisationen, 

vilken är den första socialisationen och den där individen blir medlem av samhället. De 

personer som mest präglar och påverkar individen under dess socialisation benämner 

Berger/Luckmann som de signifikanta andra. Barnet föds in i en, för honom/henne, 

objektiv värld och det är de signifikanta andra som vidareförmedlar denna värld. Det 

blir också de signifikanta andras roller och attityder som barnet tar till sig och gör till 

sin egna och på så sätt skapar en subjektiv verklighet.
67

 För att barnet slutligen ska finna 

en generell norm för ett beteende krävs att det som hon/han internaliserar utifrån en 

signifikant annan också verifieras av flera andra signifikanta andra. Dessa verifierande 

signifikanta andra kallar Berger/Luckmann för de generaliserade andra och det är 

individens möte med dessa som utgör en avgörande fas för dess socialisation.
68

 Det är 
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också när hela konceptet om den generaliserade andre har blivit etablerat i individens 

medvetande som den primära socialisationen upphör.
69

 

 

Efter den primära socialisationen tar den sekundära socialisationen över. Att den 

primära socialisationen är fullgjord krävs också för att den sekundära socialisationen 

ska kunna ta vid. Detta kan också innebära ett problem då den verklighet som individen 

har internaliserat under den primära socialisationen lever kvar, samtidigt som en ny 

verklighet ska internaliseras och sättas samman med den gamla verkligheten. Barnet 

börjar förstå att föräldrarnas, och de närmaste signifikanta andras, värld inte är den enda 

värld som finns, utan väldigt specifikt socialt lokaliserad.
70

 

 

Barnets ursprungliga verklighet är hemmet och den verklighet som internaliseras där 

kan ses som naturlig för barnet. I jämförelse med hemmet blir då de senare 

verkligheterna, som internaliseras under den sekundära socialisationen, artificiella. 

Dessa senare verkligheter uppkommer bland annat ifrån kunskaper som skolläraren 

förmedlar.
71

 Liksom i den primära socialisationen, finns det i den sekundära 

socialisationen personer som får en karaktär av signifikanta andra, för den individ som 

socialiseras. En skollärare är ett exempel på en sådan person. Det rör sig med andra ord 

om andra personer än föräldrarna, vilket innebär att familjen förlorar i betydelse under 

den sekundära socialisationen.
72

  

 

När det gäller frågan om hur den primära och sekundära socialisationen bevaras, 

betonar Berger/Luckmann att den miljö där individen vistas är avgörande. För att 

individen ska kunna hålla sin identitet levande måste hon eller han befinna sig i en miljö 

som bekräftar denna identitet och som han eller hon kan interagera socialt med.
73

 

 

Berger och Luckmann beskriver också ett mellanled mellan den primära och den 

sekundära socialisationen, detta kallar de resocialisation. Processerna för denna liknar 

de som finns i den primära socialisationen och den innebär att det förgångna omtolkas 

så att det ska överensstämma med den nuvarande verkligheten. Om man jämför 

resocialisationen med den sekundära socialisationen, kan man se den skillnaden att den 

förra istället tolkar nuet så att det står i kontinuerlig relation till det förgångna och har en 

tendens att minimera den omvandlingen som skett med tiden.
74

 

 

Då det gäller identitetsskapande identiteter konstaterar, slutligen, Berger/Luckmann att 

identiteten formas av de sociala processerna. När de väl har kristalliserats kan de 

bevaras eller omformas genom sociala relationer. Dessa sociala processer bestäms av 

den sociala strukturen i samhället, vilken i sin tur bevaras eller omformas av just de 

identiteter den skapar. Det hela leder alltså till en rundgång, där specifika identiteter 

skapas i ett samhälle. Samma samhälle som också skapas av människor med specifika 

identiteter.
75
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Jag tänker nu fortsätta det här kapitlet med att fokusera på den specifika 

könssocialisationen som, till viss del, hänger samman med den generella 

socialisationen. Det som jag nu tänker beskriva rymmer dock en avgörande skillnad 

gentemot den rent sociologiska socialisation som jag har gått in på här ovan. Enligt 

Bjerrum Nielsen och Rudberg är skapandet av en könsidentitet mycket mer komplex än 

enbart en påverkan av normer och attityder utifrån. De menar att flickor och pojkar, 

kvinnor och män inte bara gör olika saker, utan de formas också till att vilja göra olika 

saker. Det är alltså av yttersta vikt att utreda varför det blir så att pojkar och flickor har 

lust till att göra vissa könsspecifika saker.
76

 De psykologiska identiteter som på detta 

sätt skapas, och som Bjerrum Nielsen/Rudberg vill framhäva, hjälper till att ge pojkar 

och flickor olika behov och intressen, som närs av olika relationer och 

kommunikationsformer. I förlängningen kan denna skillnad bidra till att traditionella 

makt- och förtrycksmekanismer läggs redan på småbarnstadiet.
77

 

 

Precis som Berger och Luckmann hävdar Bjerrum Nielsen och Rudberg att 

könskonstruktionen i grunden formas genom omgivningens reaktioner på könet. Barnet 

är, från början, inte själv medvetet om sitt kön, utan blir det successivt efter hand som 

omgivningen bemöter det. Biologiskt kön blir på så sätt socialt kön, menar Bjerrum 

Nielsen/Rudberg, vilket leder till problem i ett samhälle där könen inte är jämställda. 

Den stora anledningen till det är den betydelse könet har för omgivningen. Att veta 

vilket kön ett spädbarn har är centralt för alla människor. Det är först efter att man har 

fått kunskap om det som man bemöter barnet. Fastställandet av vilket kön det är på 

barnet är den första etikett som sätts på det. Detta leder till att barnen redan från början 

bemöts på olika sätt beroende på vilket kön de har.
78

 

 

Ett divergerande bemötande av barnet, beroende på kön, sker alltså av personer i 

föräldrarnas närhet, men det sker också av föräldrarna själva. De är naturligtvis inte 

opåverkade av samhällets värderingar om vad som är manligt och kvinnligt, oavsett vad 

de själva har för syn på könsrollerna. I och med att de själva en gång blivit 

socialiserade, så har de skaffat sig ett synsätt som gör att de upplever flickor och pojkar 

som olika redan från början, vilket kan leda till att de behandlar dem olika.
79

  

 

Bjerrum Nielsen och Rudberg skriver om negativa och positiva poler, som finns för 

både pojkar och flickor. Detta innebär att det finns positiva och negativ egenskaper för 

de olika könen som föräldrarna (och andra i omgivningen) reagerar emot. Aggressivitet 

är ett exempel på en negativ pojkegenskap och gnällighet en negativ flickegenskap. 

Enligt Bjerrum Nielsen/Rudberg innebär detta uppdelandet att föräldrarna reagerar 

snabbare mot en ficka som visar upp en negativ pojkegenskap (t.ex. aggressivitet) än 

mot en pojke som gör det samma. På samma sätt kommer en starkare reaktion mot en 

pojke som uppvisar en negativ flickegenskap (t.ex. gnällighet) än mot en flicka. De 

menar också att det är pojkarna som utsetts för den hårdaste sociala pressen från början. 

Föräldrarna, och då mest pappan, visar överlag starkare reaktioner mot pojkars 

flickbeteende.
80
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Det som framförallt är viktigt när det gäller föräldrarnas hantering av barnen är hur de 

upplever dem genusmässigt. Även om de inte upplever sig själva bundna i de 

traditionella könsrollerna, så är det mycket möjligt att de upplever sin pojke som mer 

robust och sin flicka som mer ömtålig och ger då signaler om att pojken klarar sig själv 

medan flickan behöver beskydd för att klara sig. Under de första åren är det också så att 

mamman upplever pojken som en annan sort, medan flickan är en del av henne själv. 

Detta leder till att pojken mycket tidigare slängs ut i världen för att klara sig själv 

samtidigt som flickan är bunden till mamman mycket längre.
81

 

 

Bjerrum Nielsen och Rudberg menar att barn, på ett tidigt stadium, knyter olika 

behovstillstånd till olika personer och då är det förstås från början främst föräldrarna det 

handlar om. När barnet är ledset eller trött och vill ha fysisk närhet söker det sig oftast 

till mamman, medan pappan framförallt uppsöks om barnet vill ha spänning, lek eller 

upplevelser.
82

 Efterhand som barnet blir äldre ökar pappans engagemang gentemot 

sonen jämfört med dottern. Under barnets andra levnadsår får sonen betydligt mer 

uppmärksamhet än dottern av pappan. Detta kan också vara en orsak till att pojkar 

tidigare än flickor rör sig bort från mamman.
83

 

 

Traditionella föräldrar-barnrelationer ser ut så att mor-barnrelationen bygger på barnets 

beroende och behov av omsorg, medan far-barnrelationen spelar på ett mer jämbördigt 

lekförhållande. Detta gör att pappans roll blir allt viktigare för barnet, ju äldre och mer 

utvecklat det blir.
84

  

 

Det är enligt Bjerrum Nielsen/Rudberg av viktig psykologisk betydelse att barn 

utvecklar ett jag i förhållande till ett du, som i början är mamman, alltså en kvinna. 

Pojkens gräns för vad som är jag och vad som är du, blir av naturliga skäl betydligt 

skarpare än flickans. Han får på detta sätt redan här ett försprång gentemot flickan att 

skapa sin egen identitet. Han ser också tidigt sitt kön som en viktig del av denna 

identitet.
85

 Vid skapandet av identiteten finns det några viktiga genusspecifika drag som 

enligt Bjerrum Nielsen och Rudberg går som en röd tråd genom hela barnets 

psykologiska utveckling. Dessa är likhet och intimitet, för flickor, och olikhet och 

autonomi, för pojkar. De här dragen knyter barnen till sig redan i treårsåldern.
86

 

 

Efter sex års ålder får samhällets värderingar på könsrollerna allt större betydelse för 

barnets identitetsskapande. De börjar nu bli mogna att se andra perspektiv än sitt eget 

och de blir därmed i stånd att kunna ta in information om genusmönster i samhället.
87

 

 

Förutom att barnen i sexårsåldern snappar upp samhällets värderingar, så får naturligtvis 

barnens kompisar allt större betydelse vid dess identitetsskapande vid denna ålder och 

vidare framöver. Barnen får tillsammans med sina kompisar möjlighet till en social 

jämförelse. De kan utvärdera sig själva i jämförelse med sina kamrater. Vid valet av 

sina vänner väljer barnen oftast de som är av samma kön och ålder som de själva, vilket 

grundar sig i en positiv känsla av gemenskap med dem som liknar dem själva.
88

 Det kan 
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också vara så att valet av likasinnade kamrater kan bottna i ett behov att stärka sig 

gentemot de vuxna. Flera barn som är likasinnade innebär en flerdubbling av barnet i 

förhållande till den, från en början, starkare vuxne.
89

  

 

När det gäller leken med jämnåriga kamrater så beskriver Bjerrum Nielsen/Rudberg en 

tydlig tendens inom forskningen, som går såväl genom olika tidsepoker som genom 

olika kulturer. Det är att pojkar tenderar att leka i grupp medan flickor oftast leker i par. 

Detta resulterar i att pojkarnas lek ofta blir mer fysisk och det bildas på så sätt mer 

konkurrenssituationer. För flickornas del innebär parleken att de blir mer stillasittande 

och verbala. Leken för också ofta med sig att de lär sig att de måste vänta på sin tur. I de 

fall flickor leker i grupp så är gruppen mest en ram runt de inre relationerna.
90

 

Flickornas vänskapsförhållanden bygger vidare på mer närhet än pojkarnas. De har mer 

kroppskontakt, håller varandra i handen och flätar varandras hår.
91

 Pojkarna, å sin sida, 

blir redan från början mer vana att ingå i hierarkiliknande sammanhang. Den grupp som 

ofta bildas befästs genom att de bedriver fysiska, kollektiva lekar, där maktförhållanden 

bildas och visas upp offentligt. Det blir viktigt att visa sin grupptillhörighet genom att 

vara solidarisk mot ledaren.
92

 

 

Bjerrum Nielsen och Rudberg skriver att flera forskare konstaterar att de skillnader som 

finns mellan pojkars och flickors vänskapsförhållanden, och som jag refererat till ovan, 

leder till att olika sociala färdigheter utvecklas hos de både könen. Pojkar lär sig genom 

sin konkurrensmässiga grupplek hur man ska bete sig i offentliga rum för att nå 

framgång. Pojkarna lär sig vad makt, hierarki och underkastelse innebär. Detta leder ju 

dock till att situationen i förlängningen inte ser lika dan ut för alla pojkar, i och med att 

några får makten och hamnar högst i hierarkin, medan andra tvingas till underkastelse. 

