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Denna forskningsstudies syfte är att analysera hur det kvinnliga och manliga 
framställs i bilderböcker. Studien går ut på att undersöka hur genus gestaltas i både 
äldre och moderna bilderböcker. Detta har sedan jämförts för att se hur förändringen 
har varit de senaste 100 åren. Den äldre barnlitteraturen representeras av Elsa 
Beskows inflytelserika författarskap och de moderna böckerna har valts utifrån deras 
popularitet på 2000-talet. I studien ingår sex bilderböcker som har analyserats från 
samma utgångspunkter. Jag har kommit fram till att framställningen av kvinnligt och 
manligt i böckerna hänger tydligt ihop med hur samhället ser ut. De moderna 
bilderböckerna är mer medvetna om genusproblematiken och stereotyper är inte lika 
framträdande som i de äldre böckerna. De studier som tidigare har gjorts inom ämnet 
har kommit fram till samma sak och i min forskning är även det ett tydligt bevis på 
detta.  

 __________________________________________________________  
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1 Inledning 
Vi skolas in i könsroller redan från födseln. När ett barn har kommit till världen så 

ställs frågan: Vad blev det? Pojke eller flicka? Redan på BB fogas vi människor in i 

roller som följer med oss under livet. Svaret på frågan om vilket kön det är gör att vi 

vet hur vi ska förhålla oss till det. Pojken är en stor krabat medan flickan är en söt 

liten bebis. Gärna ska vi prata med ljus röst till flickan också. (Olofsson, 2007). 

Genom att vi förhåller oss till barnet på olika sätt leder vi in dem på en väg redan från 

födseln. Vi ger inte barnet en egen chans att få ta till sig världen på det sätt de vill. Det 

är vi människor som själva bildar dessa olika fördomar och stereotyper som är 

kopplade till manligt eller kvinnligt. Det är svårt att bryta ett sådant invant mönster 

som manligt och kvinnligt, men det är vi själva som måste uppmärksamma varandra 

på dessa olikheter och erbjuda fler alternativ oavsett vad vi har för kön.  

 En stor del av ansvaret för förhållningen till genus har massmedia. Det är 

genom den som vi och barnen tar del i hur vi ska vara, vad vi ska tycka, vad vi ska 

leka med och mycket mer. Dessa könsroller som förmedlas till oss dagligen tar vi med 

oss och de blir en del av vår vardag. Massmedierna i sin tur skyller ifrån sig att de 

förmedlar ett visst synsätt genom att de menar att de bara ger oss det vi själva har 

skapat. Denna cirkel som uppstår där alla skyller på alla är svår att ta sig ur men som 

med allt annat kan alla göra något. 

 I min inriktning språk och språkutveckling läste jag en kurs där vi fick analysera 

barnlitteratur. Detta väckte mitt intresse och fick mig att tänka tankar och se böcker 

från ett nytt sätt. Detta intresse tillsammans med det viktiga ämnet genus fick mig att 

välja detta ämne till mitt examensarbete. Genus är något som har fått mig att tänka 

till många gånger när jag förhåller mig till barnen som jag arbetar med i förskolan. 

Jämställdhet känns som en självklarhet men ändå är det så svårt att förhålla sig och 

leva upp till den. Det finns mycket att lära vilket gör arbetet med genus intressant och 

lärorikt hela tiden.  

 Medias debatter om genus har lett till att många förskolor har börjat arbeta med 

genus ute i sin verksamhet och barnen påverkas av detta. Arbetet handlar om att få 

bort de traditionella könsmönster som finns och att vi ska se till individer och inte de 

inarbetade könsroller som finns med oss dagligen. Det som är intressant med frågan 

om genus är att många tror att vi helt ska sudda ut alla gränser men jag tror att 

fokuseringen på genus bidrar till att alla ska få chans att vara som de vill vara, få  
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chans att göra det man själv vill. Pojke som flicka ska få leka med bilar, dockor eller  

ha rosa eller blå kläder på sig. De ska även få chans att vara som de själva vill utan att 

tilldelas roller som de inte känner sig bekväma med. Barnen i förskolan kommer 

dagligen i kontakt med bilderböcker, men hur framställs egentligen könen i 

litteraturen? Jag vill få upp ögonen på mig själv och andra pedagoger att granska 

böcker ur ett genusperspektiv och diskutera detta med barnen på förskolan. Genom 

att synliggöra för barnen att det finns olika alternativ kan de medvetet göra det val 

som känns bäst för dem. Genom att fortsätta att arbeta med genus och titta på det i 

nya vinklar, se från 100 år tillbaka till nutid, så tar vi nya steg varje dag mot en värld 

där vi utgår från våra egna intressen.  

 Jag valde Elsa Beskow till min studie för hon är den bilderboksförfattare som 

var med och introducerade den svenska bilderboken i Sverige. Beskow släppte många 

böcker under sin levnadstid och har haft stor betydelse för den svenska bilderbokens 

framgång i Sverige. Beskow lästes och läses fortfarande av många personer och har 

än idag stor betydelse i barnlitteraturen. Rhedin (2001:69) skriver att Beskow var 

före sin tid med att texten och bilderna berättar en historia tillsammans på samma 

sida, vilket då var ovanligt för bilderboken.  

 

 

1.1 Syfte  

Mitt syfte med denna uppsats är att jag vill analysera hur framställningen av manligt 

och kvinnligt har förändrats i barnlitteraturen under de senaste 100 åren. Genom att 

jämföra Elsa Beskows populära böcker med nyutkomna bilderböcker kan denna 

förändring belysas. Syftet är även att vi ska bli medvetna om det genusbudskap som 

barnlitteraturen förmedlar till flickor och pojkar.  

 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att bearbetas är: 

• Hur framställs kvinnligt och manligt i barnlitteraturen? 

• Hur har detta förändrats de senaste 100 åren? 
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2 Forskningsbakgrund 
Under denna rubrik beskrivs bilderbokens uppkomst och utveckling i Sverige. Jag 

förklarar även genus betydelse och hur den framställs i barnlitteraturen.  

 

 

2.1 Bilderboken 

Den första svenska bilderboken utkom 1882 då Jenny Nyström illustrerade 

Barnkammarens bok. Boken var tidstypisk med sin fosterländskhet och innehåller 

barnkammarrim och ramsor tryckta i färg. Det var då i slutet av 1800-talet som 

bilderboken fick sin egen genre inom barnlitteraturen. Böckerna fick fler och fler 

läsare och bredden på publiken gjorde att bilderboken hade stor betydelse för 

bilderboksutgivningen. Barnlitteraturen togs mer och mer på allvar och flera 

kulturpersonligheter menade att barn behövde möta litteratur och konst redan i tidig 

ålder (Kåreland 2005:40-44). Andersson (2008:57) skriver att vid den första 

guldåldern i svensk barnlitteratur, runt sekelskiftet 1900, skrevs flera av Elsa 

Beskows bilderböcker. Under den perioden efterlystes svensk barnlitteratur där 

miljöer och traditioner skulle kännas igen av barnen, och Beskow var en av de 

framträdande. Nikolajeva (2000:46) skriver att Elsa Beskow introducerade nya drag i 

bilderboken när hon utgav sina första böcker i början på 1900-talet. Hon använde sig 

av sidytor som var fullmålade med bilder. Beskow använde sig mycket av skogen och 

naturens detaljrikedom som en del i berättelsen. Hon kompletterade texten med sina 

detaljerade bilder som berättar mer än vad texten säger. Nettervik (2002:175) skriver 

att den andra guldåldern som inleds i barnlitteraturen i Sverige skedde under år 

1945. Det var efter andra världskriget som flera normer började brytas och flera 

betydelserika författare uppkom. Det var i samband med detta som Pippi 

Långstrump av Astrid Lindgren gjorde debut i världen, en bok som har haft stor 

genomslagskraft i Sverige med sin normbrytning.  

