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1 Inledning  

 

Under kursens gång väcktes mitt intresse för relationen mellan text och läsare. Genom olika 

teorier om hur text respektive läsare kunde påverkas av varandra styrde det mina tankar vidare 

till barnlitteratur. Under ett besök på Stadsbiblioteket i Trollhättan observerade jag ett par 

barn som valde ut böcker till sig själva. Det jag upptäckte var att flickorna ganska ofta 

plockade fram böcker som innehöll ett flicknamn och som framställde en flicka eller kvinnlig 

gestalt på framsidan medan pojkarna letade fram böcker om hjältar och drakar. Detta fick mig 

att fundera över genusframställning i barnböcker. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

 

Genusmönster finns och diskuteras både i samhället och inom en del litteratur. Dessa 

genusroller kommer även fram i böcker för barn. Mitt syfte med denna uppsats är att studera 

ett fåtal barnböcker från 1990- och 2000-talet, och undersöka hur genus presenteras och 

uttrycks i böckerna. Genom läsning och analys ska jag studera hur manligt-kvinnligt 

respektive pojke-flicka framställs i böckerna. För att uppnå mitt syfte utgår jag ifrån följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur ser genusframställningen ut i de undersökta böckerna, det vill säga hur skildras 

flickor/kvinnor respektive pojkar/män? 

2. Vilka genusnormer förekommer och hur anknyter de dels till de senaste decenniernas 

jämställdhetsdebatt, dels till tidigare forskning om genus i barnlitteraturen? 

 

Utöver mina problemformuleringar till uppsatsen uppstår flera möjliga forskningsfrågor till de 

analyserade barnböckerna. I vissa böcker framställs flickorna som s.k. pojkflickor. Frågan är 

om flickorna behöver bli så pojkiga som möjligt för att genusgestaltningen ska vara så 

jämställd som möjligt inom barnlitteraturen? Denna fråga är relevant eftersom detta ofta sker 



4 

 

då bokens handling ska se annorlunda ut och bryta de klassiska genusmönstren. Behöver 

flickorna ändra på sina beteenden för att skapa en jämställd bild eller kan det ske på annat vis? 

1.2 Definitioner  

 

Nedan följer förklaringar till hur begreppen definierats och i vilken mening de används i 

uppsatsen: 

 

Barnbok/barnböcker: Bok/böcker avsedda för barn1. I uppsatsen använder jag begreppet med 

följande betydelse: böcker för barn i den tidiga läsåldern, alltså 6-8 år. Dessa böcker 

inkluderar både bilder och text. 

 

Flickbok: Bok skriven för flickor, vanligen av medelklass, som utvecklas från upproriskt barn 

till ung kvinna. Den klassiska flickboken uppstod i mitten av 1800-talet2. I uppsatsen används 

begreppet för böcker som handlar om flickor, böcker som har ett flicknamn i titeln men även 

för böcker som handlar om prinsessor och dockor.  

 

Pojkbok: Bok skriven för pojkar om pojkar eller män. Den klassiska pojkboken uppstod i 

mitten av 1800-talet och är ofta uppbyggd kring äventyr3. Böcker med pojknamn i titeln, 

bilder på bilar och pirater definierar jag som pojkböcker i uppsatsen.  

 

Genusperspektiv: Genusperspektiv innebär att man synliggör könsförhållandena och försöker 

förändra och utjämna dessa genom att skapa nya förhållningssätt och beteendemönster4. Jag 

använder begreppet för att allmänt beskriva och synliggöra skillnader mellan män och kvinnor 

liksom mellan pojkar och flickor i barnböckerna. Att se något ur ett genusperspektiv innebär 

för mig att se hur kvinnor och män behandlas olika i samhället utifrån det kön som en individ 

föds med vilket också går igen i de barnböcker jag analyserar. 

 

                                                           
1 Norstedts Stora svenska ordbok, Stockholm, 1995, s. 71 
2 Åström, Kenneth (red): Termlexikon i litteraturvetenskap, Malmö, 2008, s. 46 

3 Åström, Kenneth (red): Termlexikon i litteraturvetenskap, s. 94 

4 Umeå Universitet: Genus- genusperspektiv, http://www.educ.umu.se/~siv/iktgenus/genus.htm  
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Genus: begreppet använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar 

som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt varierande 

uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas5. I uppsatsen använder 

jag mig av begreppet genus som den sociala skillnaden mellan kvinnor och män, samt för att 

beteckna kön.  

 

Könsroller: Sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen 

vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige 6 . I 

uppsatsen används begreppet för att definiera de ”klassiska” roller för män och kvinnor, dvs. 

en arbetande pappa och en hemarbetande mamma i en barnbok, där mamman tar hand om de 

flesta inomhus arbeten och pappan har ett jobb utanför hemmet. 

 

 

1.3 Material och urval 

 

För att börja min resa genom barnböcker, talade jag med Ann Dahlman på Stadsbiblioteket i 

Trollhättan som hjälpte mig med att plocka fram sammanlagt tjugo böcker som var avsedda 

för barn i åldrarna 6-8 år. Till att börja med var hälften av böckerna från 1990-tal och hälften 

från 2000-tal. Utifrån dessa tjugo har jag valt ut sammanlagt sju böcker varav tre är skrivna på 

1990-talet och fyra på 2000-talet. Nedan följer en lista på de valda böckerna: 

 

Dockbröllopet av Elsa Wikander och Lisa Örtengren(1999) 

Pojken på jobbet av Helena von Zweigberk och Nina Lekander (1999) 

Åke och Blåbär i skoaffären av Britt Sternehäll (1995) 

Lia för en dag: så kan det vara att bli tjej för en dag = Leo för en dag: så kan det vara att bli 
kille för en dag av Carina Wilke (2007) 

Racer-Rakel och fångarna i svinstian av Martin Widmark (2007) 

                                                           
5 Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/genus/1065117) 2010-10-07, 20:37 

6  Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/k%C3%B6nsroll/1127901) 2010-10-07 , 20:34 
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Tilda med hallonsaft och tjejkraft av Carina Wilke (2004) 

Tintomara i storskogen av Cecilia Sidenbladh (2009) 

 

 Jag valde dessa böcker eftersom jag tyckte det var intressant att studera hur barnböcker under 

de senaste årtiondena har skrivits vad gäller genusframställning och budskap om könsroller, 

då det funnits en intensiv diskussion om manlig och kvinnlig jämställdhet i det samtida 

samhället. 

 

Personalen på biblioteket informerade mig om vilka böcker som var mest populära bland 

barnen, vilket hjälpte mig att välja ut de böcker jag valt. De valda böckerna ingår däremot inte 

i någon gemensam genre. Mitt syfte är att ta reda på hur genus framställs i barnböcker, just 

därför valde jag böcker som innehöll pojk- och flicknamn. Utifrån tjugo böcker som jag läste 

valdes sju böcker ut just på grund av att de innehöll ganska tydliga aspekter kring genus och 

framställde detta utifrån såväl barnens som föräldrars/vuxnas synvinkel. Böckerna innehåller 

intressanta händelser och historier kring hur barn associerar kring ”pojkig” och ”flickig” och 

framställer också hur de vuxna spelar en viktig roll då det gäller att skapa ett negativt eller 

positivt synsätt. Sju böcker kan tyckas som ett litet material, men resultaten från min analys 

av genusframställningen i dessa kommer att relateras till tidigare forskning inom ämnet för att 

ges vidare relevans. 

 

 

1.4 Analysmetod 

 

Analysen av bilderböckerna kommer inte att ske av enbart text eller bild. I en bilderbok är 

samspelet mellan bild och text viktigt eftersom de båda gestaltar bokens budskap. I min 

textanalys av böckerna kommer jag därför också att inkludera bilderna, texten kommer att 

vara central eftersom texten tydliggör för både den vuxna läsaren och den yngre vad som syns 

på bilderna. Mitt syfte med analyserna är att får en helhetsbild av hur barn eller andra 

karaktärer framställs, och utifrån detta studera genusframställningen. Anledningen till att 

analysera både text och bild är för att kunna analysera böckernas helhet. Detta fick jag stöd 
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för i Maria Nikolajevas böcker, Barnbokens byggklossar och Barnbokens pusselbitar, där hon 

framhäver att bilderboken måste studeras som en helhet7. 

 

Nikolajeva skriver om tre slags analysverktyg som man kan ha som utgångspunkt då man 

analyserar en bok. Hon talar om 1. personskildringar, 2. berättarröster och 3. tid, rörelse och 

kausalitet. Jag har valt att använda mig av analysverktygen personskildringar och 

berättarröster, eftersom de passar mitt mål och syfte, och för att de kan hjälpa mig analysera 

böckerna utförligare. Men jag presenterar även det tredje analysverktyget och varför jag inte 

har användning av den.   

Det tredje analysverktyget som kallas tid, rörelse och kausalitet, använder Nikolajeva för att 

se hur bilderna i en bilderbok rör sig i relation till tiden i texten och för att undersöka vad dess 

kausalitet är, alltså hur bildernas orsak och verkan förmedlas. Detta analysverktyg studerar 

händelseförloppet i bilderna och besvarar frågor om kausaliteten (orsak – verkan) är stark 

eller svag i en bild8. Bildsekvensen i en bok avspeglar tidens förlopp. Genom rörelse i en bild 

kan man avläsa hur snabbt något har skett. I en bilderbok t.ex., avläser vi två bilder utifrån vår 

egen erfarenhet och förnuft, och förstår hur lång tid det har gått emellan två bilder. När vi t.ex. 

ser ett barn klättra i ett träd på en bild och på nästa bild ser barnet uppe i trädet, antar läsaren 

hur långt tidsförlopp som förmodligen har gått, trots att man endast sett två bilder9. 

Som sagt är detta analysverktyg oerhört användbart och lämpligt för analys av bildernas 

händelseförlopp, för att se hur de förhåller sig till tid och rörelse. Eftersom jag inte har detta i 

fokus använder jag mig inte av det tredje analysverktyget, eftersom det inte är till någon hjälp 

för mina analyser. Mitt syfte är att studera bilderna i böckerna utifrån ett genusperspektiv och 

fokusera mig på hur personerna i bilderna är framställda i böckerna och se hur de är klädda, 

hur deras kroppsspråk ser ut med mera. 

 Nikolajeva skriver om två saker när det gäller berättarröster, det ena är själva berättarrösten 

och det andra är berättelsens fokalisering. Fokalisering handlar om vem som ser medan 

berättarrösten handlar om vem som talar. Berättarrösten i en bilderbok anser hon finnas i både 

text och bild, och fokaliseringen delar hon in i ytterligare tre delar som innebär att man 

studerar texten utifrån tre vinklar. Dessa utgår i tur och ordning från 1.vem ser? (alltså vems 

                                                           
7 Nikolajeva, Maria: Bilderbokens pusselbitar, Lund 2000, s. 15 
8 Nikolajeva, Maria: Barnbokens byggklossar, Lund 1998, s.35 
9 Nikolajeva, Maria: Bilderbokens pusselbitar, s. 208 
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blick en händelse skildras), 2.vems åsikter? (alltså hur överföringen sker, vems åsikter 

respekteras i texten?), 3. Vems intresse? (som innebär att studerar vems intressen som spelar 

roll i en händelse). Genom att lägga fram handlingen inom en viss intresseram, försvaras ett 

intresse genom att påstå eller framställa exempelvis något beteende som normalt 10 . 

Fokaliseringens olika delar kommer att presenteras för varje genomförd analys. Detta är för 

min del ett hjälpverktyg eftersom jag med detta kan se vems åsikter och intressen som 

framställs som normala samt utifrån vems blick händelsen skildras. Även genusperspektivet i 

böckerna kan bli klarare genom att ta reda på vems åsikter och intressen som respekteras.  

 

Anledningen till att jag valt personskildringar och berättarröster utav de tre analysverktygen 

är för att mitt mål är att se och studera hur karaktärerna i böckerna framställs samt hur deras 

åsikter och intressen presenteras. Skildring av en person i en bilderbok ges i texten genom en 

yttre respektive en psykologisk beskrivning. Den yttre beskrivningen handlar om saker som 

klädsel, utseende med mera, och den psykologiska beskrivningen handlar om de inre 

känslorna, exempelvis en persons humör11. Bilden i en bok ger lite extra information vad 

gäller personskildring. Bild och text kan komplettera eller motsäga varandra, men bilderna i 

bilderboken kan tydligare visa karaktärernas relationer samt deras maktpositioner12, vilket för 

min del blir att uppmärksamma könens dominans och underlägsenhet, alltså hur manligt eller 

kvinnigt kön är i förhållande till det motsatta könet, jämställd, dominerande eller underlägset?  

Genom denna typ av analys av karaktärerna kan jag i helhet se på de karaktärerna som finns i 

böckerna, speciellt huvudpersonerna, det vill säga hur de är och hur deras omgivning ser ut.  

