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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka genus i bilderböcker publicerade under 

1970-talet och 2010-talet och jämföra dem för att se om det finns en skillnad mellan 

åren. Jag har arbetat med pojkar och maskulinitet i fyra svenska bilderböcker för att 

se hur pojkarnas känslor är gestaltade samt hur de behandlas av andra karaktärer. 

Jag har även tittat på leksakerna som syns i illustrationerna för att se om de kan ge 

en indikation över pojkarnas genus samt studerat om genus är tydligast i bild eller 

text. 

   För att nå mina resultat har jag använt termen performativt genus samt ett schema 

över stereotypa könsroller skapat av Maria Nikolajeva för att se om pojkarna 

agerade i likhet med deras födda genus och om de var gestaltade på ett stereotypt 

maskulint sätt. Jag använde även Gillian Roses metod kompositionsanalys för att 

analysera bilderna. Min undersökning fann att pojkarna både visade sina 

performativa genus och ett större antal stereotypa manliga egenskaper men alla 

visade även ett par stereotypa kvinnliga egenskaper. Leksakerna existerade främst 

som rekvisita men befäste pojkarnas manliga genus då de flesta var maskulina. Jag 

kunde även se en skillnad i hur böckerna från 1970-talet och 2010-talet gestaltade 

genus, främst gällande hur känslor visades. De äldre böckerna fokuserade mer på 

pojkarnas fysiska aktiviteter medan de nyare fokuserade på deras känslotillstånd. 
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1 Inledning 

För ett barn är allt möjligt. I en ung ålder ser barn inte några hinder som kan stoppa 

dem från att vara den de vill vara. Det tar dock inte många år innan barn uppfattar 

genusordningen som råder i samhället och anpassar sig efter dessa normer. De får 

lära sig att män och kvinnor beter sig på olika sätt och att förhålla sig till dessa 

regler kan hindra deras personliga utveckling. Bilderböcker är den första litteratur 

som barn kommer i kontakt med och könsrollerna som de möter där formar deras 

syn på sig själva och andra människor. Om bilderböcker visar stereotypa genusroller 

kommer barn lära sig att det är så världen ser ut.1 Genus i barnlitteratur har studerats 

sedan den feministiska litteraturteorin växte fram under andra halvan av 1900-talet 

men det är främst de kvinnliga karaktärerna som stått i centrum för dessa 

undersökningar.2 För att bryta de stereotypa könsrollerna behöver även de manliga 

karaktärerna studeras och frågan är hur pojken gestaltas i barnlitteraturen?  

2 Syfte och frågeställningar 

Litteratur är en bidragande faktor till de rådande könsstereotyperna men genom att 

analysera litteratur kan könsstereotyper dekonstrueras och nya genuskonstruktioner 

kan skapas.3 Syftet med denna uppsats är därför att studera genus i bilderböcker 

med fokus på hur pojkar gestaltas samt om man kan se en förändring av detta 

genom tiden. Jag kommer att arbeta med bilderböcker från 1970-talet och 2010-talet 

för att jämföra hur pojkar framställdes då och hur de framställs nu. På så sätt kan jag 

undersöka om det finns en skillnad i hur pojkar gestaltas mellan de två perioderna. 

Analysmaterialet består av fyra svenska bilderböcker som har pojkar i förskoleålder 

som protagonister och jag kommer att studera dessa närmare. 

                                                      

1 Belinda Y. Louie, ”Why Gender Stereotypes Still Persist in Contemporary Children’s 

Literature”. Lehr, Susan (red.), Beauty, Brains and Brawn: the construction of gender in 

children’s literature, Heinemann, New Hampshire, 2001, s. 142ff. 
2 Perry Nodelman, ”Making boys appear: the masculinity of children’s fiction”, Stephens, 

John (red.), Ways of being male. Representing masculinities in children’s literature and film, 

Routledge, New York, 2002, s. 1. 
3 Paul Tenngart, Litteraturteori, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2008, s. 123. 
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   När jag tittar på hur pojkarna gestaltas kommer jag att fokusera på vilka 

känsloyttringar som visas upp i bild och text samt vilket beteende de har gentemot 

andra karaktärer. Jag kommer även att undersöka om pojkarnas genus är tydligast i 

text eller bild och studera de leksaker som syns i illustrationerna för att se om de kan 

ge en indikation av vilket genus som pojkarna har.  

 

Mina frågeställningar är således följande: 

 

– Hur gestaltas pojkarnas känslor och beteende i fyra svenska bilderböcker från 

1970-talet och 2010-talet samt hur bemöts pojkarna av andra karaktärer? 

– Är pojkarnas genus tydligast i den verbala eller visuella gestaltningen? 

– Vilken information ger leksakerna i bilderböckerna om pojkarnas genus? 

– Vilka skillnader går att finna i gestaltningen av pojkar i bilderböckerna från 1970-

talet respektive 2010-talet? 

3 Teori 

3.1 Vad är genus? 

”Genus” och ”kön” kan vid första anblick vara svåra att särskilja men i Genus – hur 

påverkar det dig? (2005) förklarar författaren Helena Josefson att kön är ”[d]et ord 

vi använder till vardags och som innefattar både det biologiska könet kvinna/man 

och genus”.4 Genus är istället ”den bild och uppfattning som vår kultur har av hur 

man förväntas vara som kvinna och man”.5 Med andra ord är genus en social 

konstruktion som samhället skapat, något som även R.W Connell påpekar i Om 

genus (2002). Naturen har inte skapat normen för vad som är manligt och kvinnligt 

utan Connell menar att ”[m]änniskor konstruerar sig själva som maskulina eller 

feminina”.6 Psykologiforskningen, påpekar Connell, visar att det är få människor 

som endast har feminina eller maskulina personlighetsdrag; de flesta människor har 

                                                      

4 Helena Josefson, Genus – hur påverkar det dig?, Natur och Kultur, Stockholm, 2005, s. 12. 
5 Ibid., s. 12. 
6 R.W Connell, Om genus, Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 2003, s. 15. 
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både och.7 Det finns trots det förväntningar på hur flickor och pojkar ska bete sig; 

medan flickor ska göra sig attraktiva ska pojkar ”framstå som hårda och 

dominerande, vare sig de vill eller inte”.8 Josefson skriver att detta syns inte minst i 

förskolan, där pojkar väntas vara okänsliga, tuffa, vilda samt varken erkänna 

svaghet eller gråta.9 

   I och med att vi själva bestämmer vad som är feminint och maskulint skapar vi en 

genusordning som vi förhåller oss till och den påverkar både kvinnor och män.10 

Connell lyfter fram att män i allmänhet tjänar på genusordningen, men det är viktigt 

att komma ihåg att de tjänar olika mycket. Män som inte lever upp till den 

maskulina normen får betala ett högt pris, i vissa fall genom fysisk och psykisk 

misshandel.11 Josefson listar även upp saker som män ”inte får” göra, vilket bland 

annat innefattar att varken visa känslor eller smärta.12 Detta leder till att män har 

svårare att visa empati vilket gör att de stänger ute sina känslor i ett försök att 

undvika sina rädslor helt, något som leder till begränsningar och påverkar relationer 

till andra människor.13 Genusordningen skadar därav både kvinnor och män och det 

är viktigt att samhället förändrar synen på maskulint och feminint om vi ska nå en 

jämställd värld.  

3.2 Genusteori 

Genusteorin är en teori med ideologiska förutsättningar med grund i den 

feministiska litteraturteorin.14 Paul Tenngart beskriver i Litteraturteori (2008) hur 

den feministiska litteraturteorin växte fram under 1970-talet efter att Kate Milletts 

Sexual Politics publicerades 1969.15 Under den här perioden studerades litterära 

verk ur ett ideologikritiskt perspektiv då man ville framhäva skillnaden i hur 

manliga och kvinnliga karaktärer gestaltades inom litteraturen. I sina analyser 

arbetade Millett med psykoanalys för att bland annat studera hur författarna på ett 

                                                      

7 Ibid., s. 16. 
8 Ibid., s. 13. 
9 Josefson, s. 17. 
10 Connell, s. 15. 
11 Ibid., s. 17. 
12 Josefson, s. 10. 
13 Ibid., s. 27. 
14 Tenngart, s. 113. 
15 Ibid., s. 113. 
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undermedvetet plan gestaltade manliga karaktärer och psykoanalysen är fortfarande 

ett viktigt verktyg för den feministiska litteraturteorin.16 

   Efter denna första del i den feministiska litteraturteorin växte gynokritiken fram 

under mitten av 1970-talet. Här förflyttades fokus till att studera litteratur skriven av 

kvinnliga författare, och kvinnliga författarskap som tidigare varit okända blev 

belysta.17 Under 1980-talet utvecklades den franska feminismen av bland annat 

Hélène Cixous och Julia Kristeva, med inspiration från Jacques Lacan. Under denna 

period användes psykoanalysen som verktyg för att studera relationen mellan 

könsskillnaderna och språket.18 Det är ur detta som genusteorin växte fram och här 