 Nettervik (2002:67) beskriver en bilderbok som en bok med stora bilder som 

har en dominerande roll, minst en bild per uppslag är ett bra riktmärke. Nettervik 

skriver att bilderboken idag ses som något självklart. Böckerna har välgjorda och 

detaljrika bilder och finns i ett stort utbud. Nikolajeva (2004:57) skriver att de 

typiska handlingsförloppen i barnlitteraturen är först att huvudpersonen är hemma 

och sedan gör ett slags uppbrott hemifrån för att komma ut på äventyr för att sedan  
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avsluta med en hemkomst. Nikolajeva menar att i hemmet finns det trygghet men 

ingen spänning därför ger de sig iväg på äventyr. När de kommer bort är det 

spännande men farligt och de måste ta sig hem igen, oftast med nya kunskaper eller 

värdefulla skatter. 

 Nettervik (2002:99-100) menar att en bok speglar tidsepokens samhällssyn och 

författarens människosyn och ideologi. Den tidiga barnlitteraturen var till för att 

fostra barnen till dugliga samhällsmedborgare. Under 1600- och 1700-talet ansågs 

pojkar viktigare än flickor för de skulle fatta viktiga beslut, medan flickor hade en 

naturlig svaghet och skulle uppfostras till att sköta om hemmet och barnen. Enligt 

Nettervik började mönstret sakta förändras en bit in på 1900-talet. Kåreland 

(2001:97-105) skriver att idyllen var utmärkande i litteraturen under det sena 1800-

talet och det tidiga 1900-talet. Den idyll som skildrades var borgar- och överklassens 

barn med en handling som ofta utspelade sig under sommarlovet, gärna på en 

herrgård på landet. Denna idyll skildrades i barnlitteraturen för att författarnas 

önskan var att barnen skulle få vara barn så länge som möjligt. De ville inte att 

barnen skulle komma i kontakt med lidande, bekymmer eller problem som fanns 

utanför deras värld. Flera av barnen som kom i kontakt med böckerna levde inte i den 

idyllen som beskrevs i böckerna, men det bortsåg författarna ifrån. Den fattigdom 

som uppstod fanns där i lärande syfte för att borgarbarnen skulle vara glada för det 

liv de levde. Kåreland skriver att under hela 1900-talet skedde en utveckling, och 

även en breddning, av den realistiska barnboken. De förändringar som skedde i 

samhället speglades i litteraturen då barnens villkor även där förändrades. Speciellt 

under 1920-talet skedde en förändring då den pedagogiska debatten om 

barnuppfostran resulterade i en friare barnuppfostran. Under 1970-talet utkom flera 

böcker där könsrollsmönstret bröts och där barnen kunde läsa om familjekonflikter. 

Under 1980-talet tonades könsrollsdebatten ner för att åter blomma upp några år 

senare. 

 Nettervik (2002:67) skriver att dagens barn möter bilder i en helt annan 

utsträckning än vad barn gjorde i början på 1900-talet. Dagens barn kommer i 

kontakt med bilder genom olika medier, både genom tidningar och TV. Nettervik 

menar att bilderna som framkommer i TV inte är så konstnärliga som de i böckerna. 

Därför menar hon att bilderboken har en viktig uppgift att förmedla de konstnärliga 

bilder och texter som de innehåller.  
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 En av Sveriges mest betydelsefulla barnboksförfattare Elsa Beskow, född 

Maartman, föddes år 1874 i Stockholm. Hon var den näst äldsta i en syskonskara på 

sex personer. Elsa gifte sig år 1897 med den nio år äldre Natanael Beskow. Hennes 

böcker har hämtat inspiration från hennes eget liv, den miljö och de personer som 

fanns runt omkring henne i livet (Hammar 2002: 9-66). Elsa Beskow har gjort stort 

intryck på bilderbokshistorien och hennes böcker efterfrågas fortfarande. Elsa 

Beskow utgav böcker i över 50 år. Hennes första bok, Sagan om den lilla gumman, 

utkom redan 1897 och den sista bilderboken, Röda bussen och gröna bilen, utkom 

året innan hon dog, 1952 (Kåreland 2005: 46-48). 

 Populära författare under 2000-talets barnlitteratur är Pija Lindenbaum, Jujja 

Wieslander och Birgitta Stenberg. De har alla gett ut böcker som blivit framgångsrika 

och populära bland barn i Sverige.   

 Pija Lindenbaum är född och uppvuxen i Sundsvall. Hon har skrivit flera 

bilderbokssuccéer och fått flera utmärkelser och priser för sina verk. Med Gittan och 

gråvargarna tilldelades hon år 2000 Augustpriset för bästa barn- och ungdomsbok. 

(http://www.norstedtsforlagsgrupp.se) Birgitta Stenberg föddes i Stockholm och 

växte upp i Visby. Hon har inte bara skrivit barnböcker utan även bland annat 

romaner och självbiografier. Under år 2005 tilldelades hon Selma Lagerlöfs 

litteraturpris för sitt författarskap. (http://www.norstedtsforlagsgrupp.se) Jujja 

Wieslander har tillsammans med sin man Tomas Wieslander skrivit flera barnböcker 

tillsammans. Jujja Wieslander är en av dagens stora barnboksförfattare i Sverige. 

Jujja fick 1993 tillsammans med Tomas Expressens barnbokspris Heffaklumpen för 

deras insatser för småbarnskulturen. (http://www.nok.se)  

 

 

2.2 Genus 

Hirdman (2001:11-16) skriver att genus ursprungligen kommer ifrån latinets gen-ere 

som betyder sort, kön, släkte, slag. I Sverige fick ordet sitt stora genombrott under 

1980-talet då det började användas mer och mer. Innan dess har det används i 

Sverige inom språkläran för att beteckna han, hon, den och det. Genom att den 

amerikanska kvinnoforskningen började bli känd över hela världen behövdes ett ord 

som kunde översätta engelskans gender. Ordet genus valdes för att det ordet inte 

hade någon innebörd på ett sådant sätt att det kunde misstolkas åt något håll. Det  
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nya ordet sätter fokus på det som man inte sett tidigare, bland annat hur människor 

formas och hur de formar sig till man och kvinna. 

 Hirdman anser att genus är ett bättre ord att använda än könsroller och socialt 

kön. Ordet könsroll ger sken av att kvinnor och män frivilligt väljer roller som de kan 

göra sig fria ifrån när de själva vill. Hirdman menar att varje människa föds in i det 

genussystem som redan har definierat vad som är kvinnligt och manligt. Därför 

menar Hirdman att kön är något man föds med medan genus är något man formas 

till.  

  Hirdman (2001:26-76) delar in förståelsen av genusskillnader i tre olika 

kategorier. Mannen är normen i samhället och blir därför modellen för hur en 

människa ska vara, kvinnan ses som undantaget. Hirdman betecknar normmannen 

som A där de tre olika kategorierna jämförs med A. Den stereotypiska kvinnan 

benämns därför som A – icke A, där A är mannen och icke A= inte man. A – a, där a 

betyder ofullkomlig eller defekt man. Den sista kategorin A – B, där B betyder 

mannens motsatts eller annan sort.  För den stereotypa mannen finns det bara en 

grundprincip, han är inte kvinna.  

 Olofsson (2007) menar att det här med genus är ett svårt begrepp. Olofsson 

skriver om könsblindhet och menar att man ser till undantagen och inte till de 

mönster som finns. Vi är skolade sedan vi var små att flickor och pojkar är på ett visst 

sätt och det kan ofta vara svårt att se de könsmönster vi trots allt lär barnen.  