För alla pojkar är detta alltså inte enbart positivt. Flickorna utvecklar genom sin lek 

sociala färdigheter som är mer emotionellt betingade. Bjerrum Nielsen/Rudberg menar 

att flickor utvecklar en emotionell och kommunikativ kompetens som också kan 

användas i stora grupper. En avgörande skillnad mellan flickors och pojkars sociala 

förmågor är dock att flickorna själva tenderar att nedvärdera sina egna kompetenser. Det 

är inte ovanligt att små flickor återger vuxnas positiva syn på pojkarnas rakare och 

rejälare tag i det sociala samspelet, medan flickornas egna mer komplicerade och subtila 

kommunikation ses som mindervärdig.
93

  

 

När barnen kommer in i skolvärlden, och ska börja sin bana mot att etablera sig i 

samhället, gäller det att markera sig i klassoffentligheten i konkurrens med många andra 

och här står pojkarna bättre rustade. De metoder de har lärt sig i sina kamratgrupper ger 

bättre utdelning än flickornas. Status hos flickorna gentemot varandra vinns inte genom 

att markera sig i offentligheten, utan det vinns fortfarande genom förtrolighet med de 

närmsta vännerna.
94

 Pojkarna har också redan från början lärt sig att tackla såväl 

framgång som motgång, vilket är av betydelse när det gäller att lyckas i den offentliga 

sfären. Detta är något som flickor oftast inte har fått samma träning i.
95
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Beteendevetaren Ingemar Gens teorier ger ytterligare ett perspektiv på hur flickor och 

pojkar behandlas olika redan som barn. I likhet med Bjerrum Nielsen och Rudberg 

anser Gens att det oftast har att göra med ett helt omedvetet sätt att behandla och bemöta 

barn utefter vilket kön de har. Detta bemötande bygger, i mångt och mycket, på de 

traditionella och stereotypa könsroller som är grunden i bland annat Yvonne Hirdmans 

teorier. 

 

I boken Från vagga till identitet redogör Gens för sina teorier, vilka också har fått en 

praktisk betydelse på två förskolor där man arbetar pedagogiskt utefter dessa teorier. 

Gens anser att könet är den allra viktigaste egenskap vi har. Det är det första vi 

fokuserar på då ett barn är fött. När vi väl fått veta vilket kön barnet har, så kan vi 

förhålla oss till det utifrån den vetskapen. Det är först då vi vet hur vi ska bemöta 

barnet. Han refererar till en studie i USA på 70-talet, där ett band med ett nyfött barns 

gråt spelades upp. 30 personer, som utgjorde testpanelen, fick veta att det var en pojke 

och de fick frågan varför han grät. Alla 30 svarade att han var arg. Samma band 

spelades sedan upp för en ny testpanel på 30 personer, men dessa fick veta att det var en 

flicka som grät. Alla i den nya panelen svarade att hon var ledsen. Denna studie har 

också gjorts om i Oslo på 90-talet och resultatet blev detsamma.
96

  

 

Vi vuxna förhåller oss alltså på olika sätt gentemot barnet beroende på om det är en 

pojke eller en flicka. Ett förhållningssätt som, enligt resultatet av studien ovan, grundas 

redan på spädbarnsstadiet. Detta håller också i sig genom åren, vilket ofta leder till att 

flickor lär sig att vänta på sin tur medan pojkar ser till att få en omedelbar 

behovstillfredsställelse.
97

  

 

När det gäller hur könsrollerna grundmuras är det också intressant att se på hur barnen 

uppfattar och förhåller sig till varandra. Gens menar att det alltid blir så att flickor leker 

med flickor och pojkar leker med pojkar om leken är fri på förskolan. I likhet med 

Bjerrum Nielsens och Rudbergs påstående ovan menar han vidare att pojkarna ofta 

hamnar i grupp som leder till att de fort rangordnar sig i en hierarki och den plats som 

en pojke har fått i hierarkin från början får han sedan väldigt svårt att bryta sig ur. I sin 

lek söker sig oftast pojkarna till rum eller platser där inte någon vuxen är närvarande. 

Ett sådant rum på en förskola kan vara ”kuddrummet”, som blir till en enkönad plats där 

pojkarna gör upp om hur hierarkin ska vara uppbyggd. Den pojke som blir ”herre på 

täppan” blir också den som bestämmer i gruppen.
98

 Hierarki är, som Gens uttrycker det, 

”ett uttryck för att någon eller några anses ha större rätt till en större, eller all, del av 

tillgångarna”.
99

 Pojkarna fostras in i en strävan mot att hamna högst i hierarkin. 

 

För flickornas del är inte gruppen lika central. Där är det istället ofta ”två och två” som 

gäller i leken. Hos flickorna är det samspråket, samspelet och relationen som är det 

viktiga. Detta till skillnad mot pojkarna, där det är själva aktiviteten som betyder något. 

Flickornas språk är också mer avancerat. Pojkarna får fram sitt budskap på ett enklare 

och rakare sätt, där det ofta inte ens behövs ord. Det räcker med gester. När barnen är 

könsblandade, så har pojkarna därför ganska lätt för att göra sig förstådda och få sin 
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vilja tillfredsställd. Enligt Gens så förstår flickorna alltid pojkarnas grova gester och gör 

snabbt deras vilja till lags.
100

  

 

Ovan nämnda påstående innebär alltså att pojkarna redan från början blir vana att få sin 

vilja igenom, samtidigt som flickorna blir vana att ställa upp och serva. En konklusion 

som känns igen från hur det har sett ut i samhället i stort, genom alla tider. Gens menar 

att flickor kanske inte ens ser att de har egna behov, utan alltid uppfyller andras i första 

hand. Det är ett ganska djärvt påstående, men inte desto mindre tänkvärt. Anledning till 

detta är återigen att bemötandet av barnen är olika beroende på om det är en flicka eller 

en pojke. Vi vuxna förväntar oss att flickor ska vara lydiga. Om en flicka inte är lydig 

reagerar vi starkare än om en pojke inte är det, vilket innebär att en flickas nej inte 

respekteras på samma sätt som en pojkes. Signalen som ges blir då att en flickas nej 

alltid går att förhandla kring.
101

 

 

Denna schablonartade beskrivning av pojkar och flickors utveckling mot det egna könet 

och hur barnen bemöts av sin omgivning, som jag i det här kapitlet redogjort för utifrån 

olika perspektiv, stämmer naturligtvis inte till hundra procent och i alla fall.  De ger 

dock en ganska samstämmig bild av hur det oftast ligger till. Möjligen kan det vara så 

att flickor och pojkar, i de fall bilden av identitetsutvecklingen inte ser ut på det här 

viset, utvecklas i annan riktning än vad den rent traditionella könsstereotypin säger. Att 

de t.ex. blir en pojkflicka eller en flickpojke. Detta är i så fall en viktig punkt att ta fasta 

på om man anser att könet är mer socialt än biologiskt betingat. 

 

Jag har ju utgått ifrån att böckerna i sig är en del av den könssocialisationsprocess som 

barn genomgår, även om det här inte handlar om levande människor som påverkar 

barnen. Böckerna bidrar, i så fall, till samma könssocialisationsprocess som jag på 

samma gång vill studera i böckerna. Detta kan tyckas som en rundgång som inte leder 

någon vart, men jag ser just denna rundgång som något fundamentalt för hela 

byggnationen av en könsidentitet.  
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4. Metod 
 

Jag har tidigare, i bakgrundskapitlet, beskrivit vad litteraturen har för roll när det gäller 

barns identitetsskapande. Jag har också, i teorikapitlen, givit en bild av orsakerna till 

könsskillnaderna, genom att använda mig av teorier runt begreppen socialisation och 

könssocialisation. Det jag vill göra är att försöka överföra dessa samhälleliga teorier på 

fiktionen och litteraturen. 

 

Vid min analys av böckerna, längre fram, kommer jag främst att använda mig av det 

material som jag har fått fram i mitt teorikapitel. Men jag kommer även relatera till 

kapitlet om den tidigare forskningen och bakgrundskapitlet. I teorikapitlet förekommer 

en hel del specifika faktorer som är grundläggande för barns könssocialisation. Det är 

faktorer som jag kommer att leta efter i bilderböckernas texter och bilder. För att få en 

struktur över dessa faktorer kommer jag att dela in dem, så att de utgör varsin idealtyp 

och därmed göra en idealtypsanalys. Jag kommer snart att gå djupare in på vad 

idealtyper innebär och exakt vilka specifika faktorer som kommer att ingå i respektive 

idealtypsgrupp. Men före det tänker jag redogöra för min informationssökningsprocess 

följt av de metoder som jag vill använda mig av vid analysen av dessa specifika 

faktorer.  

 

4.1. Informationssökning 
 

Till största delen har jag sökt min information i katalogerna Gotlib (Göteborgs 

stadsbibliotek) och Gunda (Göteborgs universitetsbibliotek). Dessutom har jag använt 

mig av katalogen för biblioteket på Högskolan i Borås. Jag har sökt efter såväl böcker 

som tidskrifter. Jag har också sökt i diverse databaser, som Nordiskt BDI-index, LISA, 

Google scholar, Artikelsök och Mediearkivet. Inledningsvis handlade det om att söka 

information genom att prova mig fram på olika sökord och författare. Jag sökte på ord 

som genus, genusteori, genusperspektiv, kön, könsroller och könsidentitet. Dessutom 

använde jag engelska ord, som gender och sex. Jag satte även samman ord till kortare 

söksträngar och här kombinerade jag kön- och genusorden med nyckelord från den 

andra delen av min studie, det vill säga barn, ungdom och barn- och ungdomslitteratur 

etc. Efterhand som min sökprocess fortskred, fick jag fram böcker och artiklar som 

direkt eller indirekt berörde mitt ämnesområde och min teoridel. Även om jag inte hade 

någon direkt användning för en del böcker, kunde de ändå leda till en viss hjälp då jag 

ofta hittade intressanta referenser i dem. Mycket användbara referenser fick jag även 

genom böcker som andra i min handledningsgrupp hade lånat, då det visade sig att flera 

i gruppen hade valt att skriva om närliggande ämnen.  

 

 

4.2. Litteratursociologi och analysverktyg 
 

Detta är en uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskapen inriktning mot 

litteratursociologin. Inom litteratursociologin kan man studera hur författare, läsare, 

litteratur och samhälle samspelar med varandra. Man kan bland annat titta på vilken 

betydelse litteraturen har för läsaren, hur samhället återspeglas i litteraturen eller vilken 

roll litteraturen har i samhället.
102
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Maria Nikolajeva ger i sin bok Barnbokens byggklossar en beskrivning av hur de fyra 

litteratursociologiska studieobjekten inom litteraturforskningen samverkar. Hon 

benämner dessa fyra som text, verklighet, författare och läsare.
103

 Framförallt är det 

texten som, på ett eller annat sätt, förhåller sig till de andra tre objekten. Det som jag 

främst kommer att rikta in min analys på är textens förhållande till verkligheten, och i 

och med att jag vill analysera bilderböcker för barn, så blir också bokens bilder och dess 

förhållande till verkligheten en viktig del under analysen. Eftersom begreppet verklighet 

är ett väldigt komplext begrepp som innefattar allting väljer jag att, mestadels, istället 

använda begreppet samhället. Med samhället menar jag den sociala världen i vilken 

människor lever. Jag vill alltså fokusera på hur samhället skildras i litteraturen. Detta 

innebär att min studie, i grunden, kommer att vara mimetisk, det vill säga att den 

litterära texten sätts i förhållande till samhället. Men eftersom jag inte bara vill 

undersöka hur samhället avspeglas i litteraturen, utan också om den avspeglas, så 

kommer också min studie ha inslag av en expressiv modell. Den expressiva modellen 

används vid undersökningar som rör relationen mellan texten och författaren. Detta är 

inte något jag kommer att behandla på ett direkt sätt, men författarnas medvetenhet 

inom mitt studieområde är ändå något som ligger som grund för mina funderingar och 

som jag även kommer att diskutera. På samma sätt kommer jag också att, indirekt, 

integrera den subjektiva modellen, det vill säga den som ser på förhållandet mellan 

texten och läsaren.
104

 Jag kommer, alltså, inte att analysera hur barn och ungdomar 

påverkas av texten. Men det är, i slutändan, något som är grundläggande för hela den 

här uppsatsen. En av anledningarna till att den kom till är ju just hypotesen om att de 

påverkas av litteraturen.  

 

Det jag kommer att intressera mig för vid analysen är karaktärerna, vilket medför att 

jag, förutom den mimetiska modellen, behöver ha verktyg för dessa karaktärsanalyser. 

