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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Man föds inte till kvinna, man blir det.  

- Simone de Beauvior  

Genus och jämlikhet är frågor som alltid är lika aktuella och viktiga. På 1960-talet 

debatterades det mycket om jämlikhet i Sverige, mycket handlade om kritik mot den 

traditionella familjestrukturen, där kvinnan, som ofta inte hade något eget jobb utan var 

hemmafru, var beroende av sin man och hans inkomst. Det fanns visserligen undantag med 

kvinnor som arbetade, men hennes huvudsakliga uppgift var aldrig att arbeta, hon skulle i 

första hand ta hand om hemmet och barnen.
1
 Med åren har insikten om att genusfrågor är 

viktigt blivit större, det är numera en självklarhet att barnen ska möta samma värld och ha 

samma förutsättningar oavsett kön. I dagens läroplaner står det tydligt att man ska arbeta med 

jämställdhet mellan könen. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) står det till 

exempel som mål att  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
2
 

Det står också att en viktig uppgift för verksamheten är att börja bygga och lära barnen de 

värden som vårt samhälle vilar på. Att alla människor är lika mycket värda och att det ska 

vara jämställt mellan könen är värden som förskolan ska stå för, visa upp och föra vidare till 

barnen.
3
  

          Barnlitteratur är något som kommer in tidigt i barnens liv och påverkar deras syn på 

samhället och världen. 1960-talets debatt om jämställdhet skulle också komma att gälla 

litteraturen, vilket kritiserades av bland andra sociologen Rita Liljeström. Liljeström startade 

diskussionen om könsroller i barnböcker när hon, 1962, skrev en artikel där hon menade att 

litteraturen som riktade sig mot flickor var rosa, medan litteraturen för pojkar var blå. 

Liljeström menade också att böckerna riktade in de olika könen mot olika saker och 

intressen.
4
 ”Henne mot hemmet, tryggheten, beroendet, den intima gruppen med personliga 

känslorelationer. Honom mot äventyret, initiativet, samhället med dess objektiva spelregler. 

                                                           
1
 Jonas, Qvarsebo,”Hemmafruns sista suck”, i Populär historia 9.6.2006, 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/hemmafruns-sista-suck/, hämtad 2014-11-30.   
2
 Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010), s.8. 

3
 Ibid, s. 4. 

4
 Lena Kåreland, Modig och stark – eller ligga lågt.  Skönlitteratur och genus i skola och förskola (Stockholm, 

2005), s. 113. 
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Skilda livsmål byggs upp. Pojken strävar efter prestationen, yrket och bragden. Flickan vinner 

en position genom utseende och kärlek.”
5
  

       Samhället har förändrats sedan 1960-talet och förändras hela tiden och med det förändras 

också litteraturen. Eller? Jag undrar vad vi lär våra barn om genus när vi läser för dem idag, 

och på vilka sätt barnlitteraturen utmanar eller förstärker traditionella könsnormer. Berättar 

litteraturen och verkligheten samma historia? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min kandidatuppsats är att undersöka hur föreställningar om kön kommer till 

uttryck i barnlitteratur och på vilka sätt barnböckerna förhåller sig till traditionella normer och 

värderingar gällande kön och könsroller. 

Med utgångspunkt i fem populära barnböcker undersöks följande frågeställningar: 

- Vilka roller tar personerna i boken och hur förhåller sig dessa roller till traditionella 

föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt? 

- Vad gör personerna i boken som kan tolkas som stereotypt respektive normbrytande?  

- Vilka identiteter har personerna i boken, hur ser de ut, vad har de för kläder, leksaker 

och färger runt sig? 

Avslutningsvis kommer jag också att jämföra barnböckerna och diskutera likheter, skillnader, 

övergripande mönster, samt diskutera möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör. 

1.3 Material och urval 

Böckerna jag har valt att analysera fanns med på nätbokhandeln Bokus topplista över mest 

sålda barnböcker för åldrarna tre till sex år i oktober 2014.
6
 I listan fanns det tjugo titlar och 

efter att ha valt bort böcker som inte var relevanta för min studie, alltså böcker som handlade 

om djur, didaktiska böcker eller liknande, blev det fem böcker kvar som jag kommer att 

analysera i min uppsats. Att dessa böcker är omtyckta och läses av många innebär att den bild 

av världen och de könsroller och normer som denna litteratur representerar alltså nås av 

många barn och därför är de särskilt angelägna att undersöka.  

     Böckerna jag kommer analysera i min uppsats är följande: 

                                                           
5
 Kåreland, 2005, s.113f. 

6
 Mest sålda böcker föregående vecka, vecka 43, 2014, http://www.bokus.com/topplistor/barnbocker-3-6-ar, 

hämtad 2014-10-30. 

http://www.bokus.com/topplistor/barnbocker-3-6-ar
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- Ellens äppelträd i samlingsboken Ellens bok av Catarina Kruusval (2013) 

- Kotten, grisen och lilla vännen av Lena Andersson (2013)  

- Här kommer bussen i samlingsvolymen Här kommer Halvan av Arne Norlin och 

Jonas Burman (2004) 

- När Åkes mamma glömde bort av Pija Lindenbaum (2005) 

- Peter och Petra av Astrid Lindgren och Kristina Digman (2007) 

Böckerna i undersökningen är av samma svårighetsgrad då alla barnböcker består av ungefär 

lika många sidor, det är ungefär lika mycket text i varje bok och också lika mycket bild. Alla 

fem utgåvor är moderna och utgivna under 2000-talet. Peter och Petra utgavs dock första 

gången år 1949, men bilderna är nya, från 2007. Att boken är skriven för så många år sedan, 

skulle kunna vara ett argument för att den är irrelevant för en sådan här studie, men den läses 

uppenbarligen än idag och förmedlar således ett budskap även till dagens barn och är alltså 

relevant för detta uppsatsarbete. Dessutom kan det vara intressant att se om bilderna i någon 

mån är uppdaterade i förhållande till 40-talets värld. Kotten, grisen och lilla vännen handlar 

visserligen om djur, men det är djur som har kläder, gör människosysslor och är 

förmänskligade, så därför var även denna bok relevant för min studie. 

1.4 Teori och metod 

I detta avsnitt problematiseras genusbegreppet som är centralt för analysen och här 

presenteras också grunden i det tillvägagångssätt som handlar om vikten att undersöka och 

tolka både text och bild. 

1.4.1 Vad är genus? 

I Modiga prinsessor och ömsinta killar (2007) skriver Britta Olofsson om hur det finns två 

olika sätt att se på förhållandet mellan det kvinnliga och det manliga könet, att man kan se 

likheter eller skillnader. Likhetstänkande innebär att man ser alla människor, oavsett kön, som 

lika i grunden. Det som uppfattas som kvinnligt och manligt, eller flickigt och pojkigt, är bara 

något som är påhittat och konstruerat av samhället och kulturen. Särartstänkande däremot 

innebär att män och kvinnor betraktas som olika. Då menar man att flickor respektive pojkar 

har olika egenskaper och beter sig på olika sätt på grund av biologiska skillnader, skillnader 

som vi inte kan göra något åt.
7
 

                                                           
7
 Britta Olofsson, Modiga prinsessor & ömsinta killar – genusmedveten pedagogik i praktiken, (2007), s. 30. 
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       Yvonne Hirdman menar med sitt genussystem att det finns två principer som styr över 

könen och relationen mellan dem. Det är principen om isärhållande och principen om hierarki 

och de innebär helt enkelt att manligt och kvinnligt är motsatser och att mannen står över 

kvinnan i hierarkin. Hirdman visar på detta genom att lyfta fram att den västerländska 

kulturens, tänkande och språk bygger mycket på att det finns två motsatspar, exempelvis 

aktiv/passiv, hård/mjuk, snabb/långsam och förnuft/känsla. Hon påpekar också hur forskning 

har visat hur dessa ord är starkt könsbundna, hur aktiv, hård, snabb och förnuft ses som 

manliga termer, medan passiv, mjuk, långsam och känsla står för det kvinnliga.
8
 Maria 