  

 

2.3 Genus i barnlitteratur 

Enligt Nikloajeva (2004: 129-133) väcktes intresset för genus i barnlitteraturen under 

1960- och 1970-talet. Då beskrevs könsrollerna genom att man analyserade 

litteraturens sätt att framhäva flickor och pojkar. Då utgick man från det stereotypa 

och studerade avvikelser från detta. Nikolajeva menar att maskulina och feminina 

egenskaper är uppbyggda på motsatser. Men påpekar att alla litterära personer inte 

följer dessa mönster utan det finns undantag, då ses de som undantag inte som något 

normalt. Det manliga är det som ses som normen. Detta kan visa sig genom att pojkar 

får mer frihet i litteraturen än flickor. Därför menar Nikolajeva att mycket av 

genusforskningen handlar om hur flickor blir behandlade i litteraturen. Generellt 

finns det en tendens att flickor marginaliseras i litteraturen medan pojkar får större 

utrymme. Det kommer mer och mer studier angående pojkar då de också blir utsatta  
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för stereotypisk behandling.  

 Toijer-Nilsson (1985:100) menar att den stora förändringen, ur genussynvinkel, 

skedde år 1965. Det var först då det började debatteras och efterlysas mer böcker som 

inte var stereotypiska. Startskottet i debatten var Kerstin Thorvalls artikel ”Bor alla 

barnboksförfattare i Tomtebolandet?”. Med den ville hon markera att alla mammor 

inte ville vara bullbakande hemmafruar.  

 Nettervik (2002: 110) skriver att det som klassaas som en typisk flick- eller 

pojkbok inte behöver handla om samma kön som läsaren, även om det ofta är så. 

Nettervik menar att en bok skriven för en pojke domineras av spänning och äventyr. 

Pojken ska vara en hjälte, som är på de godas sida, som inte är rädd för något utan tar 

sig an alla äventyr som finns. En typisk bok för flickor handlar ofta om familjen och 

vardagen. Flickorna ses bland annat som lydiga, stillsamma, husliga och hjälpredor 

som löser vardagens bestyr. De första typiska flickböckerna som kan ställas mot den 

typiska pojkboken utkom i mitten på 1800-talet i England och Amerika. Nettervik 

menar även att flickor tidigt kunde läsa de som klassas som pojkböcker medan pojkar 

fortfarande inte läser flickböcker.  

 

 

3 Metod 
Under följande kapitel beskrivs och förklaras vilka metoder som jag använt till denna 

studie.  

 

 

3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie har haft sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsstrategin. Stukát 

(2005:32) menar att det viktigaste i den strategin är att tolka och förstå de resultat 

som framkommer. Materialet bearbetas och analyseras där forskarens tankar och 

erfarenhet spelar stor roll för resultatet. Denscombe (2000:244) menar att en viktig 

del i forskningen är jaget. Jaget är en del av mätinstrumentet i både insamling av 

material och analysering av det. Denscombe skriver att datan bara blir till data när 

den används och tolkas av forskaren.  

 Stukát (2005) och Denscombe (2000) skriver om olika metoder för att skriva ett 

forskningsarbete. Antingen använder man sig av kvalitativa eller kvantitativa  
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forskningsstrategier. Den kvalitativa strategin, som använts i denna studie, har sin 

centrala punkt i orden medan den kvantitativa strategin har sitt centrum i siffror. 

Den kvalitativa forskningen är enligt Denscombe småskalig då den kräver mer 

djupgående arbete och har färre deltagare/moment i forskningen.  

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Valet av litteratur till analysen har gjorts med hjälp av bibliotekarie och genom en 

undersökning av barnlitteratur på en förskola i en mellanstor svensk stad. Avsikten 

var att ta fram ett representativt urval av populära, relativt nyutkomna bilderböcker 

för barn i förskoleåldern. Elsa Beskows författarskap valdes eftersom hon är en av de 

första författare som skriver bilderböcker i Sverige och hennes betydelse för denna 

genre är stor. I urvalet av hennes böcker har jag sökt en så stor bred fördelning som 

möjligt mellan könen.  

De böcker som ingår i studien, i utgivningsordning, är: 

Beskow, E. 1901: Puttes äventyr i blåbärsskogen.  

Beskow, E. 1910: Tomtebobarnen.  

Beskow, E. 1918: Tant Grön, Tant Blå och Tant Gredelin. 

Lindenbaum, P. 2000: Gittan och gråvargarna. 

Wieslander, J. 2003: Mamma Mu åker rutschkana. 

Stenberg, B. 2004: Billy och grodan.  

 

Dessa böcker har analyserats ur både text- och bildsynvinkel. Analysen har utgått 

från olika analyspunkter där alla böcker har lästs med samma utgångspunkter. 

Resultatet av dessa har sedan sammanställs och jämförts med varandra. Eftersom 

detta är en småskalig forskning kan resultatet bara läsas med dessa böcker i åtanke, 

andra böcker kan visa ett annat resultat. Urvalet ger en antydan om förändring i 

gestaltningen av genus men eftersom urvalet är ganska litet kan inga långtgående, 

generella slutsatser dras.   
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3.3 Databearbetning och analysmetod 

Hellspong (2001) menar att analys av text kan vara bra för läsaren. Genom att läsa en 

text kritiskt begriper man texten bättre och får en annan syn på den. Hellspong 

skriver om flera olika analysmetoder som man kan använda sig av när man 

analyserar en text och bild. De analysmetoder som passar in till denna studie är de 

som Hellspong benämner ideologikritisk och kunskapskritisk analys. Den 

ideologikritiska analysen syftar till att analysera den sociala och ideologiska 

funktionen. Ideologin handlar om de värderingar som präglar den syn vi har på 

världen, samhället och människan. Hellspong skriver att kritiken inte behöver ta  

avstånd från något utan som i detta fall, göra oss medvetna om en texts 

undermening. Den kunskapskritiska analysen syftar till att du som läsare ska se 

vilken kunskap som texten förmedlar och kunna granska den på ett kritiskt sätt. I 

både den ideologikritiska och kunskapskritiska analysen har genus varit den kunskap 

som denna studie har haft sin utgångspunkt i. De analyspunkter som jag har använt 

för att analysera bilderböckerna har varit följande: 

• Hur ser de manliga och kvinnliga kläderna ut, stereotypiska och tidsenliga? 

• Vilka utmärkande stereotypiska aktiviteter utför kvinnorna och männen? 

Dessa analyspunkter har legat till grund för analysen av text och bild i de böcker som 

ingår i denna studie. Genom att ha samma analyspunkter till alla böcker har de 

analyserats med samma förutsättningar.  

 Eftersom denna studie grundar sig i både resultat av bilderböckernas analys och 

min egen diskussion kring ämnet presenteras dessa tillsammans under kapitel 4.  

 

3.4 Trovärdighet/tillförlitlighet 
Jag är medveten om att Elsa Beskow är den enda författaren av bilderböcker till den 

första studien som gjorts. Bilderböckerna till studien för de moderna bilderböckerna 

har olika författare. Detta val gjordes för att Elsa Beskow fortfarande läses i stor 

upplaga och har haft stor betydelse för den svenska bilderboksläsningen.  
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4 Analys och diskussion 
De böcker skrivna av Elsa Beskow som ingår i denna forskningsstudie är Puttes 

äventyr i blåbärsskogen (1901), Tomtebobarnen (1910) samt Tant Grön, Tant Brun 

och Tant Gredelin (1918). Dessa böcker har valts utifrån deras popularitet och alla 

dessa har haft stor betydelse i barnlitteraturen.  

 Puttes äventyr i blåbärsskogen valdes för att det var med den som Elsa Beskow 

fick sitt genombrott i den svenska barnlitteraturen (Kåreland 1985:48). Enligt bokens 

titel ska Putte på äventyr och då blir det intressant att analysera hur Putte framställs 

när han ska ut på äventyr då äventyr är ett generellt drag i bilderboken enligt 

Nikolajeva (2004:57).  