Nikolajeva tar upp olika begrepp och redskap som kan vara viktiga att titta närmare på 

och använda sig av när man analyserar barn- och ungdomsböcker. Till att börja med bör 

man ha klart för sig om man ska behandla karaktärerna som öppna eller slutna. Slutna 

karaktärer är helt bundna till vad som står att läsa om dem i texten. Öppna karaktärer, 

däremot, kan man gå även utanför texten för att analysera, vilket innebär att man kan 

spekulera friare om karaktärernas egenskaper.
105

 För min del kommer jag att försöka, i 

största möjliga mån, att betrakta karaktärerna som slutna. Jag tänker alltså fokusera på 

hur de beskrivs text- och bildmässigt. Nikolajeva skriver vidare att det är viktigt att ha i 

åtanke att litterära personer inte är levande människor utan konstruerade av en 

författare, vilket gör att de inte behöver följa några psykologiska beteendemönster som 

verkliga människor har.
106

 Det är något jag tycker är extra viktigt att ha med i 

beräkningen vid min analys.  

 

Att bedöma om karaktärerna är dynamiska eller statiska, det vill säga om de förändras 

under bokens fortlöpande gång, är svårt eftersom det handlar om korta bilderböcker för 

barn. Däremot ska jag försöka titta på en annan faktor som känns viktig vid min analys. 

Det är om karaktärerna är, vad Nikolajeva kallar det, platta eller runda. Runda 

karaktärer är komplexa och visar upp flera olika sidor. Platta karaktärer står för de som 

inte är, och blir, fullt utvecklade i texten. De har ofta bara en enda egenskap som 
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representerar deras personlighet. Dessa platta karaktärer blir också till stereotyper, om 

de egenskaper de har representerar en viss grupp människor. Det kan då t.ex. handla om 

genusstereotyper, där en karaktär av ett visst kön förväntas att bete sig på ett visst sätt 

enligt gällande normer.
107

  

 

För att visa på de motsatser som manliga och kvinnliga egenskaper bygger på spaltar 

Nikolajeva upp ett schema där dessa egenskaper framgår på endera den manliga sidan 

eller den kvinnliga.
108

 Jag kommer att göra ett liknande schema som jag kommer att ha 

som grund vid min idealtypsanalys. Detta schema kommer att bygga på de faktorer som 

jag hämtat från bland andra Hirdman, Gens, Bjerrum Nielsen/Rudberg och 

Berger/Luckmann i mitt teoriavsnitt. Jag kommer snart att redogöra för hur jag kommer 

att gå till väga när jag analyserar dess faktorer. 

 

4.3. Hermeneutik 
 

Eftersom min analys kommer att innebära en tolkning av text och bild kommer jag att 

använda mig av en kvalitativ metod som delvis har en hermeneutisk inriktning. Den 

grund som hermeneutiken vilar på är att en del av en text enbart kan förstås om den sätts 

i relation med textens helhet och, tvärtom, kan bara textens helhet förstås ur dess delar. 

Detta leder till den så kallade hermeneutiska cirkeln, där helheten och delarna av en text 

hela tiden relateras till varandra i så många varv som så önskas.
109

  

 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg delar, i sin bok Tolkning och reflektion, in 

hermeneutiken i två huvudgrenar, den "objektiverande" och den "aletiska".
110

 Den 

objektiverande hermeneutiken grundar sig på att förståelse kan uppnås genom 

korrespondensen mellan subjektet, tolkaren, och objektet, det uttolkade. Den aletiska 

hermeneutiken, å sin sida, ser inte förståelse som något man kommer fram till i slutet av 

sin forskning. Förståelse är istället något alla sitter inne med redan från början och 

denna förståelse måste utforskas. Denna utforskning leder i sin tur till avslöjande av 

något fördolt.
111

 

 

Min analys kommer närmast, det som Alvesson och Sköldberg kallar, den inre 

hermeneutiska cirkeln.
112

 Jag kommer i likhet med denna att alternera min analys av 

texten och bilderna mellan helheten och delarna och mellan förståelsen av texten och 

min förförståelse. Eftersom just förståelsen av texten, som i sin tur aldrig är 

förutsättningslös då den grundas på tolkarens förförståelse, är ett centralt moment i 

denna tolkningsmetod, är det viktigt för mig att ha med i åtanke vem tolkaren är. Med 

det menar jag att jag måste tänka på att tolkarna i mitt undersökningsområde om 

bilderböcker primärt är barn, både direkt genom tolkning av bilder i böckerna och 

indirekt genom tolkning av den text de hör en vuxen läsa för dem (om man utgår från att 

de inte kan läsa själva). Detta för ju förstås med sig en svårighet, då jag aldrig kan vara 

säker på hur ett barn tolkar en bild eller en text. Detta konstaterande medför också att 

det blir desto viktigare för mig att se på karaktärerna som slutna och enbart försöka 
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tolka det som står i texten och det som bilderna visar och alltså inte gå utanför texten för 

att analysera karaktärernas egenskaper och personligheter. Även om det är barns 

tolkning och förståelse av texten och bilderna som är den riktigt intressanta i 

sammanhanget, så är det är ju trots allt min egen förståelse och min egen förförståelse 

som jag har med mig vid analysen. Jag anser dock att denna hermeneutiska 

tolkningsmetod är lämplig för mig att använda mig av, då jag binder mig till att enbart 

tolka vad den omedelbara texten och bilderna säger till mig. Helheten för mig, vid min 

analys av bilderböckerna, kommer att vara själva innehållet, berättelsen och handlingen 

i böckerna. Medan delarna är karaktärerna som för fram handlingen, hur de gestaltas 

och vad de har för relationer till varandra. 

 

4.4. Ikonotext 
 

Som jag redan varit inne på några gånger, så är det viktigt för mig att inte enbart tolka 

den text som föreligger. Minst lika viktigt i sammanhanget är tolkandet av bilderna. Just 

interaktionen mellan de bilder och den text som finns i bilderböcker har Kristin 

Hallberg bl.a. behandlat i sin licentiatavhandling i litteraturvetenskap. Hon menar att 

bilderboken har en text där bilderna är en väl så viktig faktor för innehållet som den 

egentliga texten. Denna "text" som uppstår genom både ord och bild har hon givit 

termen ikonotext. Hallberg anser också att bilderböcker i första hand bör betraktas som 

litteratur och inte som bildkonst, även om bilderna i många fall kan vara mer 

framträdande än texten.
113

 Hallberg menar att både bilderna och den skrivna texten 

måste tolkas genom ikonotexten, vilket jag också ämnar göra i min analys.  

 

För att min analys ska bli så heltäckande som möjligt måste jag alltså också väga in 

faktorer i bilderna som inte kommer fram i texten och vice versa. Detta kan vara t.ex. 

ansiktsuttryck, klädsel eller beteende. Texten kan beskriva vad som händer i berättelsen, 

medan bilden ofta utvecklar detta och även beskriver hur. T.ex. kan texten beskriva en 

boksidas händelseförlopp väldigt kortfattat med en mening som ”de går ut och leker”. 

En sådan mening säger t.ex. ingenting om hur de leker, vem som leder leken eller vem 

som ser ut att ha roligast. Något som däremot bilderna skulle kunna göra. Omvänt kan 

det förstås också vara så att det är texten som ger den mesta informationen. Om bilden 

visar två barn som leker med bilar, så skulle texten t.ex. kunna berätta att ”hon gick med 

på att leka med bilar trots att hon egentligen hellre ville leka med dockor, annars kanske 

han hade blivit arg”. Att göra en tolkning av ikonotexten i en bok innebär alltså att man 

tolkar helheten, samspelet mellan de båda variablerna text och bild. 

 

4.5. Idealtyper 
 

De vuxenkaraktärer som jag ska analysera kommer att vara de som står närmast 

barnkaraktärerna och som har störst betydelse för dess socialisation, alltså de som 

utefter Bergers och Luckmanns terminologi är de signifikanta, och, eventuellt, de 

generaliserade andra. De barnkaraktärer som jag kommer att analysera är i första hand 

de som innehar betydande roller i böckerna. Detta gör jag för att jag tror det är dessa 

karaktärer som barnen som läser böckerna identifierar sig själva med, samt relaterar till 

de personer de har närmast sig i sin omgivning. 
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På ovan beskrivna karaktärer kommer jag alltså att göra en idealtypsanalys. Idealtyp är 

ett begrepp som den tyske sociologen Max Weber grundade. Weber menar att forskaren 

kan använda sig av idealtyper för att närma sig den komplexa verkligheten. Dessa 

idealtyper är en sorts tankebilder som hjälper forskaren fånga verklighetens mångfald 

och få kunskap om olika fenomens kulturella betydelse. Forskaren kan skapa idealtyper 

av vad som helst och detta görs genom att forskaren ensidigt betonar ett synsätt och 

fogar detta samman med enskilda spridda fenomen för att, på så sätt, forma en enhetlig 

tankebild. Weber menar vidare att en idealtyp alltid är en skapelse av det mänskliga 

förnuftet och inte kan ha en exakt motsvarighet i verkligheten. Idealtyper ska, enligt 

Weber, användas som jämförelse med verkligheten och inte som direkta översättningar 

av verkligheten.
114

 Ett exempel på idealtyper är Yvonne Hirdmans genuskontrakt, som 

jag beskrev i teorikapitlet. 

 

Eftersom skönlitteratur och dess innehållskaraktärer är något som är skapat av författare 

(alltså det mänskliga förnuftet för att relatera till Weber), så ser jag det som lämpligt att 

använda mig av en idealtypsmetodologi för min analys. Detta blir själva grunden i min 

analys. Jag väljer att dela in mina idealtyper i tre olika grupper (snarlika för 

vuxenkaraktärer och barnkaraktärer). Mina idealtyper inspireras delvis av Webers 

idealtyper för socialt handlande. Weber spaltar inom detta område upp fyra olika 

idealtyper.  

Dessa är:  

 

1. Traditionellt handlande (styrs av tradition och vanor) 

2. Affektuellt handlande (styrs av känslotillstånd hos aktören) 

3. Värderationellt handlande (styrs av en medveten tro på egenvärdet hos en handling 

oberoende av dess konsekvenser) 

4. Målrationellt handlande (styrs av en plan som innebär att handlingen ska uppnå ett 

speciellt mål).
115

 

 

Eftersom karaktärerna i de böcker som jag ska analysera är skildringar av författarna 

och inga verkliga personer, så blir det svårt för mig att dela in deras handlande på det 

sätt som Weber gör. Jag får t.ex. svårt att analysera om ett handlande utförs målinriktat. 

Jag kan däremot, utefter den information som finns i texten och i bilderna, tolka om 

karaktärernas handlande är skildrat utefter Hirdmans traditionella genusnormativa 

faktorer som jag beskrev i förra kapitlet.  

 

Mina idealtypsgrupper kommer jag följaktligen att dela in i tre olika grupper. Jag tänker 

att de tre idealtypsgrupperna ska få bilda en sorts skala, där man kan se, att ju högre 

siffran i idealtypsgruppen är ju mer bryter beteendet mot de traditionella 

genusmönstren. Idealtypsgrupp 1 är alltså den grupp som innehåller de karaktärer med 

mest genusnormativt beteende och idealtypsgrupp 3 den grupp där karaktärerna i 

princip visar ett omvänt beteende (alltså ett beteende där män/pojkar visar traditionellt 

genusnormativa kvinno-/flickegenskaper och vice versa). Jag är medveten om att en 

sådan här indelning av karaktärerna kan vara svår då man ofta inte får en helhetsbild av 

karaktärerna. Därför kommer under min analys att motivera mina indelningar. I de fall 

där jag anser det omöjligt att placera karaktären kommer jag helt enkelt att avstå från att 
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göra detta, samt motivera varför. Jag anser att detta inte ska ha någon betydelse för mitt 

resultat då det antal karaktärer som jag inte placerar är väldigt litet. 

 

För att få fram verktyg för att göra en idealtypsindelning har jag tagit fram ett antal 

faktorer och karaktärsegenskaper som jag ska leta efter i texten och bilderna. Det är 

faktorer som Yvonne Hirdman lägger fram och som bygger på hennes teori om 

genuskontrakt, faktorer från Bjerrums/Nielsens och Gens teorier, samt faktorer som 

man har kommit fram till i den tidigare forskningen som jag redogjort för. Det är 

faktorer och egenskaper som traditionellt sett har setts som kvinnliga, manliga, 

flickaktiga eller pojkaktiga. Jag spaltar här upp dem under idealtypsbeskrivningarna 

(män, kvinnor, flickor, pojkar var för sig).  

 

Jag delar in mina idealtyper för vuxenkaraktärerna på följande sätt: 

 

1. Traditionellt beteende (Ett beteende och handlande hos de vuxna karaktärerna som 

har sin grund i traditionella genusnormativa faktorer. Vuxenkaraktärerna har också ett 

bemötande av barnkaraktärerna som befäster och bekräftar de senares genusnormativa 

beteenden.)  

