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Gender roles in children’s literature 
A qualitative picture and text analysis of how picture books published during the 2000s break 
norms 

 
Abstract 
 
In this essay  six children’s books are read to see how gender is constructed through text and 

image analysis. The analys has been using a matrix to determine how stereotypes are being 

portrayed through behaviour, looks and features in the character. In earlier research around 

children’s books and gender then it has been discovered that there is a connection between how  

society’s gender  view looks versus how the childrenbook’s character look. From this we want 

to create a focus of the importance of the selection of children’s books and the role of adults to 

choose books with a gender perspective. 

The studie has Foucault’s powerperspective as theory, which is close related to social construct-

ionism. The study’s results show that the children’sbooks have tried to break gender norms, but 

even through the progression this study shows a traditional image of masculinity and femini-

nity. 
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1.   Inledning 
 

Så länge jag kan minnas så har jag älskat att läsa. I tonåren slukade jag alla Kittyböcker, följt 

av att jag än i dag älskar känslan av hur en bra bok kan fängsla mig. Läsning är av stor vikt för 

att stärka vår språkutveckling, men böcker är även ett viktigt verktyg för att kunna föra vidare 

samhällets kulturella värderingar (Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander, 2011). 

       Tidigt ser vi hur barn blir medvetna om vad som är kvinnligt och manligt i samhället, av 

detta så formas barnen in i traditionella könsroller som skapar strukturer i hur vi ska bete oss 

som kvinna eller man. Detta är i sig inget socialt problem, däremot kan ett resultat av detta 

skapande bli upphov till sociala problem, som hur könsindelningen ger respektive kön olika 

förutsättningar. Detta skapar en maktojämlikhet.  

Bilderböcker är böcker som innehåller både text och bilder i ett samspel. Nikolajeva (2000) 

menar att en bilderbok beskriver en historia med både bild och ord, där en unik konstform växer 

fram i sin användning av både en visuell och verbal kommunikationsform. De studier som gjorts 

om bilderböcker behandlar  nästan aldrig dess helhet, förhållandet mellan bild och text, dess 

speciella estetik utan mer bokens fokus som medel för språk, inlärning och pedagogiskt red-

skap. 

      Kåreland (2005) beskriver hur barns minnen av bilder oftast finns med hela livet. Därför är 

det synd att barns upplevelser av bilder är ett så outforskat område. Kåreland (2001) påtalar 

även hur bilder har många funktioner. De ger kunskap, informerar och påverkar. Vi tar in bil-

derna mer direkt än vad vi tar in texten. Precis som vad Nikolajeva (2000) och Kåreland (2001) 

hävdar så beskriver även Jonsson (2010) hur läsandet, språket och text alltid haft en stor bety-

delse inom pedagogik till skillnad mot bildens språk och dess sätt att uttrycka sig. Jonsson 

(2010) menar att bilders förmåga att beröra betraktaren inte är något som det forskas mycket 

om. 

      Ur ett historiskt perspektiv så har huvudpersonerna i barnböcker oftast varit manliga. När 

huvudpersonerna väl varit kvinnliga, så har de sällan skildrats som varken aktiva, starka eller 

utåtriktade. Detta kan påverka på så vis att barn som läser böckerna går miste om starka kvinnor 

som förebilder (Kåreland & Lindh-Munther, 2005). 

     Martin & Rubel i Aina & Cameron (2011) menar att barn börjar skapa sig en uppfattning 

om begreppet kön omkring två års ålder, och omkring tre års ålder vet nästan alla barnen vilket 

kön de har. Nahara i  Aina & Cameron (2011) beskriver hur böcker påverkar de yngre barn 

enormt, och huvudkaraktärerna ger barnen förebilder och tolkningar av maskulinitet och femi-

nitet. Davies (2003) skriver hur barn med hjälp av sagor kan få hjälp att tolka och förstå var de 
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befinner sig i samhället. I en studie av Kåreland (2005) beskrivs det att barn till största delen 

möts av manliga gestalter i bilderböckerna. Men beskriver även hur många författare medvetet 

väljer att ha både flickor och pojkar som huvudpersoner i bilderböckerna för att alla barn ska 

kunna känna igen sig med böckernas karaktärer 

     Aina & Cameron (2011) menar att obalansen mellan manliga och kvinnliga karaktärer i 

barnlitteratur resulterar i att pojkar inte behöver överskrida slentrianmässiga föreställningar om 

genus. 

 

1.1   Bakgrund 
 
Kåreland (2001) skriver att historiskt sett så hade barnböckerna ett helt annat syfte än att vara 

lärande, då handlade böckerna om att uppfostra barnen samt att göra barnen till goda kristna. 

Böckerna innehöll ofta moraliska inslag, där de vuxna i böckerna påpekade vad som var rätt 

eller fel. Det finns en stor spridning på olika teman i böckerna, dessa olika teman som till ex-

empel döden, mobbning eller kärlek i böckerna ger pedagogerna ett bra verktyg att använda i 

sitt arbete på förskolan.  

     Kåreland skriver i sin bok Modig stark eller ligga lågt (2005) att genom hur genus beskrivs 

i barnlitteraturen så påverkas barn i sin egna identitetsutveckling. I boken beskrivs även att 

yngre barn oftare väljer mer stereotypa barnböcker än de äldre barnen och att flickor i större 

utsträckning väljer böcker med en manlig huvudperson än pojkar, då de helst bara vill ha man-

liga huvudpersoner i den litteratur de väljer att läsa. Detta anser Kåreland har sitt ursprung i 

traditionella könsmönster. 

     Litteraturen skapar kulturella värderingar och synliggör sociala mönster som genererar en 

samhällssyn på vad som är maskulint och feminint, och detta gäller även barnbilderböcker. 

Bilderna skapar olika tankar hos barnen som påverkar när de skapar kön, oftast identifierar de 

sig med huvudkaraktärerna, och genom detta så utvecklar de sina kulturella och sociala värde-

ringar. 

     I dagens marknadsföring så är inte könsuppdelningen av barnlitteratur uppdelade som det 

var historiskt sett, men trots det så är det av intresse att undersöka hur böckerna för barn för 

vidare föreställningar om genus i samhället. Nikolajeva (2000) menar att det är mer ok att en 

flicka läser en pojkbok än om en pojke läser flickböcker och Kåreland (2000) menar att det idag 

finns fler barnböcker där de kvinnliga karaktärerna besitter en pojkes egenskaper än tvärtom 

eller att det är svårt att hitta en barnbilderbok där pojkarna beter sig på vad som är stereotypiskt 

för en flicka. 
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     På 60-talet ifrågasattes för första gången barnlitteraturens framställning av genus, främst av 

barnlitteraturförfattaren Lennart Hellsing som ivrigt debatterade i ämnet. Hellsing förklarade 

att bokförlagen inte medvetet bör särskilja på flick- och pojkböcker, utan menade att det bör 

finnas gemensamma böcker som både pojkar och flickor vill läsa. Kåreland & Lindh-Munther 

(2005) beskriver också hur genusdebatten i Sverige tog fart under 1960-talet där högre krav 

ställdes på pojkars och flickors roller i barnlitteraturen. Kritik riktades mot litteratur som Be-

skows bilderbok Tomtebobarna, där tomtefar sitter och täljer medans tomtemor sitter bredvid 

och gör husliga sysslor med hjälp av flickorna och pojkarna leker soldat. Sociologen Rita Lil-

jeström var den ledande inom könsdebatten under 1960-talet. Hon hade synpunkter mot bok-

förlagets Sagas utgivning av pekböcker som till flickor innehöll rosa färg medan pojkarnas var 

blå, men även att bilderna skildes åt i sina motiv. I pojkböckerna innehöll det till exempel for-

don och i flickornas frukt och kläder. Kåreland citerar Liljeström i hennes artikel i tidningen 

Hertha som var utgiven av Fredrika Bremer förbundet: 

 

   ”På ett tidigt stadium riktar traditionens pekfinger flickor och pojkars uppmärksamhet mot 

olika ting. Hennes mot hemmet, tryggheten, beroendet, den intima gruppen med personliga 

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

Skilda livsmål byggs upp. Pojken strävar efter prestationen, yrket och bragden. Flickan vinner 

en position genom utseende och kärlek. Ytterst gäller det arbets- och yrkesfördelningen mellan 

könen i vårt samhälle” (Kåreland & Munther, 2005, s113-114 

 

Kåreland (2001) skriver att bilden precis som texten kan analyseras och tolkas, bildspråket är 

en viktig kommunikation mellan människor. Bilderboken är rejält annorlunda jämfört med en 

berättelse eller roman då bilderboken består av två kommunikationsformer, visuella och verbala 

kommunikationsformer. 