Nikolajeva är inne på samma sak i Barnbokens byggklossar när hon menar att manliga och 

kvinnliga egenskaper bygger på motsatser och hon konstruerar därefter ett schema med 

exempel på manliga respektive kvinnliga egenskaper: 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt  tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

Tabell 1
9
 Ur: Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (2013) 

      Hirdman menar också att mannen är normen, att han står över kvinnan i hierarkin, och 

menar att det finns flera tecken på det i vårt språk. Vi säger till exempel fotboll om det är 

grabbar som spelar, men om det är kvinnliga utövare heter det damfotboll och det finns 

präster och kvinnliga präster, till exempel. Undantaget är när vi talar om vård och omsorg, då 

                                                           
8
 Ibid, s. 31f. 

9
 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, (Lund, 2013), s.129.  
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är det kvinnan som är normen och då heter det förskollärare respektive manliga 

förskollärare.
10

 

1.4.2  Text och bild  

I genusanalysen behandlas både text och bild.  Bilderna är en stor del av barnlitteraturen och 

kan både förstärka det som texten förmedlar, berätta något ytterligare eller till och med säga 

emot texten.
11

 Dessutom har barn, i mycket tidig ålder, större förmåga att ta till sig – och tolka 

– bild än text. I kursplaner från 2000-talet har man breddat – och lyft fram – textbegreppet 

som något mer än bara text. I dagens samhälle med alla medier är det extra viktigt att 

lyssning, filmtittande och betraktande av bilder lyfts fram tillsammans med den traditionella 

läsningen.
12

  

       När Maria Nikolajeva, i Bilderbokens pusselbitar, skriver om hur personer skildras i 

litteratur, lägger hon stor tyngd vid att påpeka att både text och bild är viktigt. Hon lägger 

fram olika grepp som författaren använder för att beskriva en person och som vi läsare tolkar 

för att få en bild av personen. Hon förklarar hur vissa grepp tillämpas bättre med ord, andra 

med bild och andra med både text och bild. Greppen som hon lyfter fram är beskrivning, 

handling/reaktion, dialog och tankar/känslor. Beskrivning innebär helt enkelt en beskrivning 

av hur personen ser ut, det kan vara både till det yttre och handla om utseende och kläder, och 

det kan handla om en beskrivning av personens inre. Här kan det också finnas en temporär 

beskrivning, alltså något om att personen har förändrats. Beskrivning är ett grepp som kan 

tillämpas med hjälp av både text och bild. I barnlitteratur brukar dock bilden ensam få står för 

yttre beskrivningar, då en liten bild snabbt kan visa en personbeskrivning som skulle ta upp 

flera rader text, och att både beskriva en person med bild och text kan vara överflödigt och 

onödigt. En person kan också skildras och beskrivas genom sina handlingar och reaktioner på 

händelser. Detta grepp kan ske med hjälp av både text och bild, textens beskrivning och 

bildens beskrivning kan dessutom komplettera varandra eller, i vissa fall, säga emot varandra. 

Hur en person pratar och vad personen säger avslöjar också vilken personlighet hen har. 

Dialogen visas ju allt som oftast i den löpande texten vid sidan av bilden, men det kan också 

förekomma pratbubblor, som i serier till exempel. Ibland får vi läsare också en chans att se in 

i personernas inre, läsa deras tankar och få en direkt inblick i hur de känner. Om tankar 

                                                           
10

 Olofsson, s.32. 
11

 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, (Lund, 2008), s.139f. 
12

 ”Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra?”, Skolverket, 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-

skrivinlarning/vad-har-bilder-med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523, hämtad 2014-11-12. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-bilder-med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/vad-har-bilder-med-las-och-skrivutveckling-att-gora-1.157523
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skildras är det naturligtvis i text, känslor däremot skulle man ju kunna ana på personens utsida 

och alltså på bilden. Något annat som bilden ger karaktären är en plats, eller position. Om en 

person avbildas större än en annan, antar vi att den är viktigare och en person som placeras i 

mitten av bilden understryker dess centrala roll i berättelsen.
13

  

       Alla dessa grepp som hjälper till att skildra en person, och dess relation till andra, har jag 

tittat på i min genusanalys. 

1.5 Disposition  

I avsnittet nedan presenteras tidigare forskning som har varit relevant för uppsatsarbetet och 

sedan följer analysdelen där utvalda barnböcker analyseras utifrån frågeställningarna. För att 

undvika onödiga upprepningar delas inte denna del upp efter frågorna, istället är analysdelen 

uppdelad i sex delar, en för varje bok, och en jämförelsedel. I jämförelsedelen lyfts likheter, 

skillnader och övergripande mönster fram. Efter analysdelen följer en avslutande diskussion 

där det diskuteras varför det ser ut som det gör och tankar, idéer och personer som har som 

mål att förändra. 

 

2. Tidigare forskning 

Det finns rikligt med tidigare forskning inom ämnet genus i barnlitteratur, både uppsatser och 

annan litteratur. Några uppsatser som behandlar detta ämne är: ”Genus i barnlitteraturen. En 

studie av åtta bilderböcker” av Britt Lundquist och May Nygren (2008, Malmö)
14

, ”Hur ser 

könsroller ut i modern barnlitteratur? En studie av sex ofta utlånade barnböcker vid 

Linnéstadens och Västra Frölunda bibliotek” av Maria Jehander och Lena Odelberg 

(Göteborg, 2006)
15

 och ”Genus i barnlitteratur. En studie med fokus på flickors och pojkars 

utrymme och egenskaper i barnboken”
 
av Åsa Grönevik och Frida Johansson (Kalmar, Växjö, 

2011)
 
.
16

 Trots att det finns flera uppsatser som liknar denna ansåg jag, av flera anledningar, 

att arbetet kunde genomföras. Dels så är det några år sedan de andra uppsatserna skrevs och 

                                                           
13

 Nikolajeva, 2008, s.139ff 
14

 ”Genus i barnlitteraturen. En studie av åtta bilderböcker”,  Britt Lundquist och May Nygren, 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7843/Genus%20i%20barnlitteraturen.pdf?sequence=1, hämtad 

2014-12-15 
15

 ”Hur ser könsroller ut i modern barnlitteratur? En studie av sex ofta utlånade barnböcker vid Linnéstadens och 

Västra Frölunda bibliotek”, Maria Jehander och Lena Odelberg, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/623/1/Vt-

06-1030-1.pdf, hämtad 2014-12-15  
16

 ”Genus i barnlitteratur. En studie med fokus på flickors och pojkars utrymme och egenskaper i barnboken”
 
, 

Åsa Grönevik och Frida Johansson http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:421345/FULLTEXT01.pdf, 

hämtad 2014-12-15  

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7843/Genus%20i%20barnlitteraturen.pdf?sequence=1
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/623/1/Vt-06-1030-1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/623/1/Vt-06-1030-1.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:421345/FULLTEXT01.pdf
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samhället och debatten om jämställdhet utvecklas hela tiden, dels så skrev de andra författarna 

sina uppsatser på lärarprogrammet och hade på så vis en lite annan infallsvinkel och bakgrund 

än jag som litteraturvetare har. Just de böckerna som analyseras i denna uppsats har inte heller 

behandlats tidigare. Förutom barnlitteraturen, som ju är det primära materialet, har följande 

källor främst använts: Bilderbokens pusselbitar och Barnbokens byggstenar av Maria 

Nikolajeva där metoden och vikten av att tolka både text och bild presenteras och där schemat 

över manliga respektive kvinnliga egenskaper kommer ifrån. Modiga prinsessor och ömsinta 

killar av Britta Olofsson som behandlar teorier kring genus som särartstänkande, 

likhetstänkande, hierarki och isärhållande. Samt Modig och stark – eller ligga lågt. 