 I Tomtebobarnen är barnen både pojkar och flickor vilket gör det intressant att 

se hur de framställs då de alla har huvudroller i boken.  

 Det kändes som en självklarhet att ha med någon av Tant Grön, Tant Brun och 

Tant Gredelin böckerna i denna studie då de är de enda som har skrivits som en serie 

av böcker av Beskow. Den första boken valdes på grund av att det är just den första 

och för att där lär man känna karaktärerna och dess personligheter.  

 De moderna böcker som ingår i studien är Gittan och gråvargarna (2000), 

Mamma Mu åker rutschkana (2003) samt Billy och grodan (2004). Dessa böcker är 

populära bland barn enligt bibliotekarien jag har haft kontakt med. Böckerna har jag 

även sett på två förskolor som jag har besökt.  

 Gittan och gråvargarna är skriven och illustrerad av Pija Lindenbaum och är 

den första boken i serien om Gittan. Gittan är en helt vanlig tjej som löser problem 

när hon träffar olika djur. Den första boken valdes därför den kändes intressant då 

det är i den man får träffa Gittan för första gången. Gittan introduceras då för läsarna 

på ett sätt som hon inte gör i de följande böckerna, man tvingas inte att ha en 

förförståelse om hur Gittan ska uppfattas.  

 Mamma Mu åker rutschkana är skriven av Jujja Wieslander och illustrerad av 

Sven Nordqvist. De första Mamma Mu böckerna som utkom skrev Jujja tillsammans 

med sin man Tomas men efter hans bortgång fortsatte Jujja att skriva fler böcker om 

Mamma Mu. Mamma Mu är en ko som inte är som alla andra. Mamma Mu vill testa 

alla spännande saker som barnen gör utan att vara rädd för att misslyckas. Eftersom 

de andra två moderna böckerna handlar om personer och de nuförtiden utges en del 

böcker med djur som huvudperson faller Mamma Mu som ett bra analysval. Mamma  
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Mu är dock inte könsneutral utan är ju en mamma så mitt intresse fastnade på den 

boken för att se om hon framställs som den klassiska mamman. 

 Billy och grodan är skriven av Birgitta Stenberg och illustrerad av Mati Lepp. 

Billy och grodan är en av böckerna i serien om Billy och valdes av bibliotekarien med 

hänvisning till dess popularitet. 

 Analysen i uppsatsen beskriver bland annat vad pojkar och flickor har för kläder 

på sig. Grettve (2008:27-38) menar att kläder har en viktig del i barnets värld. 

Kläderna beskriver barnen i ett socialt och kulturellt rum där de berättar om vad och 

vem barnet är. Kläderna har inte bara ett sätt att visa vilket kön man tillhör utan har 

länge beskrivit vilken klass någon tillhör. Kläder har även varit ett sätt att uttrycka 

uppror, speciellt i förhållandet mellan barn och vuxen. Det är barns sätt att visa 

missnöje och revolution mot den vuxna maktutövningen som ofta uppstår.  

 Henkel (2006:17) menar att det är vi vuxna som förväntar oss att flickor ska 

gilla rosa och pojkar gilla blått. De vuxna har föreställningar om hur flickor och 

pojkar ska vara och barnen lär sig snabbt dessa stereotypa förväntningar. Henkel 

menar att den positiva bekräftelse barnen får när de håller sig inom ramen i den 

tilldelade könsrollen gör att barnen identifierar sig med kvinnliga och manliga färger. 

 Nikolajeva (2000:165-171) menar genom att det är en flicka eller pojke som 

boken handlar om så skapas det förväntningar hos läsaren om vissa beteendemönster 

och hur personen ska vara. Genom att ge en bok en huvudperson har man redan då 

uppställt en förväntning på hur boken ska vara. Ett sätt att undvika detta är att låta 

huvudpersonen vara ett djur eller ett föremål. Nikolajeva menar att ofta får personer i 

böckerna överdrivna könsstereotypa roller. Även om man skulle byta ut en pojke mot 

en flicka skulle handlingen troligtvis inte ha blivit densamma då flickor oftast får 

tillsägelser fortare än pojkar då pojkar oftast förväntas att hitta på bus. Man är mer 

tolerant mot pojkar än mot flickor och tillsägelserna uttalas inte på samma sätt till en 

pojke eller flicka heller. Nikolajeva menar även att förhållanden mellan olika 

personer kräver att huvudpersonen är en flicka eller pojke. Eftersom vi är olika och 

då får olika förhållande till varandra kräver vissa böcker att det är ett visst kön som är 

huvudperson. 
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4.1 Den äldre bilderboken 

De böcker som analyserats inom den äldre bilderboken är alla skrivna i början av 

1900-talet. De presenteras nedan i utgivningsordning med den äldsta boken först.  

 

 

4.1.1 Puttes äventyr i blåbärsskogen 

Puttes äventyr i blåbärsskogen (1901) handlar som titeln beskriver om Puttes 

äventyr när han ska ut i skogen för att plocka blåbär och lingon till sin mamma. Putte 

framställs som en pojke med stereotypiskt blå kläder, shorts och randig tröja. På 

fötterna bär han bruna skor och som huvudbonad har han en röd hatt. 

Blåbärspojkarna, som tillsammans med lingonflickorna framträder senare i boken, är 

klädda i blåa kläder som ser lite smutsiga ut. Det ser ut som att de har varit ute i 

skogen och varit på äventyr. Lingonflickorna däremot har röda och vita klänningar 

med rosiga kinder. De ger intrycket av att de är söta och snälla som gärna ställer upp 

och hjälper till, både i hemmet och att plocka bär. Kläderna är könsbundna då 

flickorna bär kjol/klänning och pojkarna har shorts/byxor.  

 När Putte inte hittar några bär ute i skogen träffar han på blåbärsfar, konungen 

i blåbärsskogen som han vill kalla sig. Blåbärsfar bär blåa byxor, en grön tröja med 

blåa prickar och en blå ståtlig hatt. Håret är vitt och han har även ett långt vitt skägg, 

liknande det vi förknippar med en jultomte. I handen bär Blåbärsfar en lång käpp 

som ger intrycket av makt och att han är beredd på skogens faror. Det är med käppen 

som blåbärsfar gör Putte lika liten som han själv och tar med honom ut på äventyr i 

skogen. Blåbärsfar har makt i skogen, vilket käppen utstrålar, då han kommenderar 

ekorrarna att bära korgarna åt dem då de har blivit för stora för dem att bära. 

Andersson (2008:58-59) menar att Beskow använder sig av pysslingar i både Puttes 

äventyr i blåbärsskogen och Tomtebobarnen  för att skapa trivsel och närhet till 

bilderna. Trots att träden, blommorna och djuren blir stora framställs de som ofarliga 

och pysslingarna blir kompisar med djuren istället.   