     I min studie kommer jag att analysera sex bilderböcker. Fokus är hur flickor och pojkar 

framställs i dessa böcker ur ett makt och genusperspektiv, då barnböcker har en viktig roll i sin 

förmedling av kulturella aspekter som genus i sin text och bilder så är denna studie relevant. 

Det finns tidigare forskning i ämnet, men långt ifrån tillräckligt, och jag har fokuserat på sex 

bilderböcker skrivna under 2000-talet, för att se om författarna till böckerna förstärker eller 

motverkar traditionella könsroller och könsmönster i modern tid. Jag tänker att detta är viktiga 

frågeställningar att beakta i jobb med barn då arbetet för jämställdhet är något som läggs till 

grund redan i förskolan. Böcker är ett viktigt redskap i pedagogers arbete med jämställdhets-

frågor. Pedagoger i förskolan bör ha ett genusperspektiv när de väljer ut böcker så att böckerna 
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inte förmedlar traditionella könsroller (SOU 2006: 75). Men även föräldrar som läser för sina 

barn har en viktig roll när de väljer ut bilderböcker tillsammans med sina barn. 

 I Wahlbergs (2011) studie visades resultatet i en jämförande analys av barnböcker från 1950-

talet och 2000-talet att könsstereotyper har förändrats, att barnböckerna idag är mer könsne-

utrala än vad dem var på 1950-talet. Kåreland (2001) menar att en långsam förändring kan ses 

i genusfrågan i barnlitteratur. Till exempel så ser vi mer och mer att pojkar har funderingar och 

visar känslor. I Fredrikssons (1999) studie visade att i de fallen det förekom någon form av 

genusöverskridande så handlade det mest om att mannen är ensamstående och blir tvungen att 

laga mat, eller  om kvinnor som agerar typiskt manligt.  

     Forskning inom genus och barnlitteratur visade det sig finnas gott om. Dagens modernare 

bilderböcker uppgav en mer neutral genusframställan i relation till bilderböcker från 1960- och 

1970-talet. Vad som mest förändrats är hur de kvinnliga karaktärerna beskrivs mindre genus-

normativt, samt att fler kvinnliga karaktärer representerad i relation till de manliga karaktärerna. 

Dock så är det viktigt att fortsätta genusforskningen på bilderböcker då förändringen ändå är 

liten under de senaste 50 åren. Forskning visar att det är av vikt att starta forskning på barn i 

unga år då barn tidigt formas in i könsroller. Så även om en förbättring syns i forskningen så 

visar sig böckerna fortfarande vara genusstereotypa. 

 

1.2   Syfte och frågeställningar 
 
Denna studies syfte är att studera den existerande genusdiskursen i bilderböcker skrivna under 

2000-talet? 

 Studiens frågeställningar är följande: 

 

      Hur framställs karaktärerna i bilderböckerna när det gäller könsrollsmönster? 

Hur synliggörs diskurser om genus och makt i bilderböckerna?  

 

2.   Metod 
 

Metodvalet består av en kombinerad text- och bildanalys, en så kallad ikanotext. Nikolajeva 

(2000) menar att helheten skapas genom ett samspel mellan bild och text, och genom att studera 

både i text och bild hur pojkar och flickor framställs i bilderböckerna så skapas ett mer genuint 

resultat av analysen än att utesluta till exempel text eller bild. 



 11 

2.1    Textanalys 
 
Mitt metodval är kvalitativ textanalys när jag har granskat sex olika bilderböcker utifrån ett 

makt och genusperspektiv. Textanalys som val av metod var lämpligt då avsikten inte har varit 

att göra anspråk på en sanning utan ett ytterligare perspektiv på att analysera bilderböcker, och 

genom att jag är medveten att min egen förförståelse kan påverka min tolkning av genusper-

spektivet så kan textanalysen vara mitt metodval i analysen. Min textanalys kommer även att 

bestå av bilder då jag upplever att bild och text hör ihop som en ikanotext. Nikolajeva (2000) 

beskriver hur begreppet ikanotext myntades av Kristin Hallberg 1982. Ikanotext syftar till den 

förståelse vi får av bilder och texter som alla sidor i en barnbok består av. Tillsammans skapar 

text och bild en djupare förståelse än var för sig. 
     Som ett ytterligare redskap för den kvalitativa analysen har jag använt mig av Nikolajevas 

(2004) abstrakta schema över könsassocierade egenskaper så kallade könsstereotyper. Dessa 

kan förstår som motsatspar över manliga och kvinnliga drag: 

 

Män/pojkar                                                            Kvinnor/flickor 
 

starka 

våldsamma 

känslokalla, hårda 

aggressiva 

tävlande 

rovgiriga 

skyddande 

självständiga 

aktiva 

analyserande 

tänker kvantitativt 

rationella 

Vackra 

Aggressionshämmade 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma, omsorgsfulla 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt 

intuitiva 

Tabell: En sammanställning av ord som beskriver kvinnliga och manliga egenskaper 

(Nikolajeva, 2004)  

 

  Fördelen med bilderböcker är att bilderna kan ge en större dimension än om det bara finns 

text. Bilderboken ger en förstärkning genom att bild och text förstärker och kompletterar 
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varandra. Bilden skapar en gedigen information om karaktärerna medans en text kan ta längre 

tid att ta in och kan till och med bromsa handlingsförloppet. Men syftet med schemat är inte att 

beskriva hur kvinnliga och manliga individer framställs i barnlitteratur utan ett sådant schema 

skapar en konkret handledning i hur eventuellt en individ framställs ur ett genusstereotypt per-

spektiv , och på så vis ge en slags grund i genusanalysen (Nikolajeva, 2004).  

 
 2.2   Urval 
 
 Jag besökte ett bibliotek i en mindre stad och har lagt en hel del tid på att hitta sex bilderböcker 

som kan vara relevanta i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. Detta målstyrda 

urval till min uppsats resulterade i sex bilderböcker utgivna under 2000-talet (Bryman, 

2011).Valet av sex bilderböcker ligger  i en ambition att kunna utföra fördjupade analyser av 

varje bilderbok. Dock så kan  böckerna inte representera hela utbudet av barnlitteratur. 

     Då det visade sig att biblioteken har specifika böcker skrivna med ett genusmedvetet fokus, 

så har jag ansett att mina forskningsfrågor främjas av att inte välja bilderböcker med ett med-

vetet genusperspektiv. Istället valde jag böcker som jag  kunde uppfatta som neutrala i den 

meningen att dem inte verkade vara extremt genusmedvetna och inte heller svämmade över 

med könsstereotyper efter att jag bläddrat igenom dem. Jag har heller inte valt böcker med 

huvudkaraktärer som gestaltas som djur då Kåreland (2005) beskriver hur ett förmänskligande 

av djur är vanligt i dagens barnböcker, delvis som en taktik att skriva mer genusmedvetet. 

Böckerna är även skrivna av svenska författare för att minimera kulturella skillnader,  och för 

att se hur makt och genusperspektivet kan se ut i svensk barnbokslitteratur. Jag har avgränsat 

mig till bilderböcker där åldersspannet ligger mellan 3-6 år. 

 

2.3   Etiska överväganden 

 
De fyra forskningsetiska principerna som består av informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) var inte aktuella för mig att 

ta hänsyn till då min studie inte inbegriper människor som behöver ge samtycke, informera eller 

ges anonymitet. Däremot så var det viktigt i min text och bildanalys att ta hänsyn till författarna 

till bilderböckerna, genom att korrekt återge källor och referenser.  
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3.  Teoretisk hemvist 

 
I min studie har jag valt att använda de teoretiska perspektiven socialkonstruktionism, genus 

och makt. Fokus i studien ligger på det socialt konstruerade könet, och i relation till detta dem 

maktstrukturer som kan uppstå. 