Jag delar in egenskaperna som vuxenkaraktärerna ska vara försedda med, om de ska 

ingå i den här idealtypsgruppen i två olika poler, på följande sätt: 

 

Män:    Kvinnor: 

 

Jobbar    Jobbar ej 

Könsstereotypt yrke (t.ex. snickare)  Hemmafru 

Frånvarande    Ger omsorg 

Mobil    Stationär 

Oberoende    Beroende av mannen 

Tillbakadragen föräldraroll  Öm och uppfostrande föräldraroll 

Hård    Mjuk 

Okänslig    Känslosam 

Kontrollerad    Okontrollerad 

Stark    Svag 

Aktiv    Passiv 

Tillitsfull    Lögnaktig 

Konkurrensinriktat språkbruk  Samarbetsinriktat språkbruk 

Kontakt med barnen via spänning och lek Kontakt med barnen via fysisk 

närhet och tröst 

    

2. Varierande beteende (Ett beteende, handlande och bemötande från de vuxna 

karaktärerna som inte kan härledas i någon tydlig inriktning eller som varierar kraftigt. 

Vuxenkaraktärerna har ett bemötande av barnkaraktärerna som inte gör någon skillnad 

på de senares genusnormativa beteenden oavsett om det är en pojke eller flicka som 

uppvisar dem.) För att en vuxenkaraktär ska ingå i den här idealtypsgruppen ska den 

vara försedd med ett jämnt antal egenskaper från både de ovan nämnda polerna. 

 

3. Kontrasterande beteende (Ett beteende, handlande och bemötande hos de vuxna 

karaktärerna som bryter rakt av mot de traditionella genusnormativa faktorerna. 

Vuxenkaraktärerna har ett bemötande av barnkaraktärerna som uppmuntrar och 

premierar ett avvikande beteende gentemot de genusnormativa beteenden.)För att en 
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vuxenkaraktär ska ingå i den här idealtypsgruppen ska den ha en övervägande del av 

egenskaperna från det andra könets pol. En manlig karaktär ska alltså ha en 

övervägande del av de egenskaper som finns i den kvinnliga polen och vice versa. 

 

På ett liknande sätt delar jag in idealtyperna för barnkaraktärerna: 

 

 1. Traditionellt beteende (Ett beteende, handlande, samspel och en lek hos 

barnkaraktärerna som har sin grund i traditionella genusnormativa faktorer.)  

Det här är egenskaper som barnkaraktärerna ska vara försedda med om de ska ingå i den 

här idealtypsgruppen: 

 

Pojkar:    Flickor: 

 

Stor    Vacker 

Modig    Rädd 

Vild    Söt 

Rasande    Värdig 

Förskräcklig    Svag 

Protesterar/revolterar   Protesterar/revolterar ej 

Rör sig inom stort område   Har vardagsnära uppgifter 

Lek i grupp    Lek i par 

Fysisk lek    Stillasittande, verbal lek 

Lek som bygger på spänning och utmaningar Lek som bygger på att ge omsorg 

Okänslig    Känslosam 

 

2. Varierande beteende (Ett beteende, handlande, samspel och en lek hos 

barnkaraktärerna som inte kan härledas i någon tydlig inriktning eller som varierar 

kraftigt.) För att en barnkaraktär ska ingå i den här idealtypsgruppen ska den vara 

försedd med ett jämnt antal egenskaper från både de ovan nämnda polerna. 

 

3. Kontrasterande beteende (Ett beteende, handlande, samspel och en lek hos 

barnkaraktärerna som bryter rakt av mot de traditionella genusnormativa faktorerna.) 

För att en barnkaraktär ska ingå i den här idealtypsgruppen ska den ha en övervägande 

del av egenskaperna från det andra könets pol. En flickkaraktär ska alltså ha en 

övervägande del av de egenskaper som finns i pojkpolen och vice versa. 

 

4.6. Sammanfattande analysmetod 

 
Min analysmetod kommer att vara mimetisk. Jag kommer, alltså, att sätta den litterära 

texten i förhållande till samhället. Jag kommer, till viss mån, att ha en hermeneutisk 

inriktning på min analys, vilket innebär att jag kommer att relatera delarna (de enskilda 

karaktärsanalyserna) till helheten (bokens helhet och handling). Detta kommer jag att 

göra genom att använda mig av den inre hermeneutiska cirkeln, där jag alternerar min 

analys mellan att se på helheten kontra delarna och min förståelse av texten kontra min 

förförståelse. Där helheten i praktiken är själva berättelsen, handlingen och delarna är 

karaktärernas agerande. Detta är något som jag fortlöpande kommer att göra under 

analysen. Det är dock på de enskilda karaktärsanalyserna som min huvudsakliga 

fokusering kommer att ligga. 
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Jag kommer först i varje bok att plocka ut de karaktärer som jag anser vara de 

signifikanta och, eventuellt, generaliserade andra. Detta är de vuxenkaraktärer jag i 

huvudsak vill analysera. Jag kommer att betrakta alla karaktärer som slutna. Jag 

kommer efter detta att göra en idealtypsanalys där jag delar in de olika 

vuxenkaraktärerna i en idealtypsgrupp. För att kunna göra detta måste jag titta på hur 

dessa karaktärer gestaltas. Dessutom kommer jag att titta på om de är platta eller runda. 

Jag kommer att titta på vilket bemötande och förhållningssätt de vuxna karaktärerna har 

till barnkaraktärerna med avseende på genusnormativ könsgestaltning, samt vilka 

reaktioner de visar upp på barnens uppförande. När jag har placerat in 

vuxenkaraktärerna i en bestämd idealtypsgrupp kommer jag att beskriva och motivera 

varför jag tycker de tillhör nämnda idealtyp. Efter det kommer jag att titta på 

barnkaraktärerna och placera in även dem i en idealtypsgrupp. Detta gör jag på samma 

sätt som jag gör med vuxenkaraktärerna. Slutligen kommer jag att dela upp 

idealtypsgrupperna för sig och beskriva varför de olika karaktärerna har hamnat i 

respektive grupp. I diskussionskapitlet vill jag diskutera innebörden av de resultat jag 

fått fram, samt koppla dem till den tidigare forskningen och teorin. Detta ska leda fram 

till svar på mina frågeställningar. 

 

4.7. Urval 
 

När det gäller kriterierna för mitt urval, så kom jag fram till att jag i första hand ville 

göra en analys av de mest populära böckerna, de böcker som barnen kommer mest i 

kontakt med. Detta ledde mig till två olika alternativ. Det första var att titta på 

Bibliotekstjänst statistik över de mest sålda böckerna till biblioteken. Det andra var att 

gå på Bokjuryns bästalistor. Det jag hade att gå på innan jag bestämde mig för vilket 

urvalsalternativ jag skulle ha, var den förutsättningen att om jag ska kunna analysera 

böckerna på det sätt jag vill behöver jag ha ett analysmaterial där det förekommer både 

barn- och vuxenkaraktärer. Båda alternativen var egentligen ganska jämbördiga, men 

det första alternativet föll till slut på att det helt enkelt var svårt att få tag på en 

uppdaterad lista för de senaste åren. De jag fick tag på var några år gamla. Däremot 

skulle man kunna anta att de böcker som fått flest röster hos bokjuryn också är de som 

varit mest utlånade under året och därmed lästs av flest barn. 

 

Jag valde följaktligen att titta på Bokjuryns (som jag har beskrivit närmare i 

bakgrundskapitlet 1.1.) 10-bästalista för barnböcker för åldern 0-6 år för åren 2007 och 

2008. Alla dessa titlar är nyskrivna och utgivna på svenska år 2007 och 2008. Jag valde 

dessa två år eftersom jag ville ha aktuella böcker och detta var de två nyaste listorna 

som fanns tillgängliga när jag gjorde urvalet. För att kunna få tag i böcker som 

innehåller analyserbara karaktärer utefter mina frågeställningar, krävdes att jag gick 

igenom dessa titlar och plockade ut dem som innehöll både barn- och vuxenkaraktärer 

eller barnkaraktärer i samspel/lek. Jag fick, med andra ord, rata de böcker som inte hade 

några vuxenkaraktärer eller där det inte förekom något samspel barnkaraktärer emellan. 

Jag har vid urvalet inte lagt någon värdering i fördelningen mellan kvinnliga och 

manliga författare, ej heller på fördelningen mellan svenska och utländska författare. 

Däremot kommer jag senare att ta upp den betydelse som detta eventuellt innebär i 

diskussionskapitlet. 

 

Jag har från Bokjuryns båda listor valt ut följande böcker från 2007: Jonna Björnstjernas 

Sagan om Den underbara familjen Kanin och monstret i skogen, Sven Nordqvists Var 

är min syster?, Pija Lindenbaums Kenta och barbisarna, Birgitta Stenbergs/Mati Lepps 
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Billy och den mystiska katten och Barbro Lindgrens/Olof Landströms Nöff nöff 

Benny.
116

 Samt följande från 2008: Maria Jönssons Spyflugan Astrid flyger högt,  

Kalle Güettlers/Rakel Helmsdals/Áslaug Jónsdóttirs Monsterpest, Grethe 

Rottbölls/Jeanette Mildes Barnvagnsgaloppen, Inger Edelfeldts/Emma Adbåges De 

ovanligaste barnen i världen och Jan Lööfs Matildas katter.
117

 

 

Anledningen till att jag har gjort detta urval är att det här är böcker som innehåller såväl 

vuxenkaraktärer som barnkaraktärer. De böcker från listan som jag valt bort är de som 

bara innehåller en karaktär samt de där det inte går att könsbestämma karaktärerna. 

Detta är beroende på att det främst är samspel och relationer karaktärer emellan som jag 

vill studera. Jag har valt de fem första böckerna på listan för vardera år, som motsvarar 

de här kriterierna. Boken "Spyflugan Astrid" från 2007 års lista motsvarar också 

kriterierna, men den valde jag bort av den anledningen att även 2008 års lista hade en 

bok om spyflugan Astrid som jag har med bland mitt analysmaterial. 
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5. Analys 
 

Böckerna som jag ska analysera är tio till antalet, fem av dem är från Bokjuryns lista 

2007 och fem är från deras lista 2008. Analysdelen i den här uppsatsen har jag delat upp 

så att jag först kommer att göra en genomgång av de böcker som jag ska analysera. Den 

kommer att innehålla en kort introduktion av respektive bok och de karaktärer som jag 

vill analysera, samt en idealtypsanalys av dessa. Därefter kommer jag att sammanfatta 

de resultat som jag har fått fram, samt göra en sammanställning av varje idealtypsgrupp. 

 

5.1. Idealtypsanalys av karaktärerna i respektive bok 
 

Jonna Björnstjerna: Sagan om Den underbara familjen Kanin och monstret i skogen 

(2007) 

 

Denna bok handlar, precis som titeln beskriver, om familjen Kanin. Det är en familj 

bestående  av sex kaniner, en mamma, en pappa, en lillebror, en lillasyster och dessutom 

två större kaniner som ej är namngivna, men som kan ses som två storasyskon. 

De vuxenkaraktärer som finns i den här boken är alltså i första hand mamma och pappa 

Kanin, men här finns också en liten tomte som har en framträdande roll. Dessutom 

figurerar ett par andra vuxenkaraktärer som flyktigast. Det är dock pappan och mamman 

som är de "signifikanta andra". Tomtekaraktären kan kanske inte ses som en 

generaliserad annan, om man går efter de socialisationsprinciper som Berger/Luckmann 

utformade, eftersom huvudkaraktären Lillebror Kanins möte med honom är väldigt kort, 

om man skulle se det ur ett livslångt perspektiv. Däremot har han, i det begränsade 

omfång som den här boken utgör, en stor roll. Detta gör att han mycket väl kan fungera 

som en generaliserad annan i min analys.  

 

Jag börjar med att placera in de tre vuxenkaraktärerna i de idealtypsgrupper som jag 

anser att de tillhör. Om jag börjar med att titta på de två föräldrarna, Mamma och Pappa 

Kanin så ser jag att ingen av dem har ett arbete i mänsklig bemärkelse, då de ju trots allt 

är kaniner. Båda två vistas och verkar i hemmiljön. Där verkar också båda två vara 

ungefär lika delaktiga i omsorgen av barnen. Detsamma gäller om man ser på de husliga 

sysslorna i hemmet. Det är t.ex. Pappa Kanin som står i köket med förkläde och ska 

göra blåbärspannkakor. Mamma Kanin är dock den som fungerar som något av 

familjens överhuvud. Det är hon som är uppe sent på kvällen och läxar upp Lillebror 

Kanin då han kommer hem sent. Det är också hon som tar det humana beslutet att 

inkludera monstret i familjen. Pappa Kanin är där mer tveksam. Detta gör att jag skulle 

vilja placera in Pappa Kanin i idealtypsgrupp 3 (kontrasterande beteende), medan 

Mamma Kanin hamnar i idealtypsgrupp 2 (varierande beteende). Tomten är en 

tämligen mystisk gestalt som visar upp många av de traditionellt manliga faktorerna, 

men som också har ett fördömande bemötande gentemot Lillebror Kanins pojkaktiga 

äventyrseskapader. Han tycker inte att Lillebror skulle begett sig så långt hemifrån. 

