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Sammanfattning  
 
Uppsatsen analyserar Per Gustavssons bilderbok Så gör prinsessor (2003) och Pija 

Lindenbaums bilderbok Kenta och barbisarna (2007), två böcker som är skrivna ur ett 

genusperspektiv. Syftet med analysen är att ur ett genusperspektiv analysera hur flickor och 

pojkar framställs i de aktuella bilderböckerna och hur lärare kan använda bilderböcker som är 

skrivna ur ett genusperspektiv som ett verktyg i undervisningen. Uppsatsen utgår ifrån teorier 

om genus och bilderböcker som tas upp av bland annat Maria Nikolajeva (2000) och 

Bronwyn Davies (2003). Analysen visar mönster för vad som författarna uppvisar som 

genusstereotypa drag och att karaktärerna i båda böckerna går emot normen genom bland 

annat deras sätt att vara. Ett förslag är att samtala och diskutera om genus i bilderböcker, då 

det kan vara en givande form att använda för att skapa tankar och reflektioner i 

undervisningen.  

 

Nyckelord: Genus, genusperspektiv, bilderböcker, normer.  
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1 Inledning  

Skolan ska vara en plats för alla. Barnrättskonventionens paragraf 2 (FN 1989) framhåller att 

”Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras”.  

Barnrättskonventionens paragraf 8 och 12 (FN 1989) ger barn rätt att behålla sin identitet och 

att varje barn har rätt att uttrycka sin mening. Skolan måste ständigt förhålla sig till detta och 

skapa förutsättningar där detta tydliggörs för eleverna. Skolan ska förmedla och framställa 

värdena av individens frihet och integritet, allas lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt gemensam ansvarighet för de svaga och utsatta (Skolverket 2011, s. 7). Följa 

barnrättskonventionen är både skolans moraliska och juridiska skyldighet och därför är det 

viktigt att i undervisningen arbeta med det som står i den.  

Hur kan läraren arbeta med eleverna för att de ska få uttrycka sina egna åsikter, diskutera 

jämställdhet och alla människors lika värde samt diskutera genusfrågor? Ett tillvägagångsätt 

kan vara att arbeta med bilderböcker. Bilderböcker behöver inte endast användas i de yngre 

åldrarna. Använda bilderböcker med ett genusperspektiv kan skapa tankar och reflektioner 

hos barn oavsett ålder. Det är viktigt att hantera relevanta och känsliga frågor med goda 

förutsättningar, ha goda kunskaper inom området och välja ut böcker som passar för 

elevgruppen samt noga reflektera över hur detta kan göras på bästa möjliga sätt.  

Genus är ett omdiskuterat ämne och att gå in på vad genus är, vad det innebär och varför det 

finns en norm som säger vad som är ”rätt” och ”fel” är viktiga aspekter för att skapa ett vidare 

perspektiv på genus. Vad är det som påverkar vår identitet och vad är anledningen till att vi 

väljer att identifiera oss på ett visst sätt?  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv analysera och jämföra hur flickor 

och pojkar framställs i två bilderböcker, Så gör prinsessor och Kenta och barbisarna. 

Böckerna är skrivna ur ett genusperspektiv och jag diskuterar också hur de kan användas i 

undervisningen. För att uppnå dessa syften kommer jag i uppsatsen att utreda och svara på 

följande frågor:   

- Hur framställs flickor och pojkar i bilderböckerna Så gör prinsessor och Kenta och 

barbisarna som är skrivna ur ett genusperspektiv?   
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- Hur kan lärare använda sig av bilderböckerna Så gör prinsessor och Kenta och 

barbisarna som är skrivna ur ett genusperspektiv i undervisningen för att behandla 

frågor om genus?  

 

2 Urval av primärlitteratur   

Eftersom jag analyserar bilderböcker är det nödvändigt att definiera vad en bilderbok är. 

Barnboksforskaren Lena Kåreland och författaren Barbro Werkmäster (1985, s. 19) tydliggör 

att det inte finns en självklar definition på vad ”bilderbok” innebär. En definition är att det är 

en bok med många bilder och att det är en tunn bok. En annan definition kan utgå från att man 

tittar på antalet bilder i relation till antalet sidor. Litteraturforskaren Ulla Rhedin (2000, s.17).  

definierar bilderbok som en bok där syftet är att berätta en historia genom bild i samspel med 

text. I en bilderbok ska det enligt Rhedin förekomma minst en bild per uppslag. Jag kommer i 

min analys förhålla mig till begreppet ”bilderbok” utifrån Rhedins definition.  

Bilderböckerna har valts utifrån kriterierna att det är bilderböcker skrivna mellan år 2002–

2010, att böckerna är skrivna ur ett genusperspektiv och är skrivna av svenska författare. Jag 

har valt att analysera bilderböcker av svenska författare eftersom det är troligare att en bok av 

en svensk författare speglar åtminstone något av det svenska samhällets genuskonstruktion 

vid den här tiden. Böckerna som analyseras är skrivna ur ett genusperspektiv och därför är det 

relevant att utreda hur författarna går emot de normer som finns i samhället. Jag har valt att 

analysera en bok som är skriven av en kvinna och en bok skriven av en man, och 

huvudkaraktären i ena boken är en flicka och i andra boken en pojke.  

I samband med mitt val av dessa gick jag först in på Svenska Barnboksinstitutet och sökte på 

genus i deras sökkatalog ELSA och fick 36 träffar. Jag valde att inte använda mig av denna 

sökmotor, utan använde den för att få en första överblick över vad ”genus” fick för träffar vid 

en sökning. Jag valde att gå till Örebro stadsbibliotek. På Örebro stadsbibliotek fick en 

professionell bibliotekarie söka på begreppet ”genus-hcf” i bibliotekets katalog. ”Hcf” innebär 

att det är böcker för yngre barn. Sökningen avgränsades genom att endast söka på 

bilderböcker som var skrivna mellan 2002–2010. Vid denna sökning kom inga direkta träffar 

utan så kallade ”temapåsar”. Det är påsar avsedda för förskolan med lärarhandledning, 

bilderbok och faktaböcker. Bibliotekarien valde istället att söka på ”könsroller- hcf”. Denna 

sökning gav 50 träffar. Av dessa träffar valde bibliotekarien ut åtta stycken bilderböcker som 
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jag bläddrade noggrannare igenom, att bibliotekarien valde ut bilderböckerna och inte jag 

själv var för att jag förlitade mig på bibliotekariens professionalitet och erfarenhet samt att det 

effektiviserade tidsåtgången. Utifrån de åtta bilderböckerna valde jag ut två bilderböcker som 

passade in på kriterierna ovan. Efter att jag valt ut två böcker ville jag ha bibliotekariens 

professionella åsikt om vilka böcker hon ansåg var relevanta att välja för mitt ändamål. Vi 

båda valde boken Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum (2003) och boken Så gör 

prinsessor av Per Gustavsson (2007). Bibliotekarien rekommenderade även en annan bok, 

Händiga Hanna lagar bilen av Titta Knutsson (2005). Den bilderboken var utlånad så jag 

valde därför inte att ta med den som en av de åtta böcker som jag bläddrade noggrannare 

igenom. Urvalet som har gjorts är inte en vetenskaplig urvalsprocess, det är en pragmatisk 

urvalsprocess.  

 

3 Disposition 

För att ge en bild av mina analysobjekt och de personer som står bakom böckerna så ger jag 

först en presentation av författarna och bilderböckerna. Sedan lyfter jag fram inslag i 

läroplanen som är av relevans för min undersökning och därefter lyfter jag kort fram 

jämställdhet i skolan. Sedan följer ett kort avsnitt som dels är kopplat till bilderboksanalys och 

dels till genusteori. Därefter redogör jag för tidigare forskning om genus i barnlitteratur och 

tidigare studier där de aktuella bilderböckerna har analyserats utifrån ett genusperspektiv. 

Efter det tydliggör jag hur jag går tillväga när jag analyserar bilderböckerna. Därefter följer 

själva analysen av bilderböckerna och efter det en kort didaktisk reflektion och avslutningsvis 

en didaktisk diskussion kring hur pedagoger och lärare kan använda bilderböcker i 

undervisningen.  

 

4 Presentation av författarna och bilderböckerna  

I detta avsnitt ger jag en presentation av de bilderböcker som jag har valt att analysera och ger 

även en presentation av författarna till bilderböckerna.  

4.1 Bilderboken Så gör prinsessor av författaren och illustratören Per 

Gustavsson  
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Per Gustavsson är en svensk författare som är född 1962 och bor i Stockholm. Han har gått på 

Gustavus Primus målarskola och Konstindustriskolan. Han har fått konstnärsnämnden ettåriga 

(2000) och tvååriga (2002–2003) – arbetsstipendium och kom på tredje plats i Bokjuryns 

omröstning för bilderboken Så gör prinsessor (Gustavsson 2016). Nätbokhandeln Bokus 

skriver att idén kring boken Så gör Prinsessor kom när Per Gustavssons dotter sa ”Prinsessor 

kan inte fäktas. De kan bara gifta sig och få barn” (Bokus 2017).   

Boken Så gör prinsessor handlar om en prinsessa som alltid vaknar upp med frukost på 

sängen och äter en stor bit prinsesstårta. Hon har en gigantisk garderob som är full med 

klänningar, smycken och skor. På dagen spelar hon ishockey, räddar människor från rövare 

och drakar. Boken avslutas med att hon räddar en prins.  

4.2 Bilderboken Kenta och barbisarna av författaren, formgivaren och 

tecknaren Pija Lindenbaum  

Enligt Rabén och Sjögren (2009) är Pija Lindenbaum en svensk författare, född 1955. Hon är 

uppvuxen i Sundsvall och gick ut Konstfack 1979. Hon har skapat många bilderbokssuccéer 

och är en av de största svenska bilderboksskaparna. Lindenbaum har tilldelats flera olika 

priser, bland annat tilldelades hon 2008 Astrid Lindgren-priset för sin samlade produktion och 

2007 fick hon Stora läsarpriset för boken Kenta och barbisarna (Rabén & Sjögren 2009). I en 

intervju i Svenska Dagbladet säger Pija Lindenbaum ”När jag började skriva tänkte jag: Ska 

aldrig någon berätta om de här små killarna i kjol? Det är ingen som talar för dem.” (Kalmteg 

2007). 

Boken Kenta och barbisarna handlar om en pojke som heter Kenta. Han leker, brottas, tjoar 

och tjimmar med sina killkompisar. Han har hela tiden ett öga på vad tjejerna gör. En morgon 

när Kenta ska gå till förskolan lägger han en barbiedocka i väskan. Hans pappa som älskar 

sport vill att Kenta ska ta med sig en fotboll till förskolan, men den får inte plats, säger Kenta. 

Kenta börjar mer och mer närma sig flickorna, det tar en lång stund tills de märker att han är 

där. Till slut får Kenta vara med flickorna och leka med dockor. Kenta och flickorna börjar 

sedan klä ut sig med klänningar och då kommer Kentas killkompisar in och ser det. Boken 

avslutas med att killarna också sätter på sig klänningar och sedan går alla ut och spelar fotboll 

i klänningar.   
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5 Bakgrund 

5.1 Läroplanen  

Skolverket (2017) skriver i Lgr11 att jämställdhet ska finnas med i skolans vardag. Alla barn 

ska behandlas likvärdigt, oberoende av kön eller annan bakgrund. För att garantera att det är 

så och för att utveckla undervisningen krävs ett systematiskt arbete. Jämställdhet i skolan 

inkluderar både sociala relationer, perspektiv på undervisningen och ämnesdidaktik. Arbeta 

med jämställdhet i skolan har ett värde utifrån skolans värdegrund och demokratiuppdrag 

samt att det är en förutsättning för att ha framgång med kunskapsuppdraget. Vidare framhålls 

i rapporten ”Jämställdhet- både kunskap och relationer” från Skolverket (2017) att både 

skollagen och läroplanen tydligt framställer skolans uppdrag att arbeta mot traditionella 

könsmönster. Skolan ska möjliggöra för elever att få pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan att kön ska påverka. Jämställdhet är ett grundläggande demokratiskt värde som 

ska framställas och förmedlas.  

5.2 Jämställdhet i skolan  

Begreppet ”jämställdhet” innebär lika rättigheter och skyldigheter för kvinnor och män. 

Jämställdhet handlar om relationen mellan könen, framhåller professorn Gunnel Forsberg och 

genusvetaren Berit Sundgren Grinups (2017a) i Nationalencyklopedin. I Statens offentliga 

utredningar (2010, s. 42) framgår det att begreppet jämställdhet bär med sig makt och 

skillnad. Det är vanligt att när jämställdhet diskuteras i skolan handlar det om det sociala 

samspelet i klassrummet. Om böcker i skolan ger en enkönad föreställning av exempelvis 

litteraturhistoria, är detta ett jämställdhetsproblem eftersom det endast är männen som blir 

representerade.  