 

3.1   Socialkonstruktionism 
 
Gilje & Grimen (2007) beskriver hur socialkonstruktionismen är en vetenskapsfilosofi där fo-

kuset är det systematiska studerandet av kunskap och vetenskapliga processer och studerar detta 

utifrån. Burr (2003) menar att vi förstår världen bättre genom att kategorisera och förställa sig, 

och detta bottnar i kultur och historia. Genom det dagliga samspelet med andra människor så 

uppstår konstruktioner. I och med detta så är det sociala samspelet mellan människor ett stort 

fokus för socialkonstruktionismen. 

     Gilje & Grimen (2007) förklarar hur socialkonstruktionismen skapar en situation där män-

niskan kan se sig själv och studera från utsidan. Dessa konstruktioner ser olika ut beroende på 

var och när i världen människor lever. Människan föds in i en kultur och ett samhälle där det 

redan existerar kategoriseringar. Så människans sätt att tolka världen trovärdigt är inte objektivt 

utan mer konstruktioner formade av människor (Burr, 2003).  

     Socialkonstruktionism innebär att människor lever i ett samhälle som vi själva har konstru-

erat tillsammans. Teorins syfte är att reformera förgivettagen sanning till att visa att saker och 

ting inte alls automatiskt är som det är. Begreppet institutioner är relevant i samband med detta, 

och beskrivs som en gemensam typifiering som människan gör som ett kvitto av att vi tycker, 

tänker och agerar på ett specifikt vis på grund av vanor. Vidare så tar människor förgivet att en 

viss handling ageras av en bestämd typ av aktör. Härmed konstruerar vi olika typer av roller för 

oss själva och andra. Rollerna blir verkliga endast när vi människor gör dem (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). 

     Burrs (2003) socialkonstruktionism är nära relaterad till Foucaults teorier som fokuserar på 

maktstrukturerna i samhället. Enligt Foucault så skapas makt genom att människan omedvetet 

anpassar sig till normer. Här behövs inte hot för att verkställa integrationen, utan istället finns 

en påstötning att man på så vis blir lyckligare. Förståelsen kan inte endast läggas på övergri-

pande samhälleliga strukturer utan borde hellre ses som något som sker i vardagen. Under en 

sån ordning fungerar makten framförallt genom självdisciplin. 
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3.2    Genusteori 
 

I boken Om genus skriven av R Connell (2009) så beskriver hon att genus är något som vi i  

vardagslivet tar för givet, men att vara en man eller en kvinna är inget förutbestämt utan det är 

ett tillstånd som är under aktiv konstruktion, som ett blivande. Den franske feministen Simone 

de Beauvoir beskrev det bra ”Man föds inte till kvinna man blir det”. Därav kan vi inte se på 

manligt och kvinnligt som något som är helt naturligt. 

     Hirdman (2003 menar att begreppet genus kan ses som en översättning av engelskans gen-

der. Gender beskriver det kulturellt och socialt konstruerade könet, som tidigare kallades för 

socialt kön och könsroll, där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas. Genus är med andra ord 

de diskurser och tankar om män och kvinnor som ger upphov till sociala praktiker och före-

ställningar utifrån dessa kategorier. Vidare menar Hirdman (1988) att genus är något som 

skapas, genus är inte något som individer föds med, utan detta är något som individer skapar 

med hjälp av sociala och kulturella tankefigurer. Giddens (2014) beskriver hur genus handlar 

om sociala, kulturella och psykologiska skillnader mellan män och kvinnor, medans kön istället 

handlar om anatomiska och fysiologiska skillnader.  

     Josefson (2005) skriver om den hierarkiska principen som innebär att det som ses som kvinn-

ligt i stora drag anses vara mindre värt än det som vi ser som manligt. Hirdman (2003) beskriver 

detta som ett genuskontrakt genom flera osynliga normer och regler om manligt och kvinnligt 

i samhället. Genuskontraktet grundas på en genusteori som innehåller två grundläggande prin-

ciper. Princip nummer ett är den dikotomi att män och kvinnor är varandras motsatser och hålls 

isär, medans den andra principen handlar om hierarki, det vill säga att mannen är normen och 

har ett högre värde i förhållande till kvinnan. 

     Nikolajeva (2004)  beskriver hur begreppet performativitet används i litteraturvetenskapliga 

undersökningar när fokus läggs på hur en individ agerar utifrån föreskrivna normer. Detta kallar 

Nikolajeva (2004) för ett genusmanuskript. Vidare redogör Nikolajeva (2004) att när kvinnor 

och män beter sig på ett vis som är förväntat av dem ”könsstereotyper” så följer dem den rå-

dande normen, det vill säga att flickor och pojkar i böcker agerar som det förväntas genom att 

pojkar är äventyrliga och busiga medans flickor är väluppfostrade och snälla.  
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3.3   Genusskapande 
 
 
Genus kan förklaras när relationen mellan kvinnor och män vill markeras, och normer, idéer 

och uppfattningar blir verktyg för att skilja på kvinnligt och manligt (Connell, 2009). Connell 

(2009) menar vidare att genusskapandet i samhället grundas i ett motsatstänkande som ger upp-

hov till makt, i särhållande och skillnader. Framförallt är det de fysiologiska skillnaderna som 

skapar detta motsatstänk, och mer exakt upplevelsen att heterosexualitet är det rätta, och blir då 

en slutgiltig komponent i skapandet av kvinnligt och manligt. 

     Davies (2003) forskade på förskolebarn i relation till att se barnens perspektiv i skapandet 

av det sociala könet. Davies menade att det är i förskoltiden som barn formas och utvecklas in 

i det sociala könet. Davies beskriver hur makten är grundstommen i uppdelningen mellan 

kvinnligt och manligt. Detta skapar en obalans mellan könen, då makten inte är jämnt fördelad 

och obalansen kommer kontinuerligt upprätthållas i de bipolära diskurserna. Detta lär sig bar-

nen då det är sammanvävt i berättelsestrukturen i barnböckerna och lekarna som inverkar på 

hur de ser på sig själva. Anpassningen till gällande könsmönster, och skapa en medvetenhet om 

könskoderna lär barnen sig tidigt (Kåreland, 2005). Kåreland (2005) beskriver även hur köns-

tillhörighet är en elementär del i barnens identitetsutveckling, där förskolan, senare skolan samt 

familjen har en central betydelse.  

 

 
3.4   Makt 
 

Foucault (1993) hävdar att makt finns överallt, och ska förstås i den mångfald av relationer och 

handlingar som den existerar i. Makten konstrueras, konstituerar och påverkar makthierarkier 

och makt i samhället utifrån diskurserna. Den diskursiva makten normaliserar och reglerar vissa 

beteenden, genom att människor självmant antar vissa beteenden eller korrigeringar till dessa 

hegemoniska ideal. Maktpositioner är något som är i ständig förändring, detta då makt inte är 

en fastställd tillgång, utan den som har makt vid ett tillfälle kan vid ett annat tillfälle hamna i 

en svagare position. 

     Foucault (1993) ifrågasatte den universella uppfattningen gällande den binära uppdelningen 

mellan kvinna och man, och uppfattade att alla företeelser och värden som upplevdes som fasta 

borde undersökas. Makten ägs inte av någon speciell individ, utan makten skapas i alla sam-

hällsnivåer eller relationer och detta gör den ogreppbar och osynlig. Genom en överordning av 
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vissa grupper så är det ett tydligt resultat av ett upprepat maktutövande, och således inte något 

fast i strukturen. 

Genom att makt inte ses som ett isolerat fenomen kan konsekvenserna och aspekterna av den 

agera gömt i texter som inte specifikt behandlar maktförhållanden. Genom denna infallsvinkel 

är diskursanalys ett användbart verktyg för att kunna urskilja gömd maktasymmetri. 

     Elvin-Nowak & Thomasson (2003) beskriver hur mannen är normen, den överordnade som 

därmed får mer makt och resurser. Kvinnan hamnar på andra plats, och är underordnad mannen. 