På grund av detta kan analyserna av de böcker jag analyserat tyckas vara mest fokuserade på 

texten i böckerna ibland, vilket bland annat beror på att dialogerna mellan karaktärerna i 

böckerna spelar en stor roll i personskildringen. Det pojkar och flickor eller män och kvinnor 

säger till varandra, kan visa vad de anser om varandra och hur eller vem som mestadels har 

dominans, hemma, på en lekplats eller på arbetet. Pojkar och flickor tycker exempelvis inte 

om det motsatta könets klädstil eller leksaker vilket tydliggörs av det de säger till varandra. 

Även sättet något sägs på visar antingen dominans och makt eller svaghet och underlägsenhet. 

                                                           
10 Nikolajeva, Maria: Barnbokens byggklossar, s.112-113 
11 Nikolajeva, Maria: Bilderbokens pusselbitar, s. 139 
12 Nikolajeva, Maria: Bilderbokens pusselbitar, s. 141-142 
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På grund av detta och för att enklare se och visa frekvensen av förekommande handlingar, 

känslor och beteenden använder jag mig också av frekvens – och interaktionsanalys. 

Frekvensanalys är en äldre kvantitativ innehållsanalytisk metod. Metoden går ut på att man 

räknar antalet gånger som ett ord, begrepp, en viss tanke förekommer i en text. Bland annat 

kan man utifrån denna metod bedöma hur karaktärerna i en bok är och hur de presenteras. Är 

de exempelvis starka karaktärer eller svaga. Genom denna metod kan jag i mina analyser se 

hur kön framställs och det jag kommer att uppmärksamma är hur ofta något eller någon i 

böckerna uppfattas som typiskt ”flickigt” respektive ”pojkigt”. Till textanalysen i denna 

uppsats används denna analysmetod för att räkna upp eller se frekvensen av könsrelaterade 

beskrivningar. I analyserna som jag gör av böckerna kommer jag uppmärksamma hur ofta 

något påpekas eller hur frekvent känslor och beteenden relateras till antingen flickkön eller 

pojkkön i såväl text som bild. 

 

Interaktionsanalys är en utvecklad form av frekvensanalysen. Denna metod har använts av 

Liljeström och Johansson (Liljeström 1966) på böcker för barn. Det som undersöktes genom 

denna analysmetod var om känslorna som framställdes var könsbundna eller inte13. Genom 

denna analysmetod kan jag få fram vad som oftast är förekommande i böckerna jag analyserar, 

alltså om karaktärernas beteende är könsbundet eller inte och få fram vad som är mer vanligt 

förekommande för flickor respektive pojkar i mina valda böcker. Genom denna analysmetod 

kan jag analysera karaktärernas uppbyggnad och genusframställningen, vilket är målet för 

mina analyser av de valda barnböckerna. Det som kommer att uppmärksammas särskilt är om 

karaktärernas känslor och beteenden är beroende av vilket kön de tillhör.  

 

Frekvensanalys och interaktionsanalys kan tyckas vara något olämpliga för en textanalys, men 

på grund av att mitt syfte med textanalyserna är att uppmärksamma genusperspektivet är 

dessa två analysmetoderna ytterst relevanta för denna undersökning. Genom att arbeta med 

båda analysmetoderna tillsammans kan genusframställningen i böckerna analyseras på två sätt. 

Det ena kommer att vara hur pass mycket vissa saker ”räknas” upp och det andra kommer 

                                                           
13 Klingberg, Göte: Barnlitteraturforskning en introduktion, Stockholm 1972, s. 76-79. 
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hjälpa mig se hur pass dialoger mellan karaktärerna och deras känslor med mera är 

könsbundna eller inte. 

 

 

  

2 Tidigare forskning  

Jag började med att gå igenom den information som fanns om genusforskning kring 

barnlitteratur och skriver därför först om detta. Det finns mycket skrivet om genusforskning 

inom barnlitteratur, därför har jag begränsat mig mestadels till svensk forskning och den 

forskning som är ytterst viktig och relevant för uppsatsen. Tidigare forskning som tar upp 

frågor kring hur barnböcker skrivs och hur karaktärerna i böckerna framställs, var därför 

relevant för denna uppsats. Det viktigaste kriteriet för tidigare forsknings relevans, var just 

analyser och diskussioner om hur flickor och pojkar beskrivs i böcker för tidiga åldrar. Vidare 

presenterar jag kortfattat de valda böckerna och analyserar sedan böckerna med hjälp av de 

metoder jag presenterat och relaterar mina resultat till tidigare forskning kring 

genusperspektiv. 

 

2.1 Samspelet mellan barn och vuxna  

 

Genusframställningen i barnlitteratur är oftast kopplad till barns relation och möte med 

vuxenvärlden. Detta beror på att barnlitteraturen skiljer sig från vuxenlitteratur, på så sätt att 

det som skrivs för barn inte är skrivet av barn själva utan av vuxna författare. Barnlitteraturen 

avspeglar därför de vuxnas föreställningar och tankar, bland annat om könsroller. Eftersom de 

vuxna emellertid är inblandade i barnlitteraturen kan det tyckas vara viktigt att de vuxna ger 

en så jämställd bild av samhällets könsnormer som möjligt. Litteraturen för barn innehåller 

olika gestaltningar av genus men med hjälp av ett genusperspektiv kan också alternativa 

perspektiv på texterna öppnas. Exempelvis behöver inte författaren ha tänkt på genus då 

boken skrivits men den som läser eller analyserar boken kan uppfatta olika handlingar i boken 

som könsrelaterade.  

 

Det går inte att bortse från att vuxna är med och påverkar barnens val av litteratur, vilket 

antingen sker genom själva böckerna eller genom att någon vuxen som lärare eller föräldrar 
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på olika sätt förmedlar sin syn på böckerna och deras innehåll. De vuxna tar fram de böcker 

som de anser är lämpliga för barnen, men däremot kan man inte vara säker på om barnet 

också uppfattar och upplever litteraturen på samma sätt som de vuxna har tänkt sig 14 . 

Samspelet mellan vuxna och barn är viktigt eftersom barnböcker oftast läses av vuxna och 

barn tillsammans, särskilt i de tidiga åren vilket kan påverka barns uppfattning och reaktion. 

Det är ibland vanligt att vuxna utbrister ”det här kan ju inte vara något för barn” eller ”det här 

är för svårt och skrämmande”. Frågan är om samma sak kan ske vad gäller andra synpunkter. 

Kan de vuxna möjligtvis också tycka att vissa böcker inte är passande för flickor respektive 

pojkar? 

 

Med andra ord är lärare och föräldrar viktiga litteraturförmedlare för barnen och spelar därför 

en stor roll i hur genus uppfattas av barnen. Genom att redan i tidig ålder presentera olika 

slags böcker för barn, det vill säga inte endast så kallade ”flickböcker” för flickor 

och ”pojkböcker” för pojkar, kan detta vara betydelsefullt för barns tidiga möte med 

könsroller15. Det behöver ändå inte betyda att man ska undvika att läsa de klassiska böcker 

som innehåller en traditionell genusframställning såsom det exempelvis kommer till uttryck 

genom kläder och arbetssysslor. Exempel på en sådan klassisk barnbok är Tomtebobarnen  av 

Elsa Beskow som kom ut 1910. Boken framställer en idealiserad familj med traditionell 

patriarkal rollfördelning. På grund av sina värderingar kan boken kritiseras från ett 

genusperspektiv men det är här som de vuxna kan vara med och påverka ett barns uppfattning. 

Genom att låta barnet läsa boken men samtidigt ställa frågor och uppmärksamma barnet på 

det som framställs, kan de vuxna få barnen att förstå likheterna mellan pojkar och flickor/män 

och kvinnor istället för att se de framställda skillnaderna. Exempelvis kan man ställa frågor 

som: ”Hur är det nu?” eller ”Hur fördelas sysslorna hemma hos dig” och så vidare.16.  

 

2.2 Genusframställning i barnlitteratur  

 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur genus framställs i de sju valda barnböckerna 

och analysen anknyter därför till barnboksforskning som är inriktad på gestaltning av genus i 

barnlitteraturen i såväl text som bild. Under 1960-talet intensifierades diskussionen och 

                                                           
14 Möhl, Bo& Schack, May: När barn läser, litteraturupplevelse och fantasi, Södertälje 1991, s. 13-14. 
15 Kåreland, Lena: Möte med barnboken, Stockholm 2001, s. 18-20. 
16 Furuland, Lars & Orvig, Mary: UTBLICK, över barn-och ungdomslitteraturen, Stockholm 1996, s. 232-233. 
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kritiken mot bristen på jämställdhet i samhället. Kritiken gällde också hur könsskillnader 

framställdes i litteraturen, så också i barnlitteraturen. De första barnböcker som påverkades av 

könsrollsdebatten kom just under 1960- och 70-talen17, något jag återkommer jag till senare i 

texten. Lena Kåreland behandlar i Modig stark eller ligga lågt (2005) hur genus gestaltas i 

den skönlitteratur som används i skola och förskola. Kåreland diskuterar hur flickor blir 

flickor och pojkar blir pojkar bland annat genom influenser från den litteratur som finns att 

möta i den tidiga läsåldern. I det första kapitlet i boken analyserar hon fyra bilderböcker som 

har (förmänskligade) grisar som huvudpersoner. Denna analys av Kåreland är viktig och 

betydelsefull för uppsatsens syfte då analysen beskriver hur kön och könsroller framställs i 

bilderböcker liksom att genusperspektiv inte är beroende av mänskliga karaktärer för att 

användas.  

 

Den allmänna diskussionen om genus och jämställdhet gjorde att man försökte tona ner på 

könstraditionella skildringar genom att ändra på karaktärernas roller och sysslor. Men genus i 

barnlitteratur förekommer även på annat sätt, vilket Kåreland har visat. Det är ganska ofta 

som djur i barnböcker intar mänskliga skepnader och agerar, klär upp sig och talar på 

mänskliga sätt. I analysen av de två första böcker av de fyra böcker som handlar om en 

flickgris respektive en pojkgris, Malla handlar (1998) och Nämen Benny (1998), visar det sig 

hur dessa grisbarns beteende är beroende och påverkat av deras könstillhörighet. Dessa 

grisbarn som är huvudpersoner i böckerna, utför olika arbeten och sysslor som är ytterst 

mänskliga aktiviteter, såsom handla i en mataffär eller är ute och cyklar. Dessutom bor båda 

grisarna i vanliga hus och lever ett liv precis som människobarn18. 

 

Kåreland jämför böckerna om Malla respektive Benny med varandra och kan härigenom visa 

hur flickans respektive pojkens könsidentitet byggs upp19. Djuren i böckerna hamnar genom 

könsidentifikation (som sker genom namn och bland annat klädsel), inom kategorin flicka 

eller pojke, och återigen framställs olika könsroller. Enligt Kårelands analys framställs Malla 

som en hjälpreda, ingen busflicka, kontrollerad, något osäker och försiktig medan Benny är 

utforskande, stökig, olydig och självständig20. Denna studie är ett tydligt exempel på hur olika 

pojkar och flickor kan framställas i bilderböcker. Med tanke på hur flickor och pojkar 

                                                           
17 Nilsson, Ting Toijer: Berättelser för fria barn, könsroller i barnboken, Falköping 1979, s. 12-17. 
18 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, Stockholm 2005, s. 9-19. 
19 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, s. 26-32. 
20 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, s. 38-41. 
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framställs i böckerna som Kåreland har analyserat är det värt att tänka på huruvida 

karaktärernas aktiviteter i liknande barnböcker kan påverka barnen. Kårelands analys visar att 

pojkar och flickor framställs på ett sådant sätt i böckerna att de tidigt kan förmå att bygga upp 

olika identiteter hos barn, bland annat genom att flickor respektive pojkar skiljs åt 

känslomässigt och tilldelas olika sysslor.  

 

Kåreland tar även upp annan forskning i sin bok, bland annat Ulla Rhedin. I en artikel, har 

Rhedin påpekat att det i bilderböcker oftast saknas starka och handlingskraftiga tjejer. Vidare 

nämner hon att detta är på grund av att framställningar av pojkar som huvudpersoner föredras 

av förlagen därför att de säljer bättre. Vidare konstaterar Rhedin att flickor sällan agerar som 

handlingskraftiga, utåtriktade och aktiva karaktärer. Det kan medföra att flickor går miste om 

positiva eller rättare sagt starka, handlingskraftiga identifikationsbilder i de böcker som de 

läser21 . I svensk barnboksdebatt har det påpekats att det är oroväckande att de manliga 

huvudpersonerna är överlägset mest förekommande i böcker för tidiga åldrar, något som 

bekräftas av Kårelands studie. Bland de böcker som ingår i Kårelands studie förekommer 50 

manliga huvudpersoner, medan huvudpersoner av kvinnligt kön endast uppgår till drygt 20. 

Det är manliga huvudpersoner som dominerar, men samtidigt väljer många författare att ha 

med karaktärer av båda kön så att det läsande barnet oavsett kön ska kunna identifiera sig med 

bokens gestalter22.  