 Först under äventyret träffar de blåbärspojkarna som blåbärsfar sätter i arbete 

för att fylla korgarna med blåbär. De får uppmaningar som ”raska på” medan 

lingonflickorna lite senare i boken får uppmaningar att plocka lingonen ”snällt” och 

att de ska vara försiktiga. Lingonflickorna plockar sina bär försiktigt och börjar med 

de som ligger på marken medan blåbärspojkarna klättrar högt och plockar allt de 

kommer åt. Det är även blåbärspojkarna som får följa med Putte i skogen och rida på  
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mössen. De får sitta på ryggarna och rida till lingonflickorna. Lingonflickorna får 

snällt vara hemma hos lingonmor och hjälpa henne med hushållsarbetet. De får inte 

vara ute på äventyr med Putte utan vinkar snällt av honom när det dags att ge sig av 

hemåt. Sedan är det dags att hjälpa lingonmor att fortsätta att ta hand om bären som 

de plockat. Kåreland (2005) menar att pojkars beteende förmedlas som starka och 

aktiva medan flickor förmedlas som passiva och anpassningsbara. Pojkar vill 

upptäcka saker och vara ute på äventyr, de ges oftast större utrymme för handlingar 

och frihet (Kåreland 2005:128-132). Detta syns tydligt genom denna bok då flickorna 

stannar på samma ställe genom boken medan pojkarna får åka iväg på äventyr. Ett 

exempel på detta är när Putte får segla på sjön med blåbärspojkarna i en barkbåt och 

han har aldrig haft så kul lyder texten. När det kommer fram till hyddan där 

lingonmor och lingonflickorna bor så sitter de utanför ”med värdig min en 

lingonmamma så prydlig och fin”. På bilden ser man att de sitter på en bänk och har 

varsitt lingon i handen och gnider dem med en trasa för att de ska blänka och vara 

fina. När Putte kommer fram till blåbärspojkarna i början på boken ropar blåbärsfar 

efter dem så att de ska komma dit. De är alltså ute på äventyr och leker. 

Lingonflickorna däremot står och väntar vid huset när Putte och blåbärspojkarna 

kommer fram dit. De håller sig vid huset hela tiden och kläderna är ett bevis på detta 

då de är rena och fina utan smutsiga fläckar.   

 När de senare plockat korgen med lingonen full så gungar de Putte i spindelväv 

”medan flickorna skratta och sjunga”. På bilden syns Putte som gungar och en 

lingonflicka tillsammans med en blåbärspojke står bredvid och puttar på. Tre 

lingonflickor står vid sidan om och tittar på. De uppfattas som passiva i bilden trots 

att de skrattar och sjunger enligt texten.  

 På uppslaget efter gungningen bjuder lingonmamman på honungslingon som 

hon har gjort till alla barnen. Lingonmamman ses med en stor skål full med lingon 

som lingonflickorna går runt och serverar till blåbärspojkarna. Här är det bara 

lingonflickorna som hjälper lingonmamman att servera. Pojkarna sitter och väntar på 

att bli serverade eller äter för fullt. Det sitter några lingonflickor bland 

blåbärspojkarna men ingen av flickorna ses äta utan de håller bara i tallriken med 

lingonen. Däremot ses flera av blåbärspojkarna med skeden i munnen och de ser ut 

att äta med stor aptit. Dessa hushållssysslor ses som kvinnliga, att kvinnor ska laga 

och servera mat åt de andra.  
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4.1.2 Tomtebobarnen 

Tomtebobarnen (1910) utspelar sig mitt ute i skogen och handlar om tomtefamiljen 

som består av mor och far samt fyra barn. Tomtebobarnen är den enda boken av 

Beskow som handlar om en hel familj och inte har någon speciell 

huvudrollsinnehavare. I boken får man följa med barnen i deras vardag som utspelar 

sig under årets alla årstider. Det första intrycket som ges är att de fyra barnen är två 

pojkar och två flickor. Men efter att ha läst boken noggrant och fördjupat mig i den 

har jag insett att bokens barn är tre pojkar och en flicka. Det minsta barnet ska vara 

en pojke trots sin särk som visas på bilderna. De andra pojkarna i boken bär shorts 

och tröja. Flickan i boken har likadana kläder som den minsta lillebrodern som vid 

första intrycket ses som en flicka. Färgerna på kläderna är gråa och skiljer sig inte 

mellan könen. På huvudet har alla barnen en röd mössa med vita prickar. Flickan i 

boken har ljust långt hår och håret är uppsatt i två flätor längs sidorna. Mamman i 

familjen har en mörkt brun långklänning med vitt förkläde över. Förklädet är ett 

bevis på vad som förväntas av mamman i boken, att hon tar hand om 

hushållssysslorna. Runt axlarna vilar en vit sjal med röda och gröna detaljer.  På 

huvudet bär hon en mer feminin huvudbonad, röd med vita prickar, som är klädd 

med vitt tyg inuti. Pappan i familjen har gråa kläder, byxor och tröja. På huvudet bär 

han en grankotte som ståtar högt i luften. Han har grått hår och grått långt skägg. 

Han har även ett par rejäla kängor på sig som är ett tecken på att han är ute och 

vandrar, jagar och har många utomhussysslor. På bilden när det är vinter är alla 

barnen klädda i vita kläder med grön mössa. Flickan bär en kjol, annars ser de 

likadana ut.  

 På det första uppslaget (s.3) ses hela familjen vara igång med olika saker. 

Mamman och systern håller på med att linda ihop garn medan pappan sitter och 

täljer. De två äldre pojkarna går och marscherar runt dem. Den yngsta brodern sitter 

vid mammans fötter och trär lingon på ett strå. I texten till bilden står det ”far är 

stark och modig, och mor är blid och rar” (s.2). Denna framställning är typisk för 

dessa böcker. Den meningen har fått mycket uppståndelse då de ordagrant visar på 

de könsroller som boken förmedlar. Runt pappan finns det flera olika vassa verktyg 

som följer med honom genom hela boken. Mamman däremot får de mjukare sakerna 

som garnnystan, matlagning och omplåstring som hennes signalement.  

 Det som går emot de typiska könsrollerna är när Kajsa, flickan, flyger på 

fladdermusens rygg. De andra barnen står nedanför och tittar på. I texten avslutas  
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denna mening med ett utropstecken efter att man fått veta att det är Kajsa som flög 

på fladdermusen. Detta ser jag som ett tecken på att läsaren ska lägga märke till att 

det är just en flicka som har gjort det. Det som också går emot de typiska 

könsrollerna i böcker från början på 1900-talet är att flickan i denna bok får följa med 

pojkarna på dagarna. Hon får följa med ut på upptäcktsfärder och lämna hemmets 

trygga vrå trots att hon är flicka.  

 När pappan, iklädd en grankottedräkt, ska ut i skogen och jaga smyger de tre 

äldsta barnen efter och tittar på när han kämpar mot skogens lömska djur, speciellt 

den stora ormen som han stolt besegrar. Barnen blir imponerade, speciellt pojkarna 

Pär och Truls som själva längtar tills de blir stora för att de ska kunna ut och jaga. De 

visas sen hur de övar sig på att jaga myror för att träna inför de större striderna när 

de blir äldre. Trots att flickan var med och tittade på när pappan jagade är det bara 

pojkarna som får leka att de jagar.  

 Hela familjen hjälps åt att tillsammans samla ihop mat som de ska stoppa in i 

skafferiet. I texten står det att det är tomtemors skafferi. Det är alltså hon som står 

för all matlagningen och bestämmer över köket och skafferiet. 

 

 

4.1.3 Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin 

Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin (1918) är Elsa Beskows verk där hon anses 

vara före sin tid i texten. Beskow vågade ta ut svängarna och gå emot det som ansågs 

vara normen. Hon drev med Farbror Blå då han blir förlöjligad vid vissa tillfällen och 

Tanterna är självständiga individer som klarar av att leva utan karlar som försörjare.  

 Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin handlar om tre systrar som blir 

kallade för Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin av stadens barn för att de alltid 

har klänningar med de färgerna på sig. Dessa klänningar är feminina med spets och 

väldigt kvinnliga. Färgerna på kläderna är dock inte de färger som förknippas som 

typiska kvinnliga, förutom Tant Gredelins klänning. Dessa klänningars färg har de 

fått på grund av deras speciella intresse. Tant Grön är den av de tre som tar hand om 

trädgården. Hon krattar med sin gröna kratta, vattnar, snoppar ärter eller skalar 

päron, därav kommer hennes gröna färg till klänningen. Tant Brun tar hand om 

sysslorna i köket. Hon bakar pepparkakor, kokar knäck och kola och var den som 

ansågs vara den snällaste av de tre tanterna. Tant Gredelin satt mest inne på 

kammaren och broderade rosor och violer på stramalj men kunde även vara ute i  
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köket och koka saft eller gelé av blåbär eller svartvinbär. Genom att läsa om dessa 

sysslor kan man genast se att de utför hushållssysslor som är vanliga att kvinnliga 

vuxna gör i barnlitteratur. Mittemot dem bor en gammal herre som kallas Farbror 

Blå, av samma anledning som tanterna, han har alltid blå kläder på sig. Farbror Blå, 

som i denna bok benämns Herr Blå, är den som ser efter Tanterna och vaktar deras 

hus när de inte är hemma.  