är Judith Butler en förgrundsfigur med boken Gender Trouble (1990), där hon 

underströk att skillnaden mellan män och kvinnor endast är anatomisk.19 Nya teorier 

om kön och könskonstruktion har växt fram efter publiceringen av Butlers bok och 

Tenngart skriver att denna utveckling är viktig då det ”inte bara är det kvinnliga som 

studeras, utan även konstruktioner av manliga identiteter”.20 

   Avslutningsvis nämner Tenngart det faktum att litteratur i sig är ”en del av den 

kultur som konstruerar könsroller”.21 Litteraturen har därav medverkat i att dela 

mänskligheten i två genuskategorier och påverkar på så sätt vår syn av vad som är 

”manligt” och ”kvinnligt”. Studier i genusteori är därför viktiga för att belysa 

könsstereotyper. Tenngart menar dock att litteraturanalyser inte bara kan hjälpa till 

att dekonstruera genuskategorierna utan även har möjlighet att ”konstruera helt nya 

och annorlunda genuskonstruktioner”.22 

                                                      

16 Ibid., s. 116f. 
17 Ibid., s. 118f. 
18 Ibid., s. 120. 
19 Ibid., s. 123. 
20 Ibid., s. 123. 
21 Ibid., s. 123. 
22 Ibid., s. 123. 
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4 Metod och material 

4.1 Performativt genus och Maria Nikolajevas schema 

Inom barnlitteraturstudier är Maria Nikolajeva en ledande forskare som har skrivit 

ett antal böcker om ämnet varav två är aktuella i denna uppsats. Det handlar om 

Barnbokens byggklossar (1998) och Bilderbokens pusselbitar (2000) där hon bland 

annat tittar närmare på genus i barnlitteratur. I Bilderbokens pusselbitar skriver 

Nikolajeva att ”som den feministiska kritiken har lärt oss är det inte det biologiska 

könet utan det socialt konstruerade genuset som är det relevanta för litterär 

analys”.23 I samband med detta lyfter hon fram termen ”performativt genus”, vilket 

hon förklarar är när karaktärer agerar på ett sätt som avslöjar vilket genus de har.24 

Denna term kommer användas i analysarbetet för att studera hur den manliga 

huvudkaraktären gestaltas både i text och bild för att sedan jämföra resultatet. På så 

sätt kan jag se om det finns en skillnad i hur en karaktär gestaltas i text respektive 

bild för att avgöra var det performativa genuset är starkast. Termen kommer även att 

vara användbar när jag undersöker eventuella skillnader i hur pojkarna gestaltas i 

böcker från 1970-talet och böcker från 2010-talet. 

   Utöver performativt genus presenterar Nikolajeva i Barnbokens byggklossar ett 

vad hon kallar abstrakt schema över egenskaper som kan klassas som ”kvinnliga” 

och ”manliga”.25 Schemat är baserat på det utseendemässiga, personlighetsmässiga 

och känslomässiga planet.26 Dessa egenskaper bygger på motsatserna i de 

könsstereotyper som män och kvinnor lever efter, där män ska vara aggressiva, 

självständiga, starka, rationella, känslokalla och våldsamma medan kvinnor ska vara 

passiva, sårbara, lydiga, vackra och emotionella. Schemat har Nikolajeva baserat på 

analyser av ett par kända barn- och ungdomsböcker, så som de om Emil i 

Lönneberga, Tom Sawyer, Kulla-Gulla och systrarna March.27 Nikolajeva 

understryker att det inte är alla kvinnliga och manliga karaktärer som följer schemat 

                                                      

23 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 166. 
24 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s. 166. 
25 Se bilaga. 
26 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 129. 
27 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129. 
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men att ”det kan underlätta för oss att bedöma hur stereotypa personer skildras”.28 

   Schemat kommer att användas som grund för att studera hur de stereotypa 

könsrollerna skildras i bilderböcker och sedan jämföra det med hur pojkarna i 

analysmaterialet gestaltas. På så sätt kan jag se om pojkarna uppvisar så kallade 

”manliga” eller ”kvinnliga” egenskaper eller om de möjligtvis har egenskaper från 

både sidorna av schemat. 

4.2 Gillian Roses metod för bildanalys 

I Visual methodologies (2016) går Gillian Rose igenom ett antal metoder för att 

analysera bilder. Metoden som kommer användas i denna uppsats heter 

”compositional interpretation” eller på svenska, kompositionsanalys, och används 

vanligtvis vid analyser av målningar, men även för filmer och TV-spel.29 

Kompositionsanalys koncentrerar sig främst på hur en bild är komponerad men tittar 

till viss del även på materialet och tekniken som använts för att producera bilden. 

Detta kan vara viktigt att veta då det påverkar tolkningen men är inte något jag 

kommer studera i mina analyser på grund av uppsatsens omfång.31 

   Eftersom kompositionsanalys främst fokuserar på en bilds komposition menar 

Rose att det bästa sättet att använda metoden är att studera vad bilden visar, något 

som kan tyckas uppenbart men då en del bilder är komplexa kan analysen vara 

svår.32 Även färger är en viktig del av en bild och Rose påpekar att detta är 

väsentligt i en analys, både när det gäller färgton, färgmättnad och valör.33 Färger 

kan betona specifika delar i en bild och det är därför viktigt att uppmärksamma och 

beskriva färgernas effekt.34 Utöver detta tittar kompositionsanalys även på en bilds 

uppbyggnad, så kallad ”spatial organisation” men då jag har ett större antal bilder att 

analysera kommer jag inte ha möjlighet att studera dem ur detta perspektiv.  

   Trots att metoden främst används i studier av enskilda verk så finns det goda 

förutsättningar att den lämpar sig bra även för analys av bilderböcker. Rose 

                                                      

28 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 130. 
29 Gillian Rose, Visual Methodologies. An introduction to Researching with Visual 

Materials, Sage Publications, California, 2016, s. 61. 
31 Ibid., s. 61. 
32 Ibid., s. 62f. 
33 Ibid., s. 64. 
34 Ibid., s. 65. 
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beskriver metoden som mycket användbar eftersom den går ut på att noggrant 

studera bildens utformning och innehåll samt hur man upplever bilden.35 Det är 

dessa riktlinjer jag kommer arbeta utifrån i analyserna och förhoppningen är att 

metoden kommer att vara ett bra verktyg i undersökningen. 

4.3 Analysmaterial 

I uppsatsen kommer bilderböcker från 1970-talet och 2010-talet att analyseras i en 

jämförande studie. Skälet till att valet föll just på 1970-talet är för att intresset för 

studier av genus och kön inom barnlitteraturen väcktes under detta decennium och 

jag är intresserad av att se hur genus gestaltades i detta tidiga skede av 

forskningen.36 2010-talet valdes av nyfikenhet över hur maskulinitet gestaltas i 

nutida bilderböcker. Att det skiljer fyrtio år mellan böckerna gör även att jag kan få 

en bild över om, och i så fall hur, genus i bilderböcker har förändrats genom åren. 

   Analysmaterialet består av två böcker från 1970-talet, Gunilla Bergströms Aja 

baja, Alfons Åberg (1972) och Kjell Ivan Andersons Felix vill inte bada (1972), 

samt två böcker från 2010-talet, Gunilla Bergströms Skratta lagom! sa pappa Åberg 

(2012) och Mårten Sandéns och Per Gustavssons En stackars liten haj (2014). Jag 

har valt att arbeta med böcker från barnboksförlaget Rabén & Sjögren då det är ett 

välkänt förlag som funnits länge. I urvalet finns både några populära och några 

mindre kända bilderböcker för att på så sätt skapa ett större djup i analyserna. 

Böckerna valdes utifrån kriterierna att huvudkaraktären var en pojke samt att 

böckerna inte skulle ha för många karaktärer då det skulle göra analyserna för stora. 

   Att två böcker kommer från Bergströms serie är ett medvetet val då jag var 

nyfiken på om det finns en skillnad i hur maskulinitet gestaltas i böckerna. Det 

kommer förstås inte gå att dra några generella slutsatser från analyserna av 

Bergströms böcker men jag har förhoppningar om att det kan berika studien. På 

grund av uppsatsens omfång kan denna studie endast ses som ett nedslag och jag gör 

inte anspråk på att kunna dra några generella slutsatser om genus i barnlitteratur.  