Denna ordning där människor sätts i en ordning efter vilket kön de har är ett genussystem, där 

fokus är att samhället styrs patriarkalt.  

     Även Kåreland (2005) menar att vi i samhället kan utröna en markant hierarki mellan de 

båda könen, makten utgår ifrån könet och makten finns huvudsakligen hos mannen då mannen 

oftast ses som överordnat kvinnan. Men även manliga sysslor betraktas i stort sett som viktigare 

än kvinnliga sysslor, samt kan  både flickor och pojkar ha en förmåga att nedvärdera egenskaper 

och sysslor som beskrivs kvinnliga. Kåreland (2005) menar att både inom ekonomi, politik, 

familj och skola finner vi denna maktordning, även vid studieval eller val av arbete är starkt 

könsbetingat. Män väljer ofta teknikrelaterat medans kvinnor oftare väljer utbildningar inom 

vård, undervisning och omsorg. Även lönen hävdar Kåreland (2005) inom de olika yrkena visar 

på en ojämnställdhet då de mansdominerade yrkena ofta är mer välbetalda i relation till kvin-

nodominerade yrken som ofta är lågavlönade. 

     Korpi (1985) beskriver hur makt är en resurs som i dagens samhälle är ojämnt fördelat, som 

till exempel mellan kvinnor och män. Detta kallas för maktresurser. Detta kan innebära att för-

mågor eller medel hos en individ eller kollektiv skapar möjligheter för individen eller kollekti-

vet att bestraffa eller belöna andra individer. Detta kan användas aktivt som till exempel genom 

betalningsresurser, tvångsresurser eller belöningar eller försakelser eller även så kallat ”rule of 

anticipated reactions”, som betyder att en individ som är i en svagare maktposition bjuder den 

starkare individen tjänster och fördelar för att inte hamna i en situation där individen använder 

sina maktresurser. 

     Foucault (1993) beskriver även hur talet kan vara ett maktmedel som skapas av makten, men 

som på samma sätt kan bli en utgångspunkt eller hinder för en motståndskraft. I talet finns och 

produceras makt, men likväl som den förstärker makten kan den även förminska den. Alla skif-

tande sanningar som existerar, och ägare av de här sanningar är helt beroende av de kulturella 

föreskrifter som finns i nuet, och därför kan de förändras över tid. 
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Den diskursiva makten är decentraliserad, institutionaliserad och utspridd. Den intersektionella 

och kritiska diskursanalysen belyser den komplicerade interaktionen mellan olika konkurre-

rande diskurser i relation till samhällets dominerande maktsfär.  

 

4.   Analys och resultat 
 

I min analys av bilderböckerna har jag tänkt använda text och bildanalys ur ett makt och genus-

perspektiv. Initialt lästes böckerna igenom två gånger innan analysen. Maktaspekten fokuserar 

jag på genom att leta efter normöverskridande och stereotyper, och till ytterligare hjälp kommer 

jag även att använda Nikolajevas abstrakta schema samt inspiration från Kåreland & Lindh-

Munther (2005). I analysen fokuserar jag på egenskaper, aktiviteter, utseende, känslor, kön samt 

platser där handlingen äger rum. Böckerna som ska analyseras är följande: 

 

Kvällen när pappa lekte (2004) skriven av Ulf Stark 

Lill-Zlatan och morbror raring (2006) skriven av  Pia Lindenbaum 

Så gör prinsessor (2003) skriven av Per Gustavsson 

Billy och den mystiska katten (2007) skriven av Birgitta Stenberg 

Här kommer sopbilen (2003) skriven av Arne Norlin 

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

 

Analys av: Kvällen när pappa lekte 
 
Handling: 
 En kväll när mamma är på kurs säger pappa att nu ska vi leka. Barnen visste inte vad dem 

skulle svara för de hade aldrig lekt med sin pappa förut. Vad sa du sa den ena brodern? Barn 

tycker om att leka, det vet ni väl vad leka är för något svarar pappa. Barnen blev glada och efter 

en lång diskussion om vad de skulle leka så kom pappa på förslaget om att leka gömma nyckeln. 

Leken blir inte riktigt vad varken barnen eller pappan hade tänkt sig. Brodern Ulf råkar gömma 

nyckeln i toaletten och hans bror Jan spolar ner den, och här tar leken slut. Pappan anser efter 

detta att det räcker nog att leka en gång under barnens uppväxt. 
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Hur framställs könsrollerna? 
I bokens alla sidor utom den sista så är huvudpersonerna tre pojkar. En pappa med sina två 

pojkar. Alla tre är klädda typiskt könsrelaterat. Pojkarnas kläder består av jeans med en beige 

och en brun tröja. Pappan är klädd i bruna chinos med blå skjorta och med en rutig slipover 

över. Deras frisyrer är kortklippta. Miljön i familjens hem känns könsneutral. 

Mamman i bokens sista sida framställs på ett traditionellt kvinnligt vis. Hon har en lång kappa 

på sig med en lång halsduk runt halsen. Håret är högt uppsatt, hon har röda örhängen och hon 

bär en handväska.  

     I boken beskrivs även att pappan luktade rakvatten och tandläkarpraktik. Dessa bilder av hur 

de har framställt flickor och pojkar känns stereotypt könsbundet enligt min tolkning. Både ge-

nom deras utseende, klädsel, dominansen av pojkar men även pappans yrke och doft av rakvat-

ten. 

 

Hur synliggörs diskurser om genus och makt? 
Genom hur boken beskriver hur pappan aldrig lekt med sina pojkar tidigare så förstärker det 

könsstereotyper som att pappan är den som försörjer sin familj och mamman är den vårdande, 

men denna kväll var ett undantag då mamman skulle på målakurs, då avvek pappan från sitt 

vanliga beteende och agerade gränsöverskridande. Dock så visade pappan auktoritet genom att 

hans förslag om att leka gömma nyckeln var det de skulle leka och inte något av barnens förslag 

på aktivitet. Barnen protesterar inte utan verkar vara vana vid att pappan är auktoriteten. Men 

det kan även tolkas bero på att de vara så lyckliga över att pappan för första gången ville leka 

med dem.  

     Mamman visade äkta förvåning när hon kom hem från målarkursen och pappan berättade 

hur de lekt tillsammans under kvällen. Detta kan med tolkas som att pappan inte vanligtvis leker 

eller är speciellt delaktig i sina barn. Pappan beskrev i slutet även hur han nu lekt, men att det 

var första och sista gången. Butler (2007) kallar detta för performativitet, detta innebär att de 

handlingar som vi gör i relation till vårt skapade genus regelbundet är med och upprätthåller 

genusidentiteten. Så genom att pappan själv anser att pappor inte behöver leka med sina barn 

så upprätthåller pappan genusidentiteten. Även markeringen av pappans yrke som tandläkare 

signalerade genus och maktdiskurser då det präglas av en maskulin stereotyp som främst asso-

cieras som ett manligt yrke.  
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Analys av : Lill-Zlatan och morbror Raring 
 
Handling: 
 Ella (Lill-Zlatan) älskar att umgås med sin morbror Tommy, kallad för raring. Medans Lill-

Zlatans föräldrar är på Mallis så får Lill-Zlatan stanna hos mormor. Där träffar Lill-Zlatan på 

många morbröder, bland annat Tommy. Tommy och Lill-Zlatan och hittar på allt möjligt ihop 

som gå på opera, färga håret eller leka döden. Men en dag sitter Steve i morbrors kök och tänker 

vara med, detta gillar inte Lill-Zlatan. Lill-Zlatan hittar på alla möjliga hyss för att försöka 

skrämma iväg Steve så hon får sin morbror Raring för sig själv. 

