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Abstract 

The purpose of this essay is to gain knowledge about how gender is presented in old and 

modern children’s literature. In this essay I am going to use text analysis as a method in order 

to be able to clarify the gender perspective. The method will be useful since it will give me 

the opportunity to study children’s books from a deeper perspective. In the analysis it will be 

shown that both boys and girls are allowed to show different emotions in the chosen literature, 

in all the childern’s books that are used interactions are proceeded between the charechers 

wherein different power relationships but also how the gender perspective can be expressed. 

Knowledge about how children when listening to older and modern childern’s literature get 

affected by the gender perspective and also how the chosen children’s literature brings the 

opportunity for children to become future citiezens of the society in which they are born in to. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att få en djupare förståelse för hur genus presenteras i äldre och 

nyare barnlitteratur. I mitt arbete använder jag mig av textanalys som metod då jag genomför 

en litteraturstudie ur ett genusperspektiv. Denna metod är användbar då den kommer ge mig 

möjligt att studera barnlitteraturens text och bild på ett djupare plan. Några slutsatser som kan 

dras från min analys är att flickor och pojkar tillåts visa känslor i samtliga barnböcker, det 

sker ett samspel mellan de olika karaktärerna i boken och i detta visas dels olika 

maktförhållanden men även genusperspektivet. Lärdomar som kan skapas utifrån arbetet är 

hur barn påverkas av att lyssna på äldre respektive nyare litteratur sett utifrån ett 

genusperspektiv samt hur böckerna skapar möjlighet för barnen att bli framtida 

samhällsmedborgare.   

Nyckelord 

Genus, genusperspektiv, bilderbok, barnlitteratur 
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Inledning, syfte och frågeställningar 
 

Genus i barnlitteratur är något som länge intresserat mig. När jag fick möjligheten att 

analysera detta på ett djupare plan kändes det viktigt. Vid min verksamhetsförlagda utbildning 

visar beprövad erfarenhet att jag har en tendens att tänka kring hur genusperspektivet i 

barnlitteratur lyfts fram av författaren samt hur detta påverkar mottagaren, därav är avsikten 

med studien är att få en djupare förståelse för hur genus presenteras i barnlitteratur. Skolverket 

(2016, sid. 5) ställer kravet att flickor och pojkar ska erbjudas lika möjligheter att utveckla 

förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller. Att studera genus i 

barnlitteratur är något som bidrar till djupare förståelse kring hur begreppet sett ut tidigare 

jämfört med idag, vilket i sig ger mig som blivande förskollärare en bild av vilken litteratur 

jag kan välja för att förhoppningsvis kunna påverka barns syn på genus i en positiv riktning. 

Det kan även bidra till ökad medvetenhet kring vilken litteratur som ska finnas tillgänglig för 

barnen på avdelningen, vilket är av vikt i mitt framtida yrke som förskollärare. 

Genus i barnlitteratur är även något som sett olika ut beroende på när böckerna skrivs. Ett 

exempel på detta är en av Elsa Beskows böcker Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin som 

producerades år 1918. För läsaren skapas ett genusperspektiv som idag kan kännas förlegat 

med tanke på hur genus lyfts i dagens barnlitteratur. För att förtydliga kan karaktärerna i 

Beskows bok analyseras närmare. De kvinnliga gestalterna styrs på olika sätt av Farbror Blå, 

vilken även tycks vara den med mest status och som styr. De olika könsrollerna i litteraturen 

skapar alltså ett genusperspektiv som beskriver hur kvinnor respektive män förväntades vara 

under den perioden boken producerades. I nyare barnlitteratur upplever jag att 

genusperspektivet är något annat, och att författare idag väljer att lyfta fram kvinnliga 

karaktärer som starka och självständiga samt manliga karaktärer som exempelvis tillåts leka 

med dockor eller ha klänning. Det kan konstateras att genusperspektivet är något som 

förändrats över tid.  

Magnusson (2015, sid. 38) lyfter att forskare från 1800-talet och in på 1900-talet menade 

att kvinnor intellektuellt är underlägsna män. Detta kan kopplas till mina egna tankar kring 

Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin eftersom boken skrevs mellan ovanstående tidsspann 

samt att det är tydligt att Farbror blå är den högst uppsatta. Magnusson (2015, sid. 39) 
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beskriver att vissa forskare menar att det idag inte finns könsskillnader i samma utsträckning. 

Även detta är något jag håller med om då det blir tydligt i nyare barnlitteratur att 

könsskillnader försvinner allt mer. En tanke är att författare beroende på hur de väljer att lyfta 

deras genusperspektiv i barnlitteratur kan påverka samhällets syn på tidigare nämnda begrepp. 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur genus presenteras i nyare och äldre 

barnlitteratur. I mitt arbete kommer jag analysera böcker från olika tidsperioder. Två av 

böckerna: Lindenbaums Kenta och barbisarna och Skhålbergs Kalle som Lucia är 

normkritiskt skriva med syftet att bryta könsnormer, medans Starks Jaguaren inte har det 

syftet i samma utsträckning, vilket bidrar till att författarnas genusperspektiv kommer bli 

synligt på något skilda sätt i min valda barnlitteratur. 

Frågeställningar:  

Hur beskrivs flickors respektive pojkars beteende i samspel med andra barn och med vuxna?  

Hur tillåtande är äldre respektive nyare barnlitteratur till att både flickor och pojkar vågar visa 

känslor? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Forskning kring genus har bedrivits sedan 1960. Feminister hade då en politisk vinkel i sin 

forskning med förhoppningen att skapa förändring i samhället. Feministiska forskare menade 

att det finns alltför lite alternativa rollförebilder i barnlitteratur (Kåreland, 2015 a, sid. 177 - 

178). I mitt examensarbete kommer jag ha användning av den här boken eftersom den ger mig 

en historisk skildring kring genusperspektiv, information om hur feministisk forskning har 

bedrivits samt forskarnas tankar kring hur de upplever könsroller i barnlitteratur. Kåreland 

(2015 a, sid. 178) lyfter även att barnboksförfattare under 1960 och 70-talen ville bryta de 

stereotypa könsroller som fanns i samhället och detta blev möjligt genom att exempelvis lyfta 

fram skilda mammor i barnlitteratur. Även detta är något som min uppsats kommer lutas emot 

eftersom informationen om brytning av könsroller är något som är aktuellt i dagens 

barnlitteratur, vilket kommer vara gynnsamt i min jämförelse med den äldre sådana.  

Nikolajeva (2000, sid. 167) menar till skillnad från författarna under 1960 och 70-talen att 

karaktärernas beteende är könsstereotypt. Olika exempel tas upp, bland annat Sven Norqvists 

katten Findus samt den olydiga apan Nicke Nyfiken av H.A Rey. Författaren lyfter även 

exemplet med Lena Anderssons Maja i Majas alfabet, detta för att lyfta det könsstereotypa. 

När något är stereotypt handlar det i mina ögon om att en flicka eller pojke gör en handling 

som kan tolkas som typisk feminin respektive maskulin. Nikolajevas nämnda karaktärer är 

stereotypa eftersom katten Findus och Nicke Nyfiken besitter personlighetsdrag som är 

typiskt maskulina medans Maja genomför något som är mer feminint.  

En av de äldre böckerna som kommer studeras i mitt examensarbete är Duktiga Annica. I 

boken beskrivs hur hon hjälper sin mamma med att bland annat sopa och torka disk. Även i 

den här boken får hon en stereotypisk könsroll och det förväntas av henne att hon ska hjälpa 

till med hushållet eftersom hon är flicka. Nikolajevas bok kommer bidra till mer förståelse för 

mig när jag studerar den äldre barnlitteraturen, eftersom den kommer informera mig om hur 

olika stereotypa könsroller kan se ut.  

Kircscey (2011, sid. 103) betonar i sin artikel, författarens roll i barnlitteratur samt vikten 

av att lyfta fram kvinnliga karaktärer och även lyfta deras positioner för att skapa mer 

jämlikhet mellan könen. Detta är något som kommer ägnas eftertanke när jag studerar min 
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valda litteratur, samt hur dessa beskriver författarnas tankar kring hur flickor och pojkar ska 

vara. I det material jag ska studera är det inte givet att flickor och pojkar får samma 

möjligheter just på grund av deras kön. Ett av exemplen på nyare litteratur är Kalle som 

Lucia. I boken beskrivs hur han på sätt och vis tas ifrån möjligheten att vara lucia eftersom 

han är pojke, i den bemärkelsen att han blir motarbetad av några av de andra karaktärerna i 

boken. Genom att använda artikeln får jag en djupare förståelse för hur barn påverkas av hur 

författare väljer att lyfta fram kvinnor och män, vilket är användbart i min studie.  

Öhrn (2013, sid. 131) genomför en närmare analys av Ulf Starks böcker Min vän shejken i 

Stureby utgiven 1995. Öhrn belyser i sin analys att när pojkar exempelvis slår varandra är 

detta något som omgivningen inte alltid reagerar starkt på eftersom att det är just pojkar som 

utför handlingen. Han menar att detta kan ses som en norm. En annan av de nyare 

barnböckerna jag ska analysera är Kenta och barbisarna, utgiven 2007 av författaren Pia 

Lindenbaum. I boken belyser hon en norm, nämligen att Kenta, huvudkaraktären förväntas 

leka med de andra pojkarna och bland annat spela fotboll. Vid ett tillfälle i boken informeras 

även läsaren om att pojkarna brottas med varandra. Dessa beteenden och val av aktivitet är 

något som förknippas som manligt och därav pojkarnas val av handlingar eftersom de känner 

att det är något som förväntas av dem. Kenta och barbisarna kan kopplas till Öhrns analys 

eftersom båda belyser olika normer av hur pojkar förväntas vara även om Pija Lindenbaum 

även belyser hur Kenta är normbrytande då han är intresserad av att leka med Barbies 

tillsammans med flickorna. Öhrns analys kommer vara användbar i mitt examensarbete då 

den ger mig information om olika normer som finns för pojkar och deras beteende, vilket i sig 

kan underlätta för mig att förstå bakomliggande orsaker till vissa beteenden samt att dessa kan 

vara svåra att bryta.  