 

Även Rita Liljeström tar upp liknande fenomen i artikeln.”Det skall böjas i tid”, publicerades 

i tidningen Hertha nr 1 år 1962, och som även har återgivits i boken UTBLICK, över barn-och 

ungdomslitteraturen. Liljeström skriver i sin artikel om ett par pekböcker utgivna av det 

svenska lärartidningsförlaget SAGA. Liljeström kritiserar böckerna och skriver att böckerna 

skiljer på könen genom olika faktorer. Exempelvis är det skilda färger, rosa/skära pekböcker 

för flickor och blå pekböcker för pojkar. Liljeström påpekar att böckerna styr in flickor och 

pojkar till olika aktiviteter, aktiviteter som anses vara ”lämpliga” för flickor respektive pojkar. 

I bilderböcker får flickor titta på bilder som föreställer kläder, frukt, tallrik med mera, medan 

pojkar får se på bilder som framställer bilar, buss, flygplan och liknande. 

 

                                                           
21 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, s. 25. 
22 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, s. 121-122. 



14 

 

I sin analys kommer Liljeström fram till att pojkar och flickor tidigt styrs in på skilda vägar, 

barn motiveras på så sätt till de framställda aktiviteterna, yrkena och klädstilarna med mera, 

vilket kan följa med framåt i livet23. Skilda livsmål byggs upp på ett tidigt stadium, pojkar 

strävar efter prestationen och ett yrke medan flickor vinner en position genom utseende och 

kärlek. Den främsta skillnaden mellan könen syns i arbets- och yrkesfördelningen. 

Flickböckernas miljö är för det mesta inomhus i hemmet medan miljön i pojkböckerna är mer 

varierat som exempelvis befinner de sig i affären, på jobbet, eller i skolan24.  

 

Denna traditionella utformning av barnböcker har kritiserats och en strävan att minska 

könsuppdelning i barnböckerna har varit tydlig. Genom den allmänna könsrollsdebatten från 

1960-talet och framåt introducerades kritiken mot den traditionella skildringen av könsroller i 

barnlitteraturen. De klassiska genusmönstren inom barnlitteraturen ifrågasattes och detta kom 

med tiden att påverka barnlitteraturen. Författarna började mer och mer tänka på 

framställningen av karaktärerna i barnböcker. Nya familjetyper blev allt vanligare och bröt det 

gamla mönstret med en traditionell hemarbetande mamma och en händig pappa som är 

verksam utanför hemmet. Några exempel på sådana förändringar går att se i Gunilla 

Bergströms Alfons Åberg och Sonja Åkessons Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte 

(1970). 1972 kom den första boken om Alfons Åberg ut där den traditionella mamma – 

respektive papparollen tonades ner. Berättelser och historier förändrades och 

huvudpersonernas roller ändrades, allt fler arbetande mammor och hemarbetande pappor 

presenterades25. Könsskillnaderna i barnlitteraturen minskades eller förändrades något men 

delvis traditionella framställningar av genus och könsroller existerar fortfarande inom 

barnlitteraturen.  

 

Möjligtvis har könsrollsdebatten inom barnlitteratur försvagats något under senare tid, och 

många anser att det fortfarande är svårt att se någon större skillnad. 1960-talets nya ideal har 

ännu inte riktigt fullbordats, där målet var att motverka de traditionella könsmönstren och 

könsrollerna. Ungdomsböcker däremot har till en del lyckats med detta, medan de märkbara 

könsskillnaderna fortfarande främst finns i böcker för de yngre. I förskoleåldern är det 

märkbart hur flickor och pojkar har skilda intressen för böcker. Fram till 10-12 års ålder är det 

                                                           
23 Hellsing, Lennart: Tankar om barnlitteraturen, Stockholm 1999, s. 91-98. 
24 Furuland, Lars & Orvig, Mary: UTBLICK, över barn-och ungdomslitteraturen, s. 222-223. 
25 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, s. 113-117. 
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vanligt att pojkar intresserar sig för böcker där huvudpersonen är av samma kön, och flickor 

har stort intresse för böcker som handlar om prinsessor och djur. Detta kan ses som tecken för 

att det finns ett intresse för typiska flickböcker och pojkböcker26. Naturligtvis menar många 

att det inte alltid behöver vara så att flickor endast läser flickböcker och pojkar läser 

pojkböcker, men då återstår frågan om varför indelningen ändå sker.  

 

Som tidigare nämnt har mycket forskning skett kring genusframställning i barnlitteratur inte 

endast i Sverige utan även andra länder. I boken Utblick över barn och ungdomslitteraturen, 

handlar ett kapitel om könsroller i amerikanska barnböcker. Amerikanskan Elizabeth Fisher, 

redaktör för den litterära tidskriften Aphra, som utges av Womens Liberation Movement, 

utförde på 1980-talet en granskning av ett antal samtida barnböcker i Amerika. Fishers 

granskning visade att tidig barnlitteratur uppmuntrar till skilda aktiviteter för flickor 

respektive pojkar. Dessutom visade det sig att 70-80 procent av böckerna innehöll pojkar eller 

manliga huvudpersoner. Detta gällde även böcker som innehöll djur som karaktärer och där 

de feminina könen var mindre framkommande27.  

 

Fishers undersökning visar att flickor och pojkar framställs på olika sätt. Flickor framställs 

som passiva i olika handlingar, flickor utför ofta handlingar som att de drömmer, läser, är för 

sig själva. Pojkar däremot är ytterst aktiva med cykling, klättrar i träd, fiskar, sportar och så 

vidare. Det är heller inte ovanligt att flickorna visas som att de misslyckas medan pojkar 

enklare klarar av olika aktiviteter. Inte heller är det vanligt att kvinnorna i de amerikanska 

barnböckerna har de yrkesroller som kvinnor i Amerika har i verkligheten, det är sällan 

kvinnor till exempel kör bil eller har yrken som läkare i barnböckerna. Enligt Fisher 

identifierar sig flickor och pojkar med de roller de får möta i barnböckerna och det är därför 

viktigt att försöka ge barnen en jämställd bild av genus i samhället. Men det som mest 

besvärat Fisher är att de flesta böckerna som hon granskat är skrivna och illustrerade av 

kvinnliga författare och kvinnliga konstnärer, och hon anser att det är ansvarslöst av dem att 

skildra genus på detta traditionella sätt28.  

 

                                                           
26 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, s. 349-352. 
27 Furuland, Lars & Orvig, Mary: UTBLICK, över barn-och ungdomslitteraturen, s. 138-139. 
28 Furuland, Lars & Orvig, Mary: UTBLICK, över barn-och ungdomslitteraturen, s. 225-226. 
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För ett par år sedan gjordes också en studie av Dr. David Anderson, professor inom ekonomi 

och Dr. Mykol Hamilton, professor i psykologi, vid Centre College, Danville, USA, angående 

könsroller inom barnlitteraturen i samtiden. Under sex månaders tid läste och analyserade de 

200 barnböcker. Böckerna de analyserade var skrivna år 2001. Några av de många exempel 

som de upptäckte visar att genus fortfarande framställs på ett traditionellt sätt. Bland 

exemplen kan nämnas:  

 

- Nästan dubbelt så många av de böcker som analyserades, innehåll manliga titlar eller 

manliga karaktärer. 

- De manliga karaktärerna framställdes 53 procent mer än de kvinnliga karaktärerna i 

illustrationerna. 

- Kvinnliga karaktärer skildrades mer inomhus än utomhus, vad gäller sysslor med mera. 

- Sysselsättningar och arbetsområden är mycket könsstereotypa, och fler kvinnor 

framställdes med obetalda arbeten. 

 

Hamilton och Anderson kom sammanfattningsvis fram till att även på 2000-talet är 

kvinnliga karaktärer fortfarande på olika sätt underrepresenterade i barnböcker. 29  

 

Sammanfattningsvis har de olika forskarna kommit fram till i princip liknande resultat, att 

det fortfarande förekommer skillnader mellan pojkar/flickor respektive kvinnor/män i 

barnböcker. Detta kan ske genom bilder liksom genom beskrivningar av karaktärernas 

personliga drag. Genusskillnader i barnlitteratur förekommer även ofta då djuren tar 

mänskliga skepnader.  

  

 

3 Analys 

 

I detta avsnitt analyserar jag de sju valda böckerna var för sig. Inledningsvis kommer jag kort 

att beskriva handlingen i boken, sedan följer en beskrivning och analys av bokomslaget och 

bilderna i boken. Bilderna kommer att analyseras med fokus på personskildringar, det vill 

säga kläder och utseende, vilket är den yttre beskrivningen. Den psykologiska beskrivningen 
                                                           
29 College News article, Danville (2007): Gender Bias Still Exists in Modern Children's Literature, Say Centre 
Researchers.( http://www.collegenews.org/x6773.xml) 
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kommer att användas till textanalysen. Här kommer karaktärernas kroppsspråk och uttryck att 

uppmärksammas i samband med dialogerna. Analysen av bilderna och texten kommer visa 

vilka karaktärer som dominerar i böckerna och hur. I slutet av varje bokanalys kommer även 

berättarrösten liksom de olika fokaliseringarna att klargöras. Detta för att tydliggöra vems 

åsikter och intressen som är betydelsefulla i böckerna.  

 

Interaktionsanalys och frekvensanalys har jag haft med i analysen för att se hur ofta och hur 

känslor och beteenden är kopplade till vilken könstillhörighet karaktärerna har. Om och hur 

känslor eller beteenden är kopplade till karaktärernas kön, och hur ofta könsrelaterade känslor 

och beteende förekommer i de analyserade böckerna kommer att sammanfattas i en enkel 

tabell i avsnittet ”Slutdiskussion”. 

 

Böckerna analyseras i kronologisk ordning. 

 

3.1 Åke och Blåbär i skoaffären (1995) av Britt Sternehäll 

 

Handling 

 

Åke, mamma, pappa och gosedjuret Blåbär är i varuhuset för att köpa nya skor till Åke. Inne i 

skoaffären säger pappa till Åke att ta det lugnt och stilla utan något bus. I skoaffären leker 

Åke och Blåbär med skorna, går runt i affären och kikar på andra som är där. Medan Åke går 

runt hittar mamma ett par skor åt honom, men Åke vill inte ha nya skor och är trött. Plötsligt 

börjar det brinna i skoaffären, alla springer ut och brandbilar och ambulanser kommer på plats. 

Plötsligt märker Åke att Blåbär fortfarande är inne, men som tur är räddas han tillsammans 

med skobiträdet.  

 

Analys av bokomslag och bilder 

 

Bokens omslag visar en bild på en liten pojke som i ena handen håller sitt gråa gosedjur och i 

andra handen håller i en vuxen hand. Handen som Åke håller i ser större ut än den andra 

vuxna handen och av den bruna jackärmen och de blåa jeansen kan man se att Åke håller i 

pappans hand.  På bokomslaget syns de vuxna bara till hälften, inga ansikten syns, men av 

kläderna och kroppsbyggnaden kan man skilja mamman från pappan. Bilden beskriver en 
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pojke tillsammans med sina föräldrar. Färgerna, rörelserna och känslouttrycket sätter fokus på 

att barnet är glad. Pojken Åke har en brun jacka och bruna skor. Hans hår är kort och han bär 

glasögon. Åke är en liten pojke med ett runt mulligt ansikte.  

 

I resten av bilderna i boken syns de vuxnas ansikten. På första sidan ser man föräldrarna. 

Mamman har långt hår, är smal och har på sig en blå tunika med tajta byxor. Åkes pappa har 

kort hår och en brun jacka precis som Åke och blåa byxor. På ansiktet syns också lite 

skäggstubb.  I bakgrunden ser man även andra människor i affären. Åke vill göra saker själv, 

han klarar att åka i rulltrappan upp till skoaffären utan att hålla i någon vuxen hand, på bilden 

ser man Åke hålla i Blåbär och självsäker stå flera trappsteg ifrån mamman (s. 2). Innan Åke 

kan titta runt i affären blir han tillsagd av sin pappa. Pappan framställs på bilden som mycket 

större än pojken, och han ser bestämd ut i ansiktsuttrycket, med stirrande ögon och ett 

uppmanande pekfinger mot pojken (s. 3). Åke leker och busar i affären tillsammans med 

Blåbär, och en vuxen dam som har på sig en röd prickig klänning tittar häpnadsfull på Åke (s. 

4). De flesta barn syns tillsammans med sina mammor i bakgrunden där Åke och blåbär leker 

med skorna (s. 5). Alla kvinnor som syns i boken har kjol, tunika eller klänningar på sig. Man 

se hur barnen drar i mammorna och tvärtom (s. 10). Illustratören vill förmodligen ge en 

realistisk bild av en vanlig dag i en skoaffär med barn och föräldrar.  