 

 
 
Hur framställs könsrollerna? 
När det gäller lill-Zlatan så spelar hon fotboll som kopplas till det maskulina. Lill-Zlatans utse-

ende är könsneutralt genom bilderna. Morbror Tommy beskrivs i illustrationerna som en man, 

men Tommy är mycket modemedveten, byter ofta kläder och bär både sjal, örhängen och sol-

glasögon. Tommy jobbar som frisör, är inte förtjust i fotboll samt beskrivs i boken ha ett rosa 

kök, medans kompisen Steve klär sig mer manligt med kläder i bruna nyanser. Morbror Tommy 

upplevs en aning feminin i sitt utseende och jag upplever en underton i boken om en eventuell 

romans mellan Tommy och Steve. Mormor i boken har neutrala mörka kläder men med ett 

förkläde där det signalerar ut att det är hon som lagar maten åt familjen. Vi ser i boken två 

huvudrollskaraktärer som både är en man och en flicka, detta menar Nikolajeva (2000) är något 

som författare medvetet väljer ut, då barn oavsett kön ska kunna känna igen sig i bokens karak-

tärer. Även Kåreland (2005) beskriver hur barn gärna vill läsa böcker där huvudkaraktären är 

av samma kön som de själva har. 

 

Hur synliggörs diskurser om genus och makt? 
Upplever nog ändå att boken har en neutral framställan. Dels genom hur Lill-Zlatan älskar fot-

boll, klär sig könsneutralt i hela boken, har ett manligt smeknamn men även hur morbror raring 

och Steves relation kan ses ut eller anas som mer än bara vänner, så förstärker boken inte nån 

maktstruktur. Butler (2007) menar att vi inte kan komma ifrån hur vi alltid befinner oss i en 

osynlig struktur som både skapar möjligheter och begränsar oss. Men Lill-Zlatans agerande och 

utseende i boken kan ses som en strategi i att utmana gränser.  
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     Kåreland (2005) menar att det är viktigt att ha med huvudpersoner i böcker som presenterar 

ett annorlunda könsmönster. Morbror Tommy gråter när han går på bio, är mån om sitt utseende 

och är omtänksam som person så speglar detta kvinnliga attribut och egenskaper enligt Niko-

lajevas (2004) schema, fast samtidigt så har Tommy manliga egenskaper då han lever själv-

ständigt samt reser mycket. Steve är omtänksam när Tommy mår dåligt och ger sig på att baka 

bullar till alla. Dock blir de brända men det visar ändå på en kvinnlig egenskap. Steve beskrivs 

som en  både lugn och aktiv person, som älskar fotboll. Boken synliggör ingen maktdiskurs. 

Relationerna är jämställda. Ingen försöker dominerar över någon annan, så ingen hierarki kan 

uppfattas. 

 

 
 
Analys av: Så gör prinsessor 
 

Handling:  
Boken handlar om hur en prinsessas liv kan se ut under en dag. Det kan vara allt ifrån att rädda 

prinsar, spela ishockey med killarna, inviger broar, välja ut fina kläder, smycken och skor till 

att äta tårta, kakor och jordgubbar till frukost. 

 

 
Hur framställs könsrollerna? 
Här har vi en tuff men söt prinsessa som påtalar vikten av att borsta sitt hår tusen tag per dag 

men  som även slåss mot drakar och rövare, räddar en prins och spelar hårdhänt ishockey. Prin-

sessan är även med och inviger broar och båtar. I boken är prinsessan den som syns mest men 

resterande karaktärer är i majoritet mest män i form av rövare, hockeyspelare och en prins. De 

manliga hårda egenskaperna är det som dominerar i denna boken. Prinsessan beskrivs vara om-

tänksam och känslosam när hon räddar en by från en rövare och drake. Prinsessan ses som stark, 

aggressiv och hård då prinsessan använder sitt svärd för att fäkta bort och överlista draken och 

rövarna. När prinsessan spelar ishockey med killarna så visar prinsessan tuffa egenskaper som 

tävlingsinriktad, starkhet och våldsamhet när prinsessan tacklar ner alla killarna.  

     Österlund (2008) menar att det i barnböcker finns olika pojk och flickbeskrivningar som 

Österlund har skapat en matris över. Matrisen beskriver tre flicktyper, pojkflickan, den duktiga 

flickan samt den dåliga flickan. Pojkflickan beskrivs som en överskridning av genus, den 



 21 

duktiga flickan handlar om att anpassa sig samt den sista dåliga flickan handlar om att prote-

stera. I denna boken hamnar prinsessan som pojkflickan genom hur hon agerar könsöverskri-

dande. 

 
 
Hur synliggörs diskurser om genus och makt? 
Här är det lite dubbelt. Prinsessan initialt i boken beskriver vikten av att ha fin klänning, 

smycken och fina skor på sig för att sen överskrida alla normer om hur en flicka bör agera, 

genom sitt agerande när hon slåss med rövare och drakar, spelar hockey och tacklar hårt men 

även räddar en prins. Kåreland (2005)  beskriver hur det finns en starkare benägenhet hos flickor 

än hos pojkar att överskrida genusnormerna. Detta kan bero på att en mer feminin pojke ses 

som negativt, medans att som flicka inneha pojkiga egenskaper mer ses som något positivt. 

Boken signalerar att prinsessor  måste företa typiskt manliga egenskaper för att bli omtyckt, 

och inte minst hitta sig en prins för att bli riktigt lycklig och komplett. Det blir tydligt att vi inte 

kan själva kan välja vilka performativa handlingar vi kan anamma och sen skapa det kön vi vill.  

 

Analys av: Billy och den mystiska katten 

 
Handling:  
Billy upptäcker en katt i sitt rum. Han vill gärna behålla katten, men det visar sig att en pojke 

letar efter sin försvunna katt. Billy hemlighåller för pojken att han behållit hans katt. En dag får 

katten kattungar och mamman råkar försäga sig omedvetet om detta då kattens ägare hör detta. 

Dock så erbjuder pojken Billy en kattunge. Men det går inte säger Billys mamma då Billys 

kompis Lotta är allergisk mot katter. Billy måste i detta läge välja mellan katten eller sin vän. 

 

Hur framställs könsroller? 
Billy framställs som en lugn och snäll pojke som lever med sin mamma. Ingen pappa finns med 

i bilden. Billy har ett könsneutralt utseende. Mamman beskrivs med byxor och en cool frisyr 

och inte speciellt kvinnliga attribut som feminina kläder, smink eller långt hår. Men hon är en 

snäll och engagerad mamma. Billys två vänner i boken är en pojke och en flicka. Flickan Lotta 

beskrivs som en snäll men mycket dominant och envis flicka, medans de två pojkarna verkar 

lugna, kloka och rara. Det är viktigt att ha med karaktärer i böckerna som förmedlar ett an-

norlunda könsmönster (Kåreland, 2005). Inget i bakgrundsmiljön kan jag uppfatta som könsre-

laterat. 
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Hur synliggörs diskurser om genus och makt? 
Boken upplever jag bryter många stereotypiska normer, till exempel när det gäller karaktärernas 

kläder, miljön eller egenskaper. Det är även jämnt fördelat mellan flickor och pojkar i boken. I 

Nikolajevas (2004) studie visades det sig att många författare medvetet väljer pojkar och flickor 

som huvudkaraktärer i böckerna för att alla barn oavsett kön ska kunna relatera till bokens 

karaktärer.  

Billy beskrivs som en  känslig och lugn pojke. Kåreland (2005) menar att det är viktigt att 

pojkar får bryta den traditionella könsrollen och får lov att vara mjukare. Den förändrade mans-

rollen som tog sin början efter 1960-talet har mjukat upp mansrollen. Medans mamman till 

Billy bryter mot traditionella könsroller då hon beskrivs och illustreras som en mamma med en 

tuff framtoning. Detta är enligt Kåreland (2005) mer ok som könsöverskridande än när det är 

pojkar som överskrider. Elvin-Nowak & Thomson (2003) menar att barn tidigt påverkas av hur 

böcker gestaltar manligt och kvinnligt. Barn lär sig genom hur böckerna gestaltar kvinnligt och 

manligt vad som är ett rätt beteende för respektive kön. I Billy och den mystiska katten kan jag 

i min tolkning inte finna några traditionella könsmönster eller makt aspekter. 

 

Analys av: Här kommer sopbilen 

 

Handling: 
 Halvan heter huvudkaraktären, och han är en kille med stor fantasi. En dag leker Halvan med 

sin sopbil och hans fantasi skenar iväg till att Halvan är en mästare på att hantera sopbilar. 