Östlund (2013, sid. 97) betonar Pija Lindenbaums starka flickkaraktärer ibland annat Else-

Marie och småpapporna (1991). I boken lyfter författaren ett nytänkande kring 

genusskildringar. I Kenta och barbisarna porträtteras flickorna som starka karaktärer i form 

av att Kenta ser upp till dem och vill vara med i deras gemenskap. När han försöker närma sig 

flickorna har han till en början ingen given plats i gemenskapen utan håller sig lite i 

bakgrunden. Jag anser därför, efter att ha läst boken att flickorna i viss mån har mer status än 

pojkarna. Både Öhrns (2013) samt Östlunds (2013) information är användbara i min studie då 

de ger olika exempel på analyser av barnlitteratur. Ovanstående exempel på starka flickor med 
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en koppling till Kenta och barbisarna är ett exempel på tidigare forskning jag kan luta mig 

emot när jag ska analysera den boken.  

Kåreland (1999, sid.167 - 168) lyfter att Astrid Lindgrens karaktär har kritiserats av en 

barnbokskritiker vid namn Lennart Hellsing. Han menar att Pippi Långstrump har brutit 

moralismen, vilken inkluderar enligt Hellsing en sötsliskighet som i decennier på olika sätt 

präglat barnlitteraturen. I min studie kommer jag analysera en äldre bok från 1946 av Elsa 

Beskow som heter Duktiga Annika. I analysdelen av mitt examensarbete kommer jag bland 

annat belysa Annikas beteende, vilket kan ses som något komplex, då hon dels är 

normbrytande samtidigt som hon är väldigt klassisk för sin tid. Därav kan hon på sätt och vis 

kopplas samman med Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, även om Annika inte är 

normbrytande i samma bemärkelse som Pippi då jag upplever att hon är mer styrd av vuxna 

runt omkring henne. För att förtydliga, Kåreland (1999, sid. 9 - 10) vill i sin studie få en 

djupare inblick i 1940-talets modernism och barnboken. Hon vill även belysa hur tidsandan 

och samhällsnormer avspeglar sig i både barn och vuxenlitteratur. Duktiga Annika 

publicerades 1946. Boken kan därför ha en sammankoppling till Kårelands studier då 

Beskows bok utkom inom tidsspannet i vilken Kåreland genomför sina studier. Jag anser 

därför att hennes bok är relevant i min egen studie eftersom den bidrar till mer förståelse för 

hur samhället var uppbyggt rent psykologiskt samt vilka normer som fanns under 

tidsperioden, vilket även kan skapa en djupare förståelse kring de olika karaktärernas 

beteende i Duktiga Annika.  

Kåreland (2015 b, sid. 11) anser att barnlitteratur förutom ur ett historiskt perspektiv även 

måste studeras utifrån barnets villkor, samt hur vuxenvärldens förväntningar på hur barn ska 

agera sett ut ur ett historiskt perspektiv. Vidare menar författaren att vuxna karaktärer i 

barnlitteratur hamnar i en maktposition i jämförelse med barnet, detta på grund av 

åldersskillnaden och erfarenheter.  En av mina frågeställningar handlar om samspelet barn och 

barn i mellan samt mellan barn och vuxna. Genom att luta min studie mot Kårelands bok är 

det gynnsamt för min egen del eftersom hennes bok tydligt belyser samspel mellan barn och 

vuxna. Kåreland (2015 b, sid. 25 - 26) gör en beskrivning av det kompetenta barnet och lyfter 

att detta gör sig synligt även i barnlitteraturen och detta i förhållande till de vuxna 

karaktärerna. Hon beskriver begreppet genom att lyfta att barnet självt är en aktör i sitt eget 

liv som inte enbart är styrd av vuxenvärlden. Även denna information kommer vara 
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användbar i mitt examensarbete då barnen som porträtteras i min valda barnlitteratur ur olika 

aspekter kan kopplas till det kompetenta barnet. Några exempel på detta är Beskows Annika 

när hon på eget bevåg bestämmer sig för att laga hålet i staketet till hagen eller när Skåhlbergs 

Kalle tar beslutet att han vill vara Lucia. Jag anser att båda karaktärerna i sina handlingar kan 

kopplas till det kompententa barnet då de tar egna beslut som präglar deras liv. 

Det har tidigare genomförts analyser av Starks Jaguaren. Nikolajeva (2000, sid. 171) 

använder boken som ett analysexempel inriktat på genusproblematik. Hon menar att jaguaren 

besitter egenskaper som stark och självsäker. Han räddar kattflickan Ellinor som är liten, svag 

och hjälplös. Här belyser Nikolajeva att olika stereotypa könsroller blir synliga samt att det i 

sig skapar olika maktpositioner. Författaren fortsätter med att betona att det enligt henne finns 

sexuella anspelningar i boken, bland annat när Ellinor har svimmat och jaguaren står över 

henne. Nikolajeva (2000, sid. 243) Belyser även det faktum att Jaguaren är en bok där 

händelserna inte är verkliga utan sker i en dröm. 

Elsa Beskows bilderböcker är även något som analyserats. Nikolajeva (2000, sid. 123 - 

125) analyserar miljöskildringar i Beskows bilderböcker och konstaterar att det är två olika 

miljöer som skildras: småstadsidyllen och landsbygden. Här lyfter författaren exemplet med 

Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. Något som Beskows böcker har gemensamt menar 

författaren är att dessa kan ses som faktaböcker som ger läsaren en känsla om hur samhället 

såg ut förr i tiden.  

Nikolajeva (2000, sid, 17 - 18) analyserar även några av Lindgrens böcker om barnen i 

Bullerbyn, nämligen Vår i Bullerbyn och Alla vi barn i Bullerbyn. Dessa beskriver Nikolajeva 

som ett narrativt berättande. Författaren lyfter exempel som saga eller novell för att beskriva 

tidigare nämnt begrepp. Alla vi barn i Bullerbyn tillhör enligt författaren en av de böcker som 

kan läsas helt utan bilder och skapa en njutning för läsaren även om bilderna bidrar till en 

förstärkelse så menar författaren att de trots detta är underordnade texten. Alla tre analyser 

som Nikolajeva genomfört kring Beskow, Stark och Lindgrens böcker har koppling till de 

böcker jag kommer analysera. Detta bidrar till att jag kommer tänka ur ett större perspektiv i 

min analys då jag får syn på olika infallsvinklar och olika sätt att tänka. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I min studie kommer jag utgå från ett genusperspektiv när jag analyserar den valda 

barnlitteraturen. Detta för att på ett tydligt sätt kunna svara på syftet med arbetet vilket är att 

få en djupare förståelse för hur genus presenteras i barnlitteratur. Att studera något utifrån ett 

genusperspektiv bidrar även till förståelse för hur samhället genom olika tidsperioder sett ut, 

vilket är något som intresserar mig i min studie. Ur ett förskollärarperspektiv är detta något 

som blir väsentligt då man som förskollärare tänker kring hur boken kommer tas emot av 

barnen. Jag kommer studera fem olika barnböcker Beskows Duktiga Annika, Lindgrens 

Barnens dag i Bullerbyn, Starks Jaguaren, Lindenbaums Kenta och barbisarna och 

Skhålbergs Kalle som lucia. Alla böckerna kommer analyseras i kronologisk ordning efter 

vilket år de är publicerade, detta för att på ett tydligt sätt få syn på genusperspektivet utifrån 

bland annat de samhällsnormer som var rådande och att detta skiljer sig i nyare respektive 

äldre barnlitteratur. Jag kommer belysa mina frågeställningar för att kunna svara på syftet med 

uppsatsen vilken är hur barn som växer upp i olika generationer påverkas av 

genusperspektivet i de den valda barnlitteraturen. 

Magnusson (2015, sid. 24 - 25) beskriver begreppet genus genom att lyfta några exempel, 

nämligen hur kvinnor blir bemötta av sin omgivning jämfört med män samt hur kvinnor och 

män rangordnas i olika sammanhang. Författaren betonar även att genus står för olika 

handlingar där bland annat beslut fattas utifrån tankar kring könens olikheter.  Fortsättningsvis 

konstaterar författaren att sett ur ett historiskt perspektiv har genusperspektivet skapats i 

relationer mellan kvinnor och män, där kvinnorna inte ges samma möjligheter till makt 

jämfört med män. I min valda barnlitteratur som analyseras kommer detta visa sig på olika 

sätt beroende på när boken är utgiven. Ett exempel på detta är Elsa Beskows Duktiga Annika 

som publicerades 1946 och Pija Lindenbaums Kenta och barbisarna från 2007. För att 

förtydliga, eftersom att Annika är en karaktär som på olika sätt presenteras utifrån 1940-talets 

samhällssyn på hur flickor ska agera kommer hon ha en mindre maktposition än Kenta 

eftersom Lindenbaums bok är från en annan tidsperiod, vilket inkluderar ett annat sätt att 

tänka kring förväntningar på de olika könen.  

Ett annat begrepp jag anser passar väl ihop med genusperspektivet är kön. Eftersom att det 

är där perspektivet har sina första byggklossar. Med detta menar jag att genusperspektivet och 
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förväntningar skapas utifrån vilket kön som människor har. Magnusson (2015, sid. 27) lyfter 

ett exempel på könsinnebörd. I exemplet utgår författaren från skillnader mellan könen 

psykologiskt. Utifrån detta menar författaren att ordet kön ofta förtydligas med vad som anses 

feminint och maskulint samt att dessa är något som skiljer sig från varandra. Fortsättningsvis 

lyfter författaren att ett psykologiskt kön handlar om olika inre kvaliteter, vilka de båda könen 

innehar. Dessa blir synliga i kvinnliga respektive manliga handlingar och uppfattningar.  