Detta gör att jag placerar honom i idealtypsgrupp 2. 

 

Mamma Kanin, tycker jag, får betecknas som rund då hon visar prov olika sidor, medan 

Pappa Kanins och tomtens karaktär är mer platta. Det förhållningssätt de har till barnen 

visas främst i förhållandet till huvudkaraktären Lillebror. De andra barnen förekommer 

bara i periferin. På bilderna kan man dock se vid ett par tillfällen att Lillasyster Kanin 

verkar vara knuten till mamman. Lillebror visar upp flera olika sidor. Framförallt är han 

rädd och ängslig och långt ifrån revolterande, vilket är traditionella flickegenskaper. 
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Däremot är han den i syskonskaran som vistas utanför hemmets närmiljö. Även om det 

är en slump att han kommer så långt hemifrån, så är det hans nyfikenhet som får honom 

dit. Detta traditionella pojkbeteende är dock inget han premieras för av sina föräldrar 

och inte heller av tomten. Han får istället ta emot bannor, vilket får honom till 

underkastelse. Jag placerar Lillebror Kanin i idealtypsgrupp 2, eftersom han visar prov 

på både traditionella pojkegenskaper och flickegenskaper. Barnens samspel och lek går 

det inte att säga så mycket om eftersom detta inte förmedlas alls.
118

 

 

Sven Nordqvist: Var är min syster? (2007) 

 

Det här är framförallt ett bildäventyr, även om det även förekommer text. Boken 

handlar om tre råttor, en bror, en syster och en lite äldre råtta som får ses som en morfar 

eller farfar. I denna bok förekommer egentligen endast en vuxenkaraktär, en äldre man, 

som kan ikläda sig rollen som den signifikanta andra. Han får ses som en morfar eller 

farfar till de två barnen som berättelsen handlar om. Ett otal andra karaktärer passerar 

revy under bokens gång, men dessa karaktärer kan varken ses som signifikanta eller 

generaliserade andra, då de bara dyker upp en gång var. Den äldre mannen är mest en 

bifigur och åhörare, medan det är den lilla musen, lillebrodern, som leder 

luftballongjakten på systern. Den äldre mannens karaktär får ses som platt, eftersom han 

inte visar mer än en sida. Hans idealtypsgrupp är lite svår att bestämma, men jag skulle 

vilja placera honom i idealtypsgrupp 2 (varierande beteende), eftersom han inte gör 

någon direkt skillnad i sitt förhållningssätt till de två barnens beteende. De två 

barnkaraktärerna är runda och visar prov på karaktärsdrag som är ganska lika. Båda två 

kan vara rädda, fast för olika saker. Flickan verkar dock vara den av de två som har den 

största fantasin, upptäckarlustan och tävlingsinstinkten vilket bryter mot de traditionella 

könsnormerna. Detta bemöter den äldre mannen egentligen inte på något speciellt sätt. 

En gång säger han till muspojken att ”hon har ett eget sätt att tänka din syster, tro inte 

allt hon säger bara”. Men man kan, eftersom han håller en tillbakadragen profil, säga att 

han, som vuxen och den signifikanta andra, accepterar flickans könsbrytande beteende.  

 

De två barnkaraktärernas placerar jag in i idealtypsgrupp 2 (varierande beteende), 

eftersom det är musflickan som är den ledande, tävlingsinriktade och äventyrslystna. 

Medan muspojken är den som hakar på och ser upp till henne. Musflickan bryter på så 

sätt ganska mycket mot flicknormen, medan muspojken håller sig mer till den 

traditionella pojknormen, även om de båda har sidor som passar in på den andra sidan. I 

barnkaraktärernas samspel kan man alltså se att det är musflickan som är den som leder, 

medan muspojken följer henne.
119

 

 

Pija Lindenbaum: Kenta och barbisarna (2007) 

 

Det här är en bok om Kenta och hans lekar med kompisarna på förskolan. I handlingen 

förekommer också Kentas pappa och fröken på förskolan. Huvudkaraktären Kentas 

pappa får ses som den signifikanta andra. Det finns också en tydlig generaliserade 

andra,  i Kentas fröken. Det är dock så att varken Kentas pappa eller Kentas fröken 

förekommer så mycket i handlingen. Trots detta tycker jag att jag ganska tydligt kan 

placera in pappan i idealtypsgrupp 1 (traditionellt beteende). Han har ett 

förhållningssätt till sin son som befrämjar ett genusnormativt beteende. Han tycker att 
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hans son ska ha med sig sin fotboll till förskolan och han är stolt över att han är så 

duktig på fotboll. På förskolan tycker han att det är kul när pojkarna klättrar på hyllorna. 

Han stannar dock inte så länge utan försvinner ganska fort till jobbet. Han går inte in i 

någon större argumentation med sin son, då han en dag bestämmer att han inte vill ha 

med sig bollen. Han låter sonen ha sin självständighet när det kommer till detta beslut. 

Kentas fröken skulle jag vilja placera i idealtypsgrupp 1 (traditionellt beteende). Det är 

förvisso svårt att utläsa någon tydlig linje i hennes bemötande av barnen eftersom hon 

ges en väldigt kort karaktärsbeskrivning i boken. Men det jag kan se är att hon gör vissa 

försök att avstyra pojkarnas mer fysiska lekar och krigslekar. Men man skulle kunna 

tolka dessa försök som halvengagerade och med ett uttryck som verkar förmedla att 

”pojkar är pojkar”. De fortsätter med det de håller på med utan att ta notis om fröken. 

De får därefter ingen vidare tillsägelse. Frökens relationer med flickorna skildras bara 

på ett ställe och det är då hon ställer in tyger i rummet där flickorna leker. Man kan 

också se en detalj i boken som fröken troligen är delaktig till. Det gäller inredningen av 

det som kallas dockvrån. Det är ett rum med rosa tapeter, skår och gardiner. Detaljer 

som tydligt signalerar att det här är ett rum för flickor. Jag kan dock inte koppla detta 

till frökens karaktärsanalys, eftersom jag då går utanför texten och bilden och drar mina 

egna slutsatser. Något jag tidigare sagt att jag inte ska göra. Jag får helt enkelt bara se 

detta som en separat detalj, som dock är viktig för författarens skildring av barnens lek. 

 

Tittar jag då på barnkaraktärerna kan jag se att dessa karaktärer är runda, till skillnad 

från vuxenkaraktärerna som är platta. De är mer komplexa än vuxenkaraktärerna och de 

utvecklas under berättelsens gång. Barnkaraktärerna är många till antalet och de är olika 

till sättet, men generellt sett så har de flesta pojkkaraktärerna traditionella 

pojkegenskaper medan de flesta flickorna har traditionella flickegenskaper. Detta 

betyder att jag kan dela in de flesta barnkaraktärerna i idealtypsgrupp 1. Framförallt gör 

pojkkaraktärerna det. Däremot skulle de tre flickkaraktärer som förekommer mest 

frekvent i handlingen kunna hamna i idealtypsgrupp 2, eftersom de har en del 

egenskaper som bryter mot det traditionellt flickaktiga beteendet, som t.ex. att de leker i 

grupp och inte i par. Den som hamnar i en egen grupp av barnkaraktärerna är Kenta, 

huvudkaraktären, som tydligt hamnar i idealtypsgrupp 3 (kontrasterande beteende).  

Kenta tycker inte om pojkarnas vilda och fysiska lekar. Till en början är han med de 

andra pojkarna och leker. Han är också populär bland pojkarna. Han är bra på fotboll 

och har bra idéer. Men samtidigt sneglar han hela tiden åt flickornas håll. Han lockas av 

deras mer stillasittande rollekar med dockor. Han tar mod till sig och tar med en docka 

till förskolan, istället för fotbollen som hans pappa vill. Med dockan söker han sig till 

flickorna, som först inte vill släppa in honom i leken. De drar sig ifrån honom så fort 

han kommer i närheten. Till slut får han dock vara med. Eftersom Kenta är populär 

bland de andra pojkarna leder hans lek med flickorna i slutändan till att även de andra 

pojkarna dras till denna lek. Det som händer när pojkarna kommer in till dansleken som 

Kenta och flickorna har är dock att pojkarna tar över leken och flickorna sätter sig och 

tittar på, vilket får ses som ganska genustypiskt om man ser på de traditionella flick- 

och pojkegenskaperna som jag tidigare beskrivit.
120

 

 

Birgitta Stenberg, Mati Lepp: Billy och den mystiska katten (2007) 

 

Den här boken handlar om Billy, och hans kompisar Lotta och Kim, som ställs inför 

några moraliska dilemman rörande en katt. Den enda vuxenkaraktär som förekommer i 
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den här boken är Billys mamma. Hon har en ganska betydande roll i handlingen och får 

därmed bli den signifikanta andra. Billys mamma är som karaktär platt. Man kan inte, 

varken på bilderna eller i texten, utläsa hennes olika sidor. Hon har samma vänliga, 

omsorgsfulla och uppfostrande hållning berättelsen igenom. Jag skulle vilja placera in 

henne i idealtypsgrupp 2 (varierande beteende). Hon har ett bemötande av sin son, och 

även de andra barnen i boken, som inte är präglat av traditionellt genusnormativa 

faktorer. Man kan t.ex. inte se att hon tar avstånd från Billys flickegenskaper, som t.ex. 

den omsorgen han visar om katten eller den sorg han visar. Däremot är hon den enda 

föräldern i handlingen och hon har hushållsnära sysslor i hemmet, alltså traditionellt 

kvinnliga egenskaper. Pappan lyser med sin frånvaro precis enligt genusstereotypin.  

 

Om jag ska gå över till barnkaraktärerna, så ser jag att alla tre är runda och de kvalar in i 

idealtypsgrupp 3 (kontrasterande beteende). Båda pojkarna, Billy och Kim, visar upp 

övervägande traditionella flickegenskaper. De är ganska nedtonade och visar 

omsorgsfulla och mer känslomässigt värdiga sidor. Däremot är Lotta den som visar mer 

av de traditionella pojkegenskaperna. På bilderna ser man att hon t.ex. är den som är 

mest fysisk, blir mest arg, protesterar tydligast och verkar ha den ledande rollen 

gentemot Billy. Boken avslutas med en bild där Billy dammsugar en matta, vilket 

ganska bra beskriver den mjuka och omsorgsfulla bild av Billys karaktär som målas upp 

i boken i sin helhet.
121

 

 

Barbro Lindgren, Olof Landström: Nöff nöff Benny (2007) 

 

Grisen Benny har jag tidigare refererat till i den här uppsatsen, i kapitel 2.3, där Lena 

Kåreland gör en jämförelse mellan Benny och karaktären Malla i Eva Erikssons 

bilderböcker. Detta är dock en ny Benny-bok som inte var skriven vid tidpunkten för 

Kårelands analys. Här ger sig grisen Benny iväg ut. Han är trött på att vara inne. Han tar 

med sig sin lillebror. De träffar sina kompisar vid en pöl. I den här boken om grisen 

Benny finns det bara en vuxenkaraktär. Det är Bennys mamma. Hon blir också den jag 

ser som den signifikanta andra. Hon har en klart och tydligt platt karaktär i berättelsen. 

Hon visar egentligen bara en sida av sig själv och det är den stereotypa husliga 

kvinnorollen. Detta innebär också att det blir lätt för mig att placera hennes karaktär i 

idealtypsgrupp 1 (traditionellt beteende). Hennes handlande och hennes bemötande av 

barnen följer på alla punkter de traditionella kvinnliga genusnormativa faktorerna. Hon 

har rollen som stationär hemmafru. Hon är öm och uppfostrande i sin föräldraroll och 

hon har ett mjukt och känslosamt förhållningssätt. 