Halvan fantiserar även om hur han skulle hjälpa en mamma och hennes dotter att hämta tillbaka 

flickans nalle som råkat hamna i sopbilen. Boken beskriver hur ett jobb som sopgubbe kan se 

ut, men även hur Halvan blir en hjälte som hjälper flickan att få tillbaka sin nalle. 

 

Hur framställs könsroller? 
Huvudkaraktären i boken är killen Halvan. Halvan beskrivs i bilderna som en kortklippt rödhå-

rig och fräknig kille., som bär jeans, keps, gymnastikskor och tröja. Som sopgubbe har Halvan 

orangea arbetskläder, ett bälte, handskar och en orangea keps. Halvans pappa beskrivs likadant 

som Halvan med stereotypa kläder som jeans och t-shirt. Mamman och flickan i boken beskrivs 

med att mamman har blont, halvlångt hår och bär jeans och en grön munkjacka. Medans flickan 

har tröja och byxor som är lila. Tröjan har ett hjärta tryckt på framsidan. Även flickans hår är 

blont och halvlångt. Flickans utseende följer den kvinnliga normen medans mammans klädsel 

är mer neutral i sin framtoning.  
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     Freddie i boken är sopgubben som mest finns bakgrunden. Utseendemässigt beskrivs han 

med samma orangea arbetskläder som Halvan bär fast med en lila keps. Könsrollerna framställs 

på ett könsstereotypt vis även om mammans klädsel bryter lite så beskrivs hon ändå feminint 

med sitt halvlånga hår. I slutet av boken förstärks ytterligare bokens könsstereotypa fokus då 

Halvans beskrivs leka med svärd, lego, dinosaurier och bilar, alltså typiska pojkleksaker. Detta 

bekräftar Nikolajeva (2000) i sin studie då den könsstereotypa bilden i barnboken oftast för-

stärks genom färger på leksaker eller kläder. Eller även  med typiska pojkleksaker som i denna 

boken.  

 

Hur synliggörs diskurser om genus och makt? 
Genom hur mamman och flickan i boken har satts i en hjälplös roll gentemot sopgubbarna så 

visar detta en underordnad i det hierarkiska genussystemet. Hirdman (2003) beskriver detta 

genuskontrakt som att flickan överlåter sin makt till pojken och uppträder undfallande och pas-

sivt. Även i en av Kårelands (2005) bokanalyser framkom motsatsen mellan kvinnlig passivitet, 

väntan  och manlig aktivitet. Att förringa sin egen betydelse och nedvärdera sig själv är något 

som förekommer ofta bland kvinnliga gestalter i litteraturen.  

     Boken beskriver vilka sysslor jobbet  som sopgubbe kan innefatta. Halvan är huvudpersonen 

och de andra har bara en liten roll i handlingen. Boken har ett tydligt genusstereotypt fokus 

genom hur karaktärerna beskrivs utseendemässigt och hur de agerar. Halvan agerar aktivt och 

visar inga känslor i boken. Davies (2003)skriver att barn indoktrineras in i kvinnlighet och 

manlighet genom de diskursiva praktiker vi lär dem att använda för att skapa sin identitet. Så 

även om egenskaperna inte är medfödda hos individerna så är de inbyggda i samhället och ger 

därför ramar och förutsättningar för våra liv. Makten ligger  i den manliga normen i boken. 

Halvan blir en hjälte när han hjälper flickan och hennes mamma. Halvan har i sin lek egenskaper 

från Nikolajevas (2004) schema som skyddande, självständig, aktiv och stark.  

 

 
Analys av: Tilda med hallonsaft och tjejkraft 
 

Handling:  
Tilda fyller år samtidigt som sin jämnåriga kusin Agnes, och ska fira detta med att tälta med 

deras kompis Fia. Men först så ordnar Agnes mamma med kalas där hon bakar en fin tårta med 

silverkulor och gelehallon. Denna tårta förstör sedan Agnes storebror Anton och senare retar 
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han även tjejerna för paketen de fick som innehöll dockor, hästar och rosa prinsessklänningar 

som Agnes mamma hade sytt själv. 

På kvällen vid tältningen så försöker killarna skrämma tjejerna men Tilda kommer då på en 

ramsa samtidigt som de klär ut sig i sina prinsessklänningar och glitterslöjor. Detta ger bra 

resultat genom att tjejerna lyckas skrämma både killarna samt även tjuvar som tog dem för 

häxor. 

 

Hur framställs könsroller? 
Karaktärerna i boken skiljs tydligt åt när det gäller killar och tjejer utefter utseende. Tjejerna 

klär sig feminint genom sina färgglada kläder samt utrustade med fina smycken. Killarna har 

färglagts med mörka färger, och en av killarna har i en av bilderna en dinosaurie i sin hand. 

Tjejerna beskrivs i vissa av bilderna som strålande lyckliga som när de öppnade sina presenter 

och såg dess innehåll av klänningar, hästar och trollspön. 

 

Bokens syfte beskrivs på baksidan som ett försök till att öka jämställdhet mellan pojkar och 

flickor. Flickorna beskrivs som modiga, påhittiga och lekfulla. Men samtidigt förstärks många 

skillnader mellan könen i deras dialoger. Agnes storebror Anton uttrycker till exempel i början 

av boken att han tycker att tjejerna är urlöjliga. Även bilden på Anton förtydligar detta med 

hela hans kroppsspråk och ansiktsuttryck. När Anton förstör tårtan så visar de kvinnliga karak-

tärerna tydliga ledsna uttryck medans Anton ser nöjd ut över sin bedrift. En av tjejerna börjar 

även gråta då hon tror att killarna vet om att de ska tälta på kvällen. Boken beskriver många 

situationer då tjejerna visar sina känslor som till exempel att vara ledsen. Enligt Nikolajeva 

(2004) så hör emotionalitet till den kvinnliga sfären och de manliga karaktärerna är i huvudsak 

känslokalla. Det stämmer in i boken då killarna beskrivs som tuffa och retfulla. 

Klänningarna som tjejerna fick i present beskrivs i boken att de är sydda av Agnes mamma. 

Detta följer genuskontraktet då att sy är en typiskt kvinnlig syssla.    

Poliserna i boken beskrivs både med text och på bild med manligt kön, och detta är en typiskt 

manlig könstypisk rollfördelning. Kåreland (2004) menar att vare samhälle vilar sig på en ge-

nusordning, med andra ord där mönstret mellan sysselsättning och beteende  som står i relation 

till manlighet respektive kvinnlighet .                    
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Hur synliggörs diskurser om genus och makt? 
Boken är ett försök till att främja jämnställdhet mellan flickor och pojkar och genom hur tjejerna 

framställs som modiga och driftiga. Men samtidigt så lyser det igenom då tjejerna måsta ta till 

magiska krafter för att bli starka och modiga. Dessa krafter hämtas genom att dricka hallonsaft 

och att sjunga en magisk ramsa som handlar om tjejkraft. Det är som om de måste ta till nåt 

yttre hjälpmedel för att få tillträde till killarnas normativa sfär genom att vara modiga, tuffa och 

uppfinningsrika. Enligt Nikolajeva (2004) så är det vanligt att kvinnliga figurer tillskrivs vissa 

manliga egenskaper, men att de senare av den patriarkala omgivningen forceras tillbaka till 

normativiteten. Så styrkta med hallonsaft och en magisk ramsa så lyckas tjejerna skrämma iväg 

både killarna och tjuvar medans killarna i boken inte behöver dessa metoder för att agera modigt 

och självsäkert.  

Agnes storebror Anton förstör Agnes och Tildas födelsetårta och både tjejerna och mamman 

visar upprörda känslor. Flickorna är ledsna medans mamma visar ilska. Medans Anton inte 

visar någon ånger utan rentav ser nöjd ut. Flickorna gömmer sig bakom mamman och säger inte 

ifrån till Anton över hur ledsna de är. När tjejerna öppnar sina paket så ondgörs sig Anton till 

sin lillebror över hur glitter och sånt inte är riktiga grejer. Tjejerna  ser förvirrade ut och säger 

ingenting för att försvara detta medans Anton ser bestämd ut i sin åsikt.  