5.3 Teori och begrepp  

5.3.1 Bilderbokskoncept  

Jag har redan givit en definition på ”bilderbok” som säger att en bilderbok gestaltar med text 

och bild men samspelet mellan text och bild kan emellertid se lite olika ut. Litteraturforskaren 

Maria Nikolajeva har valt att beskriva detta utifrån bland annat koncepten den 

”kompletterande” bilderboken och den ”expanderande” bilderboken. Den kompletterande 

bilderboken innebär bilderböcker där text och bild är komplement till varandra. (Nikolajeva 

2000, s. 22). Den expanderande bilderboken innebär att text är beroende av bild. Bilderna 



10 

 

förstärker och stödjer texten och att det inte går att förstå texten utan stöd av bilderna 

(Nikolajeva 2000, s. 22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5.3.2 Bilderbokens uttrycksmöjligheter  

Bilderboken har en rad uttrycksmöjligheter men här går jag emellertid endast in på de som är 

relevant för mitt syfte. Vad är då intressant att studera i samband med min analys? Omslaget 

ger läsaren ett första intryck av boken. Nikolajeva (2000, s. 63) skriver att bilderbokens 

omslag utgör en del av helheten, speciellt om inte omslagsbilden kommer tillbaka inne i 

boken. Hon menar att handlingen av boken kan börja redan på omslaget och sluta på bokens 

baksida. En bilderboks titel är väldigt viktig. Nikolajeva (2000, s. 65) skriver att titeln är en 

betydelsefull del i bilderbokens helhet. Även ett flertal empiriska läsundersökningar har visat 

att barn ofta väljer/väljer bort böcker med anledning av bokens titel. Det titeln förmedlar har 

en samverkan med omslagsbilden (Nikolajeva 2000, s. 67). Vanligt är också att omslaget och 

baksidan hänger samman så att om man fäller upp både fram- och baksidan på boken bildar 

de tillsammans en bild (Nikolajeva 2000, s. 73–74).  

Vår uppfattning av karaktärerna i bilderböcker påverkas av utseende, kläder, färgsättning osv. 

Färger påverkar vår uppfattning om såväl karaktärer som händelser – mörka färger kan (men 

behöver inte förstås) uppfattas som dystra och ljusa färger kan uppfattas som glädjande. 

Färger, utseende och kläder kan vara kopplade till genus, värme, kyla etc.  

5.3.3 Genus  

Vad avses då med begreppet genus? I den här genomgången har jag valt att ta upp flera 

forskares sätt att ange genus och alla är eniga i hur begreppet genus används. I forskarvärlden 

kom genus-begreppet i användning på 1980-talet. ”Genus” ersatte och utvecklade begreppet 

”könsroll”, skriver genusvetarna Ulla Manns och Yvonne Hirdman (2017b). Uppslagsverket 

Nationalencyklopedins definition av genus är att det är människors sociala kön, alltså det som 

är utmärkande kvinnligt och manligt, hur kvinnor och män förväntas bete sig, jämfört med 

kön som är kopplat till vilka könsceller eller könsorgan en person har. Ett exempel är att män 

förväntas vara busaktiga och högröstade och kvinnor gulliga och ordningsamma. Man 

”skapar” genus det är inte något man föds med. Genus skapas utifrån t.ex. filmer, TV, musik, 

internet, mode, vänner, föräldrar osv, saker som formar vår bild av vad som anses som 

manligt och kvinnligt. Uppfattningen av vad genus är ser olika ut i olika länder och det har 

även förändrats under historiens gång (Nationalencyklopedin 2017c). 
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Bronwyn Davies är född 1945 i Australien och jobbar som professor i Sydney. Hon har 

tidigare doktorerat vid Uppsala universitet och är känd för sitt arbete om bland annat genus 

och pedagogik. Hon skriver i sin bok Hur flickor och pojkar gör kön att ”kön” står för det 

biologiska jaget, det innebär att hur vi kroppsligt ser ut som vi inte själva kan påverka. 

”Genus” skriver hon innebär det sociala jaget och det sociala jaget är något vi kan påverka. 

Hon menar att det är hur vi väljer att bete oss, klä oss osv, alltså vårt sätt att vara och sätt att 

visa vår identitet på, som är det sociala jaget. Hon framhåller att vuxna styr de ”roller” som 

barnet får lära sig (Davies 2003, s. 17). Hon skriver vidare att en uppfattning är att de med 

kvinnligt könsorgan förväntas ha en feminin genetisk struktur och de med manligt könsorgan 

har en maskulin genetisk struktur (Davies 2003, s.20). Nationalencyklopedin framhåller att 

genusperspektiv innebär att analysera företeelser, processer och förhållanden i samhället inom 

utbildning, kultur, ekonomi osv, med utgångspunkt i ett perspektiv som tar hänsyn till att 

relationer mellan kön också kan inverka i tillsynes könsneutrala sammanhang 

(Nationalencyklopedin 2017d).  

Davies (2003, s. 13) skriver att vi alla känner till att vi antingen är en kvinna eller en man. 

Hon menar att barn som växer upp i samhället inser att de måste urskilja sig som pojke eller 

flicka även om det i många sociala situationer handlar om en väldigt liten fysisk skillnad. 

Faktorer som tydliggör ens position är kläder, frisyr, hur man talar, vilka aktiviteter man gör 

osv. Det är inte bara faktorer som visar vad man ”är” utan också vad man ”inte” identifierar 

sig med. Davies (2003, s. 29, 31) skriver vidare att sättet att identifiera sig som man eller 

kvinna är inte endast en begreppsmässig process, utan även en fysisk process. Ett exempel är 

klädsel som kjol och byxor som visar tydlig form av kroppslig erfarenhet som kategoriserar 

manligt och kvinnligt eller feminint och maskulint.  

 Davies skriver:  

Jag gav en gång en leksaksbil till en treårig flicka. Det var ett sätt för mig att visa att jag avvisar den rådande 

könsmässiga ordningen. Hon tog av pappret på presenten, tittade frågande på mig och sade: ”Det här är 

faktiskt en pojkleksak, men var inte orolig, jag klarar det.” (Davies 2003, s. 13)   

Kännedomen om betydelsen av att lyfta fram genusrelaterade frågor har under de senaste åren 

stigit i samhället. Lena Kåreland (2005, s. 9) skriver att läroplanen och styrdokumenten visar 

tydligt skolans ansvar att arbeta för jämställdhet mellan könen. Skolan är lika lite könsneutral 

som samhället i övrigt. Forskningen har bevisat att genus och genusrelationer både skapas och 

upprätthålls i skolan. Enligt Kåreland finns det därför ett behov av att få mer kunskap inom 
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detta område, i synnerhet det som sker mellan flickor och pojkar i skolan (Kåreland 2005, s. 

9).  

Universitetslektorn Marie Evertsson (2010, s. 51) anser att med social skiktning mellan 

kvinnor och män i Sverige så talar vi om könsskillnader, till exempel att manliga egenskaper 

värderas högre än kvinnliga. När vi talar om sociala skillnader och ojämlikheter mellan 

kvinnor och män används i engelskan gender inequality. Evertsson menar att kön skapas 

socialt. Hon skriver ”vi gör kön”, och att göra kön innebär inte att välja att göra kön, alltså att 

vi inte medvetet väljer utan att vi blir styrda. Det kan vara hur vi agerar eller förväntas agera 

som individer som avgör, medvetet eller omedvetet. Vidare menar Evertsson att denna 

könskonstruerade process innebär en hierarkisk dimension. Det innebär att mannen är normen 

och kvinnan en avvikelse från normen, att kvinnors egenskaper inte värderas lika högt som 

männens. Till exempel att man säger till en kvinna du äter som ”en hel karl” eller om man 

kallar en kvinna ”kärring” anses det som ett nedlåtande uttryck (Evertsson 2010, s. 51).  

Det tycks råda en enighet om att genus definieras som det sociala könet, att det är något vi 

själva kan påverka, alltså vad som är utmärkande manligt och kvinnligt, hur män och kvinnor 

förväntas bete sig. Ett exempel är hur vi väljer att klä oss, att kjol och kvinnor är under 

kategorin feminint och byxor och män finns under kategorin manligt. Ytterligare ett exempel 

är vårt sätt att vara, att män förväntas vara äventyrliga och busaktiga och kvinnor snälla och 

ordningsamma. De med kvinnligt könsorgan förväntas ha en feminin genetisk struktur och de 

med manligt könsorgan förväntas ha en maskulin genetisk struktur. Det är på det sättet som 

jag kommer att använda begreppet genus i min analys.  

 

6 Tidigare forskning om genus i bilderböcker  

Hur ser det då ut på forskningsfronten när det gäller genus i bilderböcker? I mitt sökande av 

litteratur har jag sökt böcker, artiklar och tidskrifter om genus och bilderböcker, böcker från 

bibliotek och artiklar från internet. I detta avsnitt går jag in på vad tidigare forskning har 

kommit fram till när det på ett mer allmänt plan gäller framställningen av genus i bilderböcker 

och barnlitteratur. Jag lyfter också fram studentuppsatser som är skrivna ur ett 

genusperspektiv och uppsatser som har analyserat böckerna Så gör prinsessor och Kenta och 

barbisarna. Eftersom det inte finns någon högre nivå än studentuppsatser när det gäller just de 

böcker som jag ska analysera har jag valt att gå in på detta.  
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6.1 Genus i barnlitteratur  

Förlagsredaktören Anna Grettve (2008, s. 27) diskuterar klädernas framställning i 

barnlitteratur i artikeln Barnet i klädkammaren. Kläder, klass och genus i två barnberättelser. 

Hon skriver att kläder har en viktig roll i barnlitteraturen, inte endast för konkret funktion. 

Kläderna blir där ett tecken som säger en del av vem barnet är. Vidare skriver Grettve (2008, 

s. 28) att forskare har fastställt att kläder speglar en viktig roll för hur människor upplever och 

ifrågasätter identiteter och sociala tillhörigheter. Grettve framhåller att kläder under historien 

har varit och är ett av de mest effektfulla sätten för människan att framhäva sin klass- och 

genustillhörighet. Det är också ett sätt att överskrida normerna som finns. Kläderna har ett 

eget ”språk” som finns både i verkligheten och i skönlitteraturen.  

Mia Österlund (2008, s. 97) som är universitetslärare i litteraturvetenskap och docent i nordisk 

litteratur skriver i artikeln Kavat men känslosam. Den komplexa bilderboksflickan i Pija 

Lindenbaum Gittan - trilogi att bilderböcker under lång tid har dominerats av pojkar. Flickor 

har uppmärksammats men inte som energiska och handlingskraftiga utan mer som snälla, 

passiva och ”vanliga”. Vidare skriver Österlund (2008, s. 97) att i slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet förekom en uppmärksammad debatt om bilderböcker med fokus på 

saknaden av en variation av flickskildringar i bilderböcker. Det fanns en stor frånvaro att 

flickkaraktärer, speciellt flickor som var starka. Det blev en efterfrågan på böcker där 

flickskildringar skulle finnas i relation till nutidens flickmakttrend, bilderböcker där flickor 

var aktiva, hade en utåtriktad ta-för-sig- attityd. Österlund (2008, s. 97) anser att det finns de 

som anser att det nu i bilderböcker finns en balans mellan pojkar och flickor medan andra 

anser motsatsen.  

Nikolajeva (1998, s. 64) räknar upp genusstereotyper, som att flickor och pojkar i böcker 

förväntas uppföra sig utifrån normerna. En förväntning är att flickor är snälla och duktiga och 

pojkar är busiga och äventyrliga. Nikolajeva har en lista över typiska drag för pojkar/män och 

en för flickor/kvinnor. Där skriver hon att pojkar/män är: 

Starka, våldsamma, känslokalla, hårda, aggressiva, tävlande, självständiga, aktiva.  

Flickor/kvinnor är: 

Vackra, aggressionshämmade, emotionella, milda, lydiga, självuppfostrande, omtänksamma, 

sårbara, passiva (Nikolajeva 1998, s. 65).  
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Så långt har jag i uppsatsen tagit upp genus och genus i barn- och bilderböcker. Hur ser det då 

ut med forskning runt de bilderböcker jag analyserar i den här uppsatsen?   

6.2 Tidigare studier - uppsatser om genus i bilderböcker  

Susanna Bothén och Elenor Vennström (2009) har gjort ett examensarbete där syftet med 

studien är att analysera fyra bilderböcker utifrån ett genusperspektiv. I examensarbetet Byta 

roller eller bryta roller - bilderböcker ur ett genusperspektiv analyserar de bilderböckerna 

Kenta och barbisarna, Sandalerna, Så gör prinsessor och Händiga Hanna lagar pappa. 

Deras frågeställningar är ”Hur framställs pojkar och flickor i de bilderböcker vi valt att 

undersöka?” och ” Bryts de traditionella könsrollerna eller kan konsekvensen bli att 

könsrollerna förstärks.” (Bothén & Vennström 2009, s. 7).   