                                                      

35 Ibid., s. 60. 
36 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 129. 
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5 Forskningsöversikt 

5.1 Genus i barnlitteratur 

Studiet av genus i barnlitteratur är ett populärt ämne och det finns mycket litteratur 

att tillgå. Enligt Nikolajeva blir genus ännu tydligare i bilderböcker än i andra 

litterära verk då läsaren vanligtvis kan urskilja karaktärers genus både i skrift och 

bild. Utseendet är en viktig faktor då det gör att betraktaren genast får en 

förväntning av hur en karaktär ska bete sig.38 Karaktärer som i texten är genus-

neutrala gör att illustratören måste visa deras kön via den yttre beskrivningen av 

frisyrer och kläder.39 Kvinnliga karaktärer har genomgått stora förändringar i nyare 

barnböcker men, påpekar Nikolajeva, ”även pojkarna i moderna böcker tillåts visa 

”kvinnliga” drag, som sårbarhet, omtanke om andra, och så vidare”.40 

   I artikeln ”Kom an, Alfons Åberg! En studie av Gunilla Bergströms 

bilderbokssvit” (2008) tittar Kristin Hallberg närmare på hur genus gestaltas i ett 

antal Alfons-böcker och i likhet med Nikolajeva studerar Hallberg illustrationerna 

och vilka genusmarkörer som kan finnas i dem, som inte nämns i texten. Men 

medan Nikolajeva tittar på karaktärers utseende fokuserar Hallberg på de leksaker 

som finns i Alfons rum. Hallberg menar att leksaker är narrativa tecken som inte 

aktiveras i berättelsen. Deras enda värde är att gestalta för betraktaren vilka 

intressen Alfons har.41 

   Även Lena Kåreland och Agneta Lind-Munther arbetar med genus i 

”(S)könlitteraturen i förskolan” (2005). De lyfter fram forskning som säger att 

flickor i större utsträckning än pojkar överskrider genusnormer. De skriver ”[a]tt få 

etiketten pojkflicka är snarast något positivt medan ett begrepp som ’flickpojke’ inte 

existerar. En alltför feminiserad pojke betraktas vanligen som något negativt”.42 

                                                      

38 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 167. 
39 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, s. 167. 
40 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 132. 
41 Kristin Hallberg, ”Kom an, Alfons Åberg! En studie av Gunilla Bergströms 

bilderbokssvit”, Andersson, Maria & Druker, Elina (red.), Barnlitteraturanalyser, 

Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 15. 
42 Lena Kåreland och Agneta Lind-Munther, ”(S)könlitteraturen i förskolan”, Kåreland, Lena 

(red.), Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola, 

Natur & Kultur, Stockholm, 2005, s. 133. 
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Liksom Nikolajeva och Hallberg understryker de vikten av vad som visas i bilder. 

De menar att genusmarkerade detaljer som syns i bilderna men som inte nämns i 

texten kan spela en stor roll för hur barns syn på genusroller utvecklas.43 

   Detta är även något Barbara Chatton nämner i artikeln ”Picture Books for 

Preschool Children: Exploring Gender Issues with Three- and Four-Year-Olds” 

(2001). Chatton skriver att ”[b]y the age of three, with help from adults, children 

know their own gender, have learned the gender labels for boys and girls, and can 

use the terms he and she with increasing accuracy”.44 Det är alltså tydligt att genus 

påverkar barn i en tidig ålder och att bilderböcker spelar en viktig roll i hur barn 

skapar sig bilden av manligt och kvinnligt. I likhet med Kåreland och Lind-Munther 

påpekar Chatton att barn bestämmer en karaktärs kön utifrån hur karaktärerna beter 

sig och vilket utseende de har. Detaljer så som kläder, lekar och leksaker men även 

attityder, beteenden och namn är av stor vikt för ett barns tolkning av en karaktärs 

genustillhörighet.45 Bilderna är därför mycket betydelsefulla eftersom barn lägger 

större tyngd vid vad de ser på bilderna än vid vad de hör i texten.46 Chatton belyser 

även det faktum att barn som håller på att lära sig vad genus är använder sig av 

genusstereotyper för att sätta ut genus på karaktärer i bilderböcker.47 Barn, som 

håller på att lära sig om sin egen könsidentitet, förlitar sig på de genusroller som 

bilderböcker visar upp för att förstå vad manligt och kvinnligt är.48 Chattons ord 

visar tydligt vilken makt bilderböcker har när det kommer till synen på genus då 

böckerna formar små barn och deras bild av könsroller. 

   I artikeln ”Why Gender Stereotypes Still Persist in Contemporary Children’s 

Literature” (2001) skriver Belinda Y. Louie att ”[c]hildren’s literature is one 

mechanism through which society exerts its influence on young minds […]”.49 

Barnlitteratur visar en bild av hur vi, som man och kvinna, ska känna, tänka och se 

                                                      

43 Ibid., s. 146. 
44 Barbara Chatton, ”Picture Books for Preschool Children: Exploring Gender Issues with 

Three- and Four-Year-Olds”, Lehr, Susan (red.), Beauty, Brains and Brawn: the 

construction of gender in children’s literature, Heinemann, New Hampshire, 2001, s. 57. 
45 Ibid., s. 57. 
46 Ibid., s. 57. 
47 Ibid., s. 57. 
48 Ibid., s. 63. 
49 Louie, s. 142. 
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ut och denna syn tar barn till sig och lever utefter.50 Louie påpekar därför på hur 

viktigt det är att barnlitteratur inte använder sig av stereotypa könsroller utan visar 

upp en jämställd värld.51 

5.2 Pojken i bilderboken 

Sedan 1990-talet har fokuset på maskulinitet vuxit vilket inte minst syns inom 

barnlitteraturforskningen. Perry Nodelman har skrivit ”Making boys appear” som 

finns i John Stevens Ways of being male (2002) och har tillsammans med sina 

studenter utfört ett antal experiment där de bytt plats på kvinnliga och manliga 

karaktärer i barnlitteratur från 1900-talet för att studera maskulinitet och de 

stereotyper pojkar lever efter.52 Nodelman understryker att ”[e]ven those of us who 

are committed to noticing and undermining stereotypes of femininity tend to be 

unaware of the degree to which our ideas about male behavior are equally 

stereotypical and, I suspect, equally dangerous for boys and men”.53 Som exempel 

påpekar Nodelman att samhället ofta förklarar pojkars våldsamma beteende med 

frasen ”pojkar är pojkar” vilket Nodelman menar är ett sätt att säga att asociala och 

aggressiva beteenden är manliga egenskaper som aldrig kan förändras.54 

   Studierna som Nodelman utförde med sina elever visade i många fall på att pojkar 

i barnlitteratur gestaltas som vilda och vid tillfällen även beter sig mer som djur än 

människa.55 De kunde även urskilja att pojkar hade tuffa karaktärsdrag; att de var 

modiga, mötte faror och ansågs vara hjältar.56 De kunde slutligen konstatera att 

idéer om den normativa maskuliniteten förstärks i barnlitteratur på en rad olika 

sätt.57 Nodelman understryker därför hur viktigt det är att studera hur genus gestaltas 

i barnböcker så att vi kan uppmärksamma och förändra den stereotypa synen på 

maskulinitet.58 För det är så, skriver Nodelman, att ”real men are not born, they are 

                                                      

50 Ibid., s. 142. 
51 Ibid., s. 144. 
52 Nodelman, s. 1ff. 
53 Ibid., s. 2. 
54 Ibid., s. 2. 
55 Ibid., s. 4. 
56 Ibid., s. 11. 
57 Ibid., s. 11. 
58 Ibid., s. 2. 
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made […]”.59 Nodelman avslutar artikeln med orden ”[t]he more that masculinity is 

made to appear as a set of malleable cultural conventions, the more we will be able 

to think about and possibly even revise its implications”.60 

   De konventionella könsrollerna är alltså inte skrivna i sten utan kan förändras, inte 

minst eftersom det är människan själv som bestämt vad som är maskulint och 

feminint idag vilket gör att vi kan förändra synen på det i framtiden. Forskare inom 

barnlitteratur, så som Nikolajeva, Chatton, Kåreland, Lind-Munther och Nodelman 

framhäver vilket stort ansvar barnlitteraturen har när det handlar om att visa 

varierande genusroller för barn istället för att uppmuntra de rådande 

könsstereotyperna. Bilden av vad genusroller är kan förändras och litteraturen kan 

hjälpa till med denna förändring.  