I min studie kommer jag bland annat belysa hur könen skiljer sig från varandra samt hur 

vissa karaktärer som exempelvis Lindenbaums Kenta vågar bryta könsnormer i form av att 

han väljer att leka med Barbies även om han är pojke. I Kenta och barbisarna blir det 

psykologiska könet bli tydligt eftersom att det skapas förväntningar kring vilket beteende som 

acceptabelt beroende på vilket kön det handlar om, i detta fallet ett manligt. När Kenta väljer 

att bryta könsnormer hamnar han enligt mig i ett ingenmansland, utifrån Magnussons 

beskrivning av det psykologiska könet eftersom han då innehar både ett feminint beteende då 

han å ena sidan väljer att leka med Barbies samtidigt som han även spelar fotboll med de 

andra pojkarna. En tanke som slår mig är att de omedvetna samhälleliga förväntningar som 

finns på Kenta kan på grund av hans beteende skapa förvirring, om utgångspunkten är grundat 

i Magnussons beskrivning av det psykologiska könet.  

Magnusson (2015, sid. 27 - 28) lyfter även ett annat sätt att bemöta ordet kön. Hon betonar 

att i detta alternativa sätt är utgångspunkten att könet är neutralt. Vidare menar hon att det inte 

är givet att kön bör ha någon betydelse utan att det är varje människas egenskaper som istället 

blir det väsentliga. Ett exempel som författaren lyfter kring den här synen är när någon 

uttrycker att de har föravsikt att behandla kvinnor och män lika oberoende av kön. I Kalle som 

Lucia upplever jag att könet ter sig neutralt och att fokuset istället riktas mot karaktärernas 

egenskaper. Detta förstärks när Kalle är normbrytande i valet av att vara Lucia. Enligt mig blir 

könet oväsentligt och näst intill osynligt i den här barnboken. Vilket gör tidigare nämnd 

barnlitteratur till ett fungerande exempel för att beskriva Magnussons teori.  

När jag vidtar ett genusperspektiv som teoretisk utgångspunkt samt när jag har en ökad 

förståelse för olika sätt att beskriva kön kommer detta bli användbart när jag analyserar 

böckerna, vilket i sig kommer bidra till att jag får syn på det som kommer svara upp arbetets 

syfte. Magnussons olika skildringar av kön är även något som kommer ge mig en inblick i hur 
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jag vill använda hennes information, för att på mitt sätt få syn på det som bäst svarar på mitt 

syfte och mina frågeställningar.  

Langås (2010, sid. 63) menar att feministiska litteraturforskare har för avsikt att skapa ett 

obehag, utrymme för insikt och kunskap kring frågor som berör feminism. Vidare belyser 

författaren att feministisk litteraturforskning har bidragit till förnyelse och förändring samt 

ändring av grundläggande discipliner som exempelvis estetik eller läsning. Ovanstående 

information kommer vara användbar i min studie då den hjälper mig att studera 

barnlitteraturen även från ett feministiskt perspektiv samt att detta kommer vara tydligt på 

olika sätt i min valda litteratur beroende på om den är nyare eller äldre. Det kommer 

exempelvis vara skillnad kring det feministiska perspektivet i Beskows Duktiga Annika 

jämfört med Skhålbergs Kalle som Lucia. 

Metodansatsen jag har valt att använda mig av är textanalys. Detta för att på ett tydligt sätt 

få syn på hur genus och genusperspektiv presenteras i den valda barnlitteraturen. Något som 

kommer vara tydligt vid analys av de olika verken är hur bild och text kopplar samman och är 

beroende av varandra. Nikolajeva (2000, sid. 30 - 31) konstaterar att symboliken i 

bilderböcker kan vara mångtydig, vilket bidrar till att bilderboken blir något komplex. När jag 

studerar barnlitteratur utifrån ett genusperspektiv kommer bilderna ge möjlighet till utrymme 

för olika sätt att tänka, vilket skapar ett öppet synsätt för hur genusperspektivet lyfts fram 

bland annat beroende på om barnboken är äldre eller mer modern. Detta är något som inte 

hade blivit synligt på samma sätt om jag exempelvis hade valt enkät eller intervju som 

metodansats. Nikolajeva (2000, sid. 47) menar att det finns olika typer av bilder i bilderböcker 

men att det mest förekommande är bilder som kompletterar texten utan att ha en egen 

funktion. Författaren ställer två exempel mot varandra. I den ena boken Strit är både bild och 

text är relativt enkla att tolka, då bilderna i boken endast består av streckteckningar och 

handlingen är avsevärt kortfattad. Hon uppvisar därefter Sven Nordqvist bilderböcker som ett 

motsatt exempel till ovanstående bok då bilderna i hans böcker är detaljrika och att det blir 

tydligt att bilderna inte endast har för avsikt att förstärka textens budskap utan även har ett 

eget värde. Även detta är något som ser olika ut i min valda barnlitteratur Beskows Duktiga 

Annika och Skåhlbergs Kalle som Lucia har bilder som är kompletterande men med mycket 

detaljer som inte blir synliga enbart i texten så som tydliga sinnesuttryck eller människorna i 

bakgrunden i bilderna. Genom att analysera text och bild i barnlitteratur ger det mig möjlighet 
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att skapa förståelse kring hur viktig funktion bilderna har när läsaren ska få information om ett 

händelseförlopp. 
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Analys 

Duktiga Annika 

År 1941 publicerades barnboken Duktiga Annika av Elsa Beskow. I stora drag handlar boken 

och Annika som bestämmer sig för att hjälpa sin mamma genom att gå och laga hålet i 

staketet till hagen för att undvika att kon Majros inte ska kunna ta sig ut och beta på fältet 

utanför. På vägen till hagen möter hon bland annat Olle som istället vill att hon ska följa med 

och fiska, vilket hon tackar nej till. När Annika väl är framme vid hagen får hon syn på en 

sandgrop som lockar mer än själva anledningen till varför hon är där. Majros får sedan syn på 

hålet i staketet och springer ut mot fältet. Annika får då svårt att få tillbaka henne i hagen igen 

och får då hjälp av en snäll hund med lyckat resultat. När hon ska laga hålet får hon dessutom 

hjälp av en tomtefamilj. Hålet blir lagat och Annika beger sig då hem till sin mamma igen. Jag 

skulle säga att den här boken riktar sig till barn från tre till sex år då den är relativt lång och 

det kan då för yngre barn vara svårt att hålla fokus genom hela berättelsen även om det finns 

bilder till så är själva berättelsen för lång.   

Annika beskrivs som en stereotypisk kvinnlig karaktär i den aspekten att hon i boken 

porträtteras som hjälpsam i hemmet samt att hon gärna hjälper just sin mamma. I boken tar 

inte författaren upp något om pappan men genom bilderna blir det tydligt att han är ute och 

arbetar. Det finns en bild i boken som visar hur mamman mjölkar en ko och pappan skördar 

vilket förstärker det stereotypa könsrollerna. Annikas förhållningssätt till sin mamma som 

även är en vuxen visas i texten på olika sätt. Kåreland (1999, sid. 227) lyfter att barnets 

spontana sida ofta lyfts fram som en motsats till den vuxnes mer pragmatiska hållning. Ett 

exempel på detta är när läsaren får reda på att hon hjälper sin mamma att sopa, vilket 

indikerar att hon har ett ansvarsfullt förhållningssätt till mamman, detta på grund av att det är 

något som förväntas av Annika sett ur ett vuxenperspektiv.  

På ett ställe i boken får läsaren reda på att mamman är rädd att deras ko ska smita ut ur sin 

hage för att beta på fältet. Eftersom pappan inte hunnit laga hålet och är upptagen med att 

arbeta frågar hon Annika om inte hon kan laga hålet, vilket hon gör. Senare i boken efter att 

staketet lagats har hon med sig smultron till mamman. En slutsats som kan dras är att hon 

därmed har ett solidariskt beteende till sin mamma samt att jag upplever att hon uppskattar att 

få det ansvaret som hon får. Magnusson (2015, sid. 22) lyfter begreppet samhällelig 
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underordning. Under tidsperioden som Duktiga Annika producerades visar Elsa Beskow 

genom sitt sätt att skriva att Annikas beteende är ett förväntat personlighetsdrag, vilket har en 

koppling till samhällets syn på hur flickor och kvinnor ska vara, vilket i mina ögon även kan 

tolkas som Beskows avsikt, vid beskrivningen av Annika blir även författarens 

genusperspektiv synligt. Det ges mindre information om pappan. Han och Annika har aldrig 

någon dialog i boken, vilket ger intrycket att han inte är hemma på samma sätt som mamman. 

Ur ett genusperspektiv är detta något som för tiden då boken publiceras inte är märkvärt 

eftersom bokens text indikerar att mannens roll dels handlar om att försörja familjen. Annikas 

beteende i samspel med pappan blir därför svårt att säga något om.  

I boken träffar Annika även Olle och hennes beteende ändras. Hon vågar säga nej, och när 

han frågar om hon vill följa med och fiska är hon av annan åsikt. Nikolajeva (2000, sid. 166) 

beskriver hur Ying Toijer-Nilsson lyfter fram barnlitteratur med starka kvinnliga karaktärer. 

Det ska förtydligas att så inte endast är fallet i Duktiga Annika utan att hennes beteende visar 

på både den stereotypa flickan och den starka kvinnliga karaktären. Olle och Annika är mer i 

samma ålder vilket gör att hon vågar visa upp en stark och självständig sida av sin 

personlighet. Detta ger även en inblick i vilken respekt som barn under 1940-talet hade för 

sina föräldrar. Mötet med andra barn kan då ses som en mer avslappnad miljö där barn i större 

utsträckning kan visa sina känslor och inte behöver tänka på alla krav som kommer från 

vuxna runt omkring. 