Evelina Andersson och Cecilia Karlsson (2011) har gjort ett examensarbete där syftet med 

studien är att analysera tre bilderböcker från 1970-talet och tre bilderböcker från 2000-talet 

utifrån ett genusperspektiv. I examensarbetet Genusnormer i bilderboken. En kvalitativ 

innehållsanalys av tre bilderböcker från 1970-talet och tre bilderböcker från 2000-talet sett 

ur ett genusperspektiv analyserar de bilderböckerna Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet, 

Emma dammsuger, Billy och Lotta på rymmen, Så gör prinsessor och Kenta och barbisarna. 

Deras frågeställning är ” Hur framställs karaktärerna genom text och bild i de bilderböcker 

som undersökningen bygger på?” ”Hur syns samhällets rådande genusnormer i de 

bilderböcker som undersökningen bygger på?” och ”Hur ser relationen ut mellan 1970- och 

2000-talets bilderböcker som undersökningen bygger på?” (Andersson & Karlsson 2011, s. 

11). De undersöker genusnormer på 1970-talet och 2000-talet i bilderböcker. De besvarar sina 

frågeställningar genom att utreda hur karaktärerna framställs i bilderböckerna genom att de 

har de sökt efter olika teman. Deras teman är: hur karaktärerna ser ut, vilka aktiviteter de gör, 

vilka egenskaper de har och vem som dominerar i bilderboken (Andersson & Karlsson 2011, 

s. 16). Jag kommer att återkomma till deras resultat i analysdelen.  

 

7 Metod 

I detta avsnitt beskriver jag det jag utgår ifrån vid min analys av bilderböckerna.  

Med utgångspunkt i vad jag har skrivit i avsnittet ”bilderbokens uttrycksmöjligheter” studerar 

jag i min analys hur bilderböckernas karaktärer framställs utifrån följande: hur karaktärerna är 
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uppbyggda, vad för kläder de har, färgsättningen på kläderna, bakgrundsfärgsättningen, 

bildsättningen, vad för rekvisita det finns, karaktärernas kroppsbyggnad och deras 

karaktärsdrag. Jag relaterar karaktärsgestaltningen till karaktärernas genus.  

Jag inleder min analys av böckerna med att beskriva och tolka omslag och titel – detta i 

enlighet med Nikolajevas tanke om betydelsen av bilderbokens omslag och titel. Jag utgår 

också från Nikolajevas olika bilderbokskoncept för att tydliggöra vad för sorts bilderbok det 

är jag analyserar.  

 

8 Analys av bilderböckerna  

I detta avsnitt analyserar jag bilderböckerna Så gör prinsessor och Kenta och barbisarna. Jag 

analyserar först böckerna var för sig och sedan avslutar jag med en jämförelse mellan de båda 

böckerna.    

8.1 Så gör prinsessor  

I min analys av Så gör prinsessor går jag igenom varje uppslag. Nikolajeva (2000, s.74) 

skriver att vid diskussion av bilderböcker använder vi ordet uppslag där vänster- och 

högersidan utgör en helhet, att uppslagen är som en filmruta och inte två separata sidor, dock 

skriver man om vänster- eller högersidan för att underlätta. För enkelhetens skull definierar 

jag uppslagen som vänster- och högersidan. Boken har ingen paginering, därför kommer sida 

ett efter titelsidan. Boken innehåller 25 uppslag.  

8.1.1 Omslag  

Omslaget ger läsaren ett första intryck av boken, det ger en bild av vad boken vill säga. 

Omslaget och baksidan av boken kan vara en del av berättelsen så därför väljer jag att ta upp 

bokens baksida i slutet för att få en uppfattning om författaren använder baksidan som en del 

av bokens berättelse.  

Litteraturvetaren Nina Björk (2013) framhåller i sin bok Under det rosa täcket att färgen rosa 

är stereotypiskt flickig. Hela omslaget i boken Så gör prinsessor har en stark rosa färg och 

längst ner på omslaget är en rand i en ljusare nyans av rosa. Vid den ljusare nyansen av rosa 

är det en bild på en mini prinsessa med ett svärd, som jagar en rädd drake som försöker 

springa bort. I mitten på omslaget är det en stor gul krona och framför den stora kronan är det 
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en mindre flicka som på huvudet har en likadan krona som i bakgrunden. Hon har en rosa 

klänning med diskreta lila mönster. På fötterna har hon en ett par skor i samma färg som 

klänningen med knutna rosetter. På ryggen har hon två blåa vingar som sitter fast runt axlarna 

som en ryggsäck. Hon har ljus hy och ett glatt leende. Hon har ljust blont hår som nästan går 

ner till axlarna. Omslagsbilden återkommer inte inne i boken. 

Vad signalerar omslaget? Omslaget täcks av en stark nyans av rosa och i samhället definieras 

rosa som en flickig färg. Tittar vi i leksaksaffärer eller i barnavdelningen i en klädbutik får vi 

en klar bild av vilka färger som representerar flickigt och pojkigt, t.ex. rosa, lila, gult och rött 

är färger som finns i stor mängd på flickavdelningen och grönt, blått och svart finns mycket 

på pojkavdelningen. Detta ger en signal om att boken riktar sig till flickor. På bilden visas en 

flicka med ett svärd, springande mot en drake. Svärd kan vi definiera som vapen och vapen är 

ett viktigt föremål i krig. Krig både i verkligheten, i filmer och sagor förknippas oftast med 

män så därför kopplar vi svärd med män och inte med kvinnor. Det ger en uppfattning om att 

författaren använder sig av både det som uppfattas som manligt och kvinnligt.  

8.1.2 Titel och bilderbokens yttre   

En boks titel är betydelsefull; enligt flera undersökningar är det vanligt att barn väljer bort 

böcker på grund av titeln (Nikolajeva 2000, s. 65). Boktiteln och omslaget kan användas av 

författare och illustratör för att skapa en förförståelse för den berättelse som döljer sig 

innanför pärmarna, har t.ex. Nikolajeva framhållit (Nikolajeva 2000, s. 66–67). Bokens titel är 

Så gör prinsessor. Titeln på omslagssidan är i samma ljusa rosa ton som omslaget är längst 

ner på sidan. På titelsidan är titeln med svart text och vit bakgrund. Det är en bild på en rosa 

ring med en krona på och ett rosa pärlhalsband.  

Mellan omslaget och titelsidan finns det ett uppslag av boken som är värt att nämna innan jag 

går vidare in på uppslagen. Det är en ljusrosa bakgrund och en relativ stor bild på prinsessan 

som är helt rosa. Hon har en krona på huvudet, ett par boxningshandskar på händerna och ett 

par stora pösiga shorts med ett bälte som har en krona i mitten. Hennes ansiktsuttryck upplevs 

som allvarligt, bestämt och fokuserat. Eftersom färgen är i rosa ger det ett flickigt intryck, 

men hon är klädd som att hon är redo för en boxningsmatch. Boxning är en hård och tuff sport 

som domineras av killar och författaren använder sig här återigen av aspekter som anses 

manliga och kvinnliga (Björk 2013; Nikolajeva 1998, s. 65). När vi sedan kommer till 

titelsidan är det endast smycken på uppslaget. Smycken i leksaksaffärer eller i smyckesaffärer 

har kvinnor som dominerande målgrupp. 
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8.1.3 Uppslag för uppslag 

Uppslag 1–5  

Bokens första uppslag visar en flicka som ligger i en lila säng och bredvid sängen på 

nattduksbordet ligger en krona. Till höger på bilden ser man en hand med ett tårtfat som är på 

väg mot flickan. Hon har lite spretigt hår, som man kan ha när man har sovit och hon tittar 

med ett leende mot prinsesstårtan. I texten står det att prinsessor alltid äter frukost i sängen 

och det pekar på att flickan som ligger i sängen och blir serverad frukost är en prinsessa.  

På nästa uppslag visas en bild på en stor bit prinsesstårta med en krona som dekoration. Runt 

tårtbiten är det jordgubbar och kakor. Tårtfatet är i en lila färg och på uppslaget ser vi 

prinsessans hand som är på väg att ta en jordgubbe från fatet. Texten till uppslaget beskriver 

vad som finns på tårtfatet: ”Smultron, jordgubbar, kakor och en stor bit prinsesstårta” 

(Gustavsson 2003, s. 2). På höger sida, uppslag tre ligger prinsessan fortfarande i sin säng och 

slickar på tårtfatet. Smulor och några jordgubbar ligger utspridda på golvet och i sängen. 

Texten som är uppe i högra kanten är ”För så gör prinsessor” (Gustavsson 2003, s.3). Om jag 

ska tolka vad texten vill säga i samspel med bilden, så är det att prinsessor slickar av tårtfat, 

eftersom bilden visar när hon slickar tårtfatet. Prinsessan kan upplevas som bortskämd 

eftersom hon bli serverad en frukost som består av tårta och annat gott och att som prinsessa 

behöver man knappt röra ett finger. En prinsesstradition som vi ser i filmer bland annat är att 

prinsessor bor i stora slott och har betjänter som serverar dem. Vi ser inte någon bild på 

personen som serverar prinsessan hennes frukost så därför är det endast en tolkning att det 

skulle kunna vara en betjänt. 

När vi bläddrar vidare till nästa uppslag befinner sig prinsessan inne i sin garderob. Längst ner 

på bilden är det fullt med uppradade skor, som går i den rosa/lila färgen. Prinsessan tittar bort 

från skorna mot alla sina klänningar som är upphängda på rad i tre våningar och många rader, 

minst tretton stycken. Hon ser nöjd ut, hon håller händerna på höfterna och lutar sig lite bakåt 

och ler när hon tittar på alla klänningarna. Klänningarna går i rött/rosa/lila/orange färg. I 

texten står det ”Sen är det dags att välja klänningar, skor…” (Gustavsson 2003, s. 4). Bilden 

visar hennes garderob med skor och klänningar, men att hon är där för att välja vad hon ska ha 

på sig är inte självklart, dock något som jag skulle kunna lista ut. Texten avslutas med tre 

punkter och det tyder på att det är fler saker hon ska välja ut, men det är omöjligt att veta vad 

eftersom bilden bara visar klänningar och skor. De kläder prinsessan har är endast klänningar, 

inga byxor eller tröjor. Davies (2003, s. 29, 31) skriver bland annat att kjol kategoriseras som 



18 

 

kvinnligt och byxor och som manligt. Det skulle betyda att prinsessan alltid klär sig feminint 

eftersom hennes garderob endast består av klänningar. På uppslag fem är det bilder på 

prinsessans kronor och smycken, allt går i guld och blå/lila. Smyckena ligger i fina rosa 

smyckeshållare. Texten på uppslaget är …och smycken.” (Gustavsson, s. 5). Nu får vi helt 

plötsligt svar på frågan innan, att de tre punkterna på uppslag fyra innebar en fortsättning till 

texten på uppslag fem som berättade att det också är smycken som hon ska välja ut.  

Uppslag 6–10  

På nästa uppslag sitter prinsessan i mitten av ett rum på en röd pall, och bredvid är en mindre 

pall där hennes krona ligger. Runt om henne är det speglar med guldkanter på. Hon sitter i sin 

lila klänning och med ett lila pärlhalsband runt halsen och borstar sitt hår. Texten till bilden är 

”Håret måste borstas. Tusen tag, varken mer eller mindre” (Gustavsson 2003, s. 6). Här 

beskriver texten vad prinsessan gör, något vi också kan se på bilden. Att det är just tusen tag 

är dock något vi inte ser. Uppslag sju är endast en stor bild på prinsessans ansikte där hon 

blinkar med ett öga. Det står ”För så gör prinsessor” (Gustavsson 2003, s. 7).  

Om vi stannar här och funderar, så är det svårt att tro att boken är skriven ur ett 

genusperspektiv, för att boken tycks arbeta väldigt medvetet med en eller flera 

prinsesstraditioner, t.ex. klichéer som hör hemma i folksagan och film. En kliché är att 

prinsessor inte behöver anstränga sig mer än nödvändigt, hon blir serverad frukost på sängen. 

Kläder och bakgrunden i uppslagen har hittills varit i rosa/lila färg. Walt Disneys animerade 

film Askungen handlar om en flicka som helst av allt vill dansa med prinsen på slottet. 

Askungens klänning går i samma färger som har varit genomgående i boken Så gör 

prinsessor och det ger oss svar på att författaren använder klichéer som är tagna från olika 

prinsesstraditioner.  

Vi bläddrar vidare till uppslag åtta och nio. På vänster sida har prinsessan nu tagit sig till en 

broinvigning. Det är prinsessan som ska klippa av bandet som en symbol för att nu är den lila 

bron öppen. Det står vuxna människor bakom och väntar på ögonblicket när prinsessan 

klipper bandet. Männen på bilden har mörka kostymer, några har hatt och kvinnorna har ljusa 

klänningar. Prinsessan har en rosa klänning och en krona på huvudet. Hon håller i bandet och 

en sax, hennes tunga är utsträckt från munnen och hon ser spänd och glad ut över att få klippa 

bandet. Människorna som väntar på att prinsessan ska klippa bandet tittar förväntansfullt och 

ler.  
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På uppslag nio ska prinsessan hjälpa till igen. På vänstersidan står det i texten att prinsessan 

ska hjälp till att döpa en båt. Utan texten till bilden är det svårt att tolka vad prinsessan gör. 