 

Kläder, hår, kroppsbyggnad och ansiktsuttryck beskriver karaktärernas personlighet och 

tydliggör könstillhörighet. Dessutom är det skillnad på vad männen och kvinnorna gör. I 

bakgrunden ser man endast mammor med sina barn som försöker få dem att ta på sig skorna 

(s. 2, 5, 8 och 10). Till skillnad från pappans dominerande position i bilden tillsammans med 

Åke, syns det i bakgrunden en mamma som sitter på golvet och ser trött ut utan något bestämt 

uttryck eller beteende. Åkes pappa ser däremot bestämd ut då han säger till Åke, medan Åke 

sitter med en uttråkad min (s. 10). För att brandmannens genus och styrka ska synas på bilden 

ser man en man med mustasch, gul rock, hjälm och handskar bära ner en dam från byggnaden 

med hjälp av en stege (s. 20). Miljön som beskrivs i boken, både text och bild, markerar 

yrkesfördelning mellan män och kvinnor. Brandmännen består endast av män, vilket syns på 

bilderna. Även sjukvårdspersonalen består av män (s. 15-23). Skobiträdet är däremot en äldre 

dam som under brandsituationen ser helt förtvivlad ut (s. 16-18). Brandmännen framställs på 

bilden som mycket större än alla andra och deras gula färg på rockarna märker ut dem extra 

tydligt på bilderna. Dessa visar olika slags känslouttryck hos kvinnor respektive män. Åkes 
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mamma och skobiträdet ser båda rädda och oroliga ut medan brandmännen i kontrast till dem 

har ett likgiltigt ansiktsuttryck. Det gäller bilderna som visar hur branden har uppstått och hur 

räddningsarbetet sker. Åkes mamma syns på bilden medan åkes pappa syns bakifrån det vill 

säga man kan inte se pappans ansiktsutryck(s. 16, 19, 20 och 21).  

 

 

Textanalys 

 

Åke framställs som en busig pojke som vill upptäcka nya saker och undersöka dem. Redan i 

början säger pappan till Åke att inte busa i affären: ” – Inget bus nu, säger pappa. Nu tar vi det 

LUGNT OCH STILLA! ” (s. 3). På samma sida visar bilden pappan och Åke, pappans 

ansiktsuttryck visar hur bestämd han är när han säger till sin son, och bilden stärker pappans 

bestämdhet genom att påpeka vad han sagt genom en varnande pekfinger (s. 3). När Åke 

kommer in i affären börjar han istället att leka med skorna och tycker allt annat är spännande 

och roligare än att välja ett par skor för att köpa dem. I texten står det: ” – Det är kul att köpa 

skor. Man kan smyga omkring och kika på folk.” (s. 4). Åke tycker det är roligt att vara i 

affären tills föräldrarna vill att han ska göra det dom har kommit för, nämligen köpa skor. ” – 

Men nu är jag faktiskt trött på att köpa skor. Jag gillar förresten mina gamla bäst! (s. 11). När 

pojken Åke inte får göra som han vill, vilket är att leka enligt honom men busa enligt 

föräldrarna, vill han hellre gå därifrån. Texten stöds utav bilderna på samma sida, pojkens 

känslor syns tydligare då man ser bilderna samtidigt. Han ser arg och samtidigt ledsen ut 

(s.11). När det börjar brinna i affären tycker Åke att det är spännande men när han kommer 

ihåg att Blåbär fortfarande är inne, springer han modigt fram men han stoppas av en stor och 

stark brandman. I texten står det ” –Allt är jättespännande, tills jag kommer att tänka på 

Blåbär. Han är därinne, mitt i elden. – JAG MÅSTE RÄDDA HONOM! (s. 14). På nästa sida 

visar bilden pojkens känslor för sitt gosedjur, han syns rusa fram på bilden (s.15). I texten står 

det: ”En stor stark brandman får tag i mig och det hjälper inte hur jag skriker och sparkar…” 

(s. 16).  På bilden syns en lång brandman hålla fast Åke som försöker ta sig loss. Både text 

och bild samspelar för att beskriva pojkens modighet, han är rädd om Blåbär och kan inte 

tänka sig att lämna honom i den brinnande byggnaden även om han riskerar att själv bli 

skadad. Däremot beskrivs det kvinnliga skobiträdet som orolig och rädd, det står i texten: ” – 

Jag dör, jämrar sig fru Olsson. Men det gör hon inte. En modig brandman bär ner henne ” (s. 
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20). På samma sida syns en brandman på bilden klättra ner från en stege, helt orädd och 

lättsamt bär han på ryggen fru Olsson som fortfarande ser rädd och nervös ut. Hennes 

nervositet och utmattning syns ännu tydligare på nästa bild där hon ligger ner med tungan utåt 

(s. 22) och hon omhändertas av en doktor. I texten står det: ” – Fru Olsson hostar och stönar. – 

Hon måste till sjukhuset på en gång, säger en doktor.” Även doktorn, som är man, är avbildad 

på samma bild. Fru Olssons beteende skiljer sig ifrån brandmannens och doktorns. De tar itu 

med situationen på olika sätt. Brandmannen är modig och tar det lugnt medan kvinnan inte 

kan sluta vara orolig tills hon inte tas om hand av brandmannen. Även doktorn uppträder 

lugnt och sansat medan han undersöker patienten. 

 

Åke börjar gråta, eftersom han tror att han inte kommer få tillbaka Blåbär. Detta är något han 

säger i texten och bilden visar honom gråta (s.21).  Han blir glad igen när han får se Blåbär. 

När Åke får tillbaka Blåbär säger han: ” – Min fina, goa Blåbär!” (s.23) och på samma sida 

syns han på bilden krama om Blåbär och har ett leende på läpparna.  

 

Åke är en busig pojke som också visar sina känslosamma sidor i boken. Åke blir ledsen och 

rädd för att Blåbär saknas, han är modig och vill gå in och rädda honom men när ingen låter 

honom gå börjar han gråta. Han är busig och ledsen beroende på olika situationer men inget 

tyder på att han gör något på grund av att han är en pojke. Däremot agerar de andra 

karaktärerna som präglade av traditionella könsmönster, vilket går igen i deras yrken. 

Brandmännen förekommer endast som män och beskrivs som starka och modiga både i text 

och bild.  Det kvinnliga skobiträdet beskrivs som rädd och orolig och framställs på bilden som 

helt hysterisk. Åkes gosedjur har ett kön vilket tydliggörs genom att tilltala honom med 

ett ”han” i texten (s.14) . Frågan är varför Blåbär inte endast kunde vara ett leksaksdjur? Är 

det nödvändigt att påpeka att ett gosedjur som tillhör en pojke är av samma kön. I boken får 

man möta både mamman och pappan, men mamman säger inget under hela handlingen, 

förutom då hon hittar skorna åt Åke (s. 10). Varje gång Åke ska bli tillsagd är det pappan som 

gör det, medan mamman visas på bilden stå bredvid (s. 11). Bilderna visar känslouttrycken 

mer hos de kvinnliga karaktärerna än männen. Trots att Åke visar sina känslor dröjer det inte 

länge tills han är till sitt normala jag, medan till exempel fru Olsson som knappt hämtar sig 

igen efter  brandupplevelsen.  
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Berättarröst och fokalisering 

Berättelsen berättas av Åke själv. Redan i början presenterar han sig själv och sin familj, 

sedan följer jagmeningar i hela boken tillsammans med de andra karaktärernas dialoger. 

Första meningen i texten lyder: ” Vi är i varuhuset, mamma, pappa, Blåbär och jag – 

Åke.”(s.1). Händelserna i boken ser man utifrån föräldrarnas perspektiv. De tar med Åke till 

skoaffären och ser hela händelsen och Åkes uppträdande utifrån deras/vuxen blick. Till en 

viss del kan man tycka att det är genom Åkes blick man ser händelsen eftersom det är han 

som berättar om det han varit med om under denna dag. Men tanken om hur man ska vara i en 

skoaffär och vad man ska och inte ska göra där beskrivs genom föräldrarna. Redan i början av 

texten har pappan en föraning om hur Åke kommer att bete sig, då han ber honom ta det lugnt 

och stilla vilket enligt pappan definieras som inget bus (s. 3). Därefter upprepar pappan det 

han har sagt till Åke från början (s. 11), och ber honom att stå still eftersom pappan tycker att 

man ska ta det lugnt i en skoaffär och inte springa omkring som Åke gör. Däremot är det 

pojkens åsikter som respekteras i boken. Det är Åke som kontrollerar handlingarna i boken 

och man får se hur han tycker och tänker vilket gör honom till fokalisatorn i boken. Åke 

tycker inte om att vara i skoaffären och speciellt inte på det viset som föräldrarna vill. Han 

säger ifrån och vill hellre behålla sina gamla skor (s. 11). Åkes intresse respekteras och till 

slut får han ändå som han vill. Det blir inget skoköp och Åke får även Blåbär alltså sin nalle 

räddad. På sista sidan av boken ser man Åke nöjd och glad eftersom allt gick precis som han 

själv ville (s. 25).  Författaren respekterar barns åsikter och deras frihet att göra det som de 

själva tycker är roligt. Samtidigt ser man utifrån en vuxen blick att det ska gå till på ett visst 

sätt, men varken barnet eller de vuxna kan motstå sina tankar och handlingar. Att Åke busar 

omkring i skoaffären är för honom ett normalt beteende. Trots att Åke får som han vill och att 

han busar är det föräldrarna som ansvarar för honom och hans handlingar och just därför säger 

pappan till Åke och berättar för honom hur han skall uppföra sig, vilket annars skulle ha 

uppfattats som oansvarsfullt beteende av de vuxna i berättelsen. Författaren vill ge en klar bild 

av både föräldrars och barnets beteende och orsaken till det.  

 

3.2 Dockbröllopet (1999) av Elsa Wikander och Lisa Örtengren 

 

Handling 
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En vanlig dag när Ellinor är i köket och skall rita en teckning hör hon sina föräldrar prata i det 

andra rummet. Hon blir ledsen och upprörd för att hennes farmor och farfar ska skilja sig. 

Hon går in till sitt rum och tänker på allt roligt hon brukar få göra hemma hos dem. Ellinor får 

syn på sin skelettdocka Axel. Hon tar honom i famnen och går hem till sin kompis Anna. 

Ellinor berättar för Anna vad hon har fått höra och då bestämmer Anna att de ska ut på 

promenad. Anna har också en skelettdocka som heter Ada. Till slut ordnar de ett dockbröllop 

på stranden, Axel och Ada får gifta sig och de kommer aldrig att skiljas, säger flickorna.  

 

 

Analys av bokomslag och bilder 

 

På omslaget ser man två flickor stå på en strand. Man ser också två dockor med slöjor stå 

bland snäckor. Första bilden av Ellinor har en bakgrund med rosa fläckar och hon målar en 

färggrann regnbåge på ett papper. I håret har hon två hårspännen. Eftersom berättelsen 

handlar om en familjeangelägenhet ser man på de första bilderna en lägenhet och så fort 

Ellinor (huvudkaraktären) får veta om farföräldrarnas skilsmässa, syns hon på bilden helt 

dyster och ihopsjunken. Rummet hon befinner sig i är grått och själv ligger hon under en blå 

filt. Bilden på flickorna tillsammans speglar de känslor som flickorna har. Olika egenskaper 

hos flickorna syns och förmedlas av bilden genom att den ena flickan står tröstande bredvid 

den ledsna vännen. Anna, Ellinors vän har svart långt hår som hon har i två flätor. Flickorna 

visar sina känslor på olika sätt i boken. När flickorna blir på bättre humör och visar glädjen de 

känner, syns de på bilden dansande, sjungande och skrattande. De tar också av sig de mörka 

kläderna de har, och på bilden ser man båda flickorna i vita tröjor. Det man associerar till när 

man ser bokens bilder är att flickor är känslosamma och mogna på det sätt att det förstår 

problematiken i till exempel en skilsmässa. Just därför reagerar flickorna så starkt att de 

behöver sysselsätta sig med att klä upp sina dockor och ordna ett dockbröllop. Dockorna ser 

likadana ut men skiljs åt genom kläderna. Flickdockorna får lite ljusare kläder medan 

pojkdockorna lite mörkare.  

 

Textanalys  

Bokens handling tar upp ett vardagligt ämne som skilsmässa. Huvudkaraktärerna är två 

flickor. Boken börjar med att Ellinor får höra sina föräldrar tala om hennes farföräldrars 

skilsmässa. Genusframställningen kommer redan fram i bokens första sida. När Ellinors 
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föräldrar diskuterar orsaken till skilsmässan har mamman och pappan olika åsikter och 

synpunkter. Mamman säger att skilsmässan beror på att farfar spelar kort hela dagarna, medan 

pappan svarar emot och påstår att det är på grund av att farmor går på kurs jämt vilket gör att 

farfar får laga middag själv flera gånger i veckan. ” – Det är väl för att han spelar kort hela 

dagarna, säger mamma upprört. – Ja ja, men det är ju hans intresse. Och hon går ju på kurs 

jämt. Han får till och med laga middan själv flera gånger i veckan, svarar pappa surt.” (s. 7) 

På nästa sida kan man se Ellinor påverkas av diskussionen föräldrarna har, hon syns på bilden 

ihopsjunken under en filt. 