6 Analys 

6.1 Aja baja, Alfons Åberg (1971) 

I Gunilla Bergströms Aja baja, Alfons Åberg har Alfons fått tillstånd att leka med 

pappa Åbergs verktygslåda. Detta leder till att Alfons bygger en helikopter som han 

och pappan åker iväg med i en lek. Boken består av några heluppslagsillustrationer 

men har i de flesta fall två eller fler illustrationer per uppslag. Texten är relativt lång 

och ger en fördjupad inblick i vad som händer. Illustrationerna är gjorda i klara, 

starka färger med mycket grönt, blått och gult. Alfons är klädd i gröna byxor, en 

grön tröja samt orange skor. 

   I bokens första uppslag visas han med en hammare i handen framför en garderob, 

där verktygslådan står tillsammans med en såg och ett antal bräder. På golvet ligger 

fler bräder, några spikar, en skiftnyckel samt en leksakslastbil som har spikar på 

släpet. Alfons blundar och mungiporna är neddragna vilket ger känslan av att han är 

ledsen, något som bekräftas i texten då pappan varken vill leka med honom eller ge 

honom lov att använda verktygslådan. Han får dock tillstånd när han frågar på andra 

uppslaget; illustrationen visar en rakryggad, leende Alfons med lyft huvud och 

                                                      

59 Ibid., s. 10. 
60 Ibid., s. 14. 
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händerna bakom ryggen vilket ger intryck av att han är mogen och ansvarsfull som 

frågar om lov innan han gör något. 

   Tredje uppslaget består av tre illustrationer av Alfons samt en liten av pappan, 

som sitter i det övre hörnet av uppslagets vänstra sida och läser tidningen, 

omedveten om vad Alfons gör. På den första bär Alfons verktygslådan med vänster 

hand och håller samtidigt ett par bräder under samma arm. Ögonen är stängda, 

mungiporna neddragna och han går lutad åt vänster med den tomma högra handen 

höjd i luften vilket ger intryck av att verktygslådan är tung. Följande två bilder visar 

hur han spikar ihop ett par bräder samt bär på en pall. I texten påpekar pappan flera 

gånger att Alfons inte får röra sågen och det gör han inte. 

   Följande uppslag har samma upplägg; en liknande bild av pappan uppe i vänstra 

hörnet och tre illustrationer av Alfons. På den första mäter han bygget och på den 

tredje drar han ut en krokig spik. Den andra illustrationen visar honom stående på 

höger fot med vänsterbenet korsat över sitt högra knä. Han har en hammare i höger 

hand och håller vänster tumme mot munnen. Ögonen är öppna i smala springor, på 

kinderna har han två röda rosor och munnen är ett rakt streck vilket ger intryck av 

att han har ont. Detta bekräftas i texten som förklarar att han råkat slå sig på 

tummen men att han inte säger något om smärtan. Detta är en viktig bild då den 

illustrerar Alfons behov av att inte erkänna någon svaghet när han gjort sig illa. 

   Med utgångspunkt i Nikolajeva blir det tydligt att Alfons visar upp ett antal 

maskulina drag i bokens tredje och fjärde uppslag. Han visar styrka när han bär den 

tunga verktygslådan utan att be om hjälp och självständighet när han mäter och 

spikar. Han är även rationell när han drar ut den krokiga spiken då han 

uppmärksammar att den måste tas bort. Att han inte säger något om att han har ont 

efter att ha slagit sig på tummen är också talande. I Genus – hur påverkar det dig? 

påpekar Helena Josefson att den traditionella bilden av manlighet gör att män inte 

får visa smärta och hon skriver även att barn redan i förskolan förväntas att inte 

erkänna svaghet.61 Alfons, som är i förskoleåldern, följer dessa regler. Det går 

därför att konstatera att Alfons på dessa uppslag visar sitt performativa genus. 

   Alfons självständighet fortsätter på femte uppslaget då han färdigställer bygget. 

Han inser att han råkat bygga in sig själv i det men istället för att be om pappans 

                                                      

61 Josefson, s. 10, 17. 
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hjälp låtsas han att bygget är en helikopter som han reser iväg med till en djungel. 

Under leken blir Alfons attackerad av ett lejon och när han ropar på hjälp tittar 

pappan slutligen upp och blir förskräckt när han inser att Alfons sitter fast. Alfons 

agerar återigen rationellt och ber om sågen så att han kan ta sig ut från helikoptern 

och rädda sig från lejonet. Pappan säger nej men ger sig in i leken med Alfons. 

   När leken är slut ska pappan hämta sågen för att få ut Alfons, varpå Alfons ropar: 

”Inte sågen. Du kan göra illa dej […]”.62 Orden visar att Alfons både försöker 

skydda pappan, en manlig egenskap, men också att han visar omtanke vilket är en 

kvinnlig egenskap. Alfons har även tidigare visat en kvinnlig egenskap i form av 

lydnad då han inte rört sågen och dessa två situationer gör att Alfons frångår sitt 

performativa genus. 

   I ”Picture Books for Preschool Children: Exploring Gender Issues with Three- and 

Four-Year-Olds” skriver Barbara Chatton att barn sätter kön på karaktärer utifrån 

hur karaktärer beter sig, hur de klär sig samt deras namn.63 Alfons är ett mansnamn 

och han har även ett manligt pronomen i texten som syns redan på första uppslaget. 

Utöver det är han klädd i byxor snarare än en kjol eller klänning, han bär inga 

smycken och hans hår är kortklippt. Illustrationerna av Alfons visar alltså läsaren 

direkt att det är en pojke och det bekräftas sedan i texten. Kristin Hallberg påpekar i 

artikeln ”Kom an, Alfons Åberg! En studie av Gunilla Bergströms bilderbokssvit” 

vikten av leksaker och hur de kan genusbestämma ägaren.64 I denna bok syns endast 

en leksak, en lastbil, vilket är en stereotypisk pojkleksak. Alfons använder dock 

verktyg när han snickrar, vilket är stereotypiskt manligt och även leken har tydliga 

maskulina drag då det är ett äventyr som handlar om överlevnad, spänning och mod. 

   Sammanfattningsvis går det att konstatera att Alfons frångår sitt performativa 

genus när han visar lydnad mot och omtanke om pappa Åberg, samtidigt som han 

uppvisar flera manliga egenskaper. Det är även talande att pappan tillåter Alfons att 

snickra själv medan han läser tidningen och är omedveten om vad barnet gör. 

Pappan finns i närheten men är avskärmad från Alfons vilket gör att barnet får 

utrymme att vara självständigt. Samtidigt kan pappan hjälpa till om något händer, 

                                                      

62 Gunilla Bergström, Aja baja, Alfons Åberg, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1972, 10:e 

uppslaget. 
63 Chatton, s. 57. 
64 Hallberg, s. 15. 
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vilket också sker när Alfons attackeras av lejonet. Att Alfons inte berättar att han 

gjort sig illa visar också på att han vill framstå som stark och självständig. 

6.2 Felix vill inte bada (1971) 

Kjell Ivan Andersons Felix vill inte bada handlar om Felix, en pojke som gör allt 

han kan för att undvika att bada men som slutligen hamnar i badkaret ändå. Karet 

förvandlas senare till en båt som Felix åker iväg med på en resa ut över staden. 

Under resan hittar han en ny vän i form av en vattenfågel som han tar med hem. 

   Boken består främst av bilder som täcker ett helt uppslag med några undantag där 

det finns två illustrationer på ett uppslag. Bakgrunden är vit och bilderna är målade i 

rött och blått med detaljer i vitt, svart och grått. Texten är kort; i de flesta fall ett 

halvt dussin rader eller mindre som fungerar kompletterande till bilderna. 

   På första uppslaget är Felix tecknad på höger sida med en stor, lurvig vit hund. På 

vänster sida står en vuxen man som i texten kallas ”mannen i den rutiga 

kostymen”.65 Det framgår inte vilken relation mannen och Felix har med varandra 

och eftersom bakgrunden är vit går det inte heller att avgöra var de befinner sig. 

Mannen tittar på Felix som står med ryggen mot medan hunden tittar upp på den 

vuxne. Felix är klädd i en rödblårandig tröja med en vit skjorta och matchande 

rödblårandiga knästrumpor samt mörkgrå shorts och kängor vilket för tankarna till 

en skoluniform. Han håller en bok under armen och läpparna är neddragna samtidigt 

som han stirrar framför sig. Texten förklarar att Felix ska bada och mannen berättar 

att alla hans vänner tycker om att göra det men Felix visar inget intresse för detta. 