Skönlitteratur och genus i skola och förskola av Lena Kåreland, en omfattande bok om genus 

både i teori och praktik och en redogörelse av Kårelands egna genusinriktade undersökningar 

av barnböcker. 
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3 Presentation av barnlitteraturen och analys 

3.1 Ellens äppelträd av Catarina Kruusval 

3.1.1 Handling 

Ellens äppelträd handlar om Ellen som bor i en villa med tillhörande trädgård tillsammans 

med sin mamma och pappa. I trädgården har familjen ett äppelträd. I berättelsen får vi följa 

Ellen, hennes föräldrar, hennes kompis Olle och äppelträdet genom vår, sommar, höst och 

vinter. 

3.1.2 Analys 

I boken Ellens äppelträd finns det flera exempel på hur personerna tar olika roller och har 

olika egenskaper som framträder som anpassade efter föreställningar om hur en man/pojke 

och en kvinna/flicka bör vara och vad hen bör ägna sig åt.  

       Med utgångspunkt i Nikolajevas schema (se tabell 1, s. 7) finns flera exempel i boken då 

en flicka/kvinna kan beskrivas med ett typiskt kvinnligt adjektiv medan pojken/mannen har 

typiskt manliga egenskaper. Ett exempel på ett sådant motsatspar är aktiv-passiv.
17

 I boken 

om Ellen finns det flera ställen då just pappan respektive Olle tar rollen som aktiv, medan 

mamman respektive Ellen är den mer passiva. Ett sådant exempel finns redan på bokens 

första bild. Mamman sitter på trappan till huset, hon har tagit av sig skorna, läser tidningen 

och har en kopp i handen. Pappan sitter på knä en bit ut i trädgården och jobbar med något 

verktyg i handen. Mamman är här den passiva och hon befinner sig dessutom närmare 

hemmet, som traditionellt är kvinnans sfär, än pappan. Pappan befinner sig en aning längre 

bort från huset, jobbar med kroppen och är därmed den mer aktiva. Att hemmet är mammans 

område är något som kommer fram igenom hela boken. Pappan syns exempelvis inne i huset 

på en bild, medan mamman är inomhus på hela fem bilder. Det finns också fler exempel på 

när kvinnan är passiv och mannen är aktiv. På en sida, tidigt i boken, ser vi till exempel på 

bilden hur mamman och pappan pussas, pappan med en kratta i handen, mamman med 

händerna bakom ryggen. Ett annat exempel finns närmare slutet av boken. När mamman, 

Ellen och Olle är på väg hem från handelsträdgården, ser vi på bilden hur Olle leker med en 

hund, medan Ellen ”bara” går - Olle är den mest aktiva. 

                                                           
17

 Nikolajeva, 2013, s.129.  
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       Det finns också fler exempel med andra egenskaper från Nikolajevas lista. Ett exempel är 

när mamman är beroende av pappan när det kommer till hårt arbete ute i trädgården. 

Ellens mamma tar fram en spade och gräver en stor grop i trädgården. Hon bänder och sliter för 

att få bort det gamla äppleträdets rot, men inte förrän hon hämtar både ett spett, en såg och 

Ellens pappa får de loss roten och kan lyfta upp den ur gropen.
18

 

Beroende är, enligt Nikolajeva, ett kvinnligt adjektiv. Att vara rationell ses däremot som 

traditionellt manligt och det är, precis som i exemplet nedan, ofta pappan som tar den rollen i 

familjen.
 19

 

– Det friskar i, säger Ellens pappa när han kommer in genom ytterdörren. Jag tror nästan att det 

stormar.  

– Tror du att huset håller, säger Ellens mamma oroligt. 

– Ja, men undra om vi får behålla strömmen, svarar han i samma stund som hela huset blir 

kolsvart. 

– Nehej! säger han. Det får vi inte!
20

 

 

Pappan står alltså här för det praktiska, förnuftiga och rationella, medan mamman är orolig, 

står för känslan och tar den traditionellt kvinnliga rollen som emotionell och sårbar.  Ett annat 

ord som vi hittar i den manliga spalten är skyddande. Det är en roll som Olle tar på sig i slutet 

av boken, när Ellen står på en stege och han står nedanför och håller i stegen. En annan 

kvinnlig egenskap är att vara omtänksam, en egenskap som mamman visar upp både i början 

av boken, när hon ställer ut en påse med fallfrukt till hästarna och i slutet när hon är den som 

delar ut äpplebitar till pappan, Olle och Ellen.  

       Det finns också andra saker som personerna i boken gör som kan ses som stereotypa. 

Pappan är den i familjen som oftast gör de traditionellt manliga sysslorna. Ellen har till 

exempel en lekstuga och en sandlåda och vi får reda på att det är pappan som har byggt båda 

två. Det är också pappan som skyndar ut i trädgården med sågen i högsta hugg när trädet har 

blåst ner och ”Ellens pappa gör upp eld i kakelugnen”
21

. Närmare slutet av boken ser vi på en 

bild hur hela familjen, och Olle, jobbar i trädgården. Olle bär på en tung hink med jord med 

båda händerna, medan Ellen, som visserligen håller i en såg, tar på/av sig solglasögon, och på 

en sida ser vi på bilden hur mamman plockar blommor. Det finns dock två exempel på när 

personerna bryter traditionella roller med sina aktiviteter. Ett sådant är när pappan, på en bild i 

första delen av boken, kommer in genom dörren, med en matkasse i handen. Detta kan tolkas 

som att han har handlat mat, något som traditionellt sett är kvinnans och mammans uppgift. 

                                                           
18

Catarina Kruusvals Ellens äppelträd i Ellens bok, (Stockholm, 2013), s.17. 
19

 Nikolajeva, 2013, s.129. 
20

 Kruusval, s.9. 
21

 Ibid, s.10. 
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Några sidor fram är det mamman som hugger i med en ”manlig” aktivitet när hon skottar snö. 

I båda exemplen är dock mamman återigen den som befinner sig i/närmast huset och hemmet. 

Förutom att mamman syns på fler bilder inomhus än vad pappan gör, talar också texten om 

för oss att hemmet är mammans sfär. ”Varenda dag talar man om äppelträdet. Hur fint det 

hade varit. Ellens mamma ramar in ett kort av det och hänger det i hallen.”
22

 

       Personerna i Ellens äppelträd är könsstereotypa också när det kommer till utseende och 

klädsel. Både Ellen och mamman har blont och uppsatt hår och killarna har korta pojkfrisyrer. 

Tjejerna har rosa jackor medan killarna har blå respektive brun jacka. Mamman och Ellen har 

rödvitrandiga strumpor, medan pappan har blåvitrandiga. Killarna har jeans, Ellen har gröna 

byxor och mamman är klädd i klänning/kjol och leggings. Olle har blå vantar och mössa 

medan Ellens är rosa. När mamman, Ellen och Olle är på handelsträdgården har alla varsin 

väska, både mamman och Ellen har en liten handväska hängande över axeln och Olle har en 

stor ryggsäck på ryggen. På bilderna från handelsträdgården har Ellen också rosa stövlar och 

rutig klänning medan Olle har jeans och gröna stövlar. Det finns inte så mycket leksaker eller 

dylikt i boken, det enda som förekommer är en dockvagn med tillhörande docka iklädd rosa 

mössa, som eventuellt tillhör Ellen, en lekstuga och, några sidor fram, en blå cykel, som 

kanske är Olles, men det säger texten ingenting om.  