 Trots intrycket av snällhet som tanterna ger sken av finns en underton med krav 

på barnen. Det börjar med att boken beskriver ett päronträd som finns i trädgården 

som Tant Grön sköter om. Det hänger över kanten så att olydiga gossar försöker 

klättra upp och ta ett päron. Då får gossarna passa sig och Tant Grön är misstänksam 

mot alla barn som kommer in i trädgården (Bergman 1971: 14-15.)  

I detta stycke ur boken är det pojkarna som gör busstrecken och ingen flicka. På 

bilden kan man se hur en pojke försöker klättra upp på staketet och en flicka och 

pojke står en bit bort och ser förskräckt på när han får bannor av Farbror Blå.  

”En total hjälplöshet blir utmärkande för kvinnorna så snart de kommer utanför sitt 

plank, och då måste Herr Blå träda in som hjälpare och beskyddare” (Sjögren 

1983:85). Sjögren menar att Tant Grön är den som har fått rollen som den manliga i 

sällskapet då hon oftast befinner sig i trädgården. Sjögren menar även att Tant Brun 

är den som ska representera modern då hon utför hushållssysslorna. Tvärtom skriver 

Toijer-Nilsson (2002:110) då hon menar att Tant Gröns roll som ofta fått kallats 

manlig istället är ett tecken på att hon är en kvinna som har mycket kraft i sig. Toijer-

Nilsson menar att Tanterna är tre systrar som kan ta vara på sig själva utan att 

behöva en manlig försörjare. De är istället arbetsamma och effektiva kvinnor då de 

säljer sina trädgårdsprodukter, mat- och bakvaror samt handarbeten och tar hand om 

barn. 

 I denna bok tappar Tanterna bort sin hund Pricken. De delar upp sig och går åt 

varsitt håll för att leta efter Pricken. Tant Brun är den första som träffar på Petter och 

Lotta, barnen som finns med även i de andra böckerna om Tanterna. Petter är klädd i 

vit skjorta, bruna shorts och röda hängslen. Lotta är klädd i en lila klänning och håret 

är flätat i två flätor. Båda barnen är klädda i de stereotypiska kläderna, klänning och 

shorts. I boken blir Tant Grön fast på ett tak men när Petter och Lotta kommer så 

hjälper de henne ner. Att klättra på stegar är inte stereotypiskt kvinnligt, speciellt inte 

i långklänning, men hon väntar på taket för att bli hjälpt ner då hon inte vågade 

komma ner själv. Tant Gredelin skulle passera en spång över bäcken men klev på  
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sidan av den så att hon blev blöt. Då var hon tvungen att ta av sig skon, strumpan och 

kjolen för att de skulle torka i solen innan de fortsatte. Det som räddade henne var att 

barnen Petter och Lotta hittade henne och så fick de gå i vattnet och hålla i Tant 

Gredelin så att hon kunde ta sig tillbaka över spången utan att bli blöt. Tanterna 

behåller Petter och Lotta kvar hos sig då de inte vill tillbaka till Tvätt-Kristin som är 

elak mot dem. För Tanterna behöver en pojke som kan hjälpa Tant Grön i trädgården 

och en flicka som kan hjälpa Tant Brun i köket och Tant Gredelin med syarbetet. 

 Nikolajeva (2000:123-125) menar att i Beskows böcker finns det huvudsakligen 

två typer av miljöer. Den realistiska landsbygds- eller småstadsidyllen som återfinns i 

Tant-böckerna eller den sagomiljö som finns i Tomtebobarnen och Puttes äventyr i 

blåbärsskogen. I Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin skildras miljön i flera 

utomhusscener där plats och tid kan utläsas. De grönskande träden, vitmålade hus 

och den lilla gatan är typiska detaljer som Beskow lyfter fram för att visa på den lilla 

idyll de lever i. I Tomtebobarnen skildrar Beskow den typiska svenska naturen. 

Träden, djuren och tomtarna avbildas med stor detaljrikedom och naturtrogenhet.  

 

 

4.2 Den moderna bilderboken 

De böcker som jag valde för analys från den moderna bilderboken är alla utgivna på 

2000-talet. De analyseras och diskuteras nedan i utgivningsordning där den bok som 

utkom först presenteras först.  

 

 

4.2.1 Gittan och gråvargarna 

Gittan och gråvargarna (2000) handlar om Gittan och hennes äventyr med 

gråvargarna.  

 Kläderna som Gittan har är neutrala i sin färg och form och passar lika bra på en 

flicka som på en pojke. Hon är klädd i en röd luvtröja med ett par mörkt blåa byxor 

till. Det som utmärker sig att Gittan är en flicka är det lite längre mörka och lockiga 

håret. I håret har hon två hårspännen som gör att läsaren ska se att hon verkligen är 

en flicka.  

 I början på boken är Gittan är ute och leker på dagis men vill inte vara med de 

andra barnen för de klättrar på taket och då kan man ramla ner. De försöker att få 

med Gittan men hon sitter kvar i sanden och gräver. Hon är passiv i sitt agerande  
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medan de andra barnen är aktiva. Barnen som hoppar från taket är både flickor och 

pojkar och bland dem syns inga olikheter eller stereotypa roller.  

 Personalen och barnen går ut på promenad och längs vägen stöter de på en 

hund, ett dike att hoppa över och maskar som man kan leka med. De andra flickorna 

och pojkarna klappar hunden, hoppar över diket och leker med maskarna men Gittan 

vågar inte. Gittan går sin egen väg och man får intrycket av att hon blir utanför bara 

för att hon inte vågar göra något. När Gittan sedan tappar bort de andra och träffar 

gråvargarna är hon inte längre rädd. Gittan förvandlas till en aktiv person som ta för 

sig i skogen. Texten uttrycker inte ordagrant att hon inte är rädd något mer men hon 

tar genast kommandot över vargarna och bestämmer vad de ska göra. Gittan stoppar 

in sin hand i vargens mun, klappar dem, klättrar högt uppe i träden när vargarna inte 

vågar klättra ner. Gittan gör även mat åt vargarna, säger åt dem att gå och kissa och 

sjunger godnattsånger, precis så som tjejer brukar framställas genom att göra 

hushållssysslor. Sista bilden i boken visas Gittan när hon står på taket på dagis igen.  

 Boken om Gittan har såväl typiska könsroller som roller som bryter det 

traditionella mönstret. Först framställs Gittan som en tjej som inte vågar göra något. 

Hon sitter på marken och väntar medan de andra leker, hon framställs som feg och 

en typisk tjej. Men när Gittan blir själv och ingen annan är bredvid henne tar hon 

kommandot över djuren som först ser arga och läskiga ut. Då är hon inte rädd och 

visar verkligen vem som bestämmer. I boken finns även två fröknar, en manlig och en 

kvinnlig. Den manliga, Robban, är lång och smal och säger inget i hela boken. 

Däremot så har Sonja, den kvinnliga, några repliker i boken. Men den är desamma 

genom hela: ”Oh, så roligt” säger hon hela tiden med en glad röst. Personalen tvingar 

inte på Gittan något som hon inte vill. När hon på bilden står bredvid och tittar på de 

andra som hoppar över diket är det ingen som puschar på Gittan att göra samma sak. 