   Andra uppslaget illustrerar hur Felix försöker undvika att bada genom att läsa och 

sedan gå ut med hunden. På tredje uppslaget har han ändå hamnat i badkaret där han 

sitter med slutna ögon och öppen mun; i texten står det att Felix skrek ”så det hördes 

i hela huset”.66 Däremot nämns det inte vem som fått ner honom i badet och varken 

mannen eller andra vuxna syns till. Hunden sitter på golvet och tre leksaker syns; en 

röd-och-vit leksaksbåt och en stor vit leksaksanka med röda prickar finns i badkaret 

och på golvet bredvid ligger en rödblårandig badboll. 

                                                      

65 Kjell Ivan Anderson, Felix vill inte bada, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1972, 1:a 

uppslaget. 
66 Ibid., 3:e uppslaget. 
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   På fjärde uppslaget är Felix klädd i en blåvitrandig morgonrock bredvid badkaret 

som förändrats från vitt till rött och även har en ratt vid kranen. Leksaksankan ligger 

på golvet intill Felix och hunden sitter i karet. Texten påpekar badkarets förändring 

och att karet nu påminner om en båt. På nästa uppslag har karet fyllts med vatten 

och Felix sitter i det. Varken hunden eller leksaksbåten syns till men ankan är på 

golvet. Felix blundar och ler samtidigt som vatten rinner över honom från 

munstycket ovanför. Han har en duschborste i ena handen och håller den andra på 

ratten. Texten förklarar att karet gungar som en båt när Felix rör på ratten. På sjätte 

uppslaget styr Felix ut badkaret genom fönstret. 

   Halva boken har nu förflutit och Felix har tydligt visat sitt performativa genus på 

ett antal sätt. I texten sticker hans namn och hans manliga pronomen ut som en 

markering av hans kön och illustrationerna visar det på hans kortklippta hår och 

klädsel. Leksakerna framhäver också hans genustillhörighet; ankan är visserligen 

könsneutral men både bollen och båten är stereotypt maskulina. Även Felix 

beteende och personlighet ger en indikation på hans kön. På första uppslaget är han 

ointresserad och känslokall mot mannen, det andra uppslaget visar att han inte lyder 

när han blir tillsagd att bada vilket understryks ytterligare av att han måste bli 

tvingad ner i badet. Tecken på Felix performativa genus fortsätter när han upptäcker 

att badkaret förändrats. Då visas han självständig och rationell när han rör vid ratten 

och uppmärksammar att badkaret rör sig som en båt. Han tar kontroll över 

situationen istället för att kalla på en vuxen. 

   Det sjunde uppslaget visar Felix sittandes i badkaret som flyger över staden och 

resan fortsätter på två följande uppslag. Texten på det nionde uppslaget beskriver 

hur Felix hör någon säga: ”Han tycker inte om att bada!”.67 Detta väcker Felix 

intresse och han landar badkaret. Illustrationen täcker hela uppslaget och visar en 

damm med ett antal vattenfåglar på vänster sida och en ensam fågel vid vattenbrynet 

på höger sida. Tionde uppslaget är delat i två illustrationer där vänster sida visar 

badkaret på marken med en leende Felix i. Han vinkar till den ensamma 

vattenfågeln som i texten förklarar att vattnet är för kallt för att bada i. På den högra 

sidans text erbjuder Felix fågeln att följa med till det varma vattnet i hans badrum 

och bilden visar hur karet svävar upp i luften med Felix i ena änden och fågeln i 

                                                      

67 Ibid., 9:e uppslaget. 
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andra. Bokens sista uppslag visar upp badrummet med en leende Felix, försjunken i 

vatten täckt av badskum. Han har sällskap av fågeln och badankan medan hunden 

sitter bredvid och karet är fortfarande rött och har en ratt. Felix säger: ”Nu ska du få 

bada i varmt vatten” varpå fågeln svarar: ”Och du slipper bada ensam”.68 

   Medan Felix i den första halvan av boken visar tydliga manliga egenskaper ändras 

detta till viss del i andra halvan. Han har fortfarande manliga drag, inte minst när 

han skyddar fågeln från det kalla vattnet men beskyddande går hand i hand med den 

kvinnliga egenskapen omhändertagande, vilket Felix också är. Han bryr sig om 

fågel och vill att den ska må bra. Det märks redan när han väljer att undersöka vem 

det är som inte tycker om att bada, något Felix troligtvis relaterar till. Han visar en 

förstående och mild sida och är även självuppoffrande då han stoppar sin 

äventyrliga resa för att se hur någon annan mår. Detta fortsätter när han erbjuder sig 

att dela badkaret med fågeln, vilket är en omtänksam gest. 

   I ”Making boys appear: the masculinity of children’s fiction” skriver Perry 

Nodelman att det är social acceptabelt i samhället att pojkar är asociala.69 Detta är 

spännande då Felix lämnas ensam i nästan hela berättelsen, antagligen för att de 

vuxna i hans liv anser att han, som pojke, inte ska ha problem med att vara själv. 

Bokens sista mening visar dock att Felix ogillar ensamheten så till den grad att han 

skapar en fantasi och en låtsasvän för att hantera situationen. Josefson skriver att 

”[f]orskning visar att män känner sig generellt mycket ensammare än kvinnor 

[…]”.70 Ett samhälle som accepterar asociala pojkar gör att de växer upp och blir 

ensamma män. Tecken på detta finns hos Felix, som tvingas vara ensam mot sin 

vilja. Avsaknaden av vuxna som tar hand honom gör att han formas utifrån idén om 

att pojkar ska klara sig själva. Det är Felix empatiska, feminina sida som gör att han 

tar hand om någon annan som ogillar att bada. Utan att tänka på sig själv ger han 

fågeln vad den vill ha vilket leder till att han slipper ensamheten. 

                                                      

68 Ibid., 11:e uppslaget. 
69 Nodelman, s. 4. 
70 Josefson, s. 27. 
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6.3 Skratta lagom! sa pappa Åberg (2012) 

I Gunilla Bergströms Skratta lagom! sa pappa Åberg är pappa Åberg i centrum men 

Alfons spelar en viktig roll. Alfons och Milla förbereder ett lekbygge till stor-

kusinerna Bing och Benny men kusinerna förstör bygget vilket leder till ett bråk. 

Alfons och Milla får skulden men pappa Åberg delar ut ett listigt straff till de riktiga 

bråkmakarna. 

   De flesta uppslag har en vit bakgrund med gula inslag och detaljer i brunt men tre 

illustrationer i bokens andra halva är dovt blåa med mörkblåa och bruna inslag. 

Texten sprängs in mellan bokens bilder och samverkar med dessa. Alfons är klädd i 

bruna byxor, en brun tröja och har en snaggad frisyr. Millas närvaro gör att hennes 

rosa klänning och axellånga hår ställs i kontrast till Alfons utseende vilket 

framhäver hans genus ännu tydligare. 

   På första uppslaget är pappa Åberg i fokus, han är tecknad i centrum av vänster 

sida medan Alfons endast skymtas vid högersidans kant tillsammans med Milla. 

Barnen har ryggarna mot betraktaren, Alfons sitter på knä och håller upp ett smalt, 

relativt stort och grönt föremål som är svårt att se exakt vad det är. Texten förklarar 

att Alfons kusiner ska komma på besök och att barnen förbereder ett lekbygge. 

Andra uppslaget fokuserar på barnen och bygget; illustrationen täcker hela 

uppslaget med Milla liggande på mage på vänster sida och Alfons sittande på knä på 

höger sida. Runt dem finns tomma kartonger, legobitar ihopsatta till en mur, ett slott 

med vindbrygga, en barbiedocka med diadem och rosa klänning, ett dussin 

svartklädda soldatfigurer, en skattkista, några andra småprylar samt papper och 

pennor. Texten förklarar att leken är ett krig med en skattjakt och båda barnen har 

papper framför sig som påminner om egenritade kartor. Milla är dock fokuserad på 

barbiedockan och rör vid hennes klänning medan Alfons håller i en karta och ler 

med koncentrationen låst vid pappret. 

   Redan här syns Alfons performativa genus. Hans utseende visar tydligt att han är 

en pojke och i illustrationen verkar han helt fokuserad på planeringen av leken. Han 

uppvisar manliga egenskaper i form av våld, aggressivitet och tävlande när han 

planerar leken vilket framhävs ännu tydligare eftersom det ställs i relation till Milla, 

som är mer fokuserad på prinsessdockan än planeringen av kriget. 