 

Denna diskussion om orsaker till skilsmässa innehåller en tydlig genusframställning. Utifrån 

samtalet kan man tolka kvinnans och mannens roll i ett hem. Att just utmärka 

matlagningsproblematiken verkar vara en ganska onödig sak och kan tolkas som att det bör 

vara kvinnor som ska ha ansvar för matlagning. Att farmor går på kurs uttrycks nästan som 

något ”onödigt” då hon egentligen borde lägga mer tid på att laga maten. Däremot beskrivs 

farfars kortspelande som hans intresse och borde därför vara acceptabelt.  Dessutom är 

pappan dominerande i diskussionen, och det märks också utav att mamman på ett sätt ger upp 

och inget har att komma med efter det. Farfar och farmor är inga karaktärer som visas på bild 

men bokens handling utspelar sig kring deras skilsmässa. Ellinor bestämmer sig för att gå hem 

till sin kompis Anna och när de två möts pratar Ellinor om vad som har hänt. På bilden syns 

två flickor, en ser ledsen och upprörd ut och den andra tröstar. Båda flickor visar sina känslor 

tydligt. Ellinor är ledsen och tittar dystert på sin vän medan den andra flickan, Anna, intar 

rollen som den förståndiga och tröstande. På bilden ser man hur Anna böjer sig halvt mot 

Ellinor med händerna på knän och ett ledsamt ansiktsuttryck, visar hon att hon förstår varför 

Ellinor är ledsen. 

 

 Flickorna har varsin skelettdocka, dockorna ser likadana ut men har ändå skilts åt genom 

namnen. Den ena dockan heter Ada och den andra Axel. Könen på dockorna utmärks genom 

klädseln, Axel får bära hatt och en mantel och Ada får ha på sig något som liknar en klänning. 

För att få Ellinor på bättre humör bestämmer Anna att de skall låta de båda skelettdockorna 

gifta sig. Ellinor blir glad och börjar dansa. Boken i övrigt är en lärorik och humoristisk bok 

även då den tar upp ett allvarligt ämne. Huvudkaraktärerna Anna och Ellinor beskrivs och 

framställs som barn och inte beroende av sitt kön. Men handlingen får en att fundera över om 
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barnen skulle reagera på samma sätt om det fanns med en pojke? Båda karaktärerna är flickor, 

och handlingen visar också känslosamma sidor av flickorna.  

 

Berättarröst och fokalisering 

Berättelsen berättas av en utomstående person, författaren skriver om Ellinor och hennes vän. 

Konversationen mellan karaktärerna sker genom dialoger. Däremot ser man hela händelsen 

med Ellinor som fokalisator. När Ellinor får höra vad hennes föräldrar pratar om reagerar hon 

genom att varken tycka att farfar eller farmor har gjort fel, det enda hon känner är att det som 

hänt inte borde ha hänt. Trots att händelsen utspelar sig kring de båda flickorna, är det de 

vuxnas åsikter och synsätt som framställs. Ellinor ser skilsmässan på sitt sätt och tycker att 

man aldrig ska skilja sig. Föräldrarna tycker heller inte om att farmor och farfar ska gifta sig 

men det är inget det kan göra åt och därför respekteras det beslut de har tagit i boken, för att 

påpeka att sådant kan hända. Det som händer i boken anses på något sätt acceptabelt av de 

vuxna, vilket innebär att skilsmässan framstår som något som kan hända utifrån den vuxna 

världens synsätt. Något som beskriver skillnader i genusframställningen är hur farfars intresse 

försvaras i bokens första stycke, medan farmors intresse framstår som onödigt. Att mamman 

heller inte har något att säga i den diskussionen, speglar vad som anses vara ”normalt” för en 

kvinna respektive man. Att farfar ska behöva laga middagen framstår som något oacceptabelt.  

  

 

3.3 Pojken på jobbet (1999) av Helena von Zweigberk och Nina 

Lekander 

 

Handling 

 

Denna bok handlar om en pojke och hans mamma. En dag tar mamman med sin pojke till 

jobbet därför att dagis har planeringsdag. På jobbet kommer en annan kvinna som också har 

med sitt barn, en flicka som heter Anna. Medan båda mammorna jobbar leker pojken och 

Anna. Ibland busar de och skrämmer personalen. Pojken och Anna leker med sladdar till 

datorer och plötsligt slutar allt fungera. De vuxna blir oroliga men pojken ringer 112 och 

kallar dit polis, brandbil och ambulans. Allt blir en röra och chefen blir arg och säger att 

mammorna får ta ledigt för dagen. Men ingen blir ledsen utan alla fyra går till slut en 

shoppingrunda tillsammans. 
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Analys av bokomslag och bilder 

På omslagsbilden ser man ett kontor, i bakgrunden står två kvinnor och talar med varandra. 

Den ena kvinnan har kjol och blus på sig och den andra en röd tröja och byxor. På bilden syns 

också en pojke klädd i blå tröja och bruna byxor med gevär i handen, och en flicka som bär en 

vikingahjälm och håret sticker ut något, orange tröja och lila byxor med ett svärd i handen. 

Barnen ser ganska likadana ut på bilden men genom färgerna på kläderna och kroppsbyggnad 

kan man ändå skilja på pojken och flickan. Därefter befinner sig karaktärerna i en arbetsmiljö 

som är ett kontor. På arbetet har kvinnor och män olika kläder det vill säga, alla kvinnor bär 

kjolar medan männen har kostym och slips. Chefen på arbetet har även glasögon och 

ansiktsuttrycket är något strängt. De vuxna på bilderna framställs som arbetande män och 

kvinnor. Illustratören har i boken valt att visa mannens bestämdhet och ilska och kvinnorna 

framställs på bilderna som lugna och lydiga. Bilderna visar också hur arbetet är fördelat 

mellan män och kvinnor. Chefsposten exempelvis tillhör en äldre man och brandmännen som 

kommer på besök består också utav endast män. På flera ställen kan man se utifrån männens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk att de är arga eller onöjda medan kvinnorna står med huvudet 

något sänkt och med ett skamset leende. 

 

Textanalys 

Titeln till boken talar till pojkar även om bilden både visas en pojke och en flicka. Inte heller 

har barnet något namn utan kallas endast för ”pojken” i boken. Mamman ber pojken att ta det 

lugnt när hon föreslår att han ska följa med henne på jobbet och nästa mening beskriver 

pojkens olydighet, det står i texten: ”Då laddade pojken mesamma sitt gevär. (s. 2)”. När 

mamman blir orolig framställs pojken som beskyddande och stark, han säger genast till sin 

mamma att inte oroa sig: ”Lugn lilla mamma, jag är stark som en tjur” (s. 3). På bilden kan 

man se hur mamman tittar på sin klocka och ser orolig ut, medan pojken gör en gest med 

händerna för att visa hur stark han är. När pojken kommer fram till jobbet där mamman 

arbetar, får han träffa en jämnårig flicka som heter Anna. Pojken och flickan leker med 

varandra och upptäcker olika saker. Deras beteenden är ganska lika och varken pojkens eller 

flickans beteende verkar vara beroende av eller beskrivet utifrån deras kön. I boken är 

mamman en arbetande kvinna, men när hon kommer till sitt jobb ser man en fördelning 

mellan manliga och kvinnliga yrken. När de vuxna har fikapaus på jobbet är män och kvinnor 
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avbildade vid sofforna. De som inte dricker kaffe ser man med andra sysslor. Männen läser 

tidning medan en kvinna sitter på soffan och stickar.  

 

Mammans chef är manlig och när det blir kaos på kontoret kommer brandkåren in som endast 

består av män. Det kan man se på bild och även texten säger: ”Först på plats är brandkårens 

grabbar med tjocka slangar i stora labbar ” (s. 22). Intressant är också den bild som visas när 

datorerna strular och slutar fungera. De manliga figurerna visar ilska och blir hysteriska 

medan pojkens mamma tar fram en telefonkatalog och står lugnt och stilla med luren vid örat. 

Hennes kroppsspråk visar att hon är orolig för det som har hänt och att det någonstans har 

med henne själv att göra. Det är endast kvinnorna som tagit med barnen till jobbet, även den 

andra föräldern i boken är en kvinna som tagit med sin flicka, ingen man som tagit med sitt 

barn i boken. På näst sista sida ser man en arg chef och två kvinnor som utan att säga något 

lyssnar på vad chefen har att säga och tar ledigt resten av dagen.  

 

Berättarröst och fokalisering 

Det är varken mamman eller pojken som berättar historien, händelsen berättas av en 

utomstående person. I början kan man tycka att hela handlingen beskrivs utifrån mammans 

ögon men för det mesta skildras allt i boken ur barnens synvinkel och främst pojkens. Oavsett 

vad som har hänt under dagen tycker barnen att det varit en skojig dag. Författaren beskriver 

händelserna utifrån barnens intressen och deras lekfulla beteende. Barnens lek på 

arbetsplatsen framställs därför som normalt beteende utifrån barnens synpunkt, men 

oacceptabelt av de vuxna. I boken försvaras och respekteras de vuxnas åsikter, speciellt 

chefens åsikter om att det orsakats problem av att ha barnen med på arbetsplatsen. Han syns 

på bilden ständigt irriterad och till slut ber han mammorna gå därifrån. Chefen anser det som 

hänt oacceptabelt och även mammorna tycker att det hela gått lite väl för långt. Chefens åsikt 

respekteras i boken och resulterar i det slutgiltiga beslutet om att mammorna tillsammans med 

sina barn får lämna arbetsplatsen för dagen.  

 

3.4 Tilda med hallonsaft och tjejkraft (2004) av Carina Wilke 

 

Handling 
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Agnes och Tilda är kusiner och jämnåriga. Tilda besöker sina kusiner Agnes, hennes storebror 

Anton och lillebror Axel. Agnes och Tilda firar sina födelsedagar på samma dag så Agnes 

mamma ordnar kalaset och gör en jättefin tårta med geléhallon och silverkulor. Anton förstör 

tårtan och istället ritar han monster på duken och lägger fram gröna grodor. De båda flickorna 

får varsitt paket som är fyllda med paljetter, dockor, hästar och rosa prinsessklänningar som 

Agnes mamma har sytt. Anton retar flickorna. Agnes, Tilda och deras kompis Fia bestämmer 

sig för att de skall tälta, medan Anton och hans kompisar ska vara i deras koja. Pojkarna 

försöker skrämma flickorna med ”pang, pang ” ljud. Flickorna bestämmer sig då för att dricka 

hallonsaft och klä ut sig till älvor. Det ger dem magiska krafter och istället blir pojkarna 

skrämda. Med sina dräkter skrämmer de också iväg några tjuvar som tror att de är häxor. De 

tre flickorna somnar till slut i tältet och är nöjda med vad de lyckats göra. På morgonen 

förvånar de Anton. Anton visste inte om att de var flickorna som var utklädda till älvor. 

 

Analys av bokomslag och bilder 

 

På omslaget omges titeln med hallon, och nedanför syns de tre flickorna i sina rosa klänningar 

och trollspön i handen. Skillnaden på pojkar och flickor syns oerhört tydligt i bokens olika 

bilder. Alla feminina karaktärer i boken klär sig i färggranna kläder och bär på smycken, 

medan det manliga könet markeras med mörka färger och annan klädstil. Flickornas presenter 

som består av rosa klänningar och trollspön symboliserar flickornas elegans och 

personligheter. Sättet de tar emot presenterna och genast börjar fantisera om hur och vad de 

ska göra med dem, markerar hur klänningarna passar in på deras klädsmak. Ett intryck man 

får är att bildskaparen möjligtvis försöker beskriva vad flickor tycker om och vad de önskar 

vara, det vill säga älvor och prinsessor. På bilden kan man se hur flickorna strålar av glädje 

när de öppnar sina presenter. Pojkarna däremot visas på samma ställe med ointresserade och 

likgiltiga uttryck, vilket beskriver en pojkes reaktion till de saker som en flicka tycker om. 

Dessutom ser man pojken stå där med en dinosauriefigur i handen, kläderna han har på sig är 

mörka färger utan mönster.  

 

Textanalys 

 

Meningen med boken är att öka jämställdhet mellan små flickor och pojkar, vilket står på 

baksidan av den. Flickorna framställs i boken som lekfulla, påhittiga och modiga. Men genom 



28 

 

dialoger mellan flickorna och Anton (Agnes bror) framställs många olika skillnader mellan 

flickor och pojkars beteenden. I boken pekas en del saker ut som ”löjliga saker i tjejvärlden” 

av pojkar. Redan på bokens första sida möter man Antons fördomar gentemot flickor: ”Anton, 

som är Agnes storebror tycker att de är urlöjliga. Han tycker en lillasyster redan är en för 

mycket” (s. 3). På bilden ser man hans ansiktsuttryck som förtydligar hur han känner, vilket 

ser ut som att han blir uttråkad så fort han ser den andra flickan. Denna mening talar om för 

läsaren vad en pojke tycker och tänker om flickor och deras beteende. Anton själv framställs 

som en jobbig men ändå självsäker karaktär. Varenda gång han säger något eller gör något 

som flickorna inte tycker om, ser han väldigt nöjd ut.  