I boken börjar Annika gråta när kon Majros är starkare och springer ifrån henne. Vid ett 

annat tillfälle i boken blir hon även arg på Majros som inte lyssnar på henne. Med dessa 

situationer i åtanke kan slutsatsen dras att författaren vill visa att det är accepterat för flickor 

att visa sina känslor. Kircskey (2011, sid. 95) lyfter olika kvinnliga personlighetsdrag som kan 

kopplas samman med starka kvinnor, nämligen självständighet och styrka. Något intressant 

med boken Duktiga Annika är att vid en djupare analys ger det mig möjligheter att se texten 

och bilderna i olika kontext eftersom boken till viss mån å ena sidan uppvisar stereotypa 

könsroller när Annika och mamma porträtteras i text och bild. Ett exempel på detta är när de i 

början av boken tillsammans står i köket och mamman bakar. Enligt mig skapar detta en bild 

av att det är självklart att mamman ska baka och att Annika ska hjälpa henne eftersom att de 

är kvinnor. 
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Å andra sidan presenteras även en självständighet och styrka hos Annika i de olika mötena 

med Olle när hon exempelvis som tidigare nämnts vågar stå för sina åsikter och inte följer 

med honom. Därav kan boken analyseras som något komplex, sett utifrån ett genusperspektiv. 

Med detta menar jag att det faktum att Annikas mamma frågar henne om hon kan laga hålet i 

staketet bör beaktas. När jag läser boken ger det mig känslan av att det är något som pappan 

borde ha som uppgift. Detta med tanke på den tidsanda som råder när boken publiceras. När 

Annika tar på sig denna uppgift uppvisar hon ett normbrytande beteende. Kåreland (1999, sid. 

25) analyserar att barnet under 1940-talet blir mer upphöjt och att dennes friskhet ställs mot 

vuxenvärldens förljugenhet. Författaren betonar vidare att efter krigsåren blev barnet en 

symbol för hopp om framtiden. Detta tog även barnboksförfattare fasta vid, då de ville belysa 

barnens styrka. Avslutningsvis lyfter författaren ett exempel på en karaktär som symboliserar 

ovanstående personlighetsdrag, nämligen Lindgrens Pippi Långstrump. Jag vill dra en 

koppling mellan Kårelands tankar till Beskows bok. Eftersom hon å ena sidan är den duktiga 

flickan som hjälper sin mamma i köket, vilket indikerar att hon passar in för sin tid. Samtidigt 

som hon har en självständighet och styrka då bryter mot normen att flickor endast ska vara 

snälla och duktiga. I mina ögon blir Annika en karaktär som befinner sig i två olika 

genusperspektiv. Ett som är något mer konservativt samt ett annat som är mer nytänkande och 

normbrytande. Enligt mina tankar är även detta något som speglar Beskows eget 

genusperspektiv vilket jag belyste tidigare i mitt arbete, men som kräver en tydligare 

förklaring. Nämligen att Beskow själv i mina ögon skriver boken på ett normbrytande sätt, då 

det genom boken blir synligt att Annika är normbrytande för sin tid. Något annat som ska 

tilläggas är att själva titeln Duktiga Annika är något ironisk, eftersom hon inte i alla avseenden 

är den duktiga och städade flickan. 

När Annika ska laga hålet i staketet hittar hon några grövre pinnar som sticker ut i en 

rishög i skogen. Det hon dock är ovetande om är att detta är hemmet till en tomte och hans 

familj. Annika är fast bestämd att hon behöver pinnarna men får motstånd av tomtefar. Här 

visar hon även en sida som indikerar att hon har en viljestyrka och att det är viktigt för henne 

att få sin vilja genom. Hon lyckas med detta och får hjälp av tomtefamiljen.  

Magnusson (2015, sid. 24) lyfter att genus bland annat handlar om hur kvinnor och män 

blir bemötta av sin omgivning.  När Annika träffar Olle vid olika tillfällen visar han upp en 

stark fasad, detta när han  informerar henne om att det han ska göra är viktigare än att hon ska 
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gå och se till Majros. Han hävdar därmed att hon istället borde följa med honom. En tänkbar 

anledning till detta är att det även finns stereotypa manliga drag. Magnusson (2015, sid. 26) 

beskriver att människan organiserar sig och ser en verklighet. Det skapas en kategorisering 

vilken inkluderar uppdelning av två kön som är varandras motsatser. Med denna information, 

låt oss analysera Olle och Annika mer på djupet. Om könen är varandras motsatser, vad 

händer då om något av könen är normbrytande? Låt säga att Olle skulle uppvisa en mer 

feminin sida, skulle detta göra honom mindre manlig? Österlund (2013, sid. 107) betonar att 

vad som är maskulint och feminint dels har sin grund i kulturella konstruktioner. I barnboken 

styrs alltså både Annika och Olle av hur samhället förväntar sig att de ska agera. Det kan 

därför konstateras att det för honom inte känns naturligt att visa känslosamma drag i samma 

utsträckning som för Annika. Detta för att han är pojke och därav förväntas något annat av 

honom. Jag hävdar därför att det inte är givet att all äldre barnlitteratur tillåter flickor och 

pojkar att visa sina känslor i samma utsträckning. Ett exempel på detta menar jag är Duktiga 

Annika med tanke på Olle och Annikas agerande när de möts.  
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Barnens dag i Bullerbyn 

Boken är skriven av Astrid Lindgren och publicerades 1966. I stora drag handlar boken om 

Lasse, Bosse, Lisa, Britta, Anna och Olle som vill skapa en Barnens dag till Olles lillasyster 

Kerstin som är två och ett halvt år. Det har de nämligen hört att barnen i Stockholm får vara 

med om och kommer därför fram till att de vill skapa en egen. I första delen av boken 

försöker pojkarna skapa olika aktiviteter som de tänker sig att Kerstin kommer uppskatta. 

Pojkarna provar bland annat att låta Kerstin rida på ett föl, gunga i hög fart, hissa ner henne i 

ett rep från ett fönster från andra våningen samt att klä ut sig till rövare för att skrämma 

henne. Allt detta utan lyckat resultat då Kerstin inte uppskattar någon av aktiviteterna. 

Flickorna tar då med henne runt i Bullerbyn för att hälsa på och mata olika djur. Därefter leker 

de med dockor tillsammans. Allt detta uppskattar hon desto mer än pojkarnas försök. Boken 

slutar med att Kerstin blir trött och blir då nattad av sin mamma. Efter att ha läst boken får jag 

känslan av att den riktar sig till barn som är mellan tre till sex år eftersom den innehåller både 

bild och text men på vissa sidor är texten övervägande. Vilket kan göra den lite för avancerad 

för de yngsta barnen.  

Österlund (2013, sid. 100 - 101) tar i sitt kapitel upp leken som ett maktspel, vilket 

inkluderar vem i leken som får bestämma reglerna. Detta menar författaren bland annat beror 

på genus och åldersskillnad.  Vidare betonar hon att en lek kan skapa ett kritiskt tänkande 

kring genusideologiger. Med detta i åtanke vill jag lyfta ett exempel från Barnens dag i 

Bullerbyn. När pojkarna i första delen av boken vill skapa en lustfylld Barnens dag åt Kerstin 

tas detta inte emot på ett positivt sätt, då hon protesterar genom att uttrycka ”Nej, nej!” när de 

exempelvis vill att hon ska rida på fölet. Här utövas ett maktspel i form av att pojkarna dels är 

äldre än Kerstin samt att de tror sig veta vad hon kommer uppskatta, men även genom att de 

är flera pojkar och endast en flicka. Vilket kan ge läsaren en bild av att Kerstin därför hamnar 

i ett underläge på grund av hennes ålder och kön. Nikolajeva (2000, sid. 27) förklarar 

begreppet kompletterande förhållande mellan text och bilder. Författaren lyfter att 

ovanstående begrepp skapas när ord och bilder fyller ut varandras tomrum. Hon lyfter även 

hur bilder och text är beroende av varandra och att det blir svårt att förstå bokens handling om 

bilderna helt uteblir. Ett exempel på detta är enligt min åsikt olika sinnesstämningar. I 

Barnensdag i Bullerbyn förstärker bilderna texten. Där det går att läsa att Kerstin inte 

uppskattar att rida förstärks även detta med en bild som visar hennes missnöjda 
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ansiktsuttryck. Hennes känslomässiga uttryck hade inte blivit lika tydlig om inte bilden 

funnits med som ett komplement.  

Hur ser då samspelet ut mellan Kerstin och andra barn?  Efter Österlunds beskrivning av 

maktspel kan det dras paralleller till Lindgrens bok i den bemärkelse att det utövas ett sådant i 

samspelet mellan barnen, där Kerstin blir den som hamnar i underläge i form av att hon i 

början inte blir lyssnad på när hon inte vill rida. Samspelet här blir därför inte jämlikt vilket i 

sig bidrar till att hon och hennes känslor inte helt blir tagna på allvar av pojkarna. Med 

flickorna i den andra delen av boken blir dock ett annat samspel synligt. Då jag upplever att 

flickorna verkar ha mer förståelse för vad Kerstin uppskattar att göra. På så vis växer det fram 

ett mer respektfullt tänkande i flickornas samspel med Kerstin än pojkarnas samspel. I mina 

ögon beror detta på att de är flickor och då har en mer omedveten förståelse för vad hon kan 

uppskatta. Dock blir samspelet här till viss del stereotypt eftersom de bland annat väljer att 

leka med dockor. Kåreland (2015, sid. 47) belyser hur teman i barnlitteratur som tas upp av 

barnboksförfattare påverkas av bland annat av samhällets syn på barnet. Hon beskriver hur 

barn i äldre litteratur förväntas vara hjälpsamma, men att denna syn kom att ändras allt mer, 

och att normbrytande beteenden då blir mer accepterat.  

Å ena sida är Kerstin och flickorna till viss del stereotypa eftersom de hela tiden gör saker 

som flickor förväntas göra, nämligen att klappa och mat olika djur samt leka med dockor. 