   På tredje uppslaget gör Bing och Benny dem sällskap vilket visas på en illustration 
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som täcker hela uppslaget. Alfons står på höger sida med Milla, båda barnen ler och 

medan Milla håller i ett hoprullat papper sträcker Alfons ut en arm åt höger för att 

visa kusinerna vägen. Texten beskriver kusinernas ointresse för leken och hur de 

förstör bygget, vilket sker på fjärde uppslaget. Varken Alfons eller Milla syns på 

bilden men bådas ilska nämns i texten. Femte uppslaget har återigen en illustration 

som täcker båda sidorna och visar ett vilt bråk mellan barnen. Alfons befinner sig på 

höger sida, tecknad mitt i ett steg med armarna utsträckta framför sig. Eftersom han 

har ryggen mot betraktaren går det inte att se hans ansiktsuttryck men han har en 

kusin framför sig och det är att tydligt att han är på jakt. Pappa Åberg bryter upp 

bråket och de mindre barnen får skulden. 

   Sjunde uppslaget visar de båda yngre barnen i profil när de går med blickarna i 

golvet och mungiporna neddragna. Noterbart är att Milla har sin hand i en knytnäve 

vilket får det att framstå som att hon fortfarande är arg medan Alfons fingrar hänger 

slappt rakt ner, som om hans ilska runnit bort. Pappan låtsas vilja bestraffa barnen 

vilket sker på Alfons rum på det åttonde uppslaget, som är en heltäckande 

illustration. Båda barnen står på vänster sida medan pappan är på höger sida. På 

golvet ligger en fotboll, några dominobrickor, tre leksaksfordon samt lite lego, varav 

alla är stereotypa maskulina leksaker. Barnen har neddragna mungipor, stora, 

sorgsna ögon och en tår på kinden. Texten beskriver hur båda är arga, ledsna och 

tycker att situationen är orättvis tills de förstår att pappan vet att kusinerna är de 

skyldiga och kommer att straffa dem. Alfons verkar inte ha några problem med att 

gråta, varken inför pappan eller vännen. Varken pappan eller Milla påpekar hans 

tårar utan låter Alfons känna vad han känner. Här frångår Alfons sitt performativa 

genus genom att visa en emotionell och sårbar sida, två kvinnliga egenskaper som är 

skarpa kontraster till de manliga egenskaper han visade på andra uppslaget. 

   I Barnbokens pusselbitar ställer Nikolajeva frågan ”[s]kulle Alfons relation till 

hans duktiga pappa varit densamma om Alfons hade varit en flicka?”71 Milla spelar 

en stor roll i denna bok och går igenom samma sak som Alfons vilket gör det 

möjligt att spekulera om detta. Bokens första uppslag berättar att pappa Åberg håller 

ögonen på barnen när de leker men han låter dem båda vara. När han sedan går 

emellan i bråket bestämmer han sig för att låtsas vilja straffa både Alfons och Milla. 

                                                      

71 Nikolajeva, Barnbokens pusselbitar, s. 168. 
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Han tröstar inte någon av dem, varken när de är runt kusinerna eller när de kommer 

in på Alfons rum. Han ser att båda gråter och är ledsna men gör ingen skillnad på 

deras tårar och även under ”bestraffningen” behandlas de på samma sätt. Det går 

inte att veta med säkerhet att Alfons inte skulle behandlats annorlunda av sin pappa 

om han var en flicka men med de förutsättningar som finns i denna bok så framstår 

det inte så. Milla blir inte särbehandlad för att hon är en flicka och det är troligt att 

pappans hantering och uppfostran av Alfons skulle vara likvärdig, oavsett om han 

var en kille eller tjej. 

   Avslutningsvis kan det konstateras att Alfons har både manliga och kvinnliga 

egenskaper men att de manliga är något fler. Det faktum att han gråter och dessutom 

gör det inför andra ger honom en mjukare ton men han har ändå våldsamma drag. 

Intresset för krigsleken är ett tecken på detta och det är viktigt att komma ihåg att 

Alfons även planerar leken och därav visar en analyserande, aktiv och självständig 

sida. Han ger sig också in i ett fysiskt bråk där han är våldsam och aggressiv vilket 

gör Alfons till en karaktär med främst manliga egenskaper men också några 

genusöverskridande kvinnliga drag. 

6.4 En stackars liten haj (2014) 

Mårten Sandéns och Per Gustavssons En stackars liten haj handlar om en namnlös 

pojke som är rädd för hajar och ständigt oroar sig för att stöta på en. Rädslan 

besannas en dag när en liten haj dyker upp i hans badkar, men när hajen förklarar att 

han är vilse bestämmer sig pojken för att hjälpa djuret tillbaka till havet. 

   Boken består främst av illustrationer som täcker en hel sida eller ett helt uppslag 

men vid enstaka fall samsas två mindre illustrationer på samma sida. Färgerna är 

mjuka och dova, det är mycket blått, grått och grönt med inslag av starkare färger 

såsom rött. Längden på texten varierar beroende på uppslaget; vid vissa tillfällen 

finns endast några rader och vid andra ett större stycke dialog. 

   Första uppslaget består av en vit sida med text till vänster och en illustration till 

höger. Den namnlösa huvudkaraktären är centrerad vid bildens nedre kant. Han har 

kortklippt, lockigt brunt hår och är klädd i röda badbyxor. Pojken är tecknad på en 

gräsmatta intill en liten damm där det simmar två ankor, han har en hand på höften 

samt blicken på vattnet. Ovanför pojken finns en haj med sin öppna mun några 

centimeter från pojkens huvud, något han inte märker. Texten förklarar att pojken 
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älskar att bada men inte vågar på grund av sin hajskräck. Hajen kan därför inte 

tolkas som riktig utan snarare som ett visuellt verktyg för att illustrera rädslan. 

Pojkens performativa genus visas redan på detta uppslag, både i text och bild då han 

har ett manligt utseende och ett manligt pronomen.  

   Andra uppslaget består av två helsidesillustrationer. Den vänstra visar ett badrum i 

blåa, gröna och gråa toner, ett fyllt badkar med två gula badankor på karets kant 

samt en toalett som pojken står på. Han är klädd i en röd t-shirt och mörkblå byxor 

och står framåtlutad så att han ser ner i toalettstolen. Texten beskriver att rädslan gör 

att han alltid håller utkik efter hajar och rädslan förtydligas ytterligare på höger sida 

där han befinner sig i sitt rum. Väggarna är persikofärgade, golvet är grågrönt och 

sängkläderna är blåa. På golvet syns en röd boll och en nalle och på en hylla ovanför 

sängen står fem dockfigurer. Pojken sitter på sängen med benen uppdragna medan 

blicken vilar på mattan framför honom som tycks ha förvandlats till vatten. Det 

skymtas en skugga i form av en haj i mattan och ytterligare två hajskuggor i resten 

av rummet. Texten berättar att pojkens mamma har förklarat att han inte behöver 

oroa sig för hajar men han är fortfarande rädd. 

   På tredje uppslaget sitter pojken i badkaret, vilket visas på uppslagets två 

illustrationer. I vänster bild syns en gul badanka på karets kant, pojken har ett par 

simglasögon på huvudet och ett svärd i handen. Han stirrar på några bubblor i 

vattnet och på den högra bilden har han simglasögonen på sig och huvudet under 

vattnet där han upptäcker en haj. Pojkens ögon är uppspärrade och svärdet är några 

centimeter från hans hand, som om han tappat det. Fjärde uppslaget består av tre 

illustrationer, två på vänster sida och en på höger. Pojken och hajen är ovanför ytan 

och på den första bilden sitter pojken på avstånd från hajen. När djuret börjar gråta 

på den andra bilden verkar pojken förvånad och närmar sig hajen. På tredje bilden 

gråter hajen medan pojken har handen utsträckt, som om han är på väg att röra 

djuret. Bilderna visar hur pojkens rädsla övergår i nyfikenhet och omsorg och det 

syns även i texten som beskriver att pojken först är rädd men sedan visar empati för 

djuret när han får reda på att hajen är vilse. 

   Den starkaste känslan som går att urskilja under dessa första uppslag är pojkens 

rädsla vilket syns tydligt på de tre första där han undviker att bada, knappt kan gå på 

toaletten och där skugghajar syns i hans sovrum. Rädsla är inte en manlig egenskap 

utan en man ska snarare vara känslokall och stark. Pojken har dock ett svärd i 
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badkaret för att skydda sig och vapnet är förknippat med våld och aggressiva 

känslor vilket är manligt men han använder aldrig det för att skydda sig. När han ser 

att hajen är ledsen försöker han trösta djuret och lovar att hjälpa hajen hem vilket 

gör att han framstår som omhändertagande, en kvinnlig egenskap. 

   På femte uppslaget finns tre illustrationer; en liten på vänster sidas övre halva där 

pojken springer samtidigt som han tar på sig en röd pyjamas samt en större på den 

undre halvan. På denna bild sitter pojken vid ett bord och skriver en lapp till 

mamman om att han gått ut. Pojken ler på båda illustrationerna och verkar inte rädd 

utan glad över att hjälpa någon annan. Bilden på höger sida är en helsidesillustration 

av en korridor, en öppen dörr och en garderob som pojken befinner sig i. Han står 

med ryggen mot betraktaren och letar efter en väska. Texten förklarar lappen till 

mamman samt att han söker efter en väska att fylla med vatten och bära hajen i. 