 

När Anton förstör Tilda och Agnes födelsedagstårta visar alla de feminina karaktärerna 

känslor. Mamman blir arg och flickorna blir ledsna, även på bilden ser man de båda flickorna 

stå bakom mamman med ledsna uttryck, medan Anton verkar nöjd med vad han gjort. Det är 

också värt att fråga sig varför flickorna gömmer sina känslor genom att gömma sig bakom 

mamman istället för att säga till Anton att de blivit sårade av det han har gjort. När flickorna 

får presenter, innehåller paketen glitter, rosa hästar och rosa prinsessklänningar. Dessutom 

påpekas att klänningarna är sydda av Agnes mamma. Återigen retas Anton och menar att 

glitter och paljetter bara är något som finns i ”tjejvärlden” och inte alls något ”riktigt”. Anton 

säger till sin lillebror: ” – Bry dig inte om vad tjejerna säger. De har fel. Man ska ha riktiga 

grejer, inte glitter och sånt” (s. 3). Och återigen ser Anton tvärsäker ut i samband med vad han 

sagt medan tjejerna varken försvarar sig eller säger emot. Istället ger de uttryck av att vara 

något osäkra. 

  

När Antons lillebror Axel erkänner att han också tycker om glittriga saker och silverkulor på 

tårtan tycker Anton att flickorna ”förstör hans lillebror”. Dessa dialoger mellan barnen i 

boken kan tolkas som att det anses vara något fel om en pojke tycker om tjejiga saker, vilket 

representeras av glitter, paljetter eller dockor. Pojkar ska leka med monsterfigurer, tycka om 

mörka färger eftersom det är ”de riktiga grejerna” (s. 3). Man får hela tiden ta del av 

flickornas känslosamma sidor, en av flickorna börjar genast gråta då de tror att Anton och 

hans kompisar vet om att de ska tälta ute. Pojkarna visas gång på gång som busiga och 

retsamma. För att förstöra flickornas tältning smäller de smällare utanför tältet och när Tilda 

går ut får hon en hink vatten över sig. Flickorna håller ihop och stöttar varandra. För att 

övertyga sig själva om att de är starka och modiga behöver de magiska krafter som de får 
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genom att dricka hallonsaft och sjunga en ramsa om tjejkraft. Flickorna ändrar inte på sitt 

beteende det vill säga ”omvandlas” till pojkflickor för att visa vad de går för. Däremot kan 

man fundera över varför flickor behöver gå en sådan lång väg för att kunna bevisa för sig 

själva och andra att även de har styrka och är modiga. Detta kan uppfattas som att flickorna är 

osäkra på sig själva och därför behöver övertyga sig själva om att de kan vara modiga med 

hjälp av en magisk ramsa. I texten står det: ”Tilda lär flickorna den magiska ramsan som man 

blir modig av: Tjingeling inte rädda för någonting Tjingelingela Hallonsaft, vad bra! Tjejkraft 

ska vi ha!” (s. 19). Pojkarna däremot tvekar inte en sekund på vad de ska göra medan 

flickorna går igenom en hel ritual för att slutligen uppnå mod och självsäkerhet. Under tiden 

kommer tjuvar och poliser in i bilden. Tilda, Agnes och Fia som nu har magiska krafter och 

utklädda till älvor upptäcker tjuvarna och går fram till dem. Tjuvarna blir rädda eftersom de 

tror att de är häxor. Poliserna framställs som män vilket inte endast syns på bild utan könen 

förtydligas i texten genom att det står ”polismännen”. Kvinnor och män presenteras på olika 

sätt i boken även om hela boken handlar om barnen finns vissa saker som märker ut de vuxnas 

könsroller. Ungefär tre gånger i boken pekas mamman ut som den som skall ta hand om 

inomhussysslor. Tårtan bakas av mamman, klänningarna är sydda av mamman och även 

slöjorna till klänningarna är sydda av mamman. Pappan äger en kiosk och är ute med hunden 

och poliserna är män.  

 

Boken avslutas med att Agnes mamma hyllar flickorna och kallar dem hjältinnor. Agnes 

pappa är tacksam för vad de har åstadkommit och säger att starka tjejer har flera namn de kan 

vara, prinsessor, häxor, älvor eller hjältinnor. Flickornas mod hyllas i boken men deras 

modighet kan tolkas som onaturligt. När pojkarna busar och skrämmer flickorna klär de inte 

ut sig eller sjunger magiska ramsor utan är sig själva vilket däremot flickorna gör i boken. 

Alla tjejiga saker pekas ut av Anton som ytterst löjliga, men inget av pojkarnas beteende 

ifrågasätts och på så sätt dominerar pojkarnas beteende över flickornas.  

 

Berättarröst och fokalisering 

Även i denna bok berättas händelsens av någon som inte är en karaktär i boken. Karaktärerna 

talar själva med varandra genom dialoger. Boken är något annorlunda då det är svårt att säga 

genom vem handlingen fokaliseras genom. Man kan tycka att det är ur barnens synvinkel men 

berättelsen är berättad på ett sätt som beskriver både flickor och pojkarnas synsätt. Boken är 

skriven på ett sätt som förmedlar att barns intressen ska respekteras, och berättaren är 
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övertygad om att flickor och pojkar har olika åsikter och intressen. Båda könens intressen 

beskrivs men det intresset som ”respekteras” eller anses vara normalt är mestadels pojkarnas. 

Intressen och beteenden beskrivs för det mesta ur pojkens intressevinkel. I boken får man se 

dubbelt perspektiv men utifrån genusperspektiv kan de manliga åsikter verka domineras. Det 

kvinnliga åsikter och perspektiv presenteras men inte på samma sätt som de manliga. 

Flickorna i boken försvarar inte sina intressen på samma sätt som pojkarna. 

 

3.5 Lia för en dag: så kan det vara att bli tjej för en dag = Leo för 

en dag: så kan det vara att bli kille för en dag (2007) av Carina Wilke 

 

Handling 

 

Boken handlar om två syskon, Lia och Leo som är tvillingar. En vanlig dag bestämmer 

mamma att Lia ska baka bullar med mamma och Leo får måla båten med pappa. Men Lia vill 

inte baka bullar och Leo vill inte måla båten. De bestämmer sig då för att klä ut sig till 

varandra för en dag för att kunna utföra varandras sysslor. Redan på kvällen byter de rum så 

att mamma och pappa inte märker skillnad. Leo trivs inte i Lias rum och han saknar sina 

leksaker. I Lias rum finns bara en massa dockor, slott och hästar som det inte alls går att leka 

med. Lia trivs heller inte i Leos rum för där finns krigsfigurer med vapen och dinosaurier. I 

skolan får Leo vara med Lias kompisar och Lia med Leos vänner. Men snart märker 

kompisarna skillnad, Lia börjar gråta när pojkarna spelar fotboll och Leo pratar i klassrummet 

utan att räcka upp handen. Till slut kommer de hem och klarar utmärkt av att hjälpa sina 

föräldrar och när de är klara avslöjar de att de hade bytt platser. Mamma och pappa håller med 

barnen om att de ska få göra det de själva tycker om att göra. 

 

Analys av bokomslag och bilder 

 

Boken har två omslag, framsidan av boken är blå och titeln är ”Lia för en dag”. På bilden syns 

en pojke med keps, tröja och byxor i ett rum dekorerat med rosa gardiner och blommiga 

tapeter. Baksidan är rosa och titeln är ”Leo för en dag”. På bilden syns en flicka klädd i en 

blårosa klänning med strumpbyxor, halsband, örhängen och hårband i håret. Rummet har blåa 

gardiner, en bilmatta, prickig tapet och en rullgardin med monsterfigur. Rummet samt barnen 

själva är klädda i olika slags kläder och färger för att visa skillnaden på pojke och flicka, om 
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skillnaden inte var viktig att påpeka kunde endast titeln räcka. Barnen i boken är tvillingar och 

ser till utseendet likadana ut men skiljs åt med hjälp av klädsel, smycken, leksaker och 

beteenden. Som nämnt innan är rummen dekorerade på olika sätt och både flickan och pojken 

i boken syns på bilderna reagera med förvåning och oro när de befinner sig i den motsatta 

miljön. Bilderna meddelar läsaren vad en flicka respektive pojke anser vara ”normalt” och hur 

de helst vill att omgivningen ska se ut. I boken finns barnens föräldrar också med på bild. 

Även de har olika klädstilar. Pappan har mörka tröjor och byxor och mamman har alltid 

färgglada klänningar eller kjolar och matchande smycken till. Håret är alltid långt hos de 

kvinnliga karaktärerna. Andra tillbehör som används av mamman och pappan är också olika 

till utseende. Pappans förkläde är svartvit och randig medan mammans och Lias förkläde är 

grönt med en glad sol på.  

 

Textanalys 

 

Denna bok är olikt de andra böckerna uppdelad i två delar. I boken får man se en vanlig dag 

utifrån en pojke respektive en flickas synsätt. På första sidan av boken sitter hela familjen vid 

frukostbordet, och på bilden kan man se att Leo och Lia har varsin docka stående vid bordet. 

Vid Lia står en docka med långt hår och rosa klänning. Vid Leo står en mosterfigur med en 

sköld i handen. Mamma och pappa bestämmer vad de ska göra efter skolan nästa dag när 

pappa har kommit hem från jobbet. Trots att pappan i boken visas på bild tillsammans med 

familjen nämns det att han är en arbetande pappa. Pappa bestämmer att Lia ska baka bullar 

och hjälpa mamma och mamma bestämmer att Leo ska hjälpa pappa med att måla båten. 

Barnen tycker inte alls om vad som bestäms, men mamma säger till Lia att det går fortare om 

hon hjälper till och dessutom är det inget konstigt eftersom det alltid är Lia som bakar med 

mamma. På bilden kan man se båda barnen protestera emot det som bestäms och de ser inte 

alls nöjda ut. Det vill hellre göra något som de själva tycker är roligt och inte det gamla 

vanliga. 

 

När Leo protesterar säger pappa att han behöver någon som är stor och stark och därför är det 

Leo som ska hjälpa till. Denna skildring visar hur föräldrar resonerar kring vad pojkar och 

flickor kan eller ”passar” för. Pappa ska ha Leo till sin hjälp eftersom han anser att måla båten 

kräver styrka och det har Leo förmodligen för att han är en pojke. När pappan talar med 

pojken om detta visas de båda stå ensamma i ett rum, alltså vet inte Lia om varför hon inte ska 
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hjälpa sin pappa och pappans ansiktsuttryck ser ut att vara som om han försöker berätta en 

hemlighet för Leo. 

 

När Lia vaknar upp i Leos rum trivs hon inte och tycker allt verkar konstigt och alla 

mosterfigurer uppfattar hon som hemska. Lia ser på bilden helt skräckslagen ut med ett oroligt 

ansiktsuttryck. När hon sedan klär på sig tycker hon att hans kläder verkar likadana och 

tråkiga eftersom de har mörka färger som brun, blå, svart eller blå. Även här syns det på 

bilden hur hon ser missbelåten och uttråkad ut när hon får se vad hon ska behöva ha på sig. 

När hon väl får på sig kläderna och tar på sig kepsen står det i boken att Lia nu börjar känna 

sig som Leo, med andra ord som en pojke. Kläderna och färgerna beskrivs som ”pojkiga” och 

alltså något som inte passar för flickor vilket också syns på Lia då hon ser obekväm ut.  

 

Liknande känsla får Leo när han vaknar upp i ett rosa rum fyllt med hjärtan, blommor och 

kuddar där det ståt ”love” på. Leo undrar hur han ska klara av att vara tjej för en dag. Att vara 

tjej framställs genom bokens skildring, att sova i en rosa pyjamas med rosetter på, vakna upp i 

en säng med hjärtan hängande över gaveln och att leka med hästar. När Leo ska klä på sig 

vägrar han bära en kjol eftersom det är något som tjejer har, och tar därför fram ett par byxor. 

Till skillnad från Leo tar Lia på sig allt för att se ut som en pojke medan Leo har ett alternativ 

och väljer bort att klä på sig kjolen: ” – Någon kjol tänker jag inte sätta på mig i alla fall, 

säger han högt och letar istället fram ett par röda byxor” (s. 8).  Leo tvekar inte en sekund att 

välja bort kjolen utan lägger bestämt tillbaka den. Även smycken relateras till något som 

endast tjejer bär på, och därför blir det viktigt för Leo att välja ett halsband att ha på sig. När 

båda kommer till frukostbordet beskrivs det som att pojkar och flickor har olika ätvanor. 

Vanligtvis äter Lia en smörgås mindre än Leo och när hon sitter på Leos plats tänker hon att 

hon inte kommer orka äta en extra smörgås och räcker över den till Leo i smyg. I texten står 

det att Leo blir rädd för att mamma ska märka att han som idag är Lia äter för mycket. De 

båda barnens ätvanor framställs som könsberoende, varför skulle det annars beskrivas som 

något ovanligt om Lia åt en extra macka? På bilden ser man hur Lia under bordet smyger fram 

handen till Leo och ger honom den extra smörgåsen. När Leo och Lia kommer fram till skolan 

får man se hur flickor respektive pojkar ska vara.  

 

Leo: Så fort Leo kommer till skolan kommer tjejkompisarna fram till honom och pratar, 

viskar och skvallrar. Leo förstår inte hur han ska bete sig eftersom han vanligtvis inte gör 
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detta. Han ser helt förvirrad ut på bilden precis som när man möter folk som man inte känner. 