Flickorna är mer hjälpsamma mot Kerstin än vad pojkarna är vilket också kan ses som ett 

exempel på stereotypa beteenden, där till hör att flickorna har ett mer omvårdande 

förhållningssätt till Kerstin. Det faktum att hon utan något motstånd går med på allt de som 

flickorna vill göra men inte pojkarnas intentioner är i sig även könsstereotypt eftersom det i 

text och bild blir tydligt att Kerstin föredrar att göra saker som är mer flickanpassade. Något 

jag reflekterar kring när jag läser boken är begreppet duktig. Detta är inte ett ord som direkt 

lyfts i boken men när jag analyserar djupare inrymmer begreppet enligt mina tankar bland 

annat hjälpsam som Kåreland tidigare lyfter. Synen som råder under 1960-talet ter sig för mig 

fortfarande ha en stereotyp bild av hur flickor och pojkar förväntas vara och att något som hör 

feminint beteende till är att vara just duktig med allt vad det innebär. Även detta är något som 

blir tydligt i samspelet mellan Kerstin och flickorna då deras intention är att vara hjälpsamma 

och ta hand om henne på ett ansvarsfullt sätt.  
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Hur tillåtande är då Barnens dag i Bullerbyn till att både flickor och pojkar kan visa sina 

känslor? I boken uttrycker Kerstin sina känslor på olika sätt. Hon skriker exempelvis när det 

är något hon inte tycker om. Det är dock av vikt att beakta det faktum att hon är två och ett 

halvt år och att hennes känslomässiga uttryck är något som därför kan normaliseras på grund 

av hennes ålder.  På ett annat ställe i boken får läsaren även reda på att hon skrattar då hon 

tillsammans med de andra flickorna leker med katten. När Lindgren väljer att använda 

känslomässiga ord så som skrika eller skratta när hon porträtterar Kerstins karaktär indikerar 

detta att boken har ett accepterande förhållningssätt till att flickor får visa känslor. Langås 

(2010. sid. 48 - 49) belyser innebörden av att vara en feministisk litteraturforskare och att 

deras mål är att uppnå attitydförändringar kring exempelvis kvinnosyn. Barnens dag i 

Bullerbyn blir intressant även utifrån ett feministiskt perspektiv eftersom boken kan tolkas 

som tillåtande till att den lilla flickan visar sina känslor, vilket ur ett feministiskt perspektiv då 

blir ett steg i utvecklingen till att uppnå samhälleliga förändringar. För att förtydliga, för att 

uppnå en förändring måste den ha sin början någonstans. Att i barnböcker indikera på 

exempelvis flickor som säger ifrån, bryter den stereotypa könsrollen och vågar visa sina 

känslor kan detta bidra till en mer feministisk syn i samhället. Hur kopplas då detta till 

Kerstins karaktär? I mina ögon är Kerstin en stark flicka som inte går med på vad som helst, 

vilket visar att hon på det sättet även bidrar till en av den feministiska litteraturforskningens 

mål.  

Vad gäller huruvida den här barnboken har ett accepterande förhållningssätt till att pojkar 

kan visa känslor är en tolkningsfråga. Jag skulle vilja lyfta ett exempel från boken. När 

Kerstin protesterar när pojkarna Lasse och Olle vill att hon ska rida på fölet uttrycker Olle en 

slags kritik både till sig själv men även till Lasse, i form av att han inser att Kerstin 

förmodligen inte uppskattade deras beteende. Lasse håller inte med om detta och hävdar att 

hon visst tyckte det var roligt. Öhrn (2013, sid. 135) lyfter att även män har känslor som 

rädsla eller sorg men att detta ofta förträngs på grund av rädsla hos mannen för att visa sig 

svag. Olle visar i viss mån en sårbarhet i form av rädsla och omtanke till sin lilla syster, vilken 

blir kritiserad av Lasse som förmodligen undermedvetet upplever att Olle därför är mindre 

maskulin. Olles porträtterade beteende bidrar till att boken känns accepterande till 

känslomässiga flickor och pojkar. I och med detta blir även Lindgrens tankar kring genus 
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synliga. När jag läser boken tolkar jag det som att hon genom Kerstins och Lasses karaktärer 

redan i ett tidigt stadium vill förmedla att barn, både flickor och pojkar kan visa känslor 
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Jaguaren 

Boken är skriven av Ulf Stark och illustrerad av Anna Höglund. Denna publicerades år 1987 

och lämpar sig förmodligen bäst för barn mellan tre till sex år. Den här boken skiljer sig från 

de tidigare analyserade böckerna i mitt arbete, eftersom denna är skriven på vers. Handlingen 

tar sin början i Elmers pojkrum, han är redo för att gå och lägga sig men märker då att han 

förvandlas till en jaguar. Jaguaren går då runt lite i lägenheten där han bor och lyckas 

skrämma sin pappa som verkar övertygad om att jaguaren har ätit upp hans son Elmer, helt 

ovetandes att han just då pratar med sin son som förvandlats. I köket står hans mamma och 

färgar håret, hon reagerar endast på att något tycks nudda hennes ben i samband med att 

jaguaren hoppar ut genom fönstret, ut i natten. Senare i boken träffar jaguaren kattflickan 

Ellinor som han blir förtjust i. Det hela slutar med att mamman hittar Elmer utanför 

lägenhetshuset sovandes, bär in honom till hans säng och det blir tydligt att allt bara var en 

dröm. Något som ska tilläggas är att vid slutseminariet som ägde rum den 30:e Maj fick jag 

information från vår seminarieledare Margareta Ullström att Stark kände till den finske poeten 

Elmer Diktonius som år 1922 skrev dikten Jaguaren. Där av blir det tydligt varifrån Stark har 

fått sin inspiration.  

I boken sker olika samspel, jag tänkte börja att analysera samspelet mellan Elmer och hans 

föräldrar. Både mamman och pappan är upptagna med sig själva, när Elmer förvandlats till en 

jaguar reagerar pappan starkt på detta då han vid ett ställe i boken flyger upp från golvet och 

även tappar sin pipa. Låt säga att det hade varit hans son som kom och ville prata, då hade han 

förmodligen inte reagerat lika starkt. Arping (2010, sid. 211) tar upp att ett problem som ofta 

uppstår i genusforskning är det faktum att tala om skillnader och hur dessa skapas. Skillnader 

blir synligt i Starks bok då Jaguaren tycks ha en högre status en Elmer. Ett exempel på detta är 

bland annat som tidigare nämnts när jaguaren skrämmer pappan eftersom han ser honom som 

ett hot, vilket bidrar till att jaguaren får en högre maktposition. Även om pappan försöker säga 

ifrån visas det på bilden som kompletterar ovanstående situation att hans hår reser sig av 

rädsla. Magnusson (2015, sid. 105) betonar vad begreppet personlighet innebär genom att 

förtydliga att det är ett sätt för människor att förklara för andra varför man beter som man gör. 

Längre fram uppvisar författaren även olika exempel på ord som kan sammankopplas till 

personlighet som utåtriktad, aggressiv eller passiv. I tidigare nämnd situation från Jaguaren 

vill Elmer som blivit en jaguar egentligen bara säga hej till sin pappa men eftersom han är 
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förvandlad kommer istället ett vrål, vilket från mottagaren alltså pappan kan tolkas som 

skrämmande och aggressivt. Även detta påverkar samspelet mellan jaguaren och pappan 

eftersom pappan inte besitter de egenskaperna jaguaren innehar i samma utsträckning. Pappan 

uppvisar istället att han har känslor som rädsla och förakt. De skrämmande och aggressiva 

personlighetsdragen bidrar till att Jaguaren hamnar högre upp än pappan vilket gör att 

samspelet mellan karaktärerna inte befinner sig på samma nivå rent statusmässigt.  

Elmers mamma porträtteras i boken som något självupptagen. Då hon vid ett tillfälle i 

boken färgar håret och inte verkar märka att jaguaren, hennes son hoppar ut genom fönstret. I 

slutet av boken får läsaren dock reda på att mamman går ut ur lägenheten och hämtar sin 

sovande Elmer och lägger honom i hans säng. Den här situationen uppvisar att mamman 

känner en kärlek och omtanke till sin son även om han i det första exemplet verkar vara något 

osynlig både för mamman och pappan. Kåreland (2015 a, sid. 121 - 122) ger exempel på olika 

teman och motiv som kan uppenbara sig i barn och ungdomslitteratur. Några exempel som 

lyfts är bland annat kärlek och vänskap. Vidare lyfter författaren att ett annat motiv i 

barnlitteratur även kan vara att handlingen startar i hemmet, huvudkaraktären ger sig sedan ut 

på ett äventyr, för att slutligen komma hem till en trygg famn i slutet av berättelsen. Den här 

beskrivningen av händelseförlopp kan kopplas till Jaguaren, då detta är något som händer 

Elmer under en natt i hans dröm. När hon kramar om honom innan hon säger god natt blir det 

även tydligt hur mycket hon värdesätter sin son. En skillnad mellan mamman och Elmer är ju 

deras ålder, vilket blir tydligt när hon bär in honom till hans säng, då hon som mamma vet att 

det är något hennes son behöver. Samspelet blir då positivt i den bemärkelsen att det i boken 

genom tidigare nämnda exempel blir tydligt att både Elmer och mamman är beroende av 

varandra. Elmer behöver en trygg famn att komma hem till efter hans fiktiva äventyr och 

mamman blir orolig över vart hennes son har tagit vägen.  

Det sker även ett samspel mellan jaguaren och kattflickan Ellinor som han blir förtjust i. 

Vid ett tillfälle i boken får jaguaren syn på ett fönster i vilket Ellinor sitter och ler. Bilden 

visar hennes flickrum som är i princip helt i rosa vilket i sig visar en något stereotyp bild av 

Ellinor och hennes kön. Det blir nästintill en självklarhet att hon har ett rosa flickrum. 