Hon står nedanför en stor röd båt som jag skulle kalla fartyg. Från båten hänger det ett snöre 

och i snörets slut hänger det en flaska som prinsessan försöker fånga. Bakom prinsessan står 

kaptenen och ser nöjd och bekväm ut med händerna bakom ryggen. Uppdragen att få klippa 

bandet på en broinvigning eller att döpa en båt är inga uppdrag som kan definieras som 

manliga eller kvinnliga. Däremot är det vanligare att till exempel någon i kungafamiljen eller 

statsministern får sådana uppdrag för att visa sitt stöd. Det kan vara en anledning till varför 

prinsessan får äran att inviga en broöppning och döpa en båt.  

På uppslag tio står prinsessan på vänstersidan av uppslaget med en rosa leksaksbåt i handen 

och skriver ”Gunnar” på leksaksbåten. Det kan tolkas som att det är en autograf till mannen 

som står på höger sida och håller ihop händerna och ser väldigt glad ut och ler. Bakom honom 

står ytterligare personer. Texten till bilden är ”För så gör prinsessor” (Gustavsson 2003, s. 

10). Texten ”För så gör prinsessor” har i tidigare uppslag också stått på en ensam sida, men 

ändå haft koppling till det som sker på uppslaget innan. Detta bekräftar att uppslaget har 

koppling till det tidigare uppslaget. Författaren förtydligar att prinsessans sysselsättningar är 

något prinsessor gör och inte endast denna prinsessa, eftersom han skriver i plural och inte i 

singular.  

Uppslag 11–13 

På nästa uppslag har prinsessan förflyttat sig till en hockeyrink. Det står sex kaxiga och coola 

killar utanför hockeyrinken och prinsessan är själv inne på planen med en klubba i högsta 

hugg. Killarna har röda speltröjor och prinsessan har en rosa och på toppen av hjälmen har 

hon en krona. Killarnas kaxiga attityd visas genom att en av killarna står och lutar sig mot 

sidan och spottar på isen och de andra sitter och tittar mot planen med sammanbitna munnar 

medan en av killarna står och hånler. Prinsessan är självsäker på plan och ler, hennes ögon har 

endast fokus på mål. I texten står det att prinsessor kopplar av med hockey. Prinsessan ler 

vilket tyder på att hon tycker det är kul, medan killarnas attityd visar på att prinsessan tar 

utrymme från dem.  

Jag har tidigare påpekat att berättelsen upplevs ha fokus på prinsesstraditioner men här sker 

en vändning. Ishockey är en sport som domineras av män och det är en tuff sport som kräver 

styrka när spelarna tacklas. Ishockey kan upplevas som en aktiv och aggressiv sport, något 
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som Nikolajeva (1998, s. 64) räknar upp som genusstereotyper för manligt. Om det är 

genusstereotyper för manligt går prinsessan emot det traditionella könsmönstret.  

Nästa uppslag, tolv och tretton har koppling till de två tidigare uppslagen. På både vänster- 

och högersidan är prinsessan kvar på ishockeyplan. På uppslag tolv är det nu match, killarna 

ligger ner-tacklade på isen medan prinsessan åker mot mål och i texten står det ”De tacklar 

alltid hårdast” (Gustavsson 2003, s. 12). På högersidan håller hon en pokal och på isen ligger 

en stor brun handske och en utslagen hockeyspelare och återigen kommer texten ”För så gör 

prinsessor” (Gustavsson 2003, s. 13). När det i texten står ”De” tacklar alltid hårdast skulle 

det kunna indikera på killarna eftersom det är endast de och prinsessan som är på planen, och 

eftersom killarna har annan färg på speltröjan är en tolkning att de spelar mot varandra. En 

annan möjlighet är att när författaren skriver ”de” i meningen ”De tacklar alltid hårdast” 

menar han ”prinsessorna” Bilden visar killar som har blivit tacklade av prinsessan som åker 

mot mål, vilket ger en slutsats att prinsessan tacklar hårdast. På uppslag tretton står det ”För 

så gör prinsessor” (Gustavsson 2003, s. 14). Texten förstärker att prinsessor tacklar ner och 

vinner över killar som är hockeyspelare. Det intressanta är att en flicka vinner över pojkar och 

att prinsessan klarar av att spela bort och tackla ner alla killarna medan hon är ensam, vilket i 

verkligheten skulle upplevas som väldigt svårt. 

Gustavsson spelar med stereotypiska förväntningar. En förväntning är att killarna kommer att 

vinna över prinsessan eftersom de är större, men också för att killarnas attityd på uppslag elva 

ger signaler om att de inte anser att prinsessan är tillräckligt bra då de bland annat står och 

hånler åt henne. Nikolajeva tar upp att typiska drag för pojkar är att de är tävlingsinriktade 

och flickor aggressionshämmade (Nikolajeva 1998, s. 65). Ishockey är en aggressiv sport och 

utifrån Nikolajevas lista över genusstereotyper borde pojkarna därför vinna över prinsessan.  

Uppslag 14–17  

Nu på det fjortonde uppslaget befinner sig prinsessan i en by. Det är en arg prinsessa med ett 

svärd i ett fodral hängande på axeln. Prinsessan som är minst står längst fram och visar inga 

tecken på rädsla, hon har en arg blick och sammanbitna tänder. Hon håller händerna mot 

höften för att visa sin bestämdhet och att hon inte är rädd. Bakom henne står by-folket och ser 

livrädda ut. En man håller händerna över munnen, en annan håller ut sin hand som en 

markering att ”nej kom inte hit”. Allas ögon är helt utspärrade av rädsla. Texten till uppslaget 

säger att prinssessor som är iväg på en resa ibland kan behöva få rädda en by från rövare. På 

uppslag femton står det arga män med basebollredskap i högsta hugg. Nu har prinsessan tagit 
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fram sitt svärd och börjat rikta det mot de arga männen som inte längre ser så arga ut, utan 

snarare livrädda. Nu är det de som håller händerna för ansiktet och sträcker ut armarna för att 

markera ”hjälp, nej kom inte hit”. Rövarnas kläder som går i färgerna brunt, grått och gult, 

kan förknippas med skogen, lite smutsiga och bleka färger, medan by-folkets kläder går i 

klarare färger. Texten till uppslaget säger ”De fäktas och driver rövarna på flykten” 

(Gustavsson 2003, s. 15).  

En prinsessa som räddar folk från rövare är inte vanligt i prinsessagor. Prinsessagor går ofta 

under Nikolajevas typiska drag för flickigt (1998, s. 65). Prinsessan visar inga tecken på att 

vara sårbar eller passiv när hon står ett steg närmare rövarna och by-folket står bakom henne. 

Det författaren gör är att visa upp prinsessan som känslokall och hård när hon står ansikte mot 

ansikte med rövarna och hennes kroppsspråk eller ansiktsuttrycket visar inga tecken på rädsla.  

Vi bläddrar vidare till uppslag sexton och nu står byborna och viftar med en flagga, serverar 

prinsessan saft och skakar hand med prinsessan, allt för att visa sin tacksamhet. I bakgrunden 

är det gröna kullar och bakom en kulle ser man en drake som ligger och smyger. Texten på 

uppslaget är även här ”För så gör prinsessor” vilket indikerar att uppslaget har koppling till de 

tidigare, vilket stämmer eftersom by borna firar prinsessans handling. Författaren poängterar 

även här att det prinsessor gör är att rädda människor från rövare. På nästa uppslag har draken 

kommit fram och är större än alla träd och hus. Byborna springer för sina liv och prinsessan är 

också på väg bort från draken men sneglar med en blick mot den. Texten till uppslaget säger 

att om det inte skulle räcka med farliga rövare så dyker det alltid upp en drake.  

Om vi stannar upp här, kan vi se ett mönster: att prinsessan under sin dag har gjort saker för 

folket. Vanligt är att de goda i filmer och sagor utåt sett visar sig hjälpsamma och vill det 

bästa för folket. Disneys film Mulan handlar om en flicka som vill ut och kriga för att rädda 

folket, men får inte för att hon är en kvinna och väljer därför att klä ut sig till man. I 

prinsessans fall så accepterar alla att hon är modig och räddar by-folket, men klassiska filmer 

som Mulan visar att det inte är kvinnors jobb att utföra dessa aktiviteter. Det som gör att 

boken blir skriven ur ett genusperspektiv är att handlingarna som prinsessan gör är sådana 

som anses som manliga.  

Uppslag 18–21 

Vidare på uppslag arton, håller den stora draken på att äta upp ett av husen. På uppslag nitton 

står prinsessan och småler med sammanbitna tänder och ser inte alls rädd ut, snarare att hon 

tänker ”nu ska du få din dumma drake”. Hon håller sitt svärd med en korv på toppen och 
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sticker ut den bakom stenen så att draken som står och sprutar eld på andra sidan av stenen ser 

korven. I texten står det ”De sprutar eld…” (Gustavsson 2003, s. 19). Huvudfokus på bilden 

blir draken, om man tittar på samspelet mellan bild och text. Men egentligen borde prinsessan 

vara i lika stort fokus eftersom det är hon som försöker locka draken dit. Drakar är vanliga i 

folksagan men bekämpas då av prinsar och inte prinsessor. I bland annat folksagan saknas en 

variation av flickskildringar, det finns en stor frånvaro av flickkaraktärer som är starka och 

utåtriktade, som också Österlund (2008, s. 97) framhåller.  

På nästa uppslag flyger prinsessan, träd, hus och fåglar i väg. Det ser ut som en storm, men 

man ser drakens bakkropp på höger sida av uppslaget. Han har sprungit förbi och fört med sig 

en stor vindpust. Texten till bilden är en fortsättning på uppslaget innan, ”… och flyger 

omkring och stör.” Om jag sätter ihop hela meningen till en blir det ”De sprutar eld och flyger 

omkring och stör.” (Gustavsson 2003, s. 19–20). Nu blir meningen fullständig. Jag förstår nu 

att det är draken texten handlar om. Om man bara tittar på uppslag tjugo och texten kan det 

tolkas som att texten inte endast är inriktad på draken utan också på prinsessan och andra 

föremål som flyger omkring. På uppslag tjugoett sitter en förstelnad drake med utspärrade 

ögon, med en pojke på ryggen och en annan pojke som drar i drakens svans. Prinsessan står 

framför draken med svärdet i luften. Runt om står människor och jublar med händerna mot 

himlen. Texten till bilden är ”Men prinsessor lyckas alltid överlista dem till slut.” (Gustavsson 

2003, s. 21). Prinsessan visar sig modig och stark som vågar strida mot draken, som både är 

större, starkare och sprutar eld. Vi kan se även här att författaren använder typiska drag från 

folksagan. En vanlig aspekt i sagor är att de goda vinner mot de onda. Det har vi sett vid två 

tillfällen i boken, när prinsessan vann mot rövarna och mot draken.  

Uppslag 22–25 

När vi bläddrar vidare har prinsessan tagit sig till en lila grotta. Utanför grottan ligger det 

skelett, gamla skor och kedjor. Från grottans ingång drar prinsessan upp en prins, han har en 

krona på sig precis som prinsessan. Prinsessan ler och lägger huvudet på sned samtidigt som 

hon drar upp prinsen som har ett leende på läpparna. Prinsessan har sin lila klänning på sig 

och ett svärd i ett bälte på höften. Prinsen har en röd tröja, blå byxor och en röd mantel på sig. 

I bakgrunden ser man draken som flyger bort. Texten till uppslaget är ”Och har prinsessor tur, 

kanske de råkar rädda en kung eller en snygg prins” (Gustavsson 2003, s. 22). Ännu en gång 

spelar Gustavsson med stereotypiska förväntningar. Typiskt för folksagan är att det i 

berättelsen kommer en prins som räddar prinsessan, ta sagan Törnrosa som exempel, den 

handlar om en prinsessa som blir räddad av en prins. Det författaren gör är att använda sig av 
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en liknande händelse, men att det istället är prinsessan som räddar prinsen, att prinsen blir den 

utsatta och prinsessan blir räddningen.  

På nästa uppslag har prinsen och prinsessan kommit till en grön kulle. Det är fullt med rosa 

blommor och längre bort ser man ett stort rosa slott. Draken sitter en bit bort och tittar mot 

kullen, han gråter och ser rörd ut. Nu har prinsessan en rosa klänning med fina detaljer på. 