Antons lillebror berättar att han också gillar glittriga saker . Detta upplever Anton som att flick-

orna förstör hans lillebror. Detta kan relateras till Foucaults (1993)  teori om att det finns en 

maktspänning i alla relationer, men även hur talet kan vara ett maktmedel som skapas av makten 

och i detta fallet som ett hinder för en motståndskraft. Men även Hirdman (2003) menar att 

flickans normativa roll är att vara underordnad i det hierarkiska genussystemet.  

 

5.  Metoddiskussion 
 
När jag analyserat de sex bilderböckerna så har mitt fokus varit att försöka vara objektiv, sam-

tidigt så är det oundvikligt att inte kunna bortse från att jag inte är helt neutral genom mina 

värderingar, förkunskaper, kontra förväntningar när jag utförde analysen av böckerna. 

För att försöka undvika en låg reliabilitet i min studie så har jag försökt vara tydlig genom att 

beskriva hur jag kommit fram till de analyser, resultat och slutsatser som min studie innehåller. 

Men även att jag har kunnat motivera mitt metodval samt redogjort för forskningsprocessen så 

läsaren kan förstå hur jag resonerat och tänkt. 
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     Validitet, att mäta det som ska mätas och detta med hjälp av valda metoder är beroende av 

mig som forskares egna tolkningar i relation till valda teorier (Bryman, 2011). Men genom att 

jag lagt stort fokus på att mitt valda syfte och frågeställningar är i relevans med  valda teorier 

så är det en hög tillförlitlighet i det studien ämnar att belysa.  

När det gäller generaliserbarhet så är möjligheten att genom ett urval få fram slutsatser om 

sammanhanget urvalet ingår i, alltså i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till lik-

nande sammanhang (Bryman, 2011). Detta blir svårt i min studie då den är gjord på ett för litet 

urval av bilderböcker, så den har ingen hög generaliserbarhet. Bryman (2011) skriver då man 

begränsar sitt urval så begränsar man även bredden av resultatet. Så med detta i åtanke är jag 

medveten om att sex bilderböcker inte kan representera all barnlitteratur. 

     Gilje och Grimen (2007) beskriver att bilder och texter analyseras på personlig basis, och 

förväntningar som författarna/författaren har till texten är en viktig del för hur resultatet ska 

tolkas. Här kan en parallell dras till hur jag förväntade mig ett resultat som sedan liknar det 

resultat jag fick, och därmed blev resultatet som det faktiskt blev. Vidare menar även Gilje och 

Grimen (2007) att människan aldrig kan beskrivas som ett tomt papper utan ord och mening, 

utan alla människor har med sig erfarenheter som är unika, och dessa erfarenheter består av en 

förförståelse för en mängd av sammanhang, och utan en förförståelse så kan man inte skaffa sig 

en förståelse. 

     Jag upplever att mitt metodval i form av text och bildanalys är rätt metodval i relation till 

studiens syfte, och detta eftersom mitt empiriska material består av bilder och skrivna texter. 

Hade jag använt mig av intervjuer eller observationer så hade det inte gett mig svar på mina 

frågeställningar om hur könsroller framställs eller hur vida diskurser om makt eller genus kan 

uttryckas  i bilderböckerna. Men jag måste betona att analysen av böckerna är min tolkning, en 

annan forskare med samma bilderböcker som jag analyserat kan få fram ett helt annat resultat. 

 

5.1  Resultatdiskussion 
 
Sex bilderböcker är såklart för få bilderböcker för att kunna företräda all barnlitteratur. Men 

oavsett det så har mitt analysmaterial varit representativt för att få fram svar efter mitt syfte och 

mina frågeställningar. Mitt syfte var att undersöka bilderböcker utgivna på 2000-talet ur ett 

makt och genusperspektiv. Studien försökte belysa hur normöverskridande och stereotypiska 

beskrivningar  ter sig i både bilder och text genom att fokusera på utseende, känslor, miljöer, 

utseende, egenskaper när det gäller genusskapande. De stereotyper jag har fokuserat på härrör 
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från Nikolajevas (2004) abstrakta schema där det framgår hur könsstereotyper framställs. Men 

främst har jag använt schemat som en grund att inspireras av. 

    Studien visade att det finns bilderböcker med ett neutralt makt och genusperspektiv i den 

meningen att de målinriktat går emot de traditionella genusnormerna om manliga och kvinnliga 

beteenden och egenskaper (Kåreland, 2013). Böckerna Billy och den mystiska katten och Lill-

Zlatan och morbror raring visar upp få könsstereotyper, på det viset som Nikolajeva (2004) 

påtalar könsstereotyper på. Istället uppvisar dessa böcker ett gränsöverskridande när det gäller 

egenskaper och handlingar som går emot normen hur män/pojkar och kvinnor/flickor ska vara. 

Detta gestaltas främst genom att både manliga och kvinnliga karaktärer framställs med både 

kvinnliga och manliga egenskaper. Men framförallt visades pojkarna har ett mjukare beteende 

genom att de var mer lugna, omtänksamma och emotionella, medans flickorna visade mer mo-

diga, tuffa och sportiga egenskaper. 

     Tilda med hallonsaft och tjejkraft är en bok som försöker öka jämställdheten mellan pojkar 

och flickor, men likväl som flickorna agerar modiga, driftiga och fantasifulla så framställs poj-

karna stereotypt manligt. Detta är egenskaper som är genusstereotypa och som beskrivs i Niko-

lajevas (2004) abstrakta schema som att pojkar är högljudda, aktiva och starka. Genom hur 

tjejerna är passiva gentemot Antons hyss och inte protesterar högljutt så understryker detta hur 

kvinnor och tjejers talutrymme inte är lika mycket värt som män och pojkars, detta upprätthåller 

normen att kvinnor ska vara undergivna männen. Männen och pojkarna tystar och avbryter, och 

det är kvinnorna och flickorna som förblir tysta. Detta är enligt Nikolajeva (2003) en del i den 

kvinnliga normen att vara eftergiven, foglig och lydig. Så efter fokuset att göra en mer jämställd 

bok så är min uppfattning ur ett genus och maktperspektiv att boken inte håller måttet. Pojkarna 

beskrivs har en dålig syn på flickorna, och det framställs ok för Anton att sabotera tårtan samt 

tala illa om tjejer utan att någon rollkaraktär i boken reagerar. 

     I böckerna kvällen när pappa lekte och så gör prinsessor visade sig könsstereotyperna för-

stärkas  genom sin majoritet av manliga karaktärer och hur de framställdes, detta går hand i 

hand med Kårelands (2005) studie om att yngre barn oftare möts av fler manliga huvudkarak-

tärer i speciellt bilderböcker. Men boken så gör prinsessor visade även en prinsessa med ett 

normöverskridande beteende genom sina aktiviteter. Kåreland ( 2005) beskriver hur egenskaper 

som till exempel rationalitet, styrka och aggressivitet har historiskt stått i relation till det man-

liga könet, medans mjukhet, känslosamhet och svaghet till det kvinnliga. Vidare skriver Kåre-

land (2005)  hur en barnbokskaraktär kan inneha dessa egenskaper men utan att för den sakens 

skull vara genusstereotypisk. Ett exempel är Per Gustafssons huvudkaraktär i Så gör prinsessor. 

Här ser man huvudpersonen som en vanlig prinsessa  samtidigt som historien utmanas av att 
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prinsessan befriar en tillfångatagen prins samt älskar att spela ishockey. Prinsessan utmanar alla 

gränser genom att vara en modig, tuff och aktiv prinsessa. Detta gör det omöjligt att placera 

prinsessan i en given genusordning då hennes egenskaper och beteende inte stämmer med de 

normer som finns i samhället på hur en flicka borde uppträda. 

     Då genus som forskningsämne blivit vanligare sen 60-talet  så kanske det finns en större 

genusmedvetenhet av bilderboksförfattarna. Därav kanske vi ser ett resultat i bilderböckerna 

där det finns en positiv mängd av gränsöverskridande även om böckerna innehåller en stor del 

av stereotyper. 