Nikolajeva (2000, sid. 56) diskuterar djurberättelser och att läsaren ibland möter djur som är 

svaga. Författaren lyfter möss som ett exempel på små och svaga djur. Vidare betonar 

författaren att detta görs medvetet av barnboksförfattare då de har för avsikt att göra det 
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enklare för barnen att identifiera sig med karaktärerna i barnboken. I Jaguaren sitter Ellinor 

ensam i sitt fönster. Vid tolkning av detta upplever jag det som att hon sitter där och väntar på 

att någon ska dyka upp och rädda henne från hennes ensamhet. Här blir även Straks 

genusperspektiv synligt (1987, sid. 14). Det blir enligt min åsikt tydligt att det är jaguaren 

som står för styrka och att Ellinor står för det sårbara, vilket i sig kategoriserar kön i olika 

fack.  

En relevant jämförelse skapas när Kåreland (2015 b, sid. 163 - 164) analyserar Bergström 

& Samuelssons bok, Snurran och den osande abborren som publicerades år 2002. Vid 

närmare analys av ovanstående bok lägger Kåreland märket till att Snurran har ett 

normbrytande beteende då hon bland annat kan bli arg och få raseriutbrott om hon inte får sin 

vilja genom. Vidare lyfter författaren att en genuspedagog hade besökt en barngrupp vid ett 

tillfälle och då haft med sig boken om Snurran för att läsa den. Hon hade börjat med att visa 

bokens framsida. Barnen var då överens om att boken handlar om en kattflicka. När 

genuspedagogen dock börjar läsa berättelsen ändras barnens uppfattning då de upplevde att de 

inte kan vara en flicka som besitter Snurrans egenskaper. Sammanfattningsvis konstaterar 

Kåreland att när sådana tankar och uppfattningar dyker upp i en barngrupp är detta ett tecken 

på att genusperspektivet är tydligt utpräglat bland barnen. Jag skulle vilja dra en parallell 

mellan Snurran och kattflickan Ellinor. Båda är kattflickor men besitter olika 

personlighetstyper. Jag får känslan av att Ellinor dock har ett mer accepterat beteende som, 

rädd och försiktig jämfört med Snurran som får raseriutbrott. Då Jaguaren publicerades 

tidigare än Snurran och den osande abborren ger det mig en tanke kring att samhället under 

1980-talet förmodligen hade en annan syn på genus jämfört med 2000-talet. Med detta i 

åtanke vill jag även dra en koppling från detta resonemang till samspelet mellan jaguaren och 

Ellinor genom att lyfta ett exempel från boken när hon suttit där i sitt fönster och sedan blir 

rädd för jaguaren och springer ifrån honom. Han springer då efter och uppmanar henne att 

stanna genom att använda orden ” Var inte rädd, min lilla katta…” (1987, sid 17). Här blir det 

tydligt att Ellinor känner sig hotad och rädd och att jaguaren är den som har mer makt.  

Starks bok ger mig en förståelse för att det inte var jämställt mellan könen under 

tidsperioden, då boken producerades i samma bemärkelse som den kultur som råder kring 

genus i dagens samhälle. Genom tidigare nämnt exempel på när Ellinor är undergiven och 
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rädd, samt förståelsen för att författares genusperspektiv sett annorlunda ut genom tiderna ger 

mig möjligheten att konstatera att samspelet mellan jaguaren och Ellinor inte är jämställt.  

Är boken accepterande kring att flickor och pojkar kan visa känslor? En sekvens i boken 

porträtterar jaguaren gråtandes bredvid Ellinor. När han jagat henne för att få kontakt, då hans 

avsikt var att få leka med henne. I samband med detta korsar hon en väg och blir påkörd av en 

bil. Jaguaren börjar då gråta när han tror att Ellinor är död. Österlund (2013, sid. 108) 

konstaterar att det ofta efterfrågas starka kvinnliga karaktärer men menar att det är lika 

aktuellt med mjuka manliga sådana. Hon lyfter Bergströms Alfons Åberg som ett exempel på 

en mjuk manlig karaktär som inte följer normen att det är tillåtet för pojkar att vara mer 

våldsamma än flickor. Å ena sida är jaguaren stereotypt manlig då han bland annat är mer 

våldsam en Ellinor, samtidigt som han börja gråta vilket indikerar att han även vågar visa sin 

mindre maskulina sida. Det faktum att han börjar gråta och visa sig mindre stark ger mig en 

känsla av att boken är tillåtande till att pojkar kan visa sina känslor. Ellinors känslor i boken 

beskrivs inte lika tydligt som jaguarens. Något jag dock lagt märket till är att när hon känner 

sig rädd för jaguaren och springer ifrån honom är detta något som i boken ter sig vara normalt 

eftersom alla kan bli rädda för något läskigt ibland. Därför upplever jag att även Ellinors 

känslor blir accepterade i boken.  
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Kenta och barbisarna 

Boken är skriven av Pija Lindenbaum och publicerades år 2007. Den handlar om Kenta som 

på förskolan i början leker med andra pojkar. De brottas, sparkar fotboll och ”håller på” som 

Kenta uttrycker. Senare blir Kenta dock nyfiken på vad flickorna leker med och får reda på att 

de leker med Barbies, vilket även han vill vara delaktig i. Till en början bjuds han inte in utan 

leker lite vid sidan av, för att sedan längre fram i boken bli tillåten att vara med. Boken slutar 

med att alla, både flickorna och pojkarna klär ut sig till prinsessor och dansar med varandra. 

Jag tror att målgruppen den här boken lämpar sig för är som i de andra barnböckerna jag 

analyserat, tre till sex år. I mina ögon är budskapet i boken lättare att ta in för lite äldre barn 

och därför lämpar den sig inte till de yngre barnen i samma utsträckning.  

I början av boken får läsaren reda på att Kentas pappa tycker om fotboll vilket Kenta i sig 

upplever som problematiskt då han i boken uttrycker att ”Det börjar bli tjatigt”. Det blir 

tydligt att samspelet mellan Kenta och pappan uppvisar att pappan har en mer auktoritär roll i 

jämförelse med Kenta då han i bild uppvisas som en stor muskulös man. Nikolajeva (2000, 

sid. 22) beskriver den expanderande bilderboken och betonar att när sådant är fallet förstärker 

bilderna texten samt att denna är beroende av bilderna. I Kenta och barbisarna ges endast 

information om att pappan uppskattar fotboll, men när bilden visas ger den en djupare inblick 

i vad texten innebär, vilket gör det enklare att bland annat få syn på olika samspel som 

ovanstående exempel uppvisar. Längre fram i boken ska pappan lämna Kenta på förskolan. 

När de kommer dit hänger pojkarna i hyllorna där alla barnen hänger sina kläder. Pappan 

upplever detta som något roligt och han börjar skratta. Magnusson (2015, sid. 69) belyser att 

handlingar utförda av män tolkas som bättre än om en kvinna skulle utföra handlingen. Det 

faktum att pappan börjar skratta ger mig en känsla av att han uppskattar och normaliserar 

pojkarnas beteende. Om det hade varit en flicka som gjort samma sak hade det förmodligen 

skapats fler reaktioner eftersom att det inte är ett feminint beteende.  

Det jag vill belysa med ovanstående situation är att det även sker ett samspel mellan 

pappan och pojkarna eftersom han genom sitt agerande uppmuntrar pojkarnas beteende. Här 

upplever jag även att han inte uppvisar en högre maktposition i samma bemärkelse som i 

samspelet mellan honom och Kenta. Forslid (2010, sid. 201) lyfter att vuxna ofta bär på en 

konflikträdsla, vilket resulterar i att dennes personliga gränser inte blir tydliga samt att barn 

som är mer gränsöverskridande kan känna bristande kontakt till sina föräldrar vilket kan skapa 
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en känsla av ensamhet hos barnet. Med detta i åtanke kan pappans uppmuntrande beteende 

bottna i konflikträdsla vilket gör att det blir enklare att bara skratta bort en något problematisk 

situation istället för att ta ställning som vuxen.  

Det sker även ett samspel mellan barnen i boken och jag tänkte börja med att gå djupare in 

på Kenta och de andra pojkarnas samspel. Vid bokens avslut väljer pojkarna att vara med 

Kenta och flickorna och dansa. Han får med sig pojkarna eftersom hans agerande imponerar 

på dem. Ett förtydligande exempel från boken är den bild som visas när ovanstående situation 

sker. Vid närmare analys av bilden blir det tydligt för mig att pojkarna tvekar först innan de 

bestämmer sig för att också delta i Kentas och flickornas aktivitet. Öhrn (2013, sid.134 - 135) 

belyser mod och betonar att detta är en manlig egenskap och att denna i sig skapar en 

överordnande position i samspel med både kvinnor och män. I boken visar Kenta att han är 

modig då han väljer vid ett tillfälle att istället för att spela fotboll vara med flickorna och leka 

med Barbies. Med exemplet vill jag uppvisa att det är hans mod att våga vara sig själv genom 

hela boken som ger honom en högre status än de andra pojkarna, samt att det även är detta 

som gör att de andra pojkarna vågar vara normbrytande och väljer att leka med Kenta och 

flickorna. Något annat som slår mig efter att ha läst boken är att det känns som att alla 

pojkarna har en feminin sida inom sig vilket uppvisas i ovanstående situation. Samspelet 

mellan Kenta och pojkarna kan därför tolkas som ett maktspel i en positiv bemärkelse då hans 

högre position påverkar de andra pojkarna positivt.  

Samspelet mellan Kenta och flickorna är å andra sidan något omvänt jämfört med 

ovanstående samspel. Under bokens gång blir det synligt att han studerar vad flickorna håller 

på med innan han vågar agera och fråga om han får vara med. Österlund (2013, sid. 105) 

analyserar en annan av Pija Lindenbaums böcker Gittan och älgborsorna och lyfter Gittans 

besvikelse när älgbrorsorna inte följer hennes regel kring hur deras lek ska gå till och att hon 

då försöker ta på sig en bestämmarroll. I boken upplever jag att Lindenbaum belyser en stark 

kvinnlig karaktär som även kan kopplas till Kenta och Barbisarna på grund av det faktum att 

flickorna i den här boken dels har mer makt än honom eftersom de är fler, men även för att de 

i viss mån ignorerar Kenta innan han inkluderas i gruppen. Här uppvisas då ett sampel som 

inte är på lika villkor. Då flickorna utnyttjar sitt maktövertag över Kenta. Ett exempel på detta 

från boken är när Kenta kommer med en egen Barbie och flickorna viskar och fnissar med 

varandra för att senare lyfta frågan vad hans barbie heter och kritiserar dennes namn. 
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I boken visas enligt min åsikt inga starka ansiktsuttryck. Karaktärerna har relativt neutrala 

sådana. När Kenta upplever att han inte får vara med blir han ledsen, vilket blir synligt på en 

bild i boken som uppvisar honom sittandes ensam och ledsen i ett hörn med sin Barbie. 