Hon har sina blå vingar som hon hade på omslaget. Hon har också en lång rosa mantel som 

två fåglar håller upp. Prinsen ser likadan ut som på uppslaget till vänster. På himlen är det 

hjärtformade moln. Som jag just framhållit är det vanligt i folksagan att berättelser med 

prinsessor och prinsar ofta slutar med att prinsen räddar en prinsessa och inte tvärtom. I texten 

till uppslaget står det ”som de kan gifta sig med” (Gustavsson 2003, s. 23). Meningen börjar 

på vänster sida och följer med på höger sida, så att meningen blir ”Och har prinsessor tur, 

kanske de råkar rädda en kung eller en snygg prins som de kan gifta sig med” (Gustavsson 

2003, s .22–23). Prinsen och prinsessan står och ler mot varandra och håller varandra i 

handen. Med bild utan text hade jag inte reflekterat över om de höll på att gifta sig eller inte, 

men när texten nu är ett stöd till bilden är en tolkning att det är därför de står på toppen av 

kullen. Om vi tittar på bilden på uppslaget är allt väldigt vackert och mycket lila/rosa färg 

speglas på bilden. Prinsessan har klänning och prinsen en tröja och byxa, det gör att 

författaren anknyter till vad normen anser är manligt och kvinnligt, som bland annat Davies 

(2003, s. 29, 31) tar upp.  

När vi bläddrar vidare till uppslag tjugofyra är prinsessan tillbaka där hon började, i sin säng. 

Texten till bilden är ”Efter en hård dag är det skönt att lägga sig på femton madrasser och dra 

ett dunbolster över sig” (Gustavsson 2003, s .24). Författaren har som jag nämnt tidigare 

arbetat med flera prinsesstraditioner vilket stämmer även här. Det finns en tidigare berättelse 

av en känd författare som heter H.C. Andersen. Han har skrivit en saga som heter Prinsessan 

på ärten som handlar om en prinsessa som lägger sig på 20 madrasser innan hon ska sova.  

På sista uppslaget ligger prinsessan i sin säng och sover. Bakgrunden är för första gången i 

boken mörk och det är fullt med orangea stjärnor. Sista uppslaget avslutas med meningen 

”För så gör prinsessor” (Gustavsson 2003, s. 25). Detta kan tolkas som att boken inte är 

skriven direkt till prinsessan utan riktar sig till alla prinsessor. Boken är därför inte skriven ur 

ett jag-perspektiv utan i de- perspektiv. Jag har tidigare skrivet att jag valde att analysera 

baksidan av boken i slutet för att se om den var en del av berättelsen. Baksidan av boken har 

ingen koppling till berättelsens slut. Avslutningen var på sista uppslaget. På baksidan är det en 

sammanfattning av vad boken handlar om.   
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8.1.4 Sammanfattning av boken Så gör prinsessor  

Bilderna säger mycket, texten i boken är sparsmakad, den går inte in på djupet för att ge en 

tydlig bild av bokens handling. Texten är ett stöd till bilden, men bilden behövs för att få en 

fullbordad narration. Det är alltså en expanderande bilderbok. Boken har bilder på varje 

uppslag och bilderna täcker hela sidan, vilket är ett av Rhedins kriterier för bilderbok (Rhedin 

2001, s. 17).    

Boken är skriven ur ett genusperspektiv men det kan till en början vara svårt att förstå. Boken 

går i ljusa rosa/lila färger, vilket kan upplevas som feminint. Om vi tar en närmare titt på 

karaktärerna i boken har prinsessan alltid en rosa eller lila klänning, vilket vi kunde se i 

hennes garderob också. Även bikaraktärerna i boken, som är kvinnor, har kläder i samma 

nyans och bär klänning. Männen i boken har alltid tröja och byxa i en mörkare nyans. Davies 

(2003, s.31) påstående är att kjol är feminint och byxor är manligt vilket det i boken kan 

tolkas som också. Andersson och Karlsson (2011, s. 18) påpekar också i sin analys av boken 

att flickorna har ljusare färg på kläderna och killarna mörkare och att killarna har byxor och 

tjejerna klänning. Grettve och Österlund (2008, s. 27; 2008, s. 97) hävdar att kläder är ett sätt 

att visa vem man är, och att flickor upplevs som snälla och passiva och pojkar upplevs som 

energiska och handlingskraftiga. Prinsessans kläder antyder i sådana fall att hon är flickig och 

passiv, men hennes handlingar säger något annat. Hon visar upp genusstereotyper som 

Nikolajeva (1998, s. 64) räknar upp som manliga. Hon är aktiv som åker ut och hjälper 

människor i olika sammanhang, självständig och hård mot de onda och hon upplevs också 

som modig och tuff. I början av boken är det svårt att uppleva att prinsessan har dessa 

karaktärsdrag. Grettve (2008, s. 27) skriver att kläder blir ett tecken som säger vem barnet är. 

I denna bok stämmer detta endast delvis eftersom prinsessans kläder är stereotypiskt feminina 

men hennes aktiviteter visar på den manliga stereotypen.  

Prinsessans kroppsbyggnad är lite kortare och mindre än de vuxna karaktärerna, men inte på 

ett onaturligt sätt. Undantag är när rövarna kommer till byn och de upplevs som större än de 

vuxna som bor i byn. Det kan indikera att de ska upplevas som farligare och starkare, för att 

tydligare få fram prinsessans karaktär att hon är modig som vågar skrämma bort stora män.  

Bilderna i boken är färgglada och bakgrundsfärgen är vit förutom på sista sidan då prinsessan 

ska sova. Omslaget gör mycket för boken eftersom det är det första barnet ser. Boken är 

skriven ur ett genusperspektiv och det kan upplevas som att målgruppen är flickor, eftersom 

det på omslaget är en prinsessa och en stark nyans av rosa. Boken kan tolkas vara inriktad mot 
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flickor för att visa att flickor inte behöver vara det Nikolajeva skriver kan upplevas som 

normen för flickor, milda, lydiga, sårbara och aggressionshämmade (Nikolajva 1998, s. 65). 

Bothén och Vennström (2009, s. 25) upplever omslaget som flickigt, eftersom det är rosa. De 

anser även att färgerna i boken är mer tilltalande för flickor. Deras tolkning är att prinsessan 

är modig och flickig men att författaren förstärker flickans könsroll genom att göra henne 

väldigt flickig. Jag upplever att boken är inriktad mot flickor för att visa att de inte behöver 

bete sig och vara på ett visst sätt på grund av sitt kön. Sagor med prinsessor har under lång tid 

framstått som stereotypiska för kvinnlighet. Författaren väljer att behålla en del av 

karaktärsdragen för en prinsessa och inkluderar karaktärsdrag som kan uppfattas som 

manliga, möjligtvis för att visa att man inte behöver ”välja sida”.  

8.2 Kenta och barbisarna  

I min analys av Kenta och barbisarna går jag igenom varje uppslag. För enkelhetens skull 

definierar jag uppslagen som vänster- och höger sida. Boken har ingen paginering så därför 

kommer sida ett efter titelsidan. Boken innehåller 31 uppslag.  

8.2.1 Omslag  

Omslaget och baksidan bildar inte heller i den här boken en bild. Jag kommer att ta upp 

baksidan av boken i slutet för att få en uppfattning om huruvida omslaget och baksidan är en 

del av berättelsen. Bokens omslag visar en lekpark. Kenta sitter på toppen av en rutschbana 

med en pinne i handen. Rutschbanan är formad som en röd klacksko. Tre tjejer sitter längst 

ner på rutschbanan och lekar med dockor. Bakgrunden är helt i grönt och föreställer gräs, träd 

och barn som springer. Kenta har ljust kort blont hår, han har en gul tröja med ett svart tryck 

på, byxorna är militärmönstrade och han har svarta skor. Han upplevs utifrån ansiktsuttrycket 

som nyfiken, och sitter och tittar ner på tjejerna som leker. En av tjejerna har svart kort hår, 

mörk hy, röda byxor och rosa linne med röda snöflingor på. Den andra tjejen har orange 

uppsatt hår i en grön tofs, ljus hy, svarta byxor och lila tröja med blå blommor. Den tredje 

tjejen har brunt hår med ett rött hårspänne, hon har blå byxor och en randig röd/vit tröja. Alla 

tjejerna ler, de ser ut att ha roligt och är glada. Omslagsbilden återkommer inte vid något 

tillfälle inne i boken. 

Vad signalerar omslaget? Bakgrunden på omslaget går i en grön nyans, i samhället definieras 

grönt som en pojkig färg. Kentas byxor är militärgröna precis som bakgrunden och vad 

förknippar vi med militärgrönt? Försvarsmakten och militären har uniformer i den färgen, det 

ger oss en signal att boken delvis är riktad mot pojkar. Mitt på omslaget är det en röd 
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rutschbana som är formad som en klacksko och även flickorna som sitter på rutschbanan har 

kläder som är färgglada. Färger som rött och rosa förknippas med flickor och även klackskor 

är vanligare att kvinnor bär. Det ger oss en uppfattning att författaren förmedlar stereotypiska 

drag för både manligt och kvinnligt. 

8.2.2 Titel och bilderbokens yttre  

Bokens titel är Kenta och barbisarna. Bokens titel har en stor inverkan på barnets val av bok. 

På omslaget är texten ”Kenta” i rosa färg, ordet ”och” i svart färg och slutligen ordet 

”barbisarna” i gul färg. Titeln är placerad uppe i det vänstra hörnet av omslaget och ordet 

Kenta har en större storlek på bokstäverna jämfört med de två andra orden. På titelsidan ser 

man Kenta och tre andra pojkar. Kenta skjuter iväg en boll medan killarna följer bollen med 

blicken. Kenta står på den vänstra sidan och de tre killarna står på den högra sidan. Kenta har 

en grön tröja och byxor, en av killarna är också helt grönt klädd, han har asiatiska drag och 

svart kort hår. Den andra killen har brunt hår, svart tröja och gröna byxor och den tredje killen 

har blont hår, ett svart pannband, gul tröja, bruna byxor, gula fotbollsstrumpor och 

fotbollsskor.  

På omslagsbilden ser vi Kenta som sitter och tittar på flickorna som leker med dockor och på 

titelsidan står Kenta och sparkar boll med några pojkar. Uppslagen signalerar skilda 

aktiviteter. Vad är det författaren förmedlar? Är det att Kenta tycker om att leka både med 

dockor och spela fotboll? Ett alternativt är att Kenta tycker om att spela fotboll eftersom han 

är inkluderad i den leken, men att han också vill leka med dockor, men av någon anledning 

inte vågar, kan eller får vara med i flickornas lek.  

I denna bok finns också ett uppslag mellan omslaget och titelsidan som är relevant att ta upp. 

Uppslagets bakgrund har mönster som en fotboll och längst ner på uppslaget är Kenta. Han 

har samma gula tröja med svart tryck på som på omslaget. Han har en stor röd/rosa kjol och 

ett par alldeles för stora röda spetsskor med klack. Bakgrunden har ett mönster som liknar en 

fotboll, och det gör att det ger ett pojkigt intryck. Fotboll är en dominerande sport hos killar, 

dock är det mycket flickor som också spelar. Om vi tar till exempel fotboll på TV är det 

killarna som dominerar. Herrfotboll har oftast fler sändningstider på TV, vilket indikerar att 

de har fler tittare. Det som sticker ut på uppslaget är Kentas färgglada kläder. Kenta bär 

klackskor, vilket som jag tidigare nämnt är vanligt att kvinnor bär och han har också en kjol i 

röd/rosa färg. Klänningar och kjolar är enligt Davies (2003, s. 29, 31) kläder som kvinnor bär. 
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Det författaren gör är att använda stereotyper som är utmärkande för både manligt och 

kvinnligt.  

8.2.3 Uppslag för uppslag  

Uppslag 1–4  

På de två första uppslagen får vi se Kenta som sitter och håller i en barbiedocka och i 

bakgrunden finns ett träningsredskap. Kenta tittar mot pappan som är på högersidan. Pappan 

är väldigt ”biffig”. Han håller i Kentas ryggsäck i ena handen och en fotboll i den andra. 

Pappan har en svart tröja som sitter tajt runt de stora armarna och ett par militärmönstrade 

byxor, likadana byxor som Kenta har. Rummet är i ljusgrön ton på golvet och ena väggen, den 

andra väggen är vit. Det ligger en tandborste och tandkräm på en pall, på bokhyllan bakom 

pappan finns det hörlurar och en stereo och på väggen hänger en tavla med en hund som 

motiv. Texten till uppslaget är ”Kenta kan skjuta rökare rakt i krysset. Han är faktiskt himla 

bra på fotboll. Kentas pappa gillar också fotboll. Det börjar bli tjatigt.” (Lindenbaum 2007, s. 

1). Bilden visar Kenta som sitter med en docka och i texten står det att Kenta är bra på fotboll. 

Om det endast fanns text och ingen bild skulle man uppfatta det som att Kenta tycker om att 

spela fotboll men att pappan är lite tjatig. Text i kombination med bild tyder på att Kenta vill 

leka med sin docka och det är pappan som vill att Kenta ska spela fotboll. Om vi tittar i 

leksaksaffärer finns dockor på flickavdelningen och att Kenta sitter med en docka i handen 

pekar på att han går emot normen för vad pojkar ska leka med. Det är mer vanligt att det finns 

fotbollar på pojkavdelningen. Det är Kentas pappa som håller i fotbollen och inte Kenta. 