       Något annat som är slående är samspelet och skillnaderna mellan Olle och Ellen. Trots att 

Olle inte tillhör familjen, är det ofta han som är i centrum. På första uppslaget till exempel, är 

Olle placerad precis i mitten av bilden, han är också i mitten på ett flertal andra sidor.
23

 Något 

annat som är värt att notera är att Olle på första uppslaget sitter högre upp i trädet än Ellen, 

men att det på nästa sida är omvänt och i texten under bilden står det att ”Ellen och Olle har 

varsin gren som är deras alldeles egna sittgren. Ellens gren är ganska högt upp i trädet och 

Olles lite längre ner.”
24

 På sida fyra är det dock omvänt igen, då Olle har klättrat högre upp i 

trädet än Ellen. Likaså är det på två andra sidor Olle som är placerad ett snäpp över Ellen, 

först står han på en sten, medan hon är nere på marken och i nästa exempel sitter han på ett 

räcke på lekstugans farstu och blir ett huvud högre än Ellen som står och lutar sig med räcket. 

Hur personer placeras i bilden säger något om karaktären och relationen karaktärer emellan. 

Om en person avbildas större än en annan, antar vi att den är viktigare, och en person som 

placeras i mitten av bilden understryker dess centrala roll i berättelsen.
25

 Utifrån detta tolkar 

jag Olle som den som står högre i rang än Ellen och dessutom ofta är i fokus. Han är också 

                                                           
22

 Kruusval, s.13. 
23

 Ibid, s. 5, 13, 15, 20 och 24. 
24

 Ibid, s.3. 
25

 Nikolajeva, 2008 s. 141. 
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den som tar kommandot när han säger: ”Jag är spanare” och Ellen svarar ”Jag med”
26

 Det 

finns också en annan dialog barnen emellan när deras uttalanden är könsstereotypa. När de är 

och köper ett nytt äppelträd frågar Olle hur lång tid det dröjer innan man kan klättra i trädet, 

medan Ellen säger att hon tycker synd om trädet för att det är så litet. Olle vill vara aktiv och 

klättra och Ellen bryr sig om och är omtänksam även i förhållande till ett träd. 

       I kapitlet ”Om läsning och könsmönster i förskolan” i boken Modig och stark – eller 

ligga lågt skriver Kåreland om hur könen för det mesta hålls isär och att flickor helst leker 

med flickor och pojkar med pojkar.
27

 I och med att Ellen och Olle leker med varandra kan 

man säga att Kruusval gör ett litet normbrott, men samtidigt så följer hon många andra 

författare när hon väljer att ha en manlig och en kvinnlig huvudperson. Många författare gör 

just detta för att både en flicka och en pojke ska ha någon att identifiera sig med i 

berättelsen.
28

 

 

3.2 Kotten, Grisen och lilla vännen av Lena Anderson 

3.2.1 Handling 

Kotten, Grisen och lilla vännen handlar om Kotten som får oväntat besök av lilla vännen som 

inte hittar hem till sin mamma. På kvällen får hon också besök av Grisen och nästan dag letar 

de tillsammans efter lilla vännens mamma. 

3.2.2 Analys 

Redan titeln och framsidan avslöjar att karaktärerna i Kotten, Grisen och lilla vännen inte är 

människor, de är djur. De befinner sig dock i en mänsklig värld, bor i människohus och gör 

människosysslor. De har också på sig människokläder. Nikolajeva skriver en del om när 

karaktärerna i böckerna är djur och vad det innebär just när det handlar om genus. Hon menar 

att det blir ”besvärligare” för författaren att visa vilket kön en litterär gestalt har om denne är 

ett djur och att detta ofta leder till att stereotyperna förstärks ytterligare och att det då ofta 

handlar om könsstereotypa kläder, men också om sysslor och beteenden.
29

 Detta har Lena 

Andersson anammat i boken om Kotten. Kotten, som vi på rad tre får veta är en hon, har 

nämligen röd klänning och röda små skor. Från både text och bild får vi informationen att hon 

                                                           
26

 Kruusval, s.3. 
27

 Kåreland, s.75. 
28

 Ibid, s.122. 
29

 Nikolajeva, 2008, s.143, 167. 
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sitter och virkar, enligt texten är allting ”precis som vanligt”
30

. Kotten har alltså på sig 

traditionellt kvinnliga kläder och sysslar med den traditionellt kvinnliga sysslan att virka. 

 

Bild1. Ur Lena Andersson, Kotten, Grisen och lilla vännen (2013)31 

Genom hela boken finns det flera exempel på könsstereotypa aktiviteter och kläder. Lilla 

vännen, eller Fia som man senare får veta att hon heter, har till exempel en prickig klänning 

på sig och bär på en liten röd väska, medan pigga Grisen har blå sjömanskostym. På uppslaget 

när de är inne i staden ser man också att människorna, och djuren, klär sig stereotypt och 

sysslar med stereotypa aktiviteter/arbeten. Man ser en gris med prickig klänning som säljer 

grönsaker och där går en kvinna med två barn och en matkasse och där finns två elefanter; en 

med en tidning under armen och en som åker sparkcykel, båda klädda i stereotypt manliga 

kläder. Längre bort ser man en manlig pizzabagare i ett fönster och huvudpersonerna har 

samma könsstereotypa kläder på sig som tidigare.  

       Vi får inte veta könet på Kottens baby, men hen har grön mössa, sitter i en grön vagn och 

på bokens första bild ser man babyns blåvita sängkläder och traditionella pojkleksaker, en 

fiskare och två gröna små tågvagnar. Pyjamasen är också blåvit. Alla dessa saker i bilderna 

gör att babyn kan tolkas som en pojke. Att Kotten är en hon och klär och beter sig stereotypt 

kvinnligt kanske kan stärka den tolkningen, men texten säger ingenting om detta. Texten 

berättar heller ingenting om babyns pappa, men hemma hos Kotten och babyn hänger ett 

bröllopsfoto som skulle kunna föreställa Kotten och hennes man. Kanske är hon 

ensamstående nu, eller så är han bara inte hemma, men tidigt i boken får man veta att det är 

”Kottens kök”
32

 vilket kan tolkas som att hon är den enda vuxna i hushållet, alternativt att 

köket är kvinnans område.  

                                                           
30

 Lena Andersson, Kotten, Grisen och lilla vännen, (Stockholm, 2013), s.1. Fick tillåtelse av förlaget, Rabén & 

Sjögren, att använda bilden i uppsatsen. 
31

 Copyright: Illustration ur Kotten Grisen och lilla vännen av Lena Anderson 
32

 Andersson, s.7. 
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       Kotten får besök av pigga Grisen, attributet pigga beskriver en positiv egenskap som han 

besitter. Lilla vännen däremot har ett attribut som beskriver hennes utseende, att hon är liten. 