Djuret ber honom att hälla salt i vattnet, vilket han gör. Även om detta visar på 

lydnad och omsorg, kvinnliga egenskaper, så visar pojken upp ett stort antal manliga 

egenskaper. Han är aktiv när han tar kontroll på situationen, analyserande när han 

plockar ihop sakerna han behöver och självständig då han inte ber om mammans 

hjälp. Hans beskyddande sida syns framför allt i den första bilden då han stressar på 

sig kläderna för att hjälpa hajen så fort som möjligt och hans rationella sida visas 

när han skriver lappen. 

   Följande fem uppslag visar pojkens resa till havet. Han är utomhus och 

färgtonerna är mörka och dova vilket indikerar att det är kväll. Under resan möter 

han fyra främmande män som råder honom om hur han ska ta sig till havet: en 

tidningsförsäljare, en taxichaufför, en busspassagerare och en ingenjör. Ingen av 

männen oroar sig för pojkens säkerhet eller erbjuder sig att följa honom till havet. 

De manliga egenskaper pojken visade på femte uppslaget finns kvar när han lämnat 

hemmet och han reser ensam vilket återigen visar på hans självständighet. 

   De sista tre uppslagen utspelar sig vid havet där pojken och hajen väntar på att 

haj-mamman ska dyka upp, vilket händer på uppslag tretton. Här möter pojken den 

vuxna hajen utan att visa rädsla. Bokens sista uppslag visar pojken, fortfarande 

klädd i pyjamas, på rygg i vattnet. Han blundar och verkar avslappnad. Under 

honom skymtas konturerna av badkaret och en gul badanka finns vid hans huvud. 

Texten förklarar att det är så skönt att bada att han glömmer bort att vara rädd. Att 

badkaret anas under honom öppnar upp för tolkningen att hajen kanske var en 
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fantasi och att pojken egentligen är kvar i sitt badkar men det är omöjligt att avgöra. 

Vad som går att konstatera är att pojken på ett eller annat sätt konfronterat sin rädsla 

och att hajskräcken försvunnit vid bokens slut. 

   Pojken visar upp en blandning av manliga och kvinnliga egenskaper. Rädslan gör 

honom emotionell, sårbar och passiv när han upptäcker hajen i badkaret; han har 

svärdet att skydda sig med men blir så rädd att han tappar det och dess värde 

försvinner. Han fokuserar på djurets behov vilket får de manliga egenskaperna som 

självständighet, analyserande, rationellt tänkande och styrka att framträda. Han blir 

inte stoppad av en vuxen när han är ute vilket är intressant då Josefson skriver att 

bebisar behandlas annorlunda på grund av sitt kön då hon skriver att ”[p]ojkar får 

krypa längre, flickor hejdas eftersom man tror att de behöver skyddas”.72 Redan i 

spädbarnsålder får alltså pojkar en frihet som flickor berövas, vilket även syns i 

litteraturen, något Nikolajeva belyser.73 Pojken ges mycket frihet vilket gör att hans 

manliga egenskaper träder fram och hjälper honom att hantera situationen. Även om 

det bara är en fantasi så är det ändå pojkens sätt att uppleva världen; han tvivlar inte 

på att han har frihet att göra vad han vill. 

7 Sammanfattning och diskussion 

I uppsatsen har jag studerat pojkens roll i bilderboken över fyrtio år för att se om 

genusperspektivet förändrats med åren. Genom att jämföra två böcker från 1970-

talet med två böcker från 2010-talet har jag undersökt hur pojkars beteende, känslor 

och relationer till andra karaktärer gestaltas samt utforskat vad pojkarnas leksaker 

säger om deras genus. För att nå ett resultat användes i första hand Maria 

Nikolajevas mall över stereotypa maskulina och feminina egenskaper men även 

Gillian Roses kompositionsanalytiska metod för bildanalys. 

   Nikolajevas mall gav klara riktlinjer över stereotypa manliga och kvinnliga drag 

vilket enkelt kunde appliceras på analysmaterialet. Kompositionsanalysen var 

behjälplig i analyserandet av illustrationerna då metoden fokuserar på att studera 

bilder ingående för att uppmärksamma känsloyttringar och detaljer. Detta var viktigt 

                                                      

72 Josefson, s. 17. 
73 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 132. 
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i studien då jag med hjälp av metoden kunde få en djupare inblick i pojkarnas 

mående men även uppmärksamma detaljer så som pojkarnas leksaker. 

   I bilderböckerna finns det ett samband mellan färgerna då alla fyra har mycket 

blått, grönt, grått och brunt i dovare ton med inslag av starkare färger som rött och 

gult. I Felix vill inte bada och En stackars liten haj finns starka paralleller då båda 

böckerna har mycket blått, något som symboliserar vattnet, det centrala temat i 

berättelserna. Det är också mörkare och dovare färger som brukar förknippas med 

det maskulina. 

   Gemensamt för pojkarna är att alla är aktiva, självständiga, analyserande och 

rationellt tänkande, vilket är manliga egenskaper. Alfons visar även ytterligare 

manliga egenskaper då han i Aja baja, Alfons Åberg döljer smärtan efter att ha 

skadat sig och är våldsam och aggressiv i Skratta lagom! sa pappa Åberg. Alla 

pojkarna har dock även kvinnliga egenskaper, främst omtänksamhet och omsorg då 

Felix, den namnlösa pojken och Alfons i den äldre boken tar hand om någon annan. 

I den nyare boken visar Alfons sårbarhet och en emotionell sida när han gråter. 

   Lena Kåreland, Agneta Lind-Munther och Barbara Chatton påpekar att barn 

lägger stor vikt i vad de ser på bilder när de tolkar karaktärers kön och det bekräftas 

i mitt analysmaterial. Pojkarnas performativa genus visas redan på böckernas första 

sida där deras utseende genast berättar för läsaren vilket kön de har, något som 

sedan bekräftas i texten där de har manliga pronomen och manliga namn. Även 

leksakerna som syns på bilderna, som är narrativa tecken då de inte nämns i 

texterna, understryker ytterligare vilken genustillhörighet pojkarna har. 

   Detta är något Kristin Hallberg påpekar i sin artikel och även det bekräftas i mitt 

analysmaterial då leksakerna överlag är stereotypt maskulina; det handlar främst om 

olika sorters fordon men även legobitar och bollar.74 Däremot är badankorna, som 

dyker upp både hos Felix och den namnlösa pojken, könsneutrala. I Skratta lagom! 

sa pappa Åberg leker Milla med en barbiedocka som Alfons inte visar något 

intresse för. Han är upptagen med att planera krigsleken vilket skapar en kontrast 

där Alfons maskulinitet förstärks. Endast en leksak, svärdet i En stackars liten haj, 

får narrativ funktion då den aktiveras i texten men i övrigt fyller leksakerna inte 

något ändamål utöver att visa för läsaren vad pojkarna är intresserade av att leka 
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med. Leksakerna hjälper på så sätt till att bekräfta den stereotypa bilden av vad en 

pojke intresserar sig för. Det är även spännande att det är samma typ av leksaker i 

de äldre och de nyare böckerna, något som tyder på att pojkars leksaksintresse inte 

förändrats genom åren. 

   Det finns även flera gemensamma drag i pojkarnas relationer till andra karaktärer. 

I tre av böckerna existerar ingen vuxen kvinnlig karaktär och i den fjärde boken 

nämns en mamma endast i texten. Pappa Åberg är den enda vuxna både i den gamla 

och den nya Alfons-boken. I Felix vill inte bada finns bara mannen i den rutiga 

kostymen med medan pojken i En stackars liten haj har flyktiga möten med fyra 

främmande män. Avsaknaden av vuxna ger pojkarna mer frihet; de är självständiga 

vilket leder till att de tar ansvar genom rationellt tänkande och analyserande. Med 

det sagt är pappa Åberg knappast omedveten om vad Alfons gör. Han är visserligen 

avskärmad från Alfons i båda böckerna vilket ger Alfons utrymme att leka men han 

har ändå ett öga på sonen och är redo att rycka ut om det behövs. Alfons relation 

med pappan är även intressant i relation till Nikolajevas fråga om Alfons skulle 

behandlats likadant om han var en flicka. I den nyare boken bidrar Millas närvaro 

att visa om pappan behandlar pojkar och flickor olika och där är svaret nej. Båda 

barnen får lika mycket frihet och utrymme och behandlas likvärdigt när de gråter. 