Författaren gör här ett val och valet är att låta Kenta hålla i en leksak som går under kategorin 

flickigt och pappan håller i en leksak som går under kategorin pojkigt.  

På nästa uppslag befinner vi oss i hallen på förskolan. Dubbeluppslaget har en stor grön 

garderob i mitten, där barnen hänger upp sina kläder. I garderoben finns en jacka och några 

skor. Två pojkar klättrar på garderoben och två tjejer står framför. På vänster uppslag står 

Kenta och hans pappa. Pappan är orealistiskt stor medan Kenta är väldigt liten. Pappan ler 

med kisande ögon medan Kenta har höjda ögonbryn och ser fundersam ut. På vänster sida 

högst upp är det en annan bild som inte har koppling till resten av uppslaget. Det är vanligt att 

böcker i ståendeformat har mindre bilder på sidorna, och inte endast en stor bild (Nikolajeva 

2000, s. 64). Bilden visar två pojkar, samma pojkar som fanns med på titelsidan när Kenta 

sparkade upp en boll i luften. Pojkarna har liknande kläder som på titelsidan. De står med 

armarna runt varandras axlar och den ena killen har en boll i handen. I texten som är på 
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vänster sida står det att Kenta inte ville följa med till dagis och på bilden uttrycker inte Kenta 

glädje utan snarare tvärtom. Vidare i texten står det ”Barnen står och kollar på när han 

kommer. Sen börjar det hålla på. Pappa tycker visst det är kul. Men sen sticker han till jobbet” 

(Lindenbaum 2007, s. 3). 

Vad gör barnen när de börjar hålla på? Om vi endast läser texten får vi inget svar på det, men i 

kombination med bilden ser vi att de håller på att klättra på garderoben. På höger sida är det 

mindre bilder, en bild när de tre killarna leker och brottas och Kenta står vid sidan av och 

tittar på. Killarna ler men Kenta ser inte så road ut med händerna i fickan. På den andra bilden 

försöker killarna få med Kenta in i leken. De skojar och håller om honom. Men Kenta visar 

fortfarande inga tecken på att det är roligt. På tredje bilden ligger Kenta på marken och 

killarna fortsätter leka med Kenta utan att han ger någon antydan till att han vill bli 

inkluderad. Fröken står med en kopp kaffe och håller koll på pojkarna som leker. Texten på 

uppslaget är ”Då sätter killarna igång och brottas. Dom kan massor av grepp, och dom tror att 

Kenta ska vara med. – nej men ojsan pojkar, säjer fröken. Nu gör vi något annat (Lindenbaum 

2007, s. 4). Texten visar att pojkarna tror att Kenta vill vara med, men om man endast tittar på 

bilderna kan det uppfattas som att de försöker få igång Kenta.  

Övervägande delen av bilderna visar pojkar som är väldigt livliga, de har mycket rörelse, är 

busiga och är väldigt aktiva, som Nikolajeva (1998, s. 64–65) räknar upp som 

genusstereotyper för manligt. Kenta som inte ger respons till killarna att han vill vara med 

visar istället drag som Nikolajeva räknar upp som flickiga; han är lugn och mild.  

Uppslag 5–8 

När vi bläddrar vidare till nästa dubbeluppslag befinner vi oss utomhus på skolgården. En 

enskild bild uppe i vänstra hörnet visar Kenta och två av pojkarna som leker med pinnar. Ena 

pojken håller två pinnar och viftar mot himlen, den andra pojken håller en pinne som han 

låtsas är en pistol. Kenta håller en pinne och bara pillar på den, väldigt lugnt och harmoniskt 

jämfört med de andra två pojkarna. På dubbeluppslaget sitter tre flickor i en sandlåda och 

leker med sina dockor. De sitter och ler och gör inga större rörelser utan ser ut att vara lugna. 

På höger sida är det både flickor och pojkar runt ett lekredskap. Kenta står bredvid och 

sneglar mot flickorna i sandlådan. Pojkarna tjoar och tjimmar, hoppar och skuttar, en flicka 

ser helt förskräckt ut och håller i sig i redskapet och skriker medan killarna står och hoppar 

och viftar med sina pinnar. En flicka står nedanför och gråter medan en annan springer bort 

därifrån och ser ledsen ut. Tjejerna har färgglada kläder rött, orange, gult, rosa och blått med 
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olika mönster, randigt, blommigt och prickigt. Killarna har mörkare färger, svart, grönt och 

blått. Texten till uppslaget säger att när pojkarna viftar med sina pinnar så lekar de krig, men 

på bilden ser det ut som att Kenta bara står och pillar med pinnen. I texten står det att Kenta 

fixar en pangare. När vi läser texten låter det som att Kenta är inkluderad eftersom han håller 

på att fixa med ”pangaren”, men bilden utan text ger en annan uppfattning. Eftersom Kenta 

har samma nedstämda ansiktsuttryck som i tidigare uppslag, där det bland annat stod att han 

inte ville vara på förskolan, kan det vara lätt att dra slutsatsen att han inte tycker det är roligt 

att leka med pinnar. I texten använder de också hårt språk ”SKA JAG KNIVA DEJ MED 

LASERKNIVEN! skriker Anton (Lindenbaum 2007, s .5). Ordvalen i denna mening upplevs 

väldigt aggressiva och direkt efter säger fröken ”fy på dej”, men fröken finns inte med på 

bilden. Utan texten skulle det vara omöjligt att veta att den ena pojken uttryckte sig på det 

sättet och att fröken var där och sa till, här blir det tydligt att text i kombination med bild är 

värdefullt för att få en rättvis bild av handlingen.  

Om vi stannar här och funderar, så visar boken tydlig skillnad på pojkarnas och flickornas 

färgskala när det gäller kläder. Pojkarna har mörka färger på sina kläder och flickorna 

färgglada och ljusa färger. Vi har också kunnat se att killarna är väldigt livliga jämfört med 

flickorna. I uppslaget står det också att killarna leker krig och krig är något som vi definierar 

som otäckt och våldsamt. Även en av killarna upplevs som aggressiv. Om vi kopplar samman 

pojkarnas aktiviteter och sätt att vara med deras färgsättning på kläderna, skapar det en bild av 

våldsamma, hårda och tuffa pojkar. Hade killarna till exempel haft rosa kläder men gjort 

samma aktiviteter, hade uppfattningen av killarna möjligtvis förändrats, eftersom Lindenbaum 

(2007) gör en generalisering att färgglada och ljusa färger går under kategorin harmoniskt, 

och mörka färger går under kategorin livligt.  

Vidare på nästa dubbeluppslag sitter fröken och läser en bok medan barnen ligger på 

madrasser och har en vilostund. Madrasserna är gröna, och golvet har en ljusare ton av grönt.  

Fröken har en röd klänning och en orangefärgad tröja under. Kenta är det enda barnet som 

ligger och ser fundersam ut; det ser ut som att han tänker på något hela tiden. På en enskild 

bild på högersidan sitter Kenta vid ett grönt bord och ser fundersam ut samtidigt som han äter 

lunch. Han tittar åt sidan med en stängd mun och lutar ena handen mot kinden. Texten som är 

på höger sida bekräftar att fröken gör som på bilden, sitter och läser för barnen när de har 

vilostund. Vidare i texten står det att inte Kenta lyssnar så mycket på fröken, han funderar på 

när han var liten och om pappa ska komma snart, och äter sen sina pannkakor. Det finns en 

förvirring i texten. Dubbeluppslaget visar en bild när barnen har vilostund och ligger på 
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madrasser och lyssnar på fröken som läser en bok. Det finns också en mindre bild där Kenta 

sitter och äter pannkakor. I texten står det att Kenta inte lyssnar på fröken som läser utan är i 

sina egna tankar och funderar på när pappan ska komma, och sedan avlutas texten med ”Det 

gör han inte. Då äter han pannkakor” (Lindenbaum 2007, s. 8). Texten avslutas med att han 

helt plötsligt äter pannkakor, men han låg nyss och hade vilostund. Hade texten stått för sig 

själv, hade det skapat en förvirring eftersom texten först säger att han vilar men sen helt 

plötsligt äter han pannkakor. Om man tittar på bilden samtidigt förstår man att författaren 

förklarar två olika scener samtidigt.  

Uppslag 9–12 

På det nionde och tionde uppslaget sitter pojkarna och leker. De pysslar och bygger 

robotstridare, som jag förstår att det ska vara efter att jag har läst texten till bilden. Kenta tittar 

bort mot högersidan där flickorna sitter vid fönstret och leker med dockor. Bakgrunden är 

fortfarande i gröna nyanser, förutom golvet som är vitt. Där pojkarna sitter är det starkare ton 

av grönt och bordet och stolarna är väldigt färgstarka. På bordet är det rörigt och pysslet är 

utslängt överallt, limmet har vält och rinner ut på bordet. Flickorna sitter vid fönstret och leker 

harmoniskt; de sitter på varsin sida av fönsterbrädan och håller sina dockor framför sig och 

ler. Gardinerna runt fönstret är i en ljusare ton av grönt. Texten till dubbeluppslaget är:  

Efter maten börjar det regna jättehårt. Dom stannar inne och bygger robotstridare. – KOLLA KENTA, ropar 

Nils. DEN HÄR SKÄR BLOD! Kenta klistrar guldpluppar på sin. Det blir snyggt. Men han hinner inte visa 

pappa. För när han kommer är allt redan kraschat. (Lindenbaum 2007, s. 10)  

Texten säger mer än vad bilden visar, och bilden visar mer än vad texten säger. Texten 

förstärker att killarna leker vilt och att Kenta vill visa upp sin robot för sin pappa, men det går 

inte, den har redan gått sönder. En slutsats kan vara att de andra pojkarna har lekt väldigt 

livligt så de har tagit sönder den. Det som inte står i texten men som bilden talar för, är att 

Kenta sneglar mot flickorna som leker med dockor, han ser ut att vara nyfiken på deras lek. 

Det är vanligt att pojkar och flickor är uppdelade i sina lekar efter vilket kön de är, det kan vi 

se i bland annat skolan. Varför är det så? Om det är som Davies (2003, s. 17) framhåller att 

det sociala jaget är något som vi kan påverka, borde könen i sina lekar vara så uppdelade då? 

Skapar man sig egen identitet som barn, eller är det andra som gör det åt en? Om vi går 

tillbaka, kunde vi se att Kenta ville leka med barbiedocka men pappan ville att han skulle ta 

med en fotboll. Redan där kan en tolkning vara att pappan medvetet eller omedvetet försöker 

påverka Kenta i en viss riktning, för att han själv tycker om fotboll.  
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På nästa uppslag är det en ny dag. Utan texten hade det varit svårt att förstå att det är en ny 

dag. En tolkning hade varit att de just hade kommit hem från förskolan, alltså att det är 

fortsättningen på dagen. Pappa och Kenta står i hallen, pappan är fortfarande gigantiskt, 

faktiskt onaturligt stor, medan Kenta ser väldigt liten ut. Pappa och Kenta har fortfarande 

militärmönstrade byxor och pappan har en röd tröja och Kenta en grå. Bredvid pappan ligger 

en orange träningsväska där det står ”sport” och ”gym” på. Det kan tolkas som att han gillar 

att träna, vara stark och sportig och hans kroppsbyggnad styrker det. Pappan håller i en fotboll 

och tittar på Kenta. Kenta sneglar på pappan samtidigt som han håller hårt i sin ryggsäck. I 

ryggsäcken hänger det ut blont hår från dockan. Pappan och Kenta har en konversation. 

Nästa morgon packar Kenta ryggan själv.  

- Men den här då? frågar pappa. 

- Den får inte plats, säjer Kenta.  

- Jodå, säjer pappa.  

- Nä, säjer Kenta, och så går han.  (Lindenbaum, 2007, s. 12)  

 

Utan kombinationen av text och bild hade det varit svårt att förstå vad det handlar om, men 

jag kan tolka det som att det är ett föremål Kenta vill ha med sig. På bilden ser vi dockhåret 

som hänger utanför ryggsäcken och pappan som håller i en fotboll men det framgår inte i 

texten. Med stöd av bilden förstår vi att det är de föremålen de pratar om. Intressant är att 

vilka val barn gör kan bero på påverkan från föräldrarna. Som liten är ens förebilder ofta ens 

föräldrar och de kan påverka barnets sociala identitet. I detta uppslag visar Kenta att han själv 

väljer vad han vill ha i ryggsäcken och påverkas inte av sin pappa.  