Kåreland (2015 a, sid. 186) förtydligar begreppet queer som ett annorlunda, oacceptabelt och 

normbrytande beteende. Författaren tar även upp att begreppet tar ställning mot bland annat 

den kulturella könskonstruktionen. I Kenta och Barbisarna normaliserar Lindenbaum det 

normbrytande beteende som Kenta har vilket inkluderar en acceptans till att han visar sina 

känslor. Jag tänker att Kentas beteende beror på det faktum att Lindenbaum har för avsikt att 

bryta stereotypa könsroller, vilket även visar att hon utgår från ett modernt normbrytande 

genusperspektiv. Boken kan därför ses som accepterande till att Kenta som pojke kan visa 

sina känslor.  

När flickorna i boken väljer att inte leka med Kenta i början uppvisar de ett något arrogant 

beteende då de tydligt avvisar honom. I och med detta blir olika sinnesuttryck synliga som 

exempelvis ointresse, avisande eller ignorans. Kåreland (2015 b, sid. 165) belyser att 

barnboken under 70-talet hade för avsikt att problematisera den rådande samhällsstrukturen. 

Även om Kenta och Barbisarna publicerades under 2000-talet vill jag ändå dra en parallell till 

Kårelands bok eftersom att det även kan tolkas som att Lindenbaum vill bryta 

samhällsnormer, vilket även inkluderar samhällets syn på vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Genom att skapa karaktärer som är normbrytande kan även en acceptans skapas 

kring detta. Flickornas beteende och sinnesuttryck uppvisar därför ett sätt för författaren att nå 

fram med budskapet att flickor exempelvis kan vara avvisande och att pojkar får känna sig 

ensamma och ledsna. Boken blir därför accepterande till att även flickor i boken kan visa 

olika känslor och sinnesuttryck.  

 Detta är något som är viktigt för att kunna skapa ett förändrande samhälle där könsnormer 

inte blir något som är avgörande för hur kvinnor eller män ska agera på grund av deras kön. 

Vilket även blir tydligt i boken då flickorna i viss mån får en högre status än pojkarna då alla 

vill vara med dem och leka i slutet eftersom deras aktivitet lockar mer. Det skapas på så vis en 

stolthet hos flickorna när leken sker på deras villkor. Även detta kan ses som normbrytande i 

den bemärkelse att flickor oftast förväntas vara försiktiga och inte ta för mycket plats. Det blir 

synligt i boken att det finns en accepterande atmosfär till flickornas känsla av stolthet.   
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Kalle som Lucia  

Författaren Anette Skåhlberg med illustratören Katarina Dahlkvist publicerade denna bok år 

2009. Boken handlar om Kalle som länge velat vara Lucia och han blir senare vald till detta. I 

skolan diskuterar barnen vad som behövs för att kunna vara Lucia och kommer fram till att 

han behöver långt blont hår, för det har ju en Lucia tycker barnen. Kalle och hans föräldrar 

köper därför en peruk som han använder. Längre fram i boken sker dock en vändning i form 

av att läraren ändå bestämmer att det istället får bli en flicka som får vara Lucia. Flickan och 

Kalle byter då så att hon blir stjärngosse och han Lucia, detta trots lärarens intentioner. Boken 

avslutas med att alla pappor som är där och tittar på Luciatåget tar påsig Luciakronor och blir 

Lucior. Alla både barn och föräldrar tågar tillsammans och sjunger Luciasången. Jag upplever 

att boken har ett ganska avancerat budskap vilket medför att den kan bli lite för avancerad för 

de yngsta barnen även om detta är viktigt för alla åldrar. Bokens mottagare kan därför vara 

barn från fyra år till skolålder.  

Boken ger ett normbrytande intryck redan i titeln samt bokomslaget som har en bild på en 

pojke med Lucialinne och ljuskrona i håret. Genom att bara studera bokens framsida utstrålar 

den att boken och författaren har ett tydligt normbrytande genusperspektiv. Nikolajeva (2000, 

sid. 170) lyfter att ord och bilder tillsammans skapar möjligheter att se stereotypa könsroller i 

olika barnböcker. I Kalle som Lucia finns det en rektor som lyfts fram som relativt 

könsstereotyp i sitt sätt att agera vilket blir tydligt i ord och bild. I och med att Kalle blir vald 

till Lucia blir handlingen än mer intressant utifrån ett genusperspektiv. Det är nämligen sex 

stycken av hans kompisar som har skrivit hans namn på sina lappar. Kåreland (2015 a, sid. 

179) informerar om att det har skett förändringar de senaste åren och att nu flickor och pojkar 

är mer jämställda. Hon belyser även att pojkar i vissa av dagens barnböcker porträtteras i text 

och bild ibland som otrygga och rädda. Skhålbergs bok är ett exempel på en sådan bok 

eftersom författaren och illustratören poängterar detta genom att skriva fram att Kalle är 

nervös, vilket kompletteras med en bild av hans ansikte med ett nervöst uttryck.  

 I samspel med andra visar han en delvis feminin sida, vilket blir tydligt i text och bild då 

han har på sig klänning samt när han uttrycker en motvilja till att vara stjärngosse när hans 

lärare lyfter förslaget. Grettve (2013, sid. 28) lyfter att kläder är något som bland annat kan 

signalera klasstillhörighet men även ett effektivt sätt för individer att överskrida normer och 

värden. Vidare lyfter författaren ett exempel till detta, nämligen H.C Andersens Kejsarens nya 
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kläder. Hon förtydligar genom exemplet att när Kejsaren tar av sig sina kläder blir han som 

vilken annan människa som helst. Grettves exempel kan jämföras med Skhålbergs barnbok då 

många av Kalles vänner tycker att det är roligt och spännande samtidigt som andra barn är lite 

mer kritiska och kommenterar att en Lucia bland annat ska ha långt hår. Kåreland (2015 a, sid.    

181) tar upp begreppet rebellisk och beskriver detta som något som även kan kopplas till 

Kalles beteende då han väljer att gå sin egen väg och vågar stå för det. I samspelet mellan 

Kalle och de andra barnen i boken blir det därför delvis något komplext, eftersom han å ena 

sidan blir uppmuntrad till att fortsätta våga och agera på ett normbrytande beteende samtidigt 

som han får motstånd från andra barn. Anledningen till att några av barnen ger honom 

motstånd har inte endast en rätt förklaring, utan min tolkning av texten ger mig känslan av att 

av att Kalle har något speciellt som inte de andra barnen besitter. Vilket skapar en avund 

eftersom hans personlighet uppvisar självsäkerhet vilket i sig inte är något som kan tas för 

givet att alla barn har. Ett exempel från boken som belyser detta är när Kalle och hans 

föräldrar bestämmer sig för att inhandla lucia kläder och peruk, eftersom Kalle även om han 

är medveten om att han bryter normer trots detta väljer att bli Lucia och att han med hjälp av 

sina föräldrar kan göra detta möjligt.  

Längre fram i boken överraskar han de andra barnen och läraren genom att komma utklädd 

till Lucia med en lång blond peruk. Detta accepteras och uppskattas av barnen i klassen, men 

läraren blir dock nervös av det hela eftersom hon har något krävande att berätta för Kalle. 

Nämligen att även om han blev vald till Lucia så är det en flicka som kommer få vara det i 

alla fall. Kalle blir då ledsen och börjar gråta och även här bryts könsnormer då han vågar visa 

sig svag. Vilket även synliggör Skhålbergs genusperspektiv samt hennes intentioner med 

boken. När Kalle är normbrytande och vågar visa sina känslor är detta något som påverkar 

omgivningen då en av hans vänner berättar för läraren att han gråter. I klassrummet där 

överraskningen sker sitter Kalles vänner, vilket skapar ett samspel. Intressant blir då hur han i 

samspelet med vännerna även kan påverka dem positivt och hur de tar tills sig detta. Kåreland 

(2015 b, sid. 19) belyser författaren Rousseaus filosofi kring uppfostran vilken inkluderar att 

barnet blir en maktperson samt att dess egenskaper lyfts fram på bekostnad av bland annat 

vuxna. I boken blir det tydligt att Kalles egenskaper är mer detaljrika än lärarens i form av 

känslomässiga ord när han beskrivs i olika situationer. I ett vidgat perspektiv är detta något 
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som kan påverka samhället i stort och skapa mer acceptans kring normbrytande beteenden, då 

skillnader mellan kvinnliga och manliga karaktärer inte blir avsevärt stora.  

Flicka i boken som tidigare tagits upp hjälper Kalle att bli Lucia precis innan Luciatåget 

ska gå. Läraren och rektorn är inte medvetna om detta då de har fokus på de andra barnen och 

här sker även ett samspel mellan flickan och Kalle där båda väljer att bryta könsnormer. Har 

flickan blivit påverkad av Kalle tidigare i boken? Svaret är per definition en tolkningsfråga, 

men troligt är att flickan har blivit positivt påverkad av Kalles beteende vilket bidrar till att 

hon vågar ta steget till att vara stjärngosse. Kircskey (2011, sid. 103) tar upp ämnet lika 

möjligheter till båda könen. Med tidigare nämnt ämne i tanken kan slutsatsen därför dras att 

barnen har rätt att få vara något som känns bekvämt. Något som inte alla i boken är överens 

om då ett annat barn ser vad som händer och bestämmer sig för att berätta för läraren, vilket i 

sin tur inte hinns med av läraren eftersom Luciatåget då redan börjat gå. Det barnets själva 

handling visar är att denne inte är intresserad av att bli inkluderad i Kalles beteendemönster 

som många av de andra barnen påverkas av.  