 

Hennes båda söner visar upp flera olika sidor och deras karaktärer är därmed runda. De 

följer på många sätt de traditionella pojkegenskaperna. Men det är även så att de bryter 

mot dessa på några punkter. De tar sig själva friheten att röra sig inom ett stort område, 

då de ger sig ut från hemmet för att leka. De beger sig till sina kompisar vid pölen där 

de sluter upp för en grupplek. Av de andra barnkaraktärerna vid pölen är de flesta 

pojkar. Men det finns en flicka, Klara. Båda bröderna ser upp till Klara. Klaras karaktär 

får ses som rund, då hon visar upp flera olika sidor av sig själv. Hon är den av 

barnkaraktärerna som är den handlingskraftiga. Hon är stark och modig och hon är 

delaktig i den vilda springleken. Hon är den som ingriper och räddar lillebror då han 

ramlar i pölen. Detta får ses som traditionella pojkegenskaper. Men hon är också den 

som tar hand om lillebror och även Benny då han senare ramlar i pölen. Hon ger omsorg 
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och tröst, samtidigt som hon har ett värdigt och mer vuxet förhållningssätt. Hon har 

dessutom ett tydligt stereotypt flickaktigt sött utseende med flätor och långa 

ögonfransar. Klara får jag därmed placera i idealtypsgrupp 2 (varierande beteende). De 

båda bröderna, som till en början visade upp mest traditionella pojkegenskaper, visar, ju 

längre handlingen fortlöper, upp fler och fler traditionella flickegenskaper som t.ex. 

svaghet och rädsla. Därmed skulle jag vilja placera in även dem i idealtypsgrupp 2.
122

 

 

Maria Jönsson:  Spyflugan Astrid flyger högt (2008) 

 

Den här boken handlar, i och för sig, om flugor, men då de har förmänskligade 

egenskaper och då det förekommer såväl barn som vuxna är den ändå intressant att 

analysera. I den här flugberättelsen förekommer ett antal vuxenkaraktärer. De är dock 

mest med på bild. Vuxenkaraktärerna består av pappa och mamma, moster Ally och 

morbror Abbe. Av dessa är det bara morbror Abbe som får en närmare 

karaktärspresentation. De andra förekommer i princip bara i periferin. Morbror Abbe får 

här fungerar som den signifikanta andra. Han beskrivs i texten i som den 

ansvarstagande, hjältemodiga mannen som ger sig ut i den stora världen för att skaffa 

mat och därmed försörja familjen där hemma. Det berättas om att han gav sig ut på 

marker där ingen av de andra flugorna tidigare hade varit och att han var modig och 

stark. Det beskrivs inget om hans förhållningssätt gentemot barnen. Däremot är 

flugbarnens förhållande till honom sådant att han har hjältestatus. Det berättas myter om 

honom och hans bild förekommer på en tavla med en hjältemodig pose. Beskrivning av 

hans karaktär är ganska platt och jag placerar in honom i idealtypsgrupp 1 (traditionellt 

beteende), då han skildras med flera av de traditionella mansegenskaperna.  

 

De andra vuxenkaraktärerna är det svårt att säga något om, då det på bilderna där de 

förekommer till och med är svårt att se vem som är vem. Däremot har de givit 

huvudkaraktären Astrid rollen som den som ska passa småflugorna. Hon själv däremot 

hade hellre begivit sig ut i den stora världen på utflykter. Hon verkar se upp mycket till 

sin morbror Abbe och det han gjorde. Hon får också möjlighet att göra detta då hon 

tappar bort sin lillebror Lille-Bertil. Hon sugs upp i fläkten och ut genom skorstenen till 

den stora världen. Hon får nu spela hjälterollen, den som räddar Lille-Bertil och lyckas 

ta honom tillbaka till tryggheten till slut. Beskrivningen av Astrids karaktär och det 

handlande som hon har tycker jag placerar henne i idealtypsgrupp 3 (kontrasterande 

beteende).  Hennes karaktär är rund då den visar upp olika sidor. Även om hon 

behandlas av de vuxna utefter en traditionell flickmall, där hon ska ta hand om sina 

småsyskon i en mer vårdande och omsorgsfull bemärkelse, så bryter hennes eget sätt att 

vara mot detta ganska radikalt. Hon är den stora, modiga flugan som vill ut i världen för 

att söka äventyr, vilket alltså är mer traditionella pojkegenskaper. Eftersom hon aldrig 

berättar för de andra om de äventyr hon varit ute på så får man aldrig se reaktionen från 

de andra flugorna, vilket är lite synd med tanke på min analys.
123

 

 

Kalle Güettler, Rakel Helmsdal, Áslaug Jónsdóttir: Monsterpest (2008) 

 

Inte heller den här boken handlar om människor, utan om två monster. De två monstren 

är stora monster och lilla monster, vilket gör att de lätt kan ses som far och son eller 

vuxen och barn, även om jag inte är säker på att det är det som är meningen. 
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Om man ser Stora monster som den vuxne blir han också den signifikanta andra. Stora 

och Lilla Monster har dock omvända roller, eftersom det är Lilla Monster som beter sig 

på ett vuxet vis och Stora Monster på ett barnsligt. Detta, plus det faktum att Lilla 

Monster egentligen inte är könsbestämd i boken, gör att det väldigt svårt för mig att 

analysera karaktärerna på det sätt som jag gjort med de andra böckernas karaktärer. Det 

jag kan säga om Stora Monster, som i texten beskrivs som av manligt kön, är att han 

uppfyller många av de traditionella pojkegenskaperna om jag tittar på 

barnegenskaperna, istället för vuxenegenskaperna. Han är vild, arg, revolterande, fysisk 

och okänslig. Lilla Monster har, å sin sida, mer av de traditionella flickegenskaperna. 

Han eller hon tar de vardagsnära och vårdande uppgifterna, har ett värdigt beteende, är 

omsorgsfull och känslosam. Jag kan dock inte dela in de två karaktärerna i några 

idealtypsgrupper.
124

 

 

Grethe Rottböll, Jeanette Milde: Barnvagnsgaloppen (2008) 

 

Berättelsen i den här boken handlar om en pojke som heter Dante och hans mamma. De 

är på väg till förskolan mamman körandes Dante i en vagn. Det finns två 

vuxenkaraktärer i den här boken. Det är Dantes mamma, som har den största rollen och 

får bli den signifikanta andra. Den andra är Dantes fröken på förskolan. Hon har en liten 

roll och förekommer endast i slutet av boken. Hon får ses som den generaliserade andra. 

Mammans karaktär är platt, då hon egentligen bara har ett uttryck genom hela boken. 

Detsamma kan sägas om frökens karaktär. Mamman skulle jag vilja placera in i 

idealtypsgrupp 3 (kontrasterande beteende). Hon visar upp flera traditionella 

mansegenskaper, som t.ex. att hon är aktiv och stark. Hon får i handlingen i princip en 

roll som superhjälte, då hon får vingar på stövlarna och mantel över axlarna, samtidigt 

som hon förses med en makalös styrka och fart då hon springer och hoppar med 

barnvagnen. Hon tar också med sin son Dante på en massa äventyr på vägen till 

förskolan. Hon visar också prov på stor handlingskraft, då hon räddar Dante från en svår 

situation i sjön och hon lyckas till slut ta honom helskinnad till förskolan. Det i hennes 

beteende som bryter mot mansschablonen är att hon trots allt är den närvarande 

föräldern. Dantes fröken väljer jag att inte placera in i någon idealtypsgrupp då hon, på 

de två bilder hon är med, visar för få egenskaper. 

 

Dante, som är den enda barnkaraktären i boken förutom några av förskolebarnen som 

sitter och leker på gården på slutet, har en rund karaktär. Han visar upp olika 

känslouttryck. Han är glad till största delen och tycker att det är roligt då mamman sätter 

full fart med vagnen. Men han blir också rädd och ledsen vid ett tillfälle. Jag väljer att 

placera honom i idealtypsgrupp 2 (varierande beteende). Han har lite av de 

traditionella flickegenskaperna då han t.ex. visar rädsla. Men han har också lite av de 

mer fartfyllda och vilda pojkegenskaperna. Han har ett kärleksfullt förhållande till både 

mamman och fröken. Eftersom han inte leker med några andra barn i boken, så kan jag 

inte säga något om hans relation till dessa.
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Inger Edelfeldt, Emma Adbåge: De ovanligaste barnen i världen (2008) 

 

Den här historien handlar om en familj och tar sin början innan mamman och pappan 

ens har träffats. De söker någon ovanlig att dela sitt liv med. De hittar varandra och blir 

kära. De vill förstås ha ovanliga barn och får det; två tvillingar, en pojke och en flicka.  

Den här bokens huvudkaraktärer är de två föräldrarna som ser sig själva som ovanliga 

och skyr allt som är vanligt. Mamman och pappan är de signifikanta andra i boken. Det 

förekommer också ett par vuxenkaraktärer som kan ses som generaliserade andra. Det 

är en barnvakt och en som kallas för guvernant och får ses som en sorts privatlärare. 

Mammans och pappans karaktärer är runda. De visar båda två upp såväl glädje som 

ilska, kärlek och handlingskraft. Både pappan och mamman hamnar utan tvekan i 

idealtypsgrupp 2 (varierande beteende). Båda är frikopplade från allt vad 

könsstereotypi heter. De har båda två försetts med såväl traditionella kvinnoegenskaper, 

som traditionella mansegenskaper. Detta gäller både före och efter att de har träffats. 

Framförallt så är de väldigt jämställda. De egenskaper de har och det förhållningssätt de 

har till sina barn är likvärdigt. Deras bemötande av dottern respektive sonen är inte 

divergerande beroende på kön, utan de får samma omsorg och samma utmaningar. De 

båda generaliserade andra, barnvakten och guvernanten, följer de båda föräldrarnas linje 

när det gäller förhållningssätt och bemötande av barnen. De förekommer, i och för sig, 

bara på ett uppslag i boken, vilket gör att deras karaktärer är ganska platta, men här 

beskrivs de tydligt som lika ovanliga som föräldrarna, både till klädsel och till 

uttryckssätt. Jag placerar dock inte in dem i någon idealtypsgrupp. 

 

Om jag tittar på gestaltandet av barnkaraktärerna så kan jag se att pojken och flickan, 

Duddwig och Bamseflor, skildras på ett helt likvärdigt sett. Deras egenskaper skiljer sig 

inte åt alls. I de få fall där deras beteende divergerar, så är det flickan som tar de 

traditionella pojkegenskaperna och vice versa. Det är flickan som är den mest fysiska av 

de båda. Det är hon som har de lite vildare lekarna och det är hon som visar styrka. 

Pojken har en lite lugnare karaktär. Han framställs som mer omvårdande, försiktig, 

eftertänksam och stillasittande. De båda barnen hamnar därmed i idealtypsgrupp 3 

(kontrasterande beteende). Deras relation till varandra upplever jag som jämställd.
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Jan Lööf: Matildas katter (2008) 

 

I boken ”Matildas katter” träffar vi flickan Matilda som har två katter till husdjur, en gul 

och en randig. Det är två jättestora katter. På illustrationerna ser man att det är ett lejon 

och en tiger. De vuxenkaraktärer som förekommer i den här boken ges inte så stort 

utrymme. Det befinner sig mest i periferin och agerar statister. Huvudkaraktären 

Matildas mamma finns med på ett ställe. Man ser dock bara benen på henne och man får 

läsa en kort replik av henne. Men hon är väl den som är närmast till att fungera som en 

signifikant annan i den här berättelsen. Hennes karaktär blir ju väldigt platt på grund av 

det lilla utrymmet hon får men av det lilla man kan utläsa så hamnar hon i 

idealtypsgrupp 1 (traditionellt beteende). Hon, eller i alla fall den nedre halvan av 

henne som är avbildad, har en traditionellt kvinnlig utstyrsel med kjol och förkläde som 

indikerar att hon håller till i köket. Hon är i den här boken den enda närvarande 

föräldern som ställer krav och har förväntningar på sin dotter att hon ska stiga upp ur 

sängen och ta hand om sina katter. Ser man på de andra vuxenkaraktärerna som 

förekommer så kan man se att de flesta besitter traditionellt genusnormativa egenskaper. 
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Det är överlag så att det är männen som arbetar eller agerar på annat sätt, medan de två 

kvinnor som finns med, antingen sitter på bryggan, solar och kelar med katten, eller bär 

runt på en korg och en påse. 

 

Bortsett från en pojke som är på väg att känna på vattnet med foten, så är Matilda den 

enda barnkaraktären som förekommer. Hon har alltså inget samspel med någon annan 

barnkaraktär. Matildas karaktär är rund och visar olika sidor. Hon vardagsnära uppgifter 

som att handla, laga mat och ta hand om sina rovdjur (eller katter). Men hon har också 

sidor som ägnar sig åt fysisk lek, som att spela boll, hon går och metar från bryggan, 

hon rör sig inom ett stort område utanför hemmets sfär och hon är modig gentemot 

tigern och lejonet. Hon innehar alltså såväl traditionella pojk- som flickegenskaper. 