Nu på tolfte uppslaget är Kenta och pappa på väg in genom grinden till förskolan. Kenta 

håller om sin ryggsäck och ser fundersam ut med en sammanbiten blick. Pappan som är 

gigantisk går bakom med ett leende på läpparna. Längre fram leker de tre pojkarna. Ena 

pojken sparkar en boll rakt upp i luften och de andra två pojkarna kollar på; en av pojkarna 

håller i en grön dinosaurieleksak. Varför väljer författaren att göra pappan mycket större i 

proportion till de andra? Walt Disneys film Den lilla sjöjungfrun är också ett exempel där 

pappan är större i proportion till de andra karaktärerna. Är det en fråga om makt? Eller 

manligt? Om vi tittar på till exempel vältränade män på gym och vältränade kvinnor, är 

männen större. Anledningen till att författaren väljer att göra pappan onaturligt stor är kanske 

för att tydliggöra den bilden av män.  
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Uppslag 13–16 

När vi bläddrar vidare till nästa dubbeluppslag är det tre bilder av Kenta, och för varje bild 

kommer han ett steg närmare höger sida. På första bilden står han med händerna bakom 

ryggen. Hår från en barbiedocka skymtar bakom ryggen, han sneglar åt höger sida där 

flickorna sitter och leker. På nästa bild håller Kenta barbiedockan mot magen och tittar ner 

mot marken. På den sista bilden står Kenta framför dockvrån där flickorna leker. Färgerna i 

dockvrån går i rött och rosa. Det finns en leksaksspis, grytlappar, kastruller och gosedjur. Ena 

flickan sneglar mot Kenta med en blick som uttrycker ”varför står du här?”, men i texten så 

ställer flickan en fråga. 

- Vad heter hon då, frågar Gittan.  

- Barbie, svarar Kenta.  

- Kan hon väl inte heta, säjer Mira.  

Sen struntar dom i honom. (Lindenbaum 2007, s. 13)  

Författaren väljer att skapa ett uppslag där flickorna leker i dockvrån som är utrustad med 

köksredskap. Om vi går tillbaka i tiden, var det endast kvinnor som stod i köket, lagade mat 

och tog hand om barnen, medan männen arbetade och var aktiva. Är det därför flickorna leker 

med dockor? Och pojkarna leker vilda lekar som krig?   

När vi bläddrar vidare har både flickorna och Kenta förflyttat sig in i badrummet. Flickorna 

fortsätter att leka med sina dockor och häller vatten på golvet och låtsas att det är ett hav. 

Kenta sitter på en toalettstol med sin barbiedocka i handen och tittar på. Flickorna lägger inte 

någon vikt vid att Kenta sitter där och tittar. Badrummet går i gröna nyanser.  

Om vi stannar här och funderar, så kan vi se att boken är skriven ur ett genusperspektiv. Kenta 

följer efter flickorna när de leker och det ger oss en bild av vilka aktiviteter som Kenta är 

intresserad av. Om vi utgår från de stereotyper som Nikolajeva räknar upp som flickiga, 

stämmer Kenta in på dem, eftersom han är lugn och harmonisk och visar inga tecken på att 

han vill leka vilt. Författaren spelar på stereotypiska konstruktioner. Om man jämför Kentas 

kläder med flickornas kläder ser vi att utifrån färgvalet klär sig både Kenta och flickorna efter 

vad normen anser är manligt och kvinnligt.  

Uppslag 17–22 

På nästa dubbeluppslag har flickorna och Kenta förflyttat sig till köket. Flickorna sitter mot en 

kyl/frys medan Kenta sitter på köksbänken. En av flickorna sneglar upp mot Kenta medan de 

andra två flickorna tittar mot varandra. På golvet är det fullt med frysta fiskpinnar. Nu går inte 
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bakgrunden i grönt utan i gula toner. På den enskilda bilden på höger sida sitter flickorna vid 

ett bord med köttbullar, Kenta står bakom och tittar på. De leker att de föder en köttbulle. 

Utan texten hade det varit svårt att förstå att de leker att dockan föder en köttbulle och varför 

golvet är fullt med frysta fiskpinnar. Med stöd av texten får vi svar på det, för i texten står det 

att ”Tjejerna plockar undan lite fiskpinnar så dockorna kan klättra omkring i snö” 

(Lindenbaum 2007, s. 18). När vi bläddrar vidare till nästa uppslag har Kenta kommit fram till 

flickorna. Kenta ler och håller upp en fiskpinne, medan flickorna ser sura ut och tittar på 

Kenta. Den ena flickan håller händerna i kors och stirrar med en intensiv blick och den andra 

flickan har händerna på höften med en sur blick.  

- Min födde en fiskpinne, säjer Kenta  

- Vadå…? säjer Gittan. Man kan ju inte föda en fiskpinne. (Lindenbaum 2007, s. 19)  

 

Kenta och flickorna leker att de föder barn. Kenta säger att han föder en fiskpinne och 

flickorna en köttbulle. Flickorna säger att man inte kan föda en fiskpinne. Bothén och 

Vennström (2009, s. 21) skriver i sin analys att en tolkning av flickornas reaktion är att vi 

uppfattar flickor som runda och killar som långa, att kvinnliga former är runda och mäns 

former är långa. Det stämmer inte utifrån det ideal vi har av till exempel dockor. Genus 

skapas utifrån t.ex. filmer, TV men också leksaker (Nationalencyklopedin (2017c). I filmer är 

kvinnor ofta målade som långa och smala, vilket i deras analys representerar en kille. Jag ser 

en poäng i att män uppfattas som långa eftersom de ofta är längre än en kvinna. Min tolkning 

är att det inte handlar om kön, utan om en bebis; att en köttbulle representerar en bebis som är 

liten och mulliga med hull på ben och armar. Anledningen till att Kenta säger att han föder en 

fiskpinne, kan vara för att han fantiserar om att det är en barbiedocka, som är lång och smal.   

På nästa uppslag leker flickorna i ett mörkt rum. Kenta står en bit bort och leker med sin 

docka. Uppslag tjugoett och tjugotvå är ett dubbeluppslag och en enkel bild på vänster sida. 

På enkelbilden hänger Kenta mot en stege med sin docka i handen och tittar glatt mot 

flickorna. Flickorna tittar fundersamt på varandra. Utan texten är det svårt att tolka vad som 

händer på bilden. Med stöd av texten så står flickorna och pratar ihop sig om Kenta ska få 

vara med och leka.  

Tjejerna tittar på Kenta och Barbie. 

- Vi låter han va med då, säjer Gittan.  

Agnes suckar.  
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- Okej då, säjer hon. (Lindenbaum, 2007, s. 21)  

 

Flickorna väljer nu att låta Kenta får vara med, vad beror det på? Är det för att han inte är som 

de andra pojkarna? Är han mer lik dem till sättet? Är det en anledning till varför pojkar och 

flickor är uppdelade, att de tycker om olika aktiviteter? Högersidan tillför inte så mycket till 

handlingen, så jag väljer därför att inte gå in på det uppslaget och gå vidare till nästa uppslag. 

Uppslag 23–26  

Nu sitter flickorna och Kenta i ett mörkt förråd och leker, dörren öppnar sig och in kommer 

fröken och lämnar en låda. Barnen sitter tysta och ser lite fnittriga ut när de håller sig om 

munnen för att inte bli upptäckta. Kentas kläder matchar det grönmörka rummet och flickorna 

sticker ut med sina färgglada kläder. På nästa uppslag har flickorna och Kenta gått ut ur 

garderoben, bakgrunden är nu vit. Framför dem är en maskeradlåda som de rotar i, alla ler och 

ser ut att ha roligt. När vi bläddrar vidare har flickorna och Kenta klätt ut sig i klänningar, 

smycken och hårband. Det är en radio i mitten av rummet och rummet går i gula nyanser. 

Runt radion dansar flickorna och Kenta i sina färgglada klänningar. På en enskild bild på 

högersidan står Kentas killkompisar ute på gården. De tittar på bollen som ligger på marken, 

och ser uttråkade ut, inte alls livliga som de har varit innan.  

Kenta tar en blank kjol med blommigt skrynkel, som passar perfekt till prinsessdansen. Den dansen är rolig 

nästan alldeles vild.  

Ute har killarna spelat utan Kenta i minst hundra år. Det är inget kul. Alla vill att han ska vara med i deras 

lag. Dom går in och hämtar honom. (Lindenbaum 2007, s. 26)  

Intressant är att för första gången i boken visar Kenta att han tycker det är roligt och texten 

bekräftar det. I texten står det också att dansen är vild, och det är en av de få gångerna som 

flickorna faktiskt är mer rörliga i sin lek. Pojkarna som står ute på rastgården ser uttråkade ut, 

och med text som komplement får vi svar på varför. I texten står det att pojkarna saknar sin 

kompis Kenta. Om vi stannar upp för att se över hur text och bild samspelar i boken, kan jag 

konstatera att texten är ett komplement till bilden. Att endast läsa texten i boken lämnar 

väldigt många frågetecken. Det skulle fungera att endast titta på bilderna, men det ger ett brett 

tolkningsutrymme för läsaren som kan göra att berättelsen inte framkallas på det sättet 

författaren har tänkt. Färgsättningen på bilderna har tidigare dominerats av en grön nyans, 

men här sker en vändning. Nu när Kenta har blivit inkluderad i flickornas lek har 

färgsättningen på bilderna ändrats, nu domineras bilden av gul/orange färg.   



35 

 

Uppslag 27–31   

Nästa dubbeluppslag är kopplat till det tidigare uppslaget. Flickorna och Kenta står 

fortfarande i sina klänningar. Flickorna dansar för fullt och Kenta har stannat till och sneglar 

mot dörren till rummet. Där står pojkarna i sina mörka kläder, två av killarna har händerna i 

kors och ser förvånade ut. På höger sida finns det en enskild bild. Det är en bild på Kenta i 

klänning som springer iväg i en rusande fart. I texten står det att pojkarna tittar på alla 

kjolarna och Kenta springer bort därifrån. Det tjugonionde uppslaget visar när Kenta står och 

tittar mot pojkarna som står och rotar i maskeradlådan, med texten ”Efter en lång stund tittar 

Kenta efter om killarna har stuckit” (Lindenbaum 2007, s. 29). Meningen ger oss en 

förklaring till varför Kenta sprang iväg. Det var för att fly från pojkarna. Pojkarna ler och ser 

glada och nyfikna ut när de rotar i maskeradlådan, och framför dem står en av flickorna och 

visar sin irritation över deras närvaro.  

Intressant är att Kenta blir förskräckt när pojkarna ser honom i klänning och vill fly därifrån. 

Pojkarna ser förvånade ut men vill sedan vara med och leka. Pojkarna ser ut att ha lika roligt 

som Kenta. Att vara rädd för vad andra ska tycka om en är väldigt vanligt. Kenta visar med 

sitt ansiktsuttryck en förskräckelse när han blir ”påkommen” av sina kompisar. Kompisarna 

hanterar inte situationen som Kenta räknar med utan vill bli inkluderande i leken. Det visar att 

det inte alltid är farligt att våga vara den man vill, att normen för kvinnligt och manligt inte 

bör påverka hur vi vill se ut och bete oss. Ändå påverkas vi hela tiden av samhället.  

På nästa uppslag sitter flickorna lutade mot väggen; två av tjejerna sitter med ett leende och 

tittar på pojkarna, medan den tredje flickan tittar surt med händerna i kors. Pojkarna står mitt 

på golvet iklädda klänningar och dansar. Kenta står bredvid flickorna och tittar med ett leende 

mot pojkarna. I texten står det att killarna kollar på klänningar som de tycker är snygga, de 

börjar dansa med flickorna och efter det går alla ut och spelar fotboll och Kenta som är duktig 

på fotboll skjuter rakt i krysset. På sista uppslaget står Kenta och en av pojkarna och flickan 

som satt och surade för att killarna la sig i deras lek och skjuter boll till varandra. Alla ler när 

de spelar fotboll iklädda klänningar i färgtonerna rött, rosa och gult.  

Boken avslutas med att både pojkarna och flickorna gör en aktivitet som domineras av män, 

och att deras klädsel är utmärkande flickig. Författaren väljer här att inkludera både det 

maskulina och feminina hos båda könen, och det ger en signal om att det är okej att inte vara 

och se ut utifrån vad normen anser är acceptabelt.  
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Baksidan av boken är inte en del av berättelsen. Berättelsen slutar på sista uppslaget och det 

står även ”slut” för att visa på att berättelsen inte fortsätter. Baksidan är ett tryck som ett 

fotbollsmönster. Färgen på en fotboll är vanligtvis svart/vit. På denna baksida är färgen på 

mönstret gul/rosa. På baksidan finns en text, som berättar att Kenta inte vill spela fotboll med 

pojkarna, han vill var inne och leka med flickorna.  

8.2.4 Sammanfattning av boken Kenta och barbisarna  

Text och bild i boken kompletterar varandra. Utan kombinationen av text och bild hade det 

varit svårt att få en fullständig handling och risken finns att det skulle bli ett för stort 

tolkningsutrymme, så att det författaren vill förmedla inte framgår på bästa sätt. Det är en 

kompletterande bilderbok, att text och bild är komplement till varandra. (Nikolajeva 2000, s. 

22).  