Detta kan kopplas till Nikolajevas manliga adjektiv stark som motsats till det kvinnliga 

vacker.  När lilla vännen knackar på är hon dessutom emotionell och sårbar medan Grisen tar 

rollen som rationell och skyddande; ”Hon e jö lessen jö, sa pigga Grisen, hon får min soppa 

ifall hon vill.”
33

 Å andra sidan skulle man också kunna säga att han tar rollen som omtänksam 

och självuppoffrande, något som enligt Nikolajeva är typiskt kvinnligt.
34

 

       Hela tiden är det fokus på hur lilla vännen ser ut, att hon är liten och sårbar. Hon beskrivs 

till exempel vid ett tillfälle som ”en ganska liten en med ledsna ögon”
35

 och när hon somnar 

vid matbordet säger pigga Grisen: ”Hon är det sööötaste jag har mött!”
36

 Kajsa Svaleryd 

skriver i Genuspedagogik. En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga (2003), 

att flickor får mycket uppmärksamhet just för sitt utseende och att detta ofta gör att flickan 

identifierar sig och sitt egenvärde med vad hon gör för andra och hur hon ser ut.
37

 Genom hela 

boken är det också tydligt hur lilla vännen/Fia är någons, både mammans, ”min lilla Fia”
38

, 

och Grisens, ”Min fina Fia, min rosen-nosa min lilla vän och min sockerstrut”.
39

 Det är alltså 

återigen fokus på hennes utseende, vad Grisen tycker om Fia och att hon är hans. Det är alltid 

Grisens kärlekskänslor som är i fokus; ”Jag älskar bullar, sa pigga Grisen, men Fia älskar jag 

allra mest!”
40

 På den tillhörande bilden ser de båda visserligen på varandra med glada ögon, 

men i texten sägs det aldrig något om Fias känslor. Här håller Grisen också en arm om Fia när 

de sitter på en trappa. Han är dessutom längre och större än henne och när de går hand i hand 

går Grisen ett steg framför som för att visa vägen. Att det är Grisens tankar och känslor som 

styr kan på ett sätt ses som att han är den manliga som tar den ledande rollen, men att han är 

emotionell, och visar kärlekskänslor, är ju samtidigt något som enligt Nikolajeva är typiskt 

kvinnligt.  

       Fias mamma bakar bullar vilket kan betraktas som en traditionellt kvinnlig syssla och 

liksom babyns far lyser med sin frånvaro får vi inte heller veta någonting om Fias pappa, det 

är bara mamman som är aktuell. Fia säger till exempel till Kotten när hon kommer och 

                                                           
33

 Ibid, s.11. 
34

 Nikolajeva, 2013, s.129. 
35

 Andersson, s.3. 
36

 Ibid, s.13. 
37

 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik. En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga, (Stockholm, 

2003,), s.20f. 
38
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39

 Ibid, s.26. 
40
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knackar på i början av boken att; ”jag hittar inte hem igen till mamma”
41

 och Fias mamma har 

satt upp en lapp där det står: ”BELÖNING – 100 BULLAR TILL DEN SOM HITTAR MIN 

FIA!”
42

 Alltså inte vår Fia, utan endast hennes. Kanske är både Kotten och Fias mamma 

ensamstående föräldrar? Kåreland skriver att ”mödrar förmedlar mer ängslan till flickor, vilka 

oftare också både söker och får tröst.”
43

 Detta menar jag framträder även i denna bok då 

Kotten tar rollen som den typiskt ängsliga mamman och lilla flickan Fia söker och får tröst. 

 

3.3 Här kommer bussen av Arne Norlin och Jonas Burman 

3.3.1 Handling 

Här kommer bussen handlar om Halvan som älskar att leka med bilar. En dag leker Halvan att 

han är busschaufför och läsaren får veta allt från hur lång en buss är till vad som kan hända på 

bussen. 

3.3.2 Analys 

Här kommer bussen börjar med meningen ”Halvan älskar att leka med sina bilar.”
44

 På bilden 

sitter Halvan på golvet i sitt rum och leker med en buss. Förutom diverse leksaksfordon finns 

där lego, en dinosaurie, en bok om båtar och en bok om en jättenalle som ser arg ut till 

exempel. Alla hans leksaker är traditionella pojkleksaker. 

       Två sidor fram är Halvan själv busschaufför. ”Halvans bussbolag har bestämt att alla 

förare ska ha likadana kläder: mörkblå byxor och randiga skjorta.”
45

 Halvan är alltså en pojke 

som leker att han har ett traditionellt manligt yrke där man måste klä sig traditionellt manligt. 

Dessutom har bussen i sig en traditionellt manlig färg, den är nämligen blå. 

       I boken förekommer fler män/pojkar än kvinnor/flickor och personerna gör också i stor 

utsträckning handlingar som tycks stereotypa för deras kön. Tidigt i boken finns till exempel 

reklam på en buss och även på reklamen är huvudpersonen en pojke. På uppslaget efter det 

meckar Halvan med bussen, han slår på bussens elsystem, kollar däcken och tankar. Förutom 

att busschaufför är ett traditionellt manligt yrke sysslar alltså även Halvan med en stereotypt 

manlig syssla när han meckar med bussen.  

                                                           
41

 Andersson, s.9. 
42

 Ibid, s.18. 
43

 Kåreland, s.38. 
44

 Arne Norlins Här kommer bussen i Arne Norlin, Här kommer Halvan,(Stockholm, 2004), s.34. 
45

 Ibid, s. 36. 
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       Sen får vi veta att det kan hända mycket på en buss, som att föräldrar glömmer 

barnvagnar på bussen till exempel. Bilden till den texten föreställer en pappa, med barn, men 

utan vagn. På nästa sida får vi veta att en gång var det till och med ett barn i en vagn som blev 

kvar på bussen, även denna gång var det, enligt både bild och text, en pappa som var lite 

glömsk. Ska vi tolka detta som att pappor generellt är slarviga, oansvariga och opålitliga 

föräldrar?  

       Genom hela boken förekommer som sagt fler män än kvinnor. ”Ibland händer det att 

passagerare somnar på bussen. En farbror följde med bussen ända in i garaget.”
46

 Både text 

och bild talar här om att det är en farbror som har somnat, alltså ännu en man. På sista sidan 

ropar Halvans pappa att det är dags att gå till bussen, ännu en man kommer alltså in i 

berättelsen där. På ett annat ställe i boken har ”En bil […] fått fel på motorn på en trång gata. 

Då ber Halvan några vuxna män i bussen om hjälp. De skjuter bilen åt sidan.”
47

 Bilden 

föreställer just detta, hur fyra män puttar på bilen. I bilden ser man också en kvinna med 

barnvagn, och rosa klänning/kjol gå förbi med ansiktet vänt mot händelsen. Förutom att 

kvinnan har stereotypt kvinnliga kläder och tar hand om ett barn, som traditionellt sett är 

kvinnans uppgift, så är hon alltså här mer passiv än männen som är mer aktiva och dessutom i 

fokus.  

       På nästa sida ser vi en kvinna igen, en staty föreställande en naken kvinna. Texten 

nämner ingenting om statyn men vi får däremot veta att ”det händer också att Halvan måste 

backa. Att backa en buss är svårt – framför allt när det är en 18 meter lång ledbuss som han 

måste svänga runt ett gathörn. Men Halvan är en van bussförare och vet precis hur man 

gör.”
48

 Här är det möjligt att göra en koppling till undersökningen som Liljeström gjorde 1962 

där hon kom fram till att olika livsmål byggs upp för de olika könen. ”Pojken strävar efter 

prestationen, yrket och bragden. Flickan vinner en position genom utseende och kärlek.”
49

 

Även Kåreland skriver om hur ”pojkar har större tillit till den egna förmågan och ett annat 

självhävdelsebehov”, denna beskrivning passar på Halvan då han gör allt som han ska och 

”vet precis hur man gör.”
50

 

       På nästa uppslag förekommer det två personer som med utgångspunkt i hur de ser ut och 

är klädda kan tolkas som kvinnor, texten nämner dock inget om deras kön. Den ena har glömt 
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en påse bullar på bussen och omnämns bara som ”bullarnas ägare”
51

, den andra, ser på bilden 

ut som en stereotypisk äldre dam med hatt, glasögon och kappa med pälskant och hen får i 

texten representera ”passagerare som inte åkt med bussen förut och som inte hittar så bra.”
52

 I 

båda fallen får Halvan hjälpa till och rädda situationen. Man skulle kunna se det som att 

kvinnorna är beroende av Halvan, mannen, men samtidigt kan man välja att tolka det som att 

han är omtänksam, något som enligt Nikolajeva är typiskt kvinnligt. 