I klassrummet pratar Leo utan att räcka upp handen vilket orsakar problem eftersom det kan 

avslöja hans identitet. Fröken ser förvånad ut och när Leo springer ut tillsammans med de 

andra pojkarna tittar de förvånande på Leo som är klädd som Lia, och alla ser ut att tycka att 

något väldigt ovanligt har hänt. 

 

 Lia är en ordningsam flicka och därför märker fröken att det är något konstigt som pågår när 

hon ser att Lia är stollig och skriver slarvigt. Vidare fortsätter dagen och lekar som hoppa 

hage, gunga och leka med små kattungar beskrivs i boken som ”flickigt” och svårt att utföra 

av Leo. När Leo till slut kommer hem bakar han bullar med sin mamma. Mamman har precis 

kommit hem från jobbet men så fort hon är hemma står hon i köket, och i boken står 

det: ”Trots att mamma kommer tidigt hem från jobbet verkar hon mest stressad över 

bakningen” (s. 17).  

 

Lia: När Lia kommer fram till skolan utklädd som pojke är även hon med om olika saker. 

Pojkarna kommer fram till henne och drar i kepsen. Lia tror att de kommit på att hon har klätt 

ut sig till Leo och därför är taskiga, men sen förstår hon att det är så pojkar hälsar på varandra. 

Inne i klassrummet busar pojkarna runt men det gör inte Lia för hon är inte van står det i 

boken. Ännu mer förvånande är det när Lia ber om hjälp, det brukar Leo aldrig göra, 

dessutom doftar Lia parfym och flickorna säger till henne ” – Du luktar som en tjej. Har du 

kramat en tjej och fått tjejbaciller? ” (s. 13). Tjejerna syns fnittrande på bilden medan Lia ser 

förvirrad ut. När Lia senare på rasten ska spela fotboll med killarna, går det bra tills hon 

missar bollen och ramlar. Hon blir ledsen och på bilden syns en tårögd Lia. Killarna undrar 

vad som hänt med Leo, i texten står det: ” – Skärp dig! Vad är det med dig idag? Du tänker 

väl inte börja lipa också ” (s. 14). Lia kan inte rå för det och det syns tydligt hur känslosam 

hon blir av den missen, medan killarna inte förstår vad som pågår. Gråta och visa känslor i 

övrigt beskrivs på det sättet som något som flickor gör, både i text och bild. När Lia blir 

tvungen att följa med hem till en av Leos kompisar vet hon inte hur hon ska leka med dem. 

Man kan se hur de andra killarna tittar på henne och tycker att det är definitivt något som inte 

stämmer. I texten står det: ” Hon önskar hon hade lekt mer med Leo, nu vet hon inte ens hur 

monstren låter ” (s. 16). Till slut kommer hon äntligen hem och ska hjälpa pappa måla båten 

och pappa säger till Lia: ” – Det är verkligen tur att jag får hjälp av min duktiga pojke” (s. 17) . 
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När dagen äntligen tar slut och alla är färdiga med sina sysslor byter Leo och Lia kläder med 

varandra och avslöjar för sina föräldrar att de hade klätt ut sig till varandra. Bokens syfte är att 

låta barn förstå att de ska och kan utföra alla slags arbeten och att de borde få göra det som de 

tycker är roligt. 

 

Utifrån ett genusperspektiv kan man se hur beskrivningar av och beteendet hos karaktärerna i 

boken är beroende av kön. Genom Lias omvandling till pojke framställs hur en pojke är och 

vad som uppfattas vara konstigt eller ovanligt beteende för en pojke i en omgivning. Listan 

kan bli lång men bland annat framställs pojkar som olydiga, bråkiga, tuffa, händiga/praktiska, 

och inte känslosamma. På andra sidan genom Leos dag som en flicka får man se vad som är 

typiskt för flickor. De är duktiga i skolan, bryr sig om sitt yttre, är duktiga i 

matlagning/bakning, och är känslosamma.  

 

Berättarröst och fokalisering 

Berättelsen har en extradiegetisk berättare. Eftersom boken är indelad i två delar, alltså Lia 

och Leos var sin dag, är fokaliseringen det. I boken får man möta båda barnens åsikter, som 

konfronterar med föräldrarnas perspektiv på situationen. Det är föräldrarnas åsikt som 

överförs till läsaren i och med att det ändå blir beskrivet hurdan Lia respektive Leo ska vara, 

hur de ska klä sig och vad de ska ha för sysslor. Men till en viss del är det också pojken och 

flickan som representerar flickor och pojkar i allmänhet. Lia och Leo beskriver varsin dag 

som något ovanligt. Förutom hemmasysslorna vill de hellre vara som de brukar vara, alltså 

klä sig, leka och umgås med de kompisar som de vanligtvis gör eftersom de inte trivs i den 

ombytta rollen. Det är Lias och Leos intressen som respekteras boken ut. Båda barnen 

protesterar emot att följa de rutiner som deras föräldrar bestämt, och som är kopplade till 

deras kön. Men denna intressevinkel medför också att barnens andra intressen och 

beteenden ”delas”. Båda delar av boken tar fram de normala eller vanligt uppfattande 

uppträdandena hos en flicka respektive pojke. Boken presenterar både flickans och pojkens 

perspektiv men också hur omgivningen uppfattar förvandlingen och hur de upptäcker den. 

 

3.6 Racer-Rakel och fångarna i svinstian (2007) av Martin 

Widmark 

 

Handling 
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Boken handlar om en flicka och hennes kompisar. Tillsammans bygger de en racerbil för att 

kunna delta och vinna i en tävling. Men även elake Roland ska vara med och tävla. Efter en 

tuff runda vinner Rakel tävlingen och de jublar över sin seger, men plötsligt märker de att 

Roland saknas. Tant Lyckholm som är gammal brottare och har en verkstad har låst in Roland 

och hans kompisar. Rakel och hennes kompisar ger sig ut för att rädda dem trots att de fuskar 

och är elaka. Inne i svinstian där Roland är inlåst finns en sugga som verkar kär och Roland 

blir förskräckt. Till slut lyckas Rakel rädda Roland och får honom att erkänna att han brukar 

fuska i tävlingen. Boken avslutas med att Rakel står högst upp på prispallen. 

 

Analys av bokomslag och bilder 

På framsidan ser man tre barn, Rakel, Mats och Sara. Det står inte vem som är vem, de har 

också ganska likadana kläder. Alla har byxor och t-shirtar i mörka färger och flickorna har 

lika långt hår som pojkarna. De sitter alla tre i en liten träbil vid startlinjen. I boken framställs 

flickor och pojkar, män och kvinnor på likadant sätt det vill säga, det finns inga större 

skillnader på kläder, färger eller andra egenskaper som tydligt markerar skillnaderna. Bilderna 

på Rakel och den tuffa Tant Lyckholm visar två starka kvinnliga karaktärer som båda är 

bestämda och säkra på sin sak. Rakel är tuff och ser på bilden ut som en bestämd tjej som vet 

vad hon går för. Rakel, Sara, och Tant Lyckholm framställs i bilderna med mörka kläder och 

handlingskraftiga vilket bryter den klassiska bilden för flickor klädda i exempelvis rosa 

klänningar och dockor som den enda leksaken. Tant Lyckholm har arbetsoverall och ser ut 

som en hemsk dam, men egentligen är hon bara sträng vilket man förstår bättre av texten. 

Bildskaparen ger en bild av att även flickor kan vara klädda i tuffa kläder och leka med bilar 

om de så önskar och att det inte är förutbestämd vad som är rätt och fel för en flicka 

respektive pojke att tycka om eller inte tycka om. 

 

Textanalys  

Rakel som är huvudpersonen i boken framställs som en tuff, påhittig, smart och rättvis person. 

Det märker man av att Rakel sällan känner sig osäker utan istället stöttar hon sina vänner och 

kommer alltid på lösningar. Rakel klär sig i byxor och t-shirt och har kort hår. Hennes ögon 

har en stark blick som visar att hon är en tjej som tror på sig själv och sina beslut och har ett 

uttryck i ansiktet som visar att hon är orädd. Även hennes kompis Sara ser likadan ut. Hon är 

en person som tycker om äventyr och hittar på nya saker. Hennes beteende, klädsel eller 
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känslor är i boken inte alls beroende av hennes kön. Även framsidan på boken är skapad på ett 

sätt som varken preciserar sig för flickor eller pojkar. Första gången man ser framsidan av 

boken ser man inte vem som är tjej eller kille eftersom de på bilderna inte finns någon större 

skillnad.  

 

Boken är varken ”flickbok” eller ”pojkbok” utan avsedd för alla barn. Även de andra 

karaktärerna framställs på ett utmärkt sätt. Tant Lyckholm är en tuff kvinna som mekar med 

bilar och har ett högt temperament. Framställningen av grisens beteende i boken framhäver 

dock könsskillnader och beteendet framstås vara beroende av grisens könstillhörighet. Grisens 

kön bestäms genom att den blir kallad ”sugga” och ”hon” av Roland. Dessutom syns på 

bilden att det är en ”flickgris” genom hennes kroppsbyggnad. Grisens beteende gentemot 

Roland märks på bilden och grisens kvinnliga drag blir ännu tydligare. För att Roland ska 

känna obehag och få sitt straff blir han inlåst i ladan och för att ytterligare bli irriterad 

framställs grisen som en flicka som blir förtjust i honom. Roland och hans kompisar i boken 

beskrivs som elaka och fuskare och Rakel beskrivs som tuff och rättvis.  

 

Berättarröst och fokalisering 

Det är i boken väldigt få dialoger mellan karaktärerna och mer utav en berättarens röst. Endast 

vid några tillfällen talar karaktärerna till varandra. Berättelsen berättas med Rakel som 

fokalisator, och det är också Rakels åsikter som framförs i händelsen. Tant Lyckholm har rätt 

att vara arg på Ronald och hans gäng men Rakel tycker inte att det är rätt att hålla dem inlåsta 

i ladan. Trots att Rakel vet om att Ronald och hans gäng är elaka och förtjänar att straffas 

tycker hon att hon borde hjälpa dem. Det innebär att Rakels intressevinkel dominerar i texten 

och hennes reaktion på att Tant Lyckholm låst in dem anses vara normalt.  

 

3.7 Tintomara i storskogen (2009) av Cecilia Sidenbladh 

 

Handling 

 

Tintomara är en flicka som vuxit upp på operan. Ibland när hon blir uttråkad springer hon 

genom balettsalar, kostymateljéer och upp till teatervinden. En dag får hon följa med en familj 

ut på landet, där hon får se allt på riktigt. Bondgården, djuren och skogen, allt är verkligt. När 

Tintomara får se den hemlighetsfulla skogen blir hon nyfiken, och tidigt nästa morgon ger hon 
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sig ut på ett äventyr i skogen. Inne i skogen får hon se alla djuren, och Tintomara tar fram sin 

klarinett och börjar spela en fin melodi för dem. Plötsligt hör hon vagnen som tillhör familjen 

hon hade kommit dit med, och hon hör att de ropar på henne. Men Tintomara sjunger en 

sång: ”Mig finner ingen, ingen finner Alm, hägg och hassel blomstra för vind- Ett vet jag 

bättre än klänga och springa, det är att sjunga här under lind” (s. 23). Familjen låter Tintomara 

vara kvar i skogen, och hela sommaren är hon med om olika äventyr. 

 

Analys av bokomslag och bilder 

 

En mörk grön skog syns på omslagsbilden och under titeln ser man en pojkflicka springa 

genom skogen. Hon har kort ljust hår, skjorta och gröna byxor. Bokens bilder visar genom 

klädsel, hårstilar och mycket mer att berättelsen utspelas under en äldre tid. På bilderna kan 

man se kvinnor bära långa klänningar med förkläden och huvudduk och små flickor med 

klänningar eller kjolar. Kvinnor och flickor ser också väldigt blyga och snälla ut med rosa 

kinder på bilderna. Männen och pojkarna har byxor, skjortor och bär på hattar. Bilderna 

berättar om ett samhälle där man också kan se männens och kvinnornas olika arbetsområden. 

På en bild kan man se några kvinnor bära på hinkar och en man och en pojke stå vid en damm 

med ett fiskspö. Männen och pojkarna ser glada ut med det de gör medan kvinnorna mer ser 

ut att vara likgiltiga inför den arbetsuppgift de har att utföra och något utmattade. Tintomara 

som är huvudkaraktären framställs som en pojkflicka i skogen där hon ser glad, fri och lycklig 

ut och likt djuren i skogen hoppar och skuttar hon av egen vilja.  