     I boken Här kommer sopbilen agerar Halvan på ett typiskt manligt vis genom sitt utseende, 

beteende och intresse för att köra sopbil. Varje samhälle vilar på en genusordning, en upprep-

ning mellan sysselsättning och beteende som relateras till manlighet och kvinnlighet (Kåreland, 

2005). Men halvan visar även omtänksamma egenskaper då han hjälper flickan att hämta sin 

nalle. Mamman och flickan i boken har en liten framträdande roll i bokens handling och fram-

ställs som passiva och väntande på sin hjälp. Kårelands (2005) studie visade att barn ofta möter 

manliga karaktärer i bilderböcker, detta stämmer överens med boken här kommer sopbilen. 

   Barnlitteratur, men även litteratur i allmänhet är en spegel gentemot hur de kulturella värde-

ringar som finns i samhället ser ut. Barnböcker synliggör även sociala mönster samt betonar 

vad som anses vara manligt och kvinnligt, men även hur män och kvinnor bör uppträda och 

vara. Så genom att barnlitteraturen skapar indirekta erfarenheter som barnen anammar när de 

skapar kön, så är det av vikt hur manlighet och kvinnlighet gestaltas och framställs i dem (Kåre-

land, 2005).  

     Några av böckerna i min studie visade ett förändrat könsrollsmönster genom att flickorna 

uppträdde modigt, kaxigt och påhittigt medans pojkarna framställdes mer omtänksamt, hjälp-

samt och lugna. Men majoriteten av böckerna visade tyvärr ett budskap om traditionella 

könsmönster. Kommer barn övervägande kontakt med dessa stereotypa barnböcker som till 

exempel Tilda med hallonsaft och tjejkraft där killarna ställer till med förtret utan att någon 

reagerar samt hånar tjejerna som urlöjliga så skapar detta en förväntan om att flickor/kvinnor 

ska anpassa sig till pojkarnas/männens åsikter och agerande och verka undergivna medans män-

nen/pojkarna utövar makten gentemot flickor/kvinnor.  

     I  skolans läroplan (Lgr11) står det att förskolan ska motverka könsmönster och att pojkar 

och flickor ska ha samma chans att utveckla och pröva intressen och förmågor utan att de ska 

uppleva sig begränsade av stereotypa könsroller. Så genom att barn lär sig vad som är rätt och 

fel beteende för respektive kön genom att ta efter föräldrar och andra vuxna , men även från 
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vad som förmedlas från barnböcker (Elvin-Novak &Thomson,2003), så är det viktigt att för-

äldrar och pedagoger har detta i åtanke när de läser för barnen. 

 

 
5.2   Slutsatser 
 

I min studie så visade resultatet av analysen av de sex bilderböckerna att barn möter fler manliga 

än kvinnliga karaktärer. Detta stödjer Kårelands (2005) teori om att yngre barn träffar på fler 

manliga huvudkaraktärer, och speciellt i bilderböcker. Huvudkaraktärerna i en bok är endast  

karaktärer i  en bok för oss vuxna, men min tro är att barn ser inte bara en karaktär. Därav är 

det viktigt att både flickor och pojkar finns representerade jämnt i karaktärerna i bilderböckerna 

då studier visar att barn gärna finner en karaktär i bilderboken som barnet gärna identifierar sig 

med. Men även att de kvinnliga huvudkaraktärerna får vara kvinnor och inte en kvinna med 

manliga egenskaper. Förhoppningsvis kan detta ge en bredd till barnen när de ska välja ut 

böcker och minska obalansen i könsfördelningen i bilderböcker. 

     Och genom att vuxna omkring barnen är medvetna och kan styra vilka bilderböcker de väljer 

att läsa för barnen så kan vi påverkar barn i positiv riktning när det gäller värderingar, normer 

och förebilder. 

 

5.3    Vidare forskning 
 
Genus i bilderböcker samt maktperspektivet är ett viktigt område att fortsätta att forska inom. 

Då min studie var så liten medans det finns oändligt med bilderböcker från 2000-talet så anser 

jag det viktigt att göra ett fördjupat arbete med en större andel  bilderböcker då vi vet att barn 

påverkas av dem stereotyper och normer som bilderböckerna sänder ut.  

 

 

 

 

 
 
  
 



 30 

5.  Referenslista   
 

Aina, O-E. & Cameron, P-A. (2011). Why Does Gender Matter? Counteracting Stereotypes 

Watch young Children. Dimensions of Early Childhood.butler 2007 genus textanalys 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., rev. Uppl.). Malmö: Liber 

Burr, V. (2003). Social constructionism 2. Ed. London: Routledge Oxford 

Butler, J.(2007). Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos 

Butler, J.(2009). Frames of war: When Is Life Grievable? London: Verso 

Connell, R. (2009). Om genus. Göteborg: Daidalos 

Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber 

Elwin-Nowak  

Foucault, M. (1993). Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid college de France den 2 

december 1970, översatt av Mats Rosengren, Moderna franska tänkare 15, Stock-

holm/Stehag 1993 

Fredriksson, K. (1999). Genus och litteratur – En studie av högläsningslitteratur i grundsko-

lans åk 3. Norrköping: Linköpings Universitet 

Giddens, A. (2014). Sociologi (5:e uppl.). Lund: Studentlitteratur 

Gilje, N, & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. (3. Uppl. ) Göteborg: 

Daidalos 

Gustavsson, P. (2003). Så gör prinsessor. Stockholm: Natur och Kultur 

Hagemann, G. (2002). Citizenship and social order. Gender politics in twentieth – century Nor-

way and Sweden, Womens History Rewiew, 11 (3), 417-429 

Hirdman, Y. (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former. (2 rev. Uppl.). Malmö: Liber  

Jonsson, O-G. (2010). Bilden och texten: en studie av ljusets och seendets pedagogik. Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet, 2010 

Josefson, H. (2005). Genus – Hur påverkar det dig? Stockholm: Natur och kultur 

Korpi, W. (1985). Handling, resurser och makt: om kausala och finala förklaringsmodeller i 

maktanalys. Stockholm: Institutet för social forskning vid Stockholms universitet 

Kåreland, L. (2001). Möte med barnboken. Stockholm: Natur och kultur 

Kåreland, L, & Lindh – Munther, A. (2005). Modig och stark – eller ligga lågt, skönlitteratur 

och genus i skola och förskola. Stockholm: natur och kultur 

Kåreland, M. (2013). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur 



 31 

Kåreland, M. (2015). Skönlitteratur för barn och unga. Lund: Studentlitteratur 

Lenz Taguchi, H., Boden, L & Ohrlander, K. (red.) (2011). En rosa pedagogik: jämställdhets-

pedagogiska utmaningar. (1.uppl.) Stockholm: Liber 

Lindenbaum, P. (2006). Lill-Zlatan och morbror raring. Stockholm: Rabén & Sjögren    

Skolverket (2012) Lgr 11 (elektronisk) Tillgänglig www.skolverket.se/publikationer/lgr11 

SOU 2006:75. Jämnställd förskola – om betydelsen av jämnställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete. Slutbetänkande från Delegationen för Jämnställdhet i förskolan. 

Stockholm: Fritzes. Hämtad den 23/3-2019 från: www.regeringen.se 

Stark, U. (2004). Kvällen när pappa lekte. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Stenberg, B. (2007). Billy och den mystiska katten. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Thomsson, H., & Elvin-Nowak, Y. (2003). Att göra kön: Om vårt våldsamma behov av att vara 

kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonniers förlag 

Nikolajeva, M. (2003). Auktoritära män och otillförlitliga kvinnor. Genus och berättande. I L-

Å. Skalin (red): Berättaren: En gäckande röst i texten. Örebro universitet 

Nikolajeva, M. (2004). Barnbokens byggklossar. 2., (rev. Och utök.) Uppl. Lund: Studentlitte-

ratur 

Nikolajeva, M. (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur 

Norlin, A. (2003). Halvan – Här kommer sopbilen. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Wahlberg, M. (2011). Genus och bilderböcker – En jämförelse av könsstereotyper 1950-tal och 

2000-tal. Malmö: Malmö högskola 

Wilke, C. (2004). Tilda med hallonsaft och tjejkraft. Täby: AB bokförlaget Lilla e 

Österlund, M. (2008). Kavat med känslosam. Den komplexa bilderboksflickan i Pia Lindenbaus 

Gittan-triologi. I maria Andersson och Elina Druker (Red.). Barnlitteratursanalyser. 

Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 