Detta gör att jag sätter henne i idealtypsgrupp 2 (varierande beteende).
127

 

 

5.2. Sammanfattande analys och sammanställning av 

idealtypsgrupperna 
 

För att tydligare kunna se resultaten så skulle jag vilja göra en sammanfattning. Det som 

först och främst behöver struktureras upp för att jag ska kunna utläsa några tendenser, är 

antalet karaktärer som hamnar i respektive idealtypsgrupp. Till att börja med ska jag 

titta på de karaktärer som jag genomgående genom uppsatsen har refererat till som de 

signifikanta andra (utefter Bergers/Luckmanns term). Detta är ju de vuxenkaraktärer 

som står barnkaraktärerna närmast. I de flesta fall handlar detta om deras föräldrar, men 

det behöver inte vara så. Om jag gör en summering av all de signifikanta andra, så kan 

jag se att det sammanlagt förekommer elva stycken sådana. Ett par av böckerna har två 

och en bok har inte någon. Av dess elva hamnar fyra stycken i idealtypsgrupp 1 

(traditionellt beteende), fem stycken i idealtypsgrupp 2 (varierat beteende) och två 

stycken i idealtypsgrupp 3 (kontrasterande beteende). Vuxenkaraktärer som jag har 

kunnat referera till som generaliserade andra har bara förekommit på två tillfällen (i 

böckerna Kenta och barbisarna och Sagan om Den underbara familjen Kanin och 

monstret i skogen). Av dem hamnar en i idealtypsgrupp 1 och en i idealtypsgrupp 2. Om 

man ser på det totala antalet vuxenkaraktärer är det alltså en relativt jämn uppdelning 

mellan de olika idealtypsgrupperna. De karaktärer som har ett genusnormativt beteende 

är alltså fler än de som har ett beteende som helt kontrasterar mot det genusnormativa. 

Denna övervikt är dock så liten att man inte kan se någon tydlig trend. Man kan också 

vända på det och konstatera att det sammanlagt är fler karaktärer som inte har ett 

traditionellt genusnormativt beteende. Det är ju fler karaktärer som hamnar i 

idealtypsgrupperna 2 och 3 tillsammans, än vad det är som hamnar i idealtypsgrupp 1.   

 

De barnkaraktärer som jag har placerat in i idealtypsgrupper är femton stycken till 

antalet, och då räknar jag bort det stora antalet barnkaraktärer (där pojkkaraktärerna 

hamnar i grupp 1 och flickkaraktärerna i grupp 2) som finns representerade i boken 

Kenta och barbisarna. Av dessa femton barnkaraktärer hamnar ingen i idealtypsgrupp 

1, åtta stycken hamnar i idealtypsgrupp 2 och sju stycken hamnar i idealtypsgrupp 3. 

När det gäller barnkaraktärerna kan jag alltså se att det är en klar slagsida åt 

idealtypsgrupp 2 och 3. Detta innebär med andra ord att det bland dessa barnkaraktärer, 

inte är någon som gestaltas genusnormativt. Om jag gör en sammanställning över 

barnkaraktärernas relationer till varandra kan jag se att det egentligen bara i ett fall, i 
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Kenta och barbisarna, förekommer en lek och ett samspel som är tydligt 

könsstereotypiskt. Här leker mest pojkar med pojkar i lite vildare lekar och flickor leker 

lite lugnare lekar med varandra. Men det finns ett undantag och det är huvudkaraktären 

Kenta. I fyra fall, Var är min syster?, Billy och den mystiska katten, Nöff nöff Benny och 

Spyflugan Astrid flyger högt, är det blandade könskonstellationer och det är i samtliga 

fall flickkaraktärerna som är de som överlag är starkare ledande roller i samspelet. I 

boken De ovanligaste barnen i världen är samspelet jämställt, medan det i de övriga 

fyra böckerna inte förekommer något egentligt samspel eller lek som går att analysera. 

 

De resultat som jag har fått fram säger mig alltså att samtliga barnkaraktärer jag 

analyserat bryter mot de traditionella samhälleliga genusmönstren. De är alltså inte 

gestaltade genusnormativt. Denna trend går också igen när det gäller barnkaraktärernas 

lek och samspel, där bara en bok berättar om en traditionellt genusnormativ lek. 

Vuxenkaraktärerna, å sin sida, har en ganska jämn fördelning på de som uppvisar 

traditionellt beteende och de som uppvisar ett kontrasterande beteende. 

 

Jag kommer nu att gå in på de olika idealtypsgrupperna och titta på vilka karaktärer som 

jag har placerat i respektive grupp och varför. 

 

5.2.1. Idealtypsgrupp 1, vuxenkaraktärer 

 

Här hamnar fyra karaktärer om man ser till de signifikanta andra, samt ytterligare en om 

man väger in även de generaliserade andra. Det handlar om Kentas pappa och Kentas 

fröken i Kenta och barbisarna, Bennys mamma i Nöff nöff Benny, Morbror Abbe i 

Spyflugan Astrid flyger högt, samt Matildas mamma i Matildas katter.  

 

Gemensamt för de här karaktärerna, förutom att de hamnar i samma idealtypsgrupp, är 

att de samtliga är platta. De visar alltså bara upp en sida av sin karaktär. Den sida av 

deras karaktär som gestaltas är också tydligt knuten till de traditionella genusnormativa 

faktorerna som jag spaltade upp i den manliga och kvinnliga polen i kapitel 4.5. Detta 

gör dem till tydliga stereotyper för ett traditionellt genusmönster.  

 

5.2.2. Idealtypsgrupp 2, vuxenkaraktärer 

 

I den här gruppen placerar jag fem karaktärer av de signifikanta andra, samt en av de 

generaliserade andra. Det är Mamma Kanin och Tomten från Sagan om den underbara 

familjen Kanin och monstret i skogen, Morfar mus i Var är min syster?, Billys mamma i 

Billy och den mystiska katten, samt föräldrarna i De ovanligaste barnen i världen. 

 

Det här är karaktärer som visar upp egenskaper och beteenden från såväl den kvinnliga 

som den manliga polen. Det gäller de runda karaktärerna; Mamma Kanin och ”den 

ovanligaste” mamman och pappan. Billys mammas karaktär är förvisso platt, då man 

inte kan se hennes olika sidor. Hon har också en betydande övervikt av de traditionellt 

kvinnliga faktorerna, däremot gör hennes bemötande av barnen inte någon genusmässig 

skillnad. Hon hamnar därför i den här gruppen. Detsamma gäller Morfar Mus. 

 

5.2.3. Idealtypsgrupp 3, vuxenkaraktärer 

 

Här hamnar bara två karaktärer, Pappa Kanin i Sagan om den underbara familjen Kanin 

och monstret i skogen och Dantes mamma i Barnvagnsgaloppen. Detta är karaktärer 
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som ganska tydligt beskrivs helt tvärtom gentemot den traditionella genusstereotypin. 

Båda karaktärerna är platta. De agerar på ett sätt som bryter mot normen i och med att 

Pappan Kanin mest har hushållssysslor och verkar vara den av föräldrar som måste 

underkasta sig den andres (Mamma Kanins) vilja. Dantes mamma tar inte på något sätt 

sig an den traditionella mammarollen, utan har i stort sett enbart egenskaper från 

manspolen. Detta gör att dessa båda karaktärer, på sätt och vis, blir stereotyper åt andra 

hållet om man jämför med de stereotyper som karaktärerna i idealtypsgrupp 1 var. 

 

5.2.4. Idealtypsgrupp 1, barnkaraktärer 

 

De enda som hamnar i den här gruppen är Kentas pojkkompisar i Kenta och barbisarna. 

De förekommer ju mest i periferin i boken, men deras beteende syns ganska tydligt på 

många av illustrationerna och man kan ganska tydligt på dem se att de besitter ett flertal 

av pojkarnas traditionellt genusnormativa faktorer, som t.ex. att de är vilda, okänsliga, 

protesterande och revolutionerande, de rör sig inom stort område och de leker i grupp en 

fysisk lek, byggd på spänning och utmaningar.    

 

5.2.5. Idealtypsgrupp 2, barnkaraktärer 

 

I den här gruppen hamnar åtta karaktärer. Det är Lillebror Kanin i Sagan om den 

underbara familjen Kanin och monstret i skogen, Bror och Syster Mus i Var är min 

syster?, Klara, Benny och Bennys lillebror i Nöff nöff Benny, Dante i 

Barnvagnsgaloppen, samt Matilda i Matildas katter. Dessutom hamnar här Kentas 

flickkompisar i Kenta och barbisarna, som precis som Kentas pojkkompisar inte är 

några huvudkaraktärer utan mer bikaraktärer. 

 

Alla karaktärerna i den här gruppen är runda och visar upp flera olika sidor från såväl 

flickpolen som från pojkpolen. I Lillebror Kanins, Klara, Bennys, Bennys brors och 

Matildas fall är detta tydligt. När det gäller Bror och Syster Mus så ligger de närmare 

till att hamna i idealtypsgrupp 3, då man kan hitta deras respektive karaktärsegenskaper 

i motsatt pol i flera fall. Jag bedömer dock inte att det är så tydligt som för de karaktärer 

som hamnar i idealtypsgrupp 3. Dessutom har de också egenskaper från den egna polen. 

 

5.2.6. Idealtypsgrupp 3, barnkaraktärer 

 

I denna grupp hamnar sju karaktärer. Dessa är Kenta i Kenta och barbisarna, Billy, Kim 

och Lotta i Billy och den mystiska katten, Astrid i Spyflugan Astrid flyger högt, samt 

Duddwig och Bamseflor i De ovanligaste barnen i världen. 

 

Här kan jag notera att alla karaktärerna är runda. Det är en skillnad om jag jämför med 

hur förhållandet var i vuxenkaraktärernas idealtypsgrupp 3, där alla var platta. Men även 

om deras karaktärer är runda och de visar upp olika sidor så ligger de här sidorna inom 

ramen för den motsatta polen. Kentas olika sidor kommer t.ex. från flickpolen då han 

hellre leker en stillsammare lek samt att han har en mer känslosam och tillbakadragen 

framtoning. Astrid vill, å sin sida, bege sig ut på upptäcktsfärd och intar en 

handlingskraftig hjälteroll. I Billy och den mystiska katten och De ovanligaste barnen i 

världen där det förekommer huvudkaraktärer av båda könen, kan man ganska tydligt se 

att könsrollerna är omvända om man ser till de traditionella genusmönstren. 
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6. Diskussion  
 

De böcker som jag har analyserat i den här uppsatsen har barnen själva har röstat fram 

som 2007 och 2008 års bästa. Utan att veta med säkerhet kan jag också anta att detta 

även är böcker som varit de mest utlånade och de mest köpta under det året. Detta borde 

i sin tur också innebära att de här böckerna även tillhör de mest läste under dessa år. Just 

det här att studera de bilderböcker som är mest populära har jag sett som en viktig faktor 

i den här uppsatsen. Jag tänkte att om det skulle visa sig (vilket det alltså har gjort) att 

de böcker som flest barn har tagit del av innehåller en övervägande mängd karaktärer 

som bryter mot traditionella genusnormativa genusmönster, skulle det innebära att 

många barn också får in i sitt medvetande att könssocialisationen inte behöver följa ett 

givet mönster. Därmed skulle det kunna bidra till att de också lättare skulle kunna ta till 

sig ett kontrasterande beteende jämfört med det traditionellt genusnormativa också i 

verkligheten. Hur det är med den saken har jag naturligtvis inget svar på i den här 

uppsatsen, men några svar och slutsatser tycker jag mig ha kommit fram till. 

 

Det har dock inte varit helt lätt att få fram så konkreta resultat som jag hade hoppats 

från början. Det har bland annat varit svårt att analysera vuxenkaraktärernas bemötande 

av barnkaraktärerna så ingående som jag hade önskat. Detta helt enkelt beroende på att 

ett sådant bemötande inte har skildrats i tillräcklig omfattning. Framförallt har jag, av 

texten och illustrationerna, inte kunnat se vilka reaktioner vuxenkaraktärerna har haft på 

barnkaraktärernas beteenden så tydligt som jag hade hoppats. Men vad jag skulle få för 

resultat är ju naturligtvis inget jag visste innan jag började, så jag får helt enkelt nöja 

mig med de resultat jag har fått och försöka dra adekvata slutsatser utifrån dem. 