Hon får utvecklas i sin egen takt och övervinner en del av sin rädsla när hon träffar på 

gråvargarna.  

 Österlund (2008:97-109) har gjort en analys av tre olika Gittan-böcker. 

Österlund menar att Pija Lindenbaum lyckas gestalta flickans fantasi i tre olika 

aspekter; modet, omhändertagandet och vikten av egen vilja. Österlund menar att 

Gittan framställs som en stark person som beskrivs som en ensamvarg. Framsidan 

tolkar Österlund som ett ögonblick av triumf då man ser Gittan har tagit kommando 

över en av vargarna som ligger på rygg. Detta menar Österlund att det skapar en 

förförståelse om hur Gittan ska tolkas, som en flicka som har makt.  
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4.2.2 Mamma Mu åker rutschkana 

Mamma Mu åker rutschkana (2003) handlar om Mamma Mu, en ko, och Kråkan 

som inte är som djur förväntas att vara. Mamma Mu vill testa på nya saker hela tiden.  

 Mamma Mu blir en förebild för barnen som läser boken. Jag tror inte att barnen 

direkt identifierar sig med henne, men att de känner en viss koppling till henne ändå. 

Mamma Mu får en mänsklig identitet då hon utför mänskliga saker. Därför tror jag 

att hon ses som i en roll av en kvinna som är aktiv i sitt agerande. Genom att gestalta 

henne som en ko skapas en viss distans till genusperspektivet, det blir inte lika tydligt 

som det skulle blivit om hon varit en människa.  

 Mamma Mu kom till som en hyllning till barnens nyfikenhet och kloka sätt att 

förstå sig på världen. Mamma Mu gör allt som barn vill göra och är inte rädd för att 

göra fel eller göra bort sig. Mamma Mu blir som ett barn fast i en kos kropp. Som sin 

vägvisare har hon Kråkan till hjälp som har svar på allt som Mamma Mu undrar över 

och inte förstår. Mamma Mu och Kråkan är karikatyrer av mänskligt beteende men  

på en sådan nivå att man vuxen som barn, man som kvinna ska kunna känna igen sig 

i båda. (www.mammamu.se) 

 Mamma Mu är illustrerad som en vanlig ko men med lite längre ögonfransar så 

att hon ser ännu mer kvinnlig ut. Runt halsen hänger en koskälla, vilket de andra 

kossorna inte har på sig. Mamma Mu använder sig av sina horn för att peka och vifta 

på dem för att visa glädje, entusiasm och nyfikenhet. Hennes nyfikenhet gör henne 

till en spännande karaktär då hon vill utforska nya saker. I denna bok står hon bakom 

ett snår för att titta på barn som badar i sjön. På första uppslaget är det två pojkar och 

en flicka som badar. Pojkarna har gröna eller orangea badshorts på sig medan flickan 

har en brun bikini på sig. Det som sägs stereotypt av detta är den gröna färgen på 

pojkens shorts. Men eftersom de andra två har könsneutrala färger blir den gröna 

färgen inget som sticker ut. På nästa uppslag när rutschkanan visas för första gången 

på stranden vid sjön är det plötsligt tre pojkar som klär på sig sina kläder. Nu är det 

två pojkar med gröna shorts och en pojke med orangea. Flickan syns inte till utan har 

bytts ut mot en pojke. Ingen av dessa skulle kunna vara flickan heller då hon är 

avbildad med brunt hår i en page-frisyr och pojkarna är korthåriga med blondt eller 

svart hår. Kråkan är avbildad som en riktig kråka, svart och grå, med ett lite kaxigt 

utseende.  

 Kråkan är den som tar förnuftet till fånga och försöker stoppa Mamma Mus alla 

olika upptåg hon vill göra. I boken blir Kråkan bakåtsträvaren som inte vill ha kul  
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utan försöker få Mamma Mu att inte åka rutschkanan. Kråkan blir då den man 

skrattar åt då han framställs som den rädda och fega av de två, då han inte vågar göra 

det Mamma Mu vågar/vill göra. Men Mamma Mu håller på sin idé om att åka 

rutschkanan då det såg så kul ut när barnen gjorde det. Kråkan som inte vill att 

Mamma Mu ska åka är ändå den som får hjälpa henne upp på stegen och göra allt 

jobb runt omkring. Trots att han är så liten är han stark nog att putta upp henne för 

trappan. Efter flera tvekanden av Mamma Mu åker hon ner för rutschkanan och 

storskrattar. Men rutschkanan har böjt sig och står rakt ut så att barnen inte kan åka 

på den då. Då är det Kråkans uppgift att ta reda på hur de ska lyckas laga den. Kråkan 

framställs som den som ska vara den smarta av dessa två, men det är tillslut Mamma 

Mu som ändå knäcker idén om hur de ska få tillbaka den. Mamma Mu visar då sin 

styrka och sparkar på den så att den blir som vanligt igen.  

 I Mamma Mu är det flickan, mamman, som ska ut på äventyr. Det är hon som  

kommer på alla idéer som hon vill prova och det är pojken, Kråkan, som inte tycker 

att hon ska. I denna bok är de flesta av rollerna som man ser som stereotypiska borta. 

Mamma Mu visar både mod, styrka och nyfikenhet men samtidigt har hon kvar 

känslan av omhändertagande då hon inser att hon har förstört barnens rutschkana.  

 Kåreland (2005) skriver att de är lättare för flickor att överskrida de 

genusnormer som finns. Det är inte många som reagerar om en flicka vill göra det 

som anses vara pojkaktigt, de blir bara kallade pojkflickor som ses mer som positivt. 

Pojkar däremot har en svårare roll i att överskrida normerna. Kåreland menar att 

ordet flickpojke inte existerar och det är svårare att acceptera en feminiserad pojke. 

Det finns, men endast ett fåtal böcker där pojkar helt bryter gränserna för 

genusnormerna (Kåreland 2005:133-134). Eftersom det är Kråkan som framställs 

som den lite fegare och Mamma Mu som vill göra äventyren blir det bara roligt och 

Kråkans humoristiska dimension skapas. Men jag tror inte att det hade upplevts på 

samma sätt om Mamma Mu varit pojke och Kråkan flicka. Då hade nog humorn 

försvunnit till stor del och det bara setts som något normalt.  

 

 

4.2.3 Billy och grodan 

I Billy och grodan (2004) hittar Billy en groda på landet hos sin mormor.  

Det första man ser av Billy är när han sitter i baksätet på sin mormors bil på väg till 

sommarstugan. Billy är klädd i bruna och vita kläder, blåa strumpor och svarta skor.  
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På huvudet bär han en prickig basker i bruna nyanser. I bilen har även Billys kompis 

arga Lotta gömt sig för hon har rymt hemifrån. Hon är arg på sin pappa och kallas 

därför för arga Lotta vid flera tillfällen genom hela boken. Arga Lotta har en pyjamas 

på sig i en brunrosa nyans. Håret är klippt i page med en tofs på huvudet. Mormor är 

klädd i grön- och vit rutiga byxor, orange skjorta och har likadan basker som Billy har 

på sig. Kläderna känns inte typiska för något kön, de skulle lika gärna kunna passa på 

en pojke/flicka. 

 Billy och arga Lotta ska hjälpa Mormor att göra i ordning middagen. 

Tillsammans gör de en hushållsaktivitet som anses kvinnlig, där alla är lika aktiva i 

tillagningen. Ur salladen kommer en groda som hoppar ut i trädgården. Dagen efter 

ska de leta efter grodan igen. Lotta är då den passiva och hon lägger sig i sängen. Billy 

däremot är aktiv i sitt handlande och går ut och letar. Mormor är även hon aktiv då 

de tillsammans klättrar, kryper och letar i trädgården. I denna bilderbok blir letandet 

i trädgården äventyret, de lämnar huset som ses som det trygga stället i boken. Innan 

de hittar grodan, som utgör ett konstigt ljud, blir Billy fundersam och lite rädd, 

tvärtom mot vad pojkar brukar bli beskrivna i böcker. Men rädslan är inget som tar 

överhanden utan den försvinner snabbt från honom och äventyret och letandet 

fortsätter. Billy är som en typisk kille då han inte tvekar att ge sig ut på äventyret. 