       Ytterligare några sidor längre fram får vi, både via text och bild, träffa på en dagisfröken, 

en kvinna. Hirdman menar att i vårt samhälle är mannen normen. Undantaget är när vi talar 

om vård och omsorg, då är det kvinnan som är normen och ett exempel på detta är att det 

heter förskollärare respektive manliga förskollärare.
53

 Här, i exemplet från Här kommer 

bussen, heter det alltså till och med dagisfröken och bilden föreställer mycket riktigt en 

kvinna. Visserligen så är de flesta som jobbar på förskolor kvinnor. Andelen män som arbetar 

i kommunala förskolor är 3 procent och inom fristående förskolor 5,5 procent, men 

litteraturen har ju friheten och möjligheten att visa på andra alternativ.
54

 Svaleryd trycker på 

samma sak när hon skriver att arbete inte behöver vara så starkt sammankopplat med kön: 

”Att män reparerar bilar och kvinnor tar hand om barn och äldre är inte könsbundet av 

biologisk nödvändighet, utan bilmekaniker och sjukvårdsbiträden är kulturellt könsmärkta 

arbeten.” Och hon tillägger att ”utbildnings- och yrkesmöjligheter är föränderliga fenomen, 

där vi människor med våra handlingar kan påverka både våra egna och andras möjligheter.”
55
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3.4 När Åkes mamma glömde bort av Pija Lindenbaum 

3.4.1 Handling 

När Åkes mamma glömde bort handlar om Åke och hans mamma. En morgon när Åke vaknar 

och går in till mammans rum upptäcker han att mamman har förvandlats till en drake. Åke 

ringer och sjukskriver mamma och går med henne till sjukhuset. På vägen till sjukhuset 

besöker de en djurpark, går förbi en lekpark och en bensinstation. Efter sjukhusbesöket 

besöker de mormor. Nästa dag när Åke vaknar är mamman som vanligt igen. 

3.4.2 Analys 

När Åkes mamma glömde bort börjar med meningen ”Det här är en kille.”
56

 Kön tycks här 

mycket viktigt och så är det också i vårt samhälle. Ingemar Gens, Från vagga till identitet. 

Hur flicka blir kvinna och pojke blir man, ställer till exempel frågan ”Hur länge tror du att du 

skulle stå ut att ha ett litet barn i famnen utan att fråga om det är en flicka eller pojke?” Och 

svarar själv: ”Inte så lång tid, troligen ingen tid alls. En könlös varelse är omöjlig att förhålla 

sig till.”
57

   

       Åke sitter vid bordet och har en ”drakgrej” på huvudet, han leker med dinosaurier och har 

blå tröja på sig. Både den blå färgen på hans klädsel och leksakerna runt omkring honom är 

traditionellt pojkiga. Mamman tjatar och stressar. Kanske är hon en ensamstående mamma, 

men det får vi inte veta något om. Men precis som i Kotten, Grisen och lilla vännen ser vi inte 

skymten av någon pappa eller fadersgestalt. Mamman har örhängen, rosa morgonrock, uppsatt 

hår, en rosa tandborste i en hand och en hårtork i den andra och där finns också en rosa 

kaffekopp. Mamman är kvinna och har alltså rosa omkring sig, Åke är pojke med blå kläder 

och dinosaurieleksaker. Redan i inledningen av boken möts alltså läsaren av en hel del 

könsstereotypt, både i text och bild.  

       När Åke vaknar nästa dag är något fel. Man ser på bilden att blommorna inte är vattnade 

och dammråttorna ligger huller om buller med papper på golvet, det är inte städat. Mamman 

har inte gjort sina traditionella kvinnosysslor. Hon har också glömt bort hur man gör frukost. 

Åkes mamma har förvandlats till en drake. Hon är kvinnligt rosa, har fortfarande uppsatt hår 

och hon tar på sig sin rosa morgonrock igen, även när hon är en drake. Åke bestämmer sig för 

att ta mamman till sjukhuset, han är den som får ta rollen som aktiv och rationell, han får den 

traditionellt manliga rollen. ”- Näe, säjer Åke, det här funkar inte. Vi måste gå till sjukhuset. 

                                                           
56

 Pija Lindenbaum, När Åkes mamma glömde bort, (Stockholm, 2005), s.1. 
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Dom kanske har någon medicin mot drakar.”
58

 Precis som Benny, en barnbokskaraktär som 

Kåreland undersökt och skrivit om, ger han sig själv ett uppdrag och ”handlar på eget 

bevåg.”
59

 När de går ut har mammadraken på sig en grå kappa och över axeln hänger en svart 

handväska. Åke har bruna byxor och grön luvtröja. 

       I flera fall i den här boken har kvinnor respektive män stereotypa roller och yrken. På väg 

till sjukhuset går Åke och mamman exempelvis in på djurparken där det sitter en tant i luckan 

och det är en farbror som jobbar hos ormarna. Att Åke dessutom vill titta på pytonormar och 

tigrar är något annat som framstår som könsstereotypt utifrån föreställningar om vad en pojke 

ska tycka om och vara intresserad av. Åke och mamman går förbi en lekpark, där finns två 

”stortjejer” och tre ”småpojkar”, pojkarna framstår som traditionellt pojkiga i sina grönblå 

kläder, men även tjejerna är lite grabbiga i sitt utseende. De har visserligen magtröjor båda 

två, men också grå respektive bruna byxor och den ena tjejen har keps. Kanske är det så som 

Kåreland skriver att ”flickor har större benägenhet att överskrida genusnormer än pojkar”.
60

 

Mamman frustar ett moln av sand över flickorna, men då säger Åke ifrån; ”-Du skrämmer 

småkillarna, […]. Du kan ju inte vara här.”
61

 Han tar återigen rollen som skyddande och 

rationell. Å andra sidan kan man se det som att Åke är normbrytande då han tar hand om och 

uppfostrar sin mamma. 

       När mamman och Åke köper glass i en park ser vi på bilden att glassförsäljaren är en 

man. I parken finns också ett flertal andra personer, man ser tydligt vilken könstillhörighet de 

har. Det finns inget som ger en anledning att tveka eller undra huruvida någon skulle vara 

manlig eller kvinnlig. När de kommer till sjukhuset däremot bryts normerna när doktorn är en 

kvinna, men detta måste då talas om i texten, där det står att Åke och mamman går rätt in ”till 

en doktorstant”.
62

 Doktorstanten framstår dessutom som rädd och sårbar när mamman 

skrämmer henne, ”Äh, förresten det är helt gratis, piper hon.”
63

 På hemvägen från sjukhuset 

hälsar de på Åkes mormor som bor i ett mycket rosa hem, har en rosa scarf och långt grått hår 

uppsatt i en fläta. Mormodern tar sig an rollen som kvinna, mor och mormor när hon är 

omhändertagande och bjuder på mat och te och lugnar Åke genom att säga: 

”- Det går säkert över om ett par dagar.”
64

 

                                                           
58

 Lindenbaum, s. 7. 
59

 Kåreland, s.49. 
60

 Ibid, s.133. 
61

 Lindenbaum, s. 11. 
62

 Ibid, s.19. 
63

 Ibid, s.20. 
64

 Lindenbaum, s.22. 