 

Textanalys 

 

De första sidorna i boken bär Tintomara en klänning, och det berättas om hur hon hela tiden 

har önskan att utforska saker. På bilderna ser man hur hon springer runt bakom kulisserna och 

det ser ut som att hon försöker hitta något spännande hon kan göra. När Tintomara sedan en 

dag ger sig ut med en familj ut på landet ser man henne i byxor och kort jacka. Hon känner sig 

som fri i den vilda skogen vilket syns på bilden och samtidigt säger texten: ”Var det så här det 

kändes att vara en pojke” (s. 7). Denna mening och Tintomaras omvandling till pojkflicka 

framhäver skillnaden att vara pojke eller flicka. Plötsligt känner hon att hon kan göra vad hon 

vill, hon hoppar och skuttar i skogen, skjuter ett par skott i luften. Man ser på bilden hur hon 

ser avslappnad ut och hennes ansiktsuttryck beskriver en känsla av att hon hittat det hon sökte. 
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Rent symboliskt är Tintomara en del av de overkliga kulisserna på operan som kommit till liv 

i den riktiga skogen. Meningen som är tagen från boken kan tolkas som att skillnaden mellan 

att vara pojke eller flicka är att en pojke inte har några begränsningar. När familjen ropar på 

henne i slutet av boken gömmer hon sig bland träden för att få vara kvar där. På bilden syns 

hon gömma sig bakom ett träd och hon är glad för att hon inte behöver åka tillbaka. Hon 

sjunger en sång om att hon inte vill komma fram och av det förstår familjen att de kan lämna 

henne där, och vagnen åker iväg utan henne.  

 

Boken utspelar sig under en äldre tid, kvinnorna bär långa klänningar med förkläden och 

sjalar och männen bär höga hattar och långrockar. På bondgården som syns i bakgrunden kan 

man se hur olika arbeten är fördelade mellan män och kvinnor. En flicka står med blommor i 

handen, kvinnor bär på hinkar, förmodligen med mjölk i, och står vid korna. En bonde arbetar 

på gården och en annan står tillsammans med en pojke och fiskar i älven. Könen markeras 

genom klädseln. Flickor/kvinnor bär klänningar och kjolar medan pojkar/män bär byxor, 

skjortor och hattar. 

 

Berättarröst och fokalisering 

Den enda karaktären som säger något i hela boken är Tintomara själv, men också endast 

någon enstaka gång. Det är en extradiegetisk berättare men handlingen får man följa genom 

Tintomaras ögon, med henne som fokalisator. Både genom text och också bild ser man det 

hela ur hennes perspektiv. Hon tycker om att vara på Operan men inte för operans skull utan 

endast för att hon tycker om det mörka stora skogarna som finns på scenen, och allt 

spännande som finns där. Tintomaras berättelse berättas av en vuxen berättare som förstår sig 

på hennes behov och åsikter och förmedlar dessa genom bokens text och bild. Det är 

Tintomaras syn och beteenden som i boken gestaltar, att det är helt normalt för ett barn att 

utforska nya saker och att barnet har rätt till sin frihet oavsett det är en pojke eller flicka. Vid 

ett tillfälle frågar hon sig själv ”om det var så det kändes att vara pojke”. Tintomara 

representerar en flicka som också vill utföra roliga saker utan begränsningar, precis som en 

pojke.  
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4 Slutdiskussion  

 

Sju böcker är givetvis för få böcker för att kunna representera all barnlitteratur, men trots 

detta kanske ändå ett representativt underlag för att realisera syftet med uppsatsen. Dessa 

böcker som jag har analyserat kan visa exempel på hur karaktärerna i barnböcker gestaltas 

och visa på ett mönster. Innan jag går vidare har jag gjort en tabell som visar exempel på hur 

pojkar och flickor gestaltas i de analyserade böckerna vad gäller klädsel och beteende. Jag har 

även skrivit till hur många av de analyserade böckerna innehöll dessa egenskaper för flickor 

respektive pojkar eller män/kvinnor. 

 

Flickor   Pojkar 

Snälla, rara, hjälpsamma, känsliga, lydiga, 

duktiga, osäkra. (6 av 7 böcker) 

 

Använder parfym, bär smycken, leker med 

dockor, hästar och glitter. (6 av 7 böcker) 

 

Bär färgglada kläder. (6 av 7 böcker) 

Tuffa, modiga, busiga, praktiska, visar 

sällan känslor, självständiga och självsäkra. 

(7 av 7 böcker) 

 

Leker med monsterfigurer, bilar, gevär. (6 

av 7 böcker) 

 

 

Bär mörka färger inte färggranna kläder. (7 

av 7 böcker) 

 

 

Något annat som är vanligt förekommande är att männens och pojkarnas känslor eller 

påståenden uppmärksammas noggrannare och dominerar i böckerna. När pojkar och flickor 

exempelvis hamnar i en diskussion, är det ganska ofta som pojkarna får det ”sista ordet” och 

argumenten tar slut utan att flickorna säger emot. Böckerna som har analyserat innehåller 

både vuxna och barn som karaktärer. I de flesta böcker utgörs huvudkaraktären av barn men 

de vuxna finns med antingen som föräldrar eller andra vuxna i omgivningen. Både vuxna och 

barn avspeglar genusordningen i samhället. Liksom Lena Kåreland påpekat i sina analyser, att 
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karaktärerna gestaltas beroende av sina kön30, finner jag liknande drag i de sju böcker jag har 

analyserat. I de flesta av dem gestaltas karaktärerna som beroende av sitt kön, det vill säga hur 

män och kvinnor beter sig i samhället och vad som anses vara ”normalt” för en flicka eller en 

pojke. Den mest framträdande genusframställning av de vuxna karaktärerna är uppdelning i 

mamma – respektive papparollen. Alla mammor skildras som duktiga med inomhussysslor 

såsom matlagning och att sy kläder. De flesta mammorna arbetar både hemma och utomhus, 

men till skillnad från papporna beskrivs inte deras yrken i böckerna. Ett undantag är 

mammorna i Pojken på jobbet, där skildras deras arbetsdag på jobbet. Olika yrken presenteras 

i böckerna vid olika tillfällen och det är alltid männen som har yrken som polis, brandman, 

doktor eller chef. Kvinnliga yrken förekommer endast i två böcker. I Åke och blåbär i 

skoaffären, arbetar fru Olsson som skobiträde och i boken Pojken på jobbet, arbetar mamman 

som någon slags säljare. 

 

Enligt Anderssons och Hamiltons undersökning, är de kvinnliga karaktärerna fortfarande 

underrepresenterade och syns mer inomhus än utomhus i de amerikanska barnböckerna31. 

Detta syns även i de böcker jag har analyserat, trots att vissa kvinnliga karaktärerna har ett 

jobb utanför hemmet, syns de sällan utomhus utan fokuseringen ligger på vad de gör hemma. 

De kvinnliga karaktärerna är alltid stressade för hemmasysslor, i boken Lia för en dag/Leo för 

en dag skyndar sig mamman hem för att baka bullar. I boken Pojken på jobbet ser man 

mamman i boken på sin arbetsplats men även där fokuseras hennes ”mammaroll” genom att 

beskriva hennes ansvar för barnet även på jobbet. 

 

Pojkar och flickor skildras i alla analyserade böcker på ett intressant sätt ur genus synpunkt. 

Tidigare har jag visat i en tabell hur flickor och pojkar vanligtvis framställs i de sju 

analyserade böckerna och hur frekvensen ser ut vad gäller beteende och klädsel av de båda 

könen. Bland dessa böcker finns också böcker där jag tyckte att flickor och pojkar 

framställdes oberoende av sitt kön. Något att fundera över är varför flickor behöver ändra sitt 

utseende, det vill säga, kläder, hårstil och omvandlas till pojkar för att genusframställningen i 

en bok ska ”nollställas”. Det är väldigt positivt att flickor beskrivs som tuffa, modiga och klär 

                                                           
30 Kåreland, Lena: Modig och stark-eller ligga lågt, s. 26-27. 

31 College News article, Danville (2007): Gender Bias Still Exists in Modern Children's Literature, Say Centre 
Researchers.( http://www.collegenews.org/x6773.xml) 
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sig i byxor och keps som till exempel, Rakel i Racer-Rakel och fångarna i svinstian. Frågan 

är dock varför pojkar på samma sätt inte genomgår en förändring för att känna sig starka och 

modiga? I boken Tilda med hallonsaft och tjejkraft, blir flickorna orädda och starka efter att 

de sjunger en ramsa och dricker den magiska hallonsaften. Det jag funderade över är varför de 

behövde gå igenom så mycket besvär för att till slut känna sig säkra. Dessutom står det i slutet 

av denna bok att starka tjejer har olika namn såsom häxor, prinsessor och älvor. Frågan är 

varför en flicka inte kan vara sig själv och ändå ha alla dessa egenskaper? När Lia och Leo för 

en dag byter roller, klär Lia på sig precis som hennes bror brukar göra, medan Leo väljer bort 

att ha på sig kjolen. Även pojkflickan Tintomara ändrar på sig när hon ger sig ut i skogen. 

Hennes kläder byts ut från klänning till ett par gröna byxor och kort jacka. Tintomaras känsla 

beskrivs i boken som: ”Var det så här det kändes att vara pojke?” Detta kan tolkas som att 

vara pojke innebär att man inte har några begränsningar. Hon får ett slags frihetskänsla när 

hon äntligen utanför operan får ge sig ut på ett äventyr i skogen och just därför gömmer hon 

sig bland träden för att slippa åka tillbaka.  

 

I uppsatsens forskningsöversikt, skrev jag att Liljeström visat att pojkar och flickor tidigt 

riktas in på olika vägar, till olika aktiviteter och yrken32. Detta kan även jag finna i de sju 

analyserade böckerna. Genom färger, leksaker, kläder och yrken kan dessa böcker motivera 

pojkar och flickor till olika saker. I boken Tilda med hallonsaft och tjejkraft, skildras pojkar 

och flickor enormt olika. Meningen med boken är att ge budskapet om att flickor och pojkar 

är lika värda trots olikheter vilket står på baksidan av boken, men innehållet kan framkalla 

andra uppfattningar om man ser det utifrån ett genusperspektiv. När storebror Anton retas 

med flickorna, ger han med andra ord riktlinjer och budskap om hur pojkar enligt 

dominerande könsnormer ska vara och vad de ska tycka om. Anton tycker därför heller inte 

om att hans lillebror umgås med flickorna eftersom han börjar tycka om glitter och paljetter 

precis likt flickorna. Lia och Leo blir tvungna att byta platser med varandra för att kunna göra 

det som de tycker om. Boken om Lia och Leo har i syfte att visa att flickor och pojkar kan 

utföra likadana sysslor, men trots det skildras svårigheterna som uppstår för dem då och kan 

tolkas som att de är könsberoende då det gäller handlingar och sätt att vara. Rummen som 

visas på bilderna är helt olika. Leos rum är alldeles blått och består av monsterfigurer och 

leksakssoldater medan Lias rum är rosa och dekorerat med hjärtan, blommor och dockor. När 

                                                           
32 Hellsing, Lennart: Tankar om barnlitteraturen, s. 91-98. 
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Lia börjar gråta skildras det som att det beror på att hon är en flicka. Då Leo är olydig och 

busig i klassrummet, är det pga. att han är van vid det beteendet eftersom det är något vanligt 

för pojkar.  

 

För att testa mina resultat skulle jag eventuellt kunna genomföra en undersökning med ett 

antal barn i åldrarna 6-8 och ta reda på vad de tänker på när de väljer ut en bok och varför 

boken verkar intressant. Dessutom vore det intressant att även låta föräldrar delta i 

undersökningen, för att kunna studera vilken roll föräldrarna spelar för barns val av litteratur 

och om eller hur de påverkar barnen. Analyserna som jag genomfört grundas på resultaten i 

tidigare forskning och mina tolkningar av de sju böckerna utifrån ett genusperspektiv. Det 

skulle vara givande att vidare låta barn få läsa böckerna och beskriva deras tankar om 

böckerna, vad de tycker om innehållet och hur de uppfattar berättelserna och varför. 

 

Sammanfattningsvis kommer jag fram till att de flesta barnböcker innehåller mer eller mindre 

tydliga genusmönster. Tidigare forskning som tagits upp i denna uppsats och de analyser som 

jag själv har genomfört, visar att barnböcker framställer pojkar/flickor respektive kvinnor/män 

på olika sätt och att detta är beroende av kön. Även om de yngre karaktärerna i böckerna 

visade en neutral roll, framträder genus och könsroller likafullt genom de vuxna karaktärerna. 

Det kvinnliga könet skildras mycket ofta med ”mjukare” egenskaper medan det manliga könet 

skildras som det ”starka” könet. Detta är något som framhäver skillnad mellan könen eftersom 

båda alltid håller sig till samma mönster. Det skulle vara positivt om även männen eller 

pojkarna i böckerna skulle inta rollen som känslosamma eller rädda. Trots att kvinnor syns på 

arbeten utanför hemmet, visas en tydlig könsfördelning vad gäller yrken. Flickor och pojkar 

kan båda vara huvudkaraktärer för att undvika rama in en bok som ”flickbok” eller ”pojkbok”. 

Men istället för att framhäva likheter beskrivs olikheterna mer noggrant. Det kanske är svårt 

att helt undvika att framställa genus inom barnlitteratur, men skulle kanske hjälpa om de 

återkommande könsmönstren i böckerna varierades och ifrågasattes mer. Kanske genom att 

låta män och kvinnor dela samma yrken och låta pojkar framställas som mer känslosamma.  
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