Han tar för sig, klättrar och gör de aktiviteter han förväntas att göra som kille när han 

är ute och letar. 

 När det korta äventyret är slut är de tillbaka vid huset och tryggheten. Då 

kommer Lotta tillbaka in i bilden igen och får vara med Billy och snickra. De gör en 

aktivitet som anses som manlig tillsammans, men de gör den på lika villkor. Jag ser 

detta som ett sätt att visa för läsaren att det spelar ingen roll vilken aktivitet det är, 

alla kan utföra den på lika villkor oavsett könstillhörighet.  

 Arga Lotta, som är ganska passiv i boken, har varit aktiv innan bokens start. 

Lotta har rymt hemifrån vilket blir ett äventyr i sig. Hennes äventyr börjar redan då 

hon rymmer hemifrån och gömmer sig i Billys mormors bil. Lottas äventyr har inte 

de typiska dragen som ett äventyr i barnlitteraturen brukar ha. Hon blir snabbt 

upptäckt och får följa med till stugan ändå där hon står utanför äventyret som 

uppstår där.  

 

 

 

 

21 



5 Avslutande diskussion  
Genom att läsa dessa olika böcker på djupet kan man se att det har skett en stor 

utveckling av bilderboken sett ur ett genusperspektiv. De böcker som jag har valt att 

ta med i min studie har haft både likheter och skillnader med de böcker som är 

skrivna för 100 år sedan. Det finns många flick- och pojkroller som känns typiska 

både då och nu, som att pojkar ska vara mer modiga och flickor ska hjälpa till med 

hushållsarbeten och liknande saker. Genom att samhället har börjat uppmärksammat 

könsroller så har det skett en förändring. Flickor tar för sig mer och kan lika gärna ta 

över rollen som en pojke har i en bok. Tyvärr upplever jag inte samma tydlighet i 

rollen att en pojke kan ta över rollen som en flicka i en bok, den delen känns 

fortfarande inte utvecklad. Förhoppningsvis kommer det i framtiden att ändras, en 

bit på väg är bättre än ingen alls. 

 Elsa Beskow läses fortfarande av barn i dagens samhälle. Jag tror att detta beror 

på Beskows välgjorda och intressanta böcker. Beskow lockar både unga och äldre 

läsare då hon har haft stort inflytande i barnlitteraturen. Beskow är en stor del av vår 

bilderbokshistoria och jag tror att många känner att hennes böcker är något varje 

svensk bör läsa och känna till. 

 Olofsson (2007) skriver att mycket barnlitteratur har de traditionella 

budskapen om hur flickor respektive pojkar ska vara. Olofsson menar att de 

traditionella könsmönstren var ännu värre i gamla folksagor. Eftersom vi vill föra det 

gamla kulturarvet vidare till kommande generationer så menar Olofsson att det blir 

en krock med det som står i läroplanen angående värdegrunden. Olofsson menar då 

att man kan ta de gamla folksagorna och betona de aspekter där flickor gör något som 

inte tillhör de traditionella könsmönstren. Genom att även byta ut han mot hon i 

sagorna kan nya synvinklar ges på de gamla folksagorna.  

 Det Nikolajeva (2004:57) skriver om handlingsförloppet att huvudpersonen 

börjar och slutar sitt äventyr i en trygg miljö känns igen i alla dessa bilderböcker som 

jag har analyserat. Det börjar inte alltid i hemmet, men i en trygg miljö där 

huvudpersonen känner sig trygg, som Gittan som börjar sitt äventyr på dagis. Sedan 

kommer själva spänningen där äventyret och boken tar fart för att sedan avslutas där 

boken började igen, i en trygg miljö. Dessa handlingsförlopp är desamma oavsett om 

boken handlar om en pojke eller en flicka. Men att pojkars äventyr mer handlar om 

att visa sig tuff och har en helt annan karaktär än flickornas äventyr. Jag kan ändå se  
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att de böcker som är skrivna på 2000-talet har blivit mer medvetna om dessa 

könsroller och böckerna är skrivna till både pojkar och flickor oavsett vem det 

handlar om. 

 Kläderna ur Elsa Beskows böcker är väldigt könsstereotypa. Pojkarna bär ofta 

blåa kläder som shorts och tröja. Flickorna bär en klänning i en färgglad färg och 

gärna med en söt huvudbonad till. Kläderna i de nyare böckerna är inte lika 

könsbundna som i de äldre. Där använder flickor och pojkar neutralare färger men de 

är fortfarande anpassade till flickor och pojkar. Kläderna känns väldigt viktiga för 

både den äldre och den moderna bilderboken just för att markera hur samhället ser 

ut under den tiden.   

 Nikolajeva (2004:106-109) skriver att hur man framställer en person i 

barnlitteratur skiljer sig inte mycket från den vuxna litteraturen. Det som skiljer dem 

åt är att i barnlitteraturen så framställs ofta egenskaperna tydligare i böcker för yngre 

barn. I barnlitteratur som är äldre beskrivs ofta att personen är lat, dum, duktig eller 

dylikt. I den modernare barnlitteraturen är det vanligt att läsaren själv får tolka och 

hitta sin egen uppfattning om hur personen i boken är. I barnlitteraturen är det även 

vanligt att det finns attribut som beskriver hur personen är, t ex att hjälten ofta har 

ett svärd. Nikolajeva menar att vi även måste tänka på att i litteraturen så tas inte alla 

egenskaper upp hos en person. Det är författaren som beskriver eller skriver så att vi 

tolkar personen på ett visst sätt. Vi kan aldrig veta vad andra personer känner eller 

tänker, vilket gör de litterära personerna annorlunda gentemot oss verkliga 

människor. Nikolajeva menar även att i flickböcker beskrivs personer oftare med 

yttre attribut medan det i pojkböcker är mer sällan beskrivningar av detta slag. 

Nikolajeva skriver att detta kan bygga på de stereotypiska föreställningarna om att 

flickor är mer intresserade av sitt utseende, både hos sig själv och att läsa om det.  

 En annan skillnad som jag kommit fram till är att barnen i modern litteratur 

utför andra handlingar och vistas i andra miljöer. I den äldre litteraturen utför 

barnen de traditionella handlingar som förväntades under den tiden. Som Nettervik 

(2002:99-100) skriver skildrar boken den samhällssyn som råder under den 

perioden, vilket jag tydligt såg i både den äldre och den moderna boken. I den 

moderna boken försöker författarna inte vara fast vid ett kön som de är i äldre 

litteratur. De försöker även att bryta upp de stereotypiska förväntningarna som finns. 

Men i försöken så lever de invanda rollerna kvar och dyker upp lite då och då. Jag 

tycker inte att detta är fel då dagens samhälle ser ut så. Vi är alla olika och förväntas  
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vara olika, men det får inte vara för mycket åt något håll. Om man skulle göra alla 

böcker utan de stereotypiska förväntningar som finns skulle nog tyvärr 

barnlitteraturen tappa många läsare. Jag tycker att vi är på god väg med genusarbetet 

i litteraturen, det finns mycket kvar att ändra på men utvecklingen går framåt hela 

tiden. Enligt min åsikt ska det finnas litteratur som är genusmedveten men även låta 

prinsessböckerna och äventyrspojkarna finnas, för det är ju dem som lockar många 

barn att läsa. Det gäller bara för oss vuxna att erbjuda fler alternativ så att barnen ser 

världen från olika håll.  
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