21 
 

       Trots allt detta, att det finns många könsstereotyper i boken, är grunden i berättelsen 

normbrytande i sig. När Åkes mamma blir en drake och glömmer bort hur hon vanligtvis 

agerar och istället gör tokigheter som att slicka på tallrikarna och ställa in dem i skåpet och 

frusta sand på barn, är hon allt annat än en mor som följer samhällets normer. 

 

3.5 Peter och Petra av Astrid Lindgren och Kristina Digman 

3.5.1 Handling 

Peter och Petra handlar om två små personer som kommer till en ny klass. Vi får se hur det 

går för dem i skolan och hur de lär känna Gunnar. En dag kommer Peter och Petra inte till 

skolan. Boken slutar med att Gunnar får ett litet brev där det står att hans små kompisar har 

flyttat. 

3.5.2 Analys 

I titeln Peter och Petra står Peters namn först och så är det också genomgående i hela boken. 

Peter är också den, som på bilden, står lite framför Petra när de står utanför dörren till sitt nya 

klassrum. Det är också Peter som öppnar dörren när Gunnar ringer på hemma hos dem och 

när de vinkar hej då när det blir jullov går Peter steget före. När det handlar om skolarbete är 

det dock Petra som ligger steget före och tar rollen som den klassiskt ”duktiga flickan”. På 

omslagsbilden är det hon som håller i en penna, medan Peter bara sitter där och det är hon 

som får bäst betyg; ”Petra hade fått B+ i läsning, det var hon så stolt över. Peter hade bara B, 

han.”
65

 I Hur är det ställt? Tack, ojämt! (2003), ett material om erfarenheter av 

jämställdhetsarbete i grundskolor och gymnasieskolor, framtaget av Myndigheten för 

skolutveckling, står det att den allmänna bilden är just att flickor är bättre än pojkar när det 

kommer till studier, men faktum är att forskning visar att andra faktorer, som exempelvis 

social bakgrund, har betydligt större påverkan på skolarbetet än vilken könstillhörighet man 

har.
66

 

       Personerna i boken har könsstereotypa kläder. Petra har kjol och Peter har byxor, 

lärarinnan har rosa kofta, bara ben och skor med klack och Peters och Petras pappa har mörka 

byxor och gröna tofflor. Peter har grön mössa, halsduk och vantar medan Petra har rosa. När 

barnen åker skridskor ser vi hur Gunnar och Peter har svarta skridskor medan Petras är vita. 
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       Personerna i boken gör också handlingar som tycks anpassade efter vad som förväntas av 

de olika könen. Peters och Petras föräldrar håller sig till exempel till de klassiska könsrollerna 

när vi får hälsa på hemma hos dem: ”Deras pappa satt i en gungstol och läste tidningen, och 

deras mamma stod borta vid spisen och kokade kaffe.”
67

 Det visar sig att även Petra och 

Gunnar har egenskaper som uppfattas som typiska för deras kön. När de ska gå hem från 

skolan en dag säger Petra bekymrat: 

”Det är värst när vi ska över Odengatan”, […] . För där är det sån trafik.” 

”Jag ska hjälpa er, sa Gunnar.”
68

 

Här är Petra den emotionella och sårbara, medan Gunnar är den skyddande. På en sida tidigt i 

boken är det två andra elever som, i bild, gestaltas som könstereotypa personligheter. Förutom 

deras könsstereotypa kläder så sitter flickan lugnt och stilla på sin stol bakom bänken, medan 

pojken står på knä på stolen och nästan kryper upp på bänken, för att han ska kika ner på lilla 

Peter och lilla Petra. Hon är den lugna, passiva och lydiga flickan och han är den aktiva 

pojken. Precis som Kåreland upptäckte när hon undersökte barnböcker är flickan ett 

”anpassligt objekt” som sitter där lugnt i bänken och gör det som förväntas av henne, medan 

pojken är ett ”självständigt subjekt” som gör vad han känner för.
69

 Kristina Henkel skriver i 

En jämställd förskola. Teori och praktik (2007) att det är vanligt att flickor får rollen som 

hjälpfröknar, att man placerar en ordentlig flicka bredvid en busig pojke för att skapa ordning. 

Detta gör att flickan istället för att fokusera på sig själv har som uppgift att skapa lugn och ro i 

klassrummet.
70

 

       När Gunnar sitter och läser en text ur en skolbok framstår även ”mormor” som 

könsstereotyp; ”MORMOR ÄR RAR.”
71

 I 1949-års skolböcker stod det säkert så, men det 

står samtidigt kvar i boken från 2007 och når dagens barn. Genomgående i hela boken 

kommer Gunnars känslor fram, han sjunger när han är glad och även fast det inte står uttalat i 

texten så märks det att han påverkas av att Peter och Petra har flyttat. ”Han tycker nästan att 

han ser en liten, liten pojke och en liten, liten flicka, som dansar fram på skridskor till en svag 

musik långt borta ifrån.” Han är emotionell. Gunnar är inte heller stereotypt pojkig när han 

”blir stående och bara tittar”
72

, han är då snarare kvinnligt passiv. 
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       Det finns flera exempel på att det är skillnad på kvinnor/män och pojkar/flickor, på att de 

är olika och gör olika saker. ”De gick rakt in i klassrummet och fram till Fröken. Den lille 

pojken bockade sig, och flickan neg.”
73

 Att läraren är en kvinna och dessutom omnämns som 

”fröken” visar återigen att det är kvinnan som är norm när det handlar om barn och omsorg 

och att pojken bockar och flickan niger är tydliga exempel på att flickan och pojken förväntas 

handla olika.  

       Något som är speciellt med boken om Peter och Petra är att texten är skriven av Astrid 

Lindgren 1949, men bilderna är tecknade på 2000-talet, av Kristina Digman. Precis som 

Kåreland skriver så är det ett faktum ”att skildringen av kvinnligt och manligt är traditionell i 

historiska berättelser knappast [är] något att förvånas över”.
74

 Det är alltså inget konstigt att 

Peter bockar sig och Petra niger till exempel, för så var det ju då. Frågan är om bilderna i 

boken i någon mån visar sig modernare än texten? Ett sådant fall finns på sida 8 i boken. 

Gunnar, Peter och Petra ska gå över vägen och Gunnar håller upp sin hand för att stoppa en 

bil. Texten nämner ingenting om könet på bilföraren, men på bilden ser vi en kvinna. Om 

bilden hade varit från 1949, då texten skrevs, kanske det hade varit en man, då det var 

betydligt vanligare att män körde bil. Hade det varit en kvinna på bilden även då, så kanske 

det hade varit mer uppseendeväckande för en läsare då, medan det idag inte är något man 

reagerar över.   

 

3.6 Jämförelse 

Undersökningen visar att barnböckerna, trots att de (med ett undantag) är skrivna på 2000-

talet, i stor utsträckning gestaltar kön stereotypt. Ett tydligt övergripande mönster är att det är 

kvinnan som har ansvar för hemmet och barnen. Både Kotten, Ellens mamma och Peters och 

Petras mamma är till exempel de som främst placeras i köket och hemmet. I boken Kotten, 

Grisen och lilla vännen möter vi dessutom två, eventuellt ensamstående, mödrar som har hand 

om barnen. Detsamma gäller boken om Åke, även i det fallet möter vi endast en mor och 

också här märks det tydligt att det är mammans roll att ha ansvar för barnet. 