Boken är skriven ur ett genusperspektiv, det kan vi redan från början konstatera. Med hjälp av 

omslagsbilden kan vi skapa oss en uppfattning om att Kenta har ett intresse att leka med 

flickorna och Kenta visar på första uppslaget ett intresse för dockor. Om vi tittar närmare på 

karaktärernas kroppsbyggnad i boken är pappan väldigt stor och muskulös jämfört med Kenta 

som är väldigt liten. Pappan är genom hela boken onaturligt stor jämfört med de andra 

karaktärerna. Han går alltid runt med militärmönstrade byxor och mörk tröja. Även Kenta gör 

det till stor del, förutom när de klär ut sig med maskeradkläder. Alla killarna i boken är klädda 

i mörk tröja och byxor och tjejerna är klädda i klänning eller tröja och byxor i ljusare färger. 

Andersson och Karlsson (2011, s. 20) tar också upp i sin analys att killarna är klädda i mörka 

färger och tjejerna i ljusa färger. Davies (2003, s. 13) skriver att flickor och pojkars fysiska 

skillnad inte är så stor. Barn är i samma kroppsbyggnad, ingen skillnad finns. Det som skiljer 

dem åt i boken är att alla pojkar och en flicka har kort hår, och de andra flickorna har långt 

hår.  

Om man tittar på flickornas och pojkarnas karaktärsdrag stämmer de väl in på de 

genusstereotyper som Nikolajeva (1998, s. 64) räknar upp. Pojkarna i boken leker väldigt 

våldsamt genom att brottas, hoppa runt och leka vilt med pinnar. De upplevs väldigt rastlösa 

med mycket energi och pappan upplevs som hård, tuff och stark. Flickorna är lugna, sitter ner 

med sina dockor och leker; de ser väldigt fridfulla och passiva ut. Kenta har karaktärsdrag 

som kan uppfattas som manliga och kvinnliga. Eftersom Kenta i en stor del av boken är klädd 

i tröja och byxor ger det en uppfattning av manligt, men att han sätt att vara är motsatsen. 
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Författaren leker med genuskonstruktionen av manligt och kvinnligt genom att Kenta som 

karaktär är en kombination av båda.  

Första delen av boken när Kenta inte har börjat leka med flickorna än, är bakgrunden och 

bakgrundsbilderna i grön färg, medan de i andra halvan är i orange/gul färg. Det författaren 

gör här är att när Kenta är mer feminin läggs en färg som upplevs som typiskt flickig medan 

innan används en färg som upplevs som en maskulin färg.  

8.2.5 Kenta vs Prinsessan 

Mellan omslaget och titelsidan finns det i båda böckerna ett uppslag som är intressant. 

Uppslagen visar en bild på huvudkaraktärerna med kläder som går emot normen. Det kan ge 

läsaren uppfattningen att böckerna är skrivna ur ett genusperspektiv. Det finns dock en risk att 

läsaren inte lägger märke till dessa bilder på grund av deras placering i boken. 

I båda böckerna är färgsättningen en gemensam komponent. Pojkarna är klädda i mörkt och 

flickorna i ljusa färger. Grettve (2008, s. 27) skriver att kläder i barnlitteratur har en viktig 

roll. Om man tolkar prinsessan utifrån hennes klädsel, skulle den tolkningen inte helt 

överstämma med henne som karaktär. Klädseln visar en fin liten flicka i rosa klänning, inte en 

prinsessa som räddar människor från rövare och drakar. Kenta framställs utifrån sina kläder 

som pojkig i början, men det är inte kläderna som visar vem han är. Det är först i slutet som 

han sätter på sig klänning. Men som karaktär är Kenta inte obekväm med sina kläder, hans 

missnöje är att han inte tycker fotboll är roligt utan vill leka med dockor. Grettve (2008, s. 28) 

lyfter fram att man med hjälp av kläderna kan gå emot normen. Det är det Kenta gör när han 

sätter på sig en klänning, medan prinsessan inte gör det utan går emot normen genom sitt sätt 

att vara.  

Rövarna i Så gör prinsessor har en större kropp jämfört med de andra karaktärerna, och i 

likhet med det är även Kentas pappa större jämfört med de andra. Gemensamt för dem är att 

de ska vara stora män som är tuffa och hårda. Att stora män ska kunna rädda kvinnor och 

barn, är en typisk generalisering, vilket prinsessan motbevisar. Så behöver det inte vara, man 

kan klara av det även om man är liten, så länge man är modig. En skillnad är att Så gör 

prinsessor upplevs inrikta sig mot flickor medan Kenta och barbisarna inriktar sig mot både 

flickor och pojkar. Båda böckerna förmedlar tydliga stereotypiska drag för kvinnligt och 

manligt, men förmedlar att könen inte ska påverka hur man väljer att klä sig, bete sig och 

vara, och att det sociala könet inte har någon koppling till det biologiska könet.  
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Avslutningsvis kan jag konstatera att båda böckerna uppvisar liknande mönster för hur flickor 

och pojkar framställs. Eftersom en bok har en flicka som huvudkaraktär och den andra boken 

en pojke, visar författarna framställningen av huvudkaraktärerna på motsatt sätt. Prinsessan 

som enligt normen bör vara lugn, harmonisk och mjuk är istället äventyrlig och modig. Kenta 

som enligt normen borde vara vild och äventyrlig är istället lugn och harmonisk. Författarna 

har snarlika uppfattningar om vad normen anser är manligt och kvinnligt, något som också 

stämmer överens med vad Davies anser. Det tyder på att vi människor har en förväntning på 

kvinnor och män, även om exempelvis (Davies 2003, s. 17) framhåller att det sociala jaget är 

inget vi föds till utan det är något vi skapar själva. Frågan är om vi verkligen skapar det 

själva? Eller om det är andra människor, miljön, sociala nätverk osv. som skapar vår sociala 

identitet.  

 

9 Didaktisk reflektion  

Böcker har en central plats i skolan och att skapa en läsglädje hos barn, att få dem att vilja 

läsa är ett uppdrag som lärare måste brottas med. Det innebär både ”hur” (med vilka metoder), 

”vad” (vad för typ av litteratur man ska läsa) och ”varför” (Kåreland, 2009, s. 101). Använda 

skönlitteratur i skolan kan skapa empati och förståelse för andra, att ens värderingar och 

attityd ändras eller att man får en tankeställare. Skönlitteratur kan till exempel ge en ny bild 

av stereotypa könsroller, som även Kåreland (2009, s. 101) hävdar. Caroline Liberg, Åsa 

Geijerstam och Jenny Wiksten Folkeryd (2010, s. 15) skriver i boken Utmana, utforska, 

utveckla! Om läs- och skrivprocessen i skolan att ”hur”-frågan innebär hur lärare och elever 

ska arbeta med det aktuella innehållet som står i centrum för undervisningen, att samtala med 

eleverna är ett alternativ. Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, s. 53) skriver att 

samtal i kombination med läsande är betydelsefullt för att stödja utvecklandet av mer 

avancerad textrörlighet. Kombination att samtala om text och bild är ett sätt att fånga upp 

viktiga ämnesområden som eleverna behöver fundera kring, resonera om och få nya 

perspektiv på. Liberg, Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010, s. 58) skriver vidare att 

undervisningen ska ge eleverna möjlighet att få samtala i olika sammanhang och att man som 

lärare behöver reflektera över vilka funktioner som samtalet ska fylla.  
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10 Didaktisk diskussion  

I detta avsnitt diskuterar jag hur bilderböcker med ett genusperspektiv kan användas i 

undervisningen och hur framställningen av pojkar och flickor kan diskuteras i undervisningen.  

Efter att ha analyserat mina bilderböcker kan jag konstatera att författarna till böckerna visar 

tydliga mönster för vad de anser som stereotyper för manligt och kvinnligt. Böckerna är 

skrivna ur ett genusperspektiv. Kenta framställs som lugn och tillbakadragen medan 

prinsessan framställs som äventyrlig och livlig. Bikaraktärerna som har samma biologiska kön 

som huvudkaraktären visar tydliga mönster i sitt beteende och sätt att vara, som är i motsats 

till huvudkaraktärerna, vilket indikerar att författarna uppmärksammar ett mönster som skiljer 

på pojkar och flickor. Min granskning av hur flickor och pojkar framställs är inte att 

uteslutande dela in karaktärerna i vad normen anser är flickigt respektive pojkigt. Utan syftet 

har varit att synliggöra återkommande drag som används vid skapandet av karaktärerna och 

hur huvudkaraktärerna i förhållande till bikaraktärerna skiljer sig åt och att ställa böckerna 

mot varandra för att se mönster.  

Skönlitteratur är ett vanligt förekommande material i undervisningen. Eleverna är väl bekanta 

med skönlitteratur, böcker är något eleverna använder, återanvänder och förhåller sig till. 

Böcker kan ha ett stort inflytande på eleverna, så därför är det nödvändigt att prata om vad 

böcker vill säga och hur vi tolkar dem. Kåreland (2009, s. 101) skriver att skönlitteratur kan 

skapa empati och förståelse och ändra elevernas attityd och tankesätt. Elever ska ges 

möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur de kan formulera sina egna åsikter i texter vilket 

även Skolverket (2011, s. 274) framhåller. En möjlighet är att använda bilderböcker som är 

skrivna ur ett genusperspektiv, för att ge eleverna möjlighet att lyssna och skapa nya tankar 

och reflektioner kring frågor om genus. Skolverket (2011, s. 7) skriver att skolan ska betona 

allas lika värde och barnrättskonventionen (FN 1989) framhåller att ingen får diskrimineras. 

Därför är det väldigt viktigt att prata och arbeta med just genusfrågor.  

Att inleda med att diskutera skillnaden mellan kön och genus kan väcka många frågor och 

funderingar hos eleverna som de kan ha nytta av vid bläddringen i bilderböckerna. 

Bilderböcker är ett bra verktyg eftersom fokus inte behöver vara att arbeta med t.ex. 

läsförståelse, utan att använda böckerna för att skapa tankar och reflektioner som kan leda till 

vidare perspektiv. Elever i mellanstadiet är uppe i en period där de formar sig själva. Vem är 

jag? Vad och hur vill jag identifiera mig som? Det gör att arbete med genusfrågor på 

mellanstadiet lämpar sig väldigt bra.  
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Ett tillvägagångsätt är att första bläddra igenom boken för att sedan uppslag för uppslag skriva 

ner och samtala om vad eleverna ser på uppslagen, hur de anser att flickorna och pojkarna 

framställs. Vad är det som gör att de upplever framställningen av pojkar och flickor på det 

sättet? Är det till exempel kläderna? Färgsättningen? Deras sysselsättning? Vilka som är 

inkluderade i bilden? osv. Det finns många faktorer som kan påverka ens åsikt. Det är viktigt 

som lärare att lyfta fram detta för att medvetandegöra det för eleverna och för att skapa 

funderingar som utvecklar elevernas tänkande. Vi påverkas hela tiden av vårt samhälle, det vi 

ser på TV, internet, våra föräldrar, vänner osv. (Nationalencyklopedin (2017c). Därför är det 

viktigt att fråga eleverna varför de tror de har denna uppfattning om genus, och vad de tror 

påverkar dem. Detta är viktigt för att eleverna ska få en förståelse av att ens uppfattning, 

påverkas av många faktorer. Det som också kan vara en faktor till deras ställningstagande i 

skolan är andra ämnens litteratur, t.ex. historia. Hur ofta finner man kvinnor respektive män i 

en historiebok och hur framställs de där?  

Nikolajevas lista över typiska drag för pojkar och flickor kan man i klassrummet definitivt 

använda. Lärarens ställningstagande om genus bör vara neutralt, risken finns annars att man 

som lärare medvetet eller omedvetet drar eleverna i en riktning. Därför är Nikolajevas lista 

relevant att ta upp först i slutet för att sammanfatta om den stämmer överens med det klassen 

har samtalat om och varför eller varför inte den passar in i elevernas uppfattning och 

resonemang.  

Om vi i undervisningen inte pratar om genusfrågor, kan det ge eleverna en skev bild av vad 

det innebär. Det kan leda till att eleverna formar sig efter vad som anses vara ”rätt” och ”fel” 

och inte visar sin identitet utifrån sig själva. Genom att läsa och bläddra igenom uppslagen i 

bilderböckerna kan eleverna lära sig att det är acceptabelt att leka eller klä sig som man själv 

tycker känns rätt. Att arbeta med frågor som för många kan vara känsliga och svåra att våga 

uttrycka sig om ställer höga krav på läraren. Det är viktigt att noga tänka igenom hur 

samtalsgrupperna ska se ut för att samtalet ska gynna alla eleverna och att alla ska våga säga 

vad de tycker. Det är också viktigt att läraren är förberedd på vad för frågor som kan tänkas 

komma, samt att läraren inte synliggör sina egna åsikter utan har ett neutralt 

ställningstagande. Nyckeln till givande samtal är trygghet och respekt. Har läraren skapat ett 

klassrum där dessa två begrepp genomsyrar undervisningen finns goda förutsättningar för en 

lyckad undervisning.  
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