   Alfons i den nyare boken är den enda pojken i analysmaterialet som har relationer 

med andra barn då han umgås med Milla och kusinerna. Kusinerna tycks vilja utöva 

makt när de förstör lekbygget men de särbehandlar inte de yngre barnen baserat på 

deras genus utan beter sig likadant mot båda. Relationen med Milla är dock mest 

intressant eftersom de är jämnåriga vänner. I texten framstår de som lika men 

illustrationerna visar en skillnad i deras genus, inte minst utseendemässigt men även 

då Milla är mer intresserad av barbiedockan än krigsleken Alfons planerar. Millas 

närvaro förstärker Alfons manliga drag ytterligare då hennes rosa kläder står i 

kontrast till hans bruna och barbiedockan ställs mot soldatfigurerna. Med det sagt är 

de lika delaktiga i bråket och Milla visar mer ilska än Alfons efteråt då hon har sin 

näve knuten vilket tyder på att hon är mer aggressiv än Alfons. 

   Felix och den namnlösa pojken har en annan upplevelse i sina relationer till 

vuxna. Endast en vuxen finns i Felix närhet och deras relation definieras aldrig. I ett 

försök att undvika ensamheten han tvingas vara i skapar Felix en fantasivärld och en 

påhittad vän, något som tyder på att Felix desperat vill ha sällskap. I relation till 
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pappa Åberg framstår Felix familjeliv som icke existerande. Pappa Åberg må ge 

Alfons frihet och utrymme men han är alltid i närheten medan Felix lämnas vind för 

våg och förväntas klara sig själv utan problem. 

   Den namnlösa pojken möter ett antal vuxna i sin bok men alla är främmande män 

som ger honom råd men tycks förvänta sig att han kan hantera situationen själv då 

de inte erbjuder sig att följa med honom. Pojkens mamma existerar endast i texten 

men visar omsorg då hon förstår hans rädsla genom att ge honom ett svärd att ha när 

han badar och påpekar att hon bara är ett rop bort om han blir för rädd. Detta gör att 

hon får en roll som liknar pappa Åbergs; hon ger pojken utrymme och frihet men 

visar samtidigt att hon är närvarande och bryr sig. Kärleken pojken känner till 

mamman illustreras först när han blir upprörd över att hajen kommit ifrån haj-

mamman och sedan när han skriver lappen för att berätta vart han tagit vägen. Dessa 

situationer visar att pojken har en kärleksfull relation med mamman och lyfter även 

fram hans emotionella och omsorgsfulla sida, två kvinnliga egenskaper. 

   Det finns även spännande beröringspunkter mellan Felix vill inte bada och En 

stackars liten haj då båda handlar om pojkar som inte vill bada och som hanterar 

situationen genom att skapa en fantasi. Skillnaden är att Felix avskyr badandet och 

tvingas till det medan den namnlösa pojken tycker om det men undviker det på 

grund av rädsla. Pojkarna är självständiga men Felix tvingas vara det då han lämnas 

ensam mot sin vilja medan den namnlösa pojken väljer självständigheten; han hade 

kunnat be mamman om hjälp men ger sig ut ensam. Felix dagdrömmer för att fly 

ensamheten medan pojken dagdrömmer för att hantera rädslan. Fantasierna hjälper 

pojkarna att må bättre och båda lutar sig mot sina maskulina egenskaper så som 

självständighet och rationellt tänkande i fantasierna. Noterbart är att båda möter djur 

som de tar hand om och agerar omtänksamt, omsorgsfullt och självuppoffrande 

gentemot. Dessa kvinnliga egenskaper visar att pojkarna bryr sig om andra, speciellt 

varelser som är beroende av hjälp. Den namnlösa pojken går in i sin 

omhändertagande roll så till den grad att han glömmer bort rädslan medan Felix 

endast försöker hjälpa någon han ser inte mår bra vilket leder till att han själv får 

hjälp med sin ensamhet. 

   Nodelman påpekar att pojkar i barnlitteraturen ofta är våldsamma och aggressiva, 
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egenskaper som finns med i Nikolajevas schema.75 I mitt analysmaterial är det dock 

bara Alfons i den nyare boken som agerar på detta sätt men Milla sägs vara lika 

intresserad av krigsleken som Alfons och blir lika arg på kusinerna så det framstår 

inte som ett manligt beteende utan snarare en reaktion från två besvikna och 

upprörda barn. Felix framstår som irriterad i början av sin bok men det bekräftas 

varken i text eller bild medan den namnlösa pojken uppvisar motsatta känslor då 

han under stora delar av boken är rädd, tillbakadragen, osäker och försiktig. 

   Trots att pojkarna uppvisar samma manliga egenskaper går det att se en skillnad i 

hur genus gestaltas i de äldre och de nyare böckerna. I den äldre boken snickrar 

Alfons, ett stereotypt manligt beteende, och säger inte ifrån när han gör sig illa, 

ytterligare ett manligt beteende. Om fågeln inte sagt till Felix att han slapp vara 

ensam i den sista meningen i Felix vill inte bada så hade läsaren inte förstått att 

Felix kände så utan troligen tyckt att hans beteende var maskulint. Istället gör orden 

att han blir emotionell och sårbar. I likhet med Felix är Alfons ensam i den äldre 

boken då pappan inte vill leka med honom men liksom Felix märks inte detta förrän 

i bokens slut då det framgår att Alfons lurat pappan för att få honom med i leken. 

Böckerna fokuserar på pojkarnas fysiska aktiviteter snarare än känslor; det påpekas 

endast i förbigående i slutet vilket aldrig ger möjlighet för någon utveckling av vad 

pojkarna känner. Eftersom deras emotionella mående hålls i skymundan skapar det 

bilden av att det inte är väsentligt eller viktigt, trots att det är kärnan i böckerna. 

   I de nyare böckerna får pojkarnas känslor mer plats. Alfons har ett antal 

känsloskiftningar genom hela berättelsen och En stackars liten haj är centrerad runt 

pojkens rädsla. Just hur känslor gestaltas är det som skiljer de äldre och nyare 

böckerna åt. R.W Connell och Helena Josefson diskuterar båda hur viktigt det är att 

pojkar och män får lära sig att hantera sina känslor för att inte undertrycka sin 

psykiska ohälsa och må dåligt.76 Att de nyare böckerna fokuserar på pojkarnas 

känslor är lovande för hur pojkar kan få hjälp och stöttning via litteraturen i att bli 

mer bekväma med sin emotionella sida.  

   Avslutningsvis går det att konstatera att pojkarna i analysmaterialet har stereotypa 

manliga drag men alla har också inslag av kvinnliga egenskaper, framför allt 

                                                      

75 Nodelman, s. 2. 
76 Connell, s. 17 och Josefson, s. 27. 
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omsorg. De ställen där pojkarna framstår som mest manliga är i bilderna vilket 

bekräftar Kårelands, Lind-Munthers och Chattons ord. Det som behöver förändras i 

bilderböckerna för att visa upp en mindre stereotyp bild av pojkar är därför 

illustrationerna. Med det sagt så fokuserar de nyare böckerna mycket på pojkarnas 

psykiska mående och Paul Tenngart har rätt i att litteraturen kan hjälpa till att 

förändra genusstrukturerna. Dessa nya böcker lyser upp vägen till en framtid där 

pojkar inte behöver trycka undan sina känslor utan kan vara precis som de är, vilket 

är en förändring som behövs för att nå ett jämställt samhälle. 

   Förslag på vidare forskning innefattar liknande studier men med större 

analysmaterial då denna uppsats endast kan ses som ett nedslag. Ett annat förslag är 

att studera barns fantasier i bilderböcker ur ett genusperspektiv för att se vad pojkar 

och flickor fantiserar om och om det skiljer sig mellan könen. Som uppsatsen visar 

är fantasier ett bra verktyg för barn att hantera diverse känslor. 
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Bilaga 1 

                                          Nikolajevas schema 

 
Män/pojkar                                                                                       Kvinnor/flickor 

starka                                                                                                                   vackra 

våldsamma                                                                                   aggressionshämmade    

känslokalla                                                                                       emotionella, milda 

aggressiva                                                                                                            lydiga                                 

tävlande                                                                                              självuppoffrande 

rovgiriga                                                                          omtänksamma, omsorgsfulla                                  

skyddande                                                                                                          sårbara 

självständiga                                                                                                    beroende 

aktiva                                                                                                                 passiva 

analyserande                                                                                           syntetiserande 

tänker kvantitativt                                                                               tänker kvalitativt                             

rationella                                                                                                           intuitiva 

 