       Henkel skriver i En jämställd förskola att huvudrollsinnehavare oftare är pojkar än 

flickor. Hon påpekar dock att det blivit mer jämställt på senare år, men när det är en flicka 

som är huvudperson så riktar sig vanligen berättelsen till just flickor.
75

 Hur ser det ut i 
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böckerna som undersöks i denna uppsats, vem har egentligen huvudrollen? I Ellens äppelträd 

är Ellen den officiella huvudpersonen men, som framgick i analysen, är Olle ofta placerad i 

mitten av bilderna och får mycket uppmärksamhet på grund av sitt aktiva beteende. Inte heller 

i Kotten, Grisen och lilla vännen framträder pojken, Grisen, som någon huvudroll i 

inledningen, men ju längre in i berättelsen vi kommer, desto mer tar Grisen över och i slutet är 

det bara fokus på Grisen, hans känslor, att det är hans Fia och att han vill att de ska vara 

tillsammans. Han tar över huvudrollen. I boken om Halvan är det inget att diskutera, Halvan 

är pojke och huvudfiguren. I När Åkes mamma glömde bort är det svårare att peka ut 

huvudrollen, då mammans karaktär är så speciell och viktig för själva berättelsen, men Åke 

måste ändå ses som den mest framträdande personen då han är den som håller ihop historien 

och det är en berättelse från hans perspektiv, om vad han var med om en dag. Det finns dock 

inget som tyder på att Petra eller Peter har huvudrollen, de har båda lika stor betydelse för 

sagan.  

       Trots att Peter och Petra är skriven mer än 50 år tidigare än de övriga böckerna är den 

inte mer stereotyp än de andra. Det som sticker ut är att barnen niger respektive bockar, men 

annars är det könsmönster som vi ser även i de nyare böckerna. En tydlig sak som är 

könsstereotypt i alla böckerna är klädseln hos karaktärerna, flickorna har till exempel mycket 

rosa och pojkarna blått.  I alla barnböckerna framträder stereotyper tydligare i bild än i text, 

varför är det så? Tänker man efter mer när man skriver ner en text än när man illustrerar en 

bild? Möjligtvis beror det på att i bild finns det en mängd saker som får oss att tolka en 

person, det kan vara till exempel färg på kläder och placering i bilden. När det handlar om 

själva texten däremot så lämnas läsaren med ett större tolkningsutrymme, kanske framför allt 

när det handlar om barnlitteratur. 

       Något annat som kommer fram i jämförelsen av böckerna är att Kotten och Gunnar spelar 

samma roll och har liknade känslor gentemot andra. Båda vill hjälpa till och berörs 

emotionellt av mötet med lilla vännen respektive Peter och Petra. Det är alltså en pojke som 

visar upp denna traditionellt kvinnliga sida i boken från 1949, medan det i den nyare boken, 

om Kotten, är just en kvinna som tar den rollen. 

       Genomgående i alla undersökta barnböcker tar dock ofta pojken rollen som aktiv medan 

flickan är den mer passiva, pojkarna är också i högre grad självständiga och rationella, 

medan flickorna är sårbara och omtänksamma. Något som skiljer exempelvis boken om Ellen 

och boken om Halvan åt är att i första fallet har man Olle att jämföra med, medan Halvan står 

ensam. Trots dessa olikheter så kommer det stereotypt pojkiga fram i båda böckerna.  
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       Risken med ett sådant här arbete är att man som uppsatsskribent letar efter 

könsstereotyper och missar det som istället går emot normen. I denna undersökning har dock 

ett antal normbrott noterats. Att Grisen och Gunnar visar känslor är ett exempel och att Ellens 

mamma skottar snö och att Åke är omhändertagande är två andra. 
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4 Avslutande diskussion 

Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur föreställningar om kön kommer till 

uttryck i barnlitteratur och på vilka sätt barnböckerna förhåller sig till traditionella normer och 

värderingar gällande kön och könsroller. För att uppnå detta syfte ställdes följande 

frågeställningar: Vilka roller tar personerna i boken och hur förhåller sig dessa roller till 

traditionella föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt? Vad gör personerna i 

boken som kan tolkas som stereotypt respektive normbrytande? Samt vilka identiteter har 

personerna i boken, hur ser de ut, vad har de för kläder, leksaker och färger runt sig? I 

undersökningen användes fem populära barnböcker för barn i åldrarna 3-6 år. 

       Genomgående är det enklare att hitta könsstereotyper än normbrott. En fundering som 

väcks hos mig är i vilken utsträckning barn påverkas av det de tar in via böckerna. Jag tror 

absolut att det är svårare att som flicka våga ha en kort, typisk pojkfrisyr, om alla flickor i alla 

böcker har långt uppsatt hår till exempel, men frågan är i vilken grad det påverkar? 

       Och varför ser det ut så här? Varför är det fortfarande så könsstereotypt? Jag är medveten 

om att min undersökning och mitt resultat, efter en studie med fem barnböcker som underlag, 

inte representerar hela samhället och all barnlitteratur. Men jag anser det ändå vara ett resultat 

som säger någonting om hur långt vi har kvar att gå när det kommer till jämställdhet och att 

man faktiskt ska få vara den man är, oavsett kön. När jag läser undersökningen av Rita 

Liljeström från 1962 och jämför med min undersökning 2014 uppfattar jag det som att vi inte 

har kommit så långt som vi borde ha gjort. Gamla traditionella mönster lever i mångt och 

mycket kvar, men jag tror också att det är det ”nya” samhället som gör att män och kvinnor 

fortfarande ses som varandras motsatser. Samhället tjänar på detta särartstänkande, som Britta 

Olsson skriver i Modiga prinsessor & ömsinta killar, att män och kvinnor är olika. Om 

konsumtionssamhället skulle vara mer likhetstänkande, om kvinnan och mannen fick vara 

mer lika, så skulle inte samhället tjäna lika mycket pengar. Om man inte behövde köpa 

flickkläder åt sin dotter och pojkkläder åt sin son, så skulle inte samhället tjäna lika mycket. 

Nu finns det till och med en tandkräm som är speciell framtagen för män. Varför? 

       Men givetvis finns det hopp och det görs mycket för att vidga våra vyer och utmana 

gamla mönster och konsumtionssamhället som vill tjäna på att män och kvinnor skulle vara 

varandras motsatser. När det handlar om normbrott i samhället i allmänhet och barnlitteratur i 

synnerhet så finns exempelvis ett förlag som heter Olika. Ett förlag ”med idén att gå bortom 
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begränsande stereotyper och bidra till ett inkluderande samhälle.”
76

 Där finns böcker som Min 

familj, en bok som berättar om olika familjekonstellationer med till exempel homosexuella 

föräldrar och stora familjer, skriven av Anna-Clara Tidholm. Och där finns en bok som heter 

Filip, morfar och kärleken, som är skriven av Gabrielle Frödén och som handlar om en morfar 

som blir kär, och andra böcker som helt enkelt går emot normen och inkluderar fler. Att 

genusdebatten är en debatt som aldrig tycks upphöra är något annat som ger mig hopp, liksom 

andra uppsatser och annan litteratur som belyser detta viktiga ämne. Genus är något som är 

konstruerat av samhället, och allt som är konstruerat kan konstrueras om. Tillsammans kan vi 

förändra. Barnen förtjänar en litteratur som speglar och bidrar till en större mångfald av 

möjliga identiteter och tolerans mot att vi alla är olika. 
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