 

De resultat som jag har fått har dock varit valida för min frågeställning. Jag har kunnat 

notera att karaktärsskildringarna i de böcker som jag har analyserat bryter en hel del mot 

det traditionella samhälleliga genusmönster som jag tagit upp i teorikapitlet, även om 

det finns en del undantag. När det gäller min fråga angående vuxenkaraktärernas 

bemötande av barnen så är det, alltså, en ganska jämn fördelning mellan de som har ett 

traditionellt genusnormativt beteende och de som har ett beteende som står i kontrast till 

detta. Däremot bryter barnkaraktärernas beteenden i sort sett uteslutande mot det 

traditionellt genusnormativa. Om jag slår samman alla karaktärer så är det en klar 

övervikt för de som inte gestaltas genusnormativt. 

 

 Jag skrev i kapitel 1.1.2 om hur Bronwyn Davies hävdar att böcker som ger en verklig 

bild över hur samhället ser ut riskerar att hjälpa till att cementera barns uppfattningar 

om detta. Jag kan i min analys, alltså, se att barnkaraktärerna i högre grad än 

vuxenkaraktärerna skildras på ett sätt som bryter mot traditionella genusmönster. Som 

helhet kan jag se att de flesta böckerna bryter mot den traditionella könsstereotypin i 

samhället, något som Davies, och även Ellena Handler Spitz, alltså anser vara viktigt. 

Detta är, enligt Davies, något som kan föra med sig att barn som läser, eller får höra, 

böckerna opponerar sig mot innehållet, vilket kan skapa en diskussion och väcka tankar 

om att saker och ting kan vara annorlunda. Just detta sätt, då böckerna och dess 

karaktärers sätt att vara och bete sig bryter mot hur vi verkliga människorna agerar, kan 

förhoppningsvis hjälpa till att spela en roll i den könssocialisation som barn genomgår.  

 

Om bilderböcker spelar en roll i barns könssocialisation (en hypotes som var 

utgångspunkten för min uppsats), så är flera av mina analysböcker bra exempel på hur 

barnböcker som hjälper till att radera ut det traditionella genusmönstret i vårt samhälle 



 52 

kan skrivas. Jag har inte haft för avsikt att göra någon slags värdering över vilka av 

mina analysböcker som är bäst ur en jämställdhetssynpunkt, utan fokus har mer legat på 

karaktärerna i böckerna. Det går dock inte att komma ifrån att vissa av böckerna 

innehåller fler karaktärer från idealtypsgrupp 2 och 3 än andra, vilket i så fall, enligt 

Handler Spitz och Davies sätt att se på det hela, skulle betyda att de är mer lämpade som 

”jämställdhetsböcker”. En bok som De ovanligaste barnen i världen är det tydligaste 

exemplet på detta. 

 

Om jag relaterar mina resultat till några av de resultat som framkommit i tidigare 

forskning, så kan jag se att mina resultat skiljer sig på en del punkter och 

överensstämmer på en del. En aspekt som jag varit inne på, men inte fäst någon vidare 

uppmärksamhet vid, är förekomsten av mammor respektive pappor i mitt 

undersökningsmaterial. Detta är något som Anderson och Hamiltion fokuserade på i sin 

studie Gender Role Stereotyping of Parentsin Children´s Picture Books: The Invisable 

Father från år 2005. De upptäckte att pappan ofta var frånvarande i böckerna och när 

han förekom hade han en tillbakadragen föräldraroll. Jag har i den här uppsatsen mest 

riktat in mig på gestaltningen av de vuxenkaraktärer som har framträtt oberoende av om 

de är kvinnliga eller manliga. Men jag tycker ändå att det kan vara intressant att gå 

igenom de vuxenkaraktärer som jag har analyserat. Jag kan då se att det, av de 13 

vuxenkaraktärer som jag har analyserat som de signifikanta andra, förekommer sex 

stycken män/pappor och sju stycken kvinnor/mammor. Det är alltså en väldigt jämn 

uppdelning när det gäller antalet. Lika jämn är också uppdelningen om man ser på 

vilken idealtypsgrupp männen respektive kvinnorna hamnar i. Tre av de sex männen 

hamnar i idealtypsgrupp 1. Det gör också tre av de sju kvinnorna. Två män och tre 

kvinnor hamnar i idealtypsgrupp 2 och en av vardera kön hamnar i idealtypsgrupp 3. 

Om man tittar närmare på de sex karaktärerna som hamnar i idealtypsgrupp 1, alltså de 

som uppvisar ett traditionellt beteende. Bland dessa sex kan jag då upptäcka att det 

stämmer att kvinnorna/mammorna har en mer uppfostrande föräldraroll knuten till 

hemmet, medan männen/papporna är mer tillbakadragna eller frånvarande i sin 

föräldraroll. Undantaget är Kentas pappa i Kenta och barbisarna. Han är närvarande, 

men har ett traditionellt förhållningssätt gentemot sin son som visar sig genom att han 

gärna uppmuntrar sonen till ett traditionellt genusnormativt beteende. 

 

Turner-Bowker kom, i sin rapport Gender Stereotyped Descriptors in Children`s 

Picture books: Does "Curious Jane" Exist in the Literature?, fram till att man i stort sett 

aldrig kan se att kvinnor bryter mot traditionella genusnormer, trots att det finns 

åtskilliga exempel på detta i verkligheten. Hon menade att det, i barnbilderböckerna 

hela tiden presenterades en bild som visar barnen att de har olika platser i samhället 

beroende på vilket kön de har. Det här är något som jag inte riktigt har kunnat se i de 

böckerna jag har analyserat. Turner-Bowkers rapport kom år 1996. Om mina 

divergerande resultat beror på att det har gått ett antal är sedan dess eller om det har att 

göra med andra variabler kan jag inte säga något om. Mina resultat liknar då mer de 

som Tepper och Wright Cassidy kom fram till år 1999 i sin rapport Gender Differences 

in Emotional Language in Children´s Picture Books. De hade tittat på känslomässiga 

uttryck och i sitt undersökningsmaterial hade de inte kunnat upptäcka att samhällets 

stereotypa bild hade avspeglat sig. Karaktärerna i deras undersökningsböcker var 

överraskande fria från genusstereotypt beteende. Jag har kunnat se samma tendens i de 

böcker jag har analyserat, även om jag inte hade just karaktärernas känslomässiga 

uttryck som fokus och jag hade inte samma omfång när det gäller antalet undersökta 

böcker. Koks och Findlays studie An exploration of sex-role stereotyping in Australian 
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award-winning children´s picture books från år 2006 visade, i likhet med mina resultat, 

inte heller på så många konkreta bevis på genusstereotypa karaktärsdrag hos böckernas 

karaktärer. 

 

En slutsats som jag tycker mig kunna dra av mina resultat är att jag tycker att jag kan se 

en tendens till att många författare har en genusmedvetenhet i sitt författarskap. Detta 

eftersom i stort sett alla barnkaraktärer bryter mot de traditionella genusnormativa 

beteendena. De böcker som jag har analyserat är, med andra ord, ganska fria från 

könsstereotypa skildringar. Gestaltningarna av karaktärerna, i de flesta böckerna, bryter 

också mot hur det, enligt uppsatsens teoretiska ram, är i det verkliga samhället. I 

böckerna hamnade de flesta barnkaraktärer i idealtypsgrupp 2 eller 3, medan det bland 

vuxenkaraktärerna var en slagsida åt idealtypsgrupp 1. Om könssocialisationen i de 

fiktiva bilderböckerna hade följt samhällets könssocialisation som jag beskrivit i 

teorikapitlet, så borde denna fördelning varit i princip jämn.  

 

En av vinsterna med den här uppsatsen är också att jag har kunnat sätta fokus på viktiga 

delar i barns könssocialisation och genom att koppla dem till böckernas 

karaktärsskildringar har jag själv skapat en större kunskap att kunna hitta bilderböcker 

för barn som bryter mot de traditionella genusmönstren. Jag tycker att jag har skapat 

mig en tydligare medvetenhet om hur karaktärer gestaltas, eller kan gestaltas, om man 

vill verka för en neutral könssocialisation. Det här är också den viktigaste slutsatsen 

som jag själv tycker att den här uppsatsen har mynnat ut i. Detta är en kunskap som jag 

hoppas att uppsatsen också ska kunna förmedla till andra. Förhoppningsvis kan 

uppsatsen bidra till att andra som läser den också tar till sig det här medvetandet, då jag 

tycker att detta är en viktig medvetenhet att ha med sig i sin bibliotekarieprofession.  

 

Jag kan vidare konstatera att den här uppsatsen lämnar efter sig en rad olika trådar som 

förblir oknutna, men som kan bilda en bas för vidare forskning. Det är ämnen som jag i 

den här uppsatsen har varit och nosat på, men som inte har varit mitt huvudsyfte. Detta 

gäller t.ex. en mer omfattande studie gällande författarnas medvetenhet kring de här 

frågorna när de skriver och illustrerar böckerna, hur barnen själva uppfattar de 

könsroller som gestaltas i böckerna eller jämförelser mellan svenska och utländska 

böcker, manliga och kvinnliga författare eller nutida och äldre böcker.  

 

Slutligen kan sägas att frågan om litteraturen bör avspegla samhället eller ge en bild av 

hur det skulle kunna vara, också är föremål för vidare diskussioner och studier. Davies 

och Spitz hävdar i det här fallet, alltså, att det senare alternativet är det bästa, beroende 

på att detta för med sig att barns, och även vuxnas, tankar väcks om att saker och ting 

skulle kunna vara annorlunda. I den här uppsatsen har jag kunnat se att de böcker jag 

har analyserat innehåller mer av sådana karaktärer som ger en reversibel bild av 

samhället. Det är dock värt att notera att jag enbart jämfört mina resultat med de 

traditionella samhälleliga genusmönster som jag beskrivit i min teoridel. Denna teori 

beskriver inte nödvändigtvis hur det verkligen ser ut i samhället idag (det är en fråga för 

annan forskning) när det gäller den här frågan, även om jag är benägen att tro det. Detta 

är en teori som beskriver hur könssocialisationen och genusmönstret har sett ut i vårt 

samhälle traditionellt sett. Om det skulle vara så att också samhällets värderingar och 

genusmönster har utvecklats och förändrats så att böckerna, trots allt, ändå speglar den 

verkliga bilden av samhället. Om det är på det viset är karaktärsgestaltningarna i de här 

böckerna inte alls divergerande kontra samhället, utan bara avspeglande och 

beskrivande, vilket, ur ett jämställdhetsperspektiv, i så fall är gott nog. 
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7. Sammanfattning 

 
Det här har varit en uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och dess 

gren litteratursociologi. Jag har här försökt jämföra verklighetens samhälleliga mönster 

med litteraturen när det gäller genus. 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att försöka skapa en bild av hur karaktärerna 

i några av dagens bilderböcker för barn skildras. Jag har tittat på hur karaktärerna 

gestaltas utefter traditionellt genusnormativa faktorer och framförallt har jag försökt 

sätta fokus på kontakten och förhållandet mellan vuxenkaraktärer och barnkaraktärer. 

Mina frågeställningar har handlat om: i vilken mån könsgestaltningarna av karaktärerna 

är genusnormativa, hur genusnormativt vuxenkaraktärernas bemötande av 

barnkaraktärerna skildras, samt hur genusnormativt barnkaraktärernas lek och samspel 

skildras i några av dagens bilderböcker för barn?  

 

Jag har utgått från Hirdmans teori om det stereotypa genuskontraktet då jag, i olika 

poler, har spaltat upp egenskaper och beteenden, som traditionellt sett har kännetecknat, 

män, kvinnor, flickor och pojkar. Jag har också vägt in Bergers och Luckmanns, 

Rudbergs och Nielsens, samt Gens teorier om hur barns könsidentitet skapas. Jag har 

sedan tittat på hur karaktärerna i bilderböckerna gestaltas med utgångspunkt i dessa 

teorier. För att kunna se det hela på ett mer konkret plan har jag delat in karaktärerna i 

idealtypsgrupper som jag format utefter faktorer från de olika teorierna. 

 

Jag har med hjälp av en idealtypsmodell analyserat både vuxen- och barnkaraktärer i tio 

olika bilderböcker för barn. Min tanke var att dessa böcker skulle vara sådana som var 

mest lästa, populärast och med detta haft störst inflytande på barn. Jag har därmed 

använt mig av bokjuryns bästalistor för åren 2007 och 2008 och där valt ut fem böcker 

från vardera lista. 

 

Jag har vid min analys kommit fram till att ingen av de barnkaraktärer som jag har 

analyserat har en traditionell genusnormativ könsgestaltning. Däremot är fördelningen 

ganska jämn om man ser på vuxenkaraktärerna. De här resultaten skiljer sig en del från 

de resultat som jag har hittat i den tidigare forskningen, även om det finns vissa delar 

som överensstämmer. Detta resultat kan peka på att författarna av de böcker som jag har 

analyserat har en viss genusmedvetenhet, även om detta inte är något som jag med 

säkerhet kan uttala mig om. 
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