Det här barnet uppvisar en tanke om att göra det svårt för Kalle. Magnusson (2015, sid. 28) 

konstaterar att när könet blir endast neutralt finns tendens till att detta blir något som 

omgivningen bör mäta sig emot. I exemplet som lyfts tidigare med barnet som ville berätta för 

läraren angående Kalles och flickans byte, menar jag att Kalles personlighet är något som för 

med sig en viss status. Han blir satt på en piedestal i olika aspekter eftersom han imponerar på 

de andra barnen, dock inte alla. Barnet i fråga indikerar i sitt val av handling att tävla med 

Kalle för att uppnå en status och bli mer på samma nivå som denne ännu inte befinner sig på. 

För att förtydliga, barnet har inte har modet att våga sticka ut som Kalle gör vilket kan skapa 

en känsla av att befinna sig i ett underläge som bidrar till lust till konkurrens.    

I boken beskrivs även ett samspel mellan vuxna och barn. Detta sker på olika sätt beroende 

på vilken inställning de vuxna har till Kalle. Kalles föräldrar har en god relation till honom i 

den bemärkelsen att de vill stötta honom i det han gör samt vilken person han vill vara. Ett 

exempel på samspel mellan föräldrarna och Kalle blir synligt när de inser att vad som krävs 

för att Kalle ska kunna vara Lucia. De åker då tillsammans och inhandlar en peruk. Det kan 

konstateras att Kalle i samspel med sina föräldrar har ett lugnt och självsäkert beteende 

eftersom de inte dömer honom. Nikolajeva (2000, sid. 47) beskriver att det finns olika 

exempel på hur bilderna i barnlitteratur framställs. I vissa böcker menar författaren att 
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bilderna är mer avskalade utan detaljer. Handlingen i dessa beskriver hon som märkbart liten 

och textens syfte är endast att förstärka det som porträtteras i bilderna. Avslutningsvis 

informerar författaren om att bilder och text kan komplettera varandra symmetriskt men att 

bilderna i fråga inte har någon egen funktion. Min upplevelse efter att ha studerat Kalle som 

Lucia är dock att bilderna i mångt och mycket fyller sin egen funktion. De är inte endast där 

för att komplettera texten, jag vill även mena att textens syfte ibland är att komplettera 

bilderna i boken. Den bilden som porträtterar Kalle, mamman och pappan beskriver deras 

samspel väl. Föräldrarna visar ett positivt uttryck när de tillsammans med Kalle ska inhandla 

Luciakläder.  

Ett annat samspel som sker mellan barn och vuxen är när Kalle kommer till skolan på 

Luciamorgonen och hans lärare ger honom en stjärngossestrut när hans intention i hela boken 

varit att få bli Lucia. En känsla av besvikelse skapas hos Kalle vilken även förstärks av bilden. 

Den vuxne, i det här fallet läraren är nöjd med situationen och stjärngossestruten hon har 

skapat åt Kalle. Hon verkar dock inte alls se det ur hans perspektiv. Kåreland (2015 a, sid. 

183) lyfter genom ett exempel av på barnbok hon analyserat att det inte är en omöjlighet att 

agera på olika sätt oavsett vilket kön man har. Med detta i åtanke kan Kalles lärare därför 

analyseras som något förlegad sett ur mitt genusperspektiv då hon är fast besluten att pojkar 

ska vara stjärngossar och flickor Lucior. I boken blir det tydligt i bild och text att hennes 

inställning till Kalles beteende påverkar honom negativt. Han hamnar i något slags underläge 

på grund av lärarens inställning.  

Vid närmare analys av bilden och texten kan det konstateras att det sker ett samspel mellan 

läraren och Kalle men att detta inte sker i en positiv bemärkelse. Bilden visar nämligen att 

läraren har ett förnöjt ansiktsuttryck när hon sätter Luciakronan på flickan som istället för 

Kalle är tänkt att vara Lucia. Flickan visar dock ett missnöje i hennes ansiktsuttryck och Kalle 

i sin tur ser även ledsen ut.  Något som är intressant blir då hur ett samspel kan påverkas av 

olika sinnesuttryck. Kåreland (2015 b, sid. 19) belyser författaren Rousseaus filosofi kring 

uppfostran vilken inkluderar att barnet blir belyst, samt att dess egenskaper lyfts fram i 

bekostnad av bland annat vuxne. Författaren lyfter även att barnet är opåverkat av 

samhälleligt negativt inflytande. Med detta i åtanke kan å andra sida läraren bli den som 

hamnar i underläge eftersom Kalle i viss mån blir bekräftad av både vuxna och barn i form av 

hans egna föräldrar och några vänner i skolan och att då läraren hamnar i skymundan.  



 

30 

 

Jag vill avsluta med att lyfta mina tankar kring om boken är tillåtande till att flickor och 

pojkar kan visa känslor. Genom tidigare nämnda exempel blir det uppenbart att så är fallet för 

Kalle då han börjar gråta. För flickans del blir det inte lika tydligt men hon uppvisar som sagt 

ett missnöje när läraren vill att hon ska vara Lucia istället vilket indikerar att även hon kan 

visa känslor.  
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Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att få syn på hur genus presenteras i barnlitteratur. 

Frågeställningarna Hur beskrivs pojkar och flickors beteende i samspel med andra barn? och 

Hur tillåtande är äldre respektive nyare barnlitteratur till att både flickor och pojkar vågar visa 

känslor? Svarar på ett tydligt sätt på arbetets syfte. Då jag alltid varit intresserad av genus var 

detta något jag ville analysera djupare, vilket även lyfts i inledningen. Jag valde då att 

använda textanalys som metodansats då jag anser att den lämpar sig bäst för litteraturanalyser.  

I min analys analyserar jag fem olika barnböcker från olika tidsperioder, detta för att få syn 

på hur författare synliggör genus och att detta ser olika ut beroende på när boken är 

publicerad. Den första boken Duktiga Annika av Elsa Beskow från år 1941 är något komplex 

med en ironisk titel. Då Annika dels har en relativt stereotyp personlighet då hon hjälper sin 

mamma med olika sysslor i hemmet eftersom det förväntas av henne. Detta på grund av 

tidsperioden då boken utspelar sig, vilket i sig ger mig en tydligare bild av hur samhället 

under 1940-talet. Hon visar dock även upp ett normbrytande beteende när hon möter Olle på 

olika ställen i boken, då hon uppvisar egenskaper som exempelvis modig och självsäker 

eftersom hon vågar säga ifrån till honom. Något annat som blir synligt är hur mamman och 

pappan har olika roller. Mamman porträtteras som en typisk kvinnlig gestalt i den bemärkelse 

att en av de första bilderna i boken visar hur mamman och Annika står i köket, medans 

pappan är ute på åkern och arbetar. Även detta ger en förståelse kring vilka olika könsroller 

som fanns under 1940-talet samt Beskows intentioner kring att presentera genus. För mig när 

jag analyserade boken blev det tydligt att det fanns något självklart i att det bara var så det 

skulle vara. Kort sagt, Annika är den som är normbrytande medans hennes föräldrar är 

stereotypa.  

En annan av mina analyserade barnböcker är Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum.  

Den här boken är mer modern än Beskows barnbok och det blir tydligt att genusperspektivet 

blir något annat i Lindenbaums bok. Genom bokens handling får läsaren reda på att Kenta 

dels leker med de andra pojkarna i boken, samtidigt som han även är intresserad av att leka 

med flickorna då de leker med Barbies. I slutet av boken, vilket även lyfts i analysen får 

läsaren reda på att alla pojkarna tillsammans med flickorna klär ut sig till prinsessor. I den här 

boken upplever jag att hela budskapet handlar om att skapa en normkritik kring genus vilket 

även verkar vara Lindenbaums intention. Detta genom att skapa en maskulin karaktär med 
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feminina drag för att visa att det är accepterat för pojkar att exempelvis leka med Barbies. 

Varför lyfter jag då ovanstående böcker i min diskussion? Jag vill med dessa tydliggöra 

skillnaden mellan böckerna i form av att en av dem har som syfte att bryta könsnormer 

medans den andra gör det till viss del men har för den sakens skull inte detta som 

övergripande syfte, det blir tydligt att de båda författarna har två skilda genusperspektiv. 

Något som böckerna dock har gemensamt är att dessa är tillåtande till att både flickor och 

pojkar vågar visa känslor samt att det sker olika samspel mellan andra barn och mellan barn 

och vuxna. Det kan även konstateras att genus i barnlitteratur är något som förändrats över tid. 

Några slutsatser som kan dras utifrån min analys är därför att det skiljer sig i äldre respektive 

nyare litteratur när det kommer till genus presenteras. Jag kan även se ett mönster i min 

analys, nämligen att ju nyare litteraturen blir desto mer normbrytande blir den. Ett exempel på 

detta är Skåhlbergs Kalle som lucia från 2009. Denna är enligt mina åsikter något extrem, 

med detta menar jag att författaren belyser Kalles normbrytande beteende att det nästan ger 

mig känslan att det i viss mån blir ett krav att pojkar ska vara feminina i sitt beteende. Ett 

exempel på detta från boken är bland annat när Kalle i slutet av boken blir så uppmuntrad att 

han vågat vara Lucia att alla pappor även sätter på sig sina luciakronor och tågar tillsammans 

med barnen.  

När Annikas beteende porträtteras är det som tidigare nämnt både stereotypt och 

normbrytande. Skillnaden mellan Skhålbergs och Beskows karaktärer är dock att Kalle endast 

porträtteras som normbrytande och könsöverskridande. En annan slutsats som kan dras är att i 

alla mina valda böcker beskrivs både flickors och pojkars känslor på ett mer eller mindre 

tydligt sätt. Den boken som minst beskriver den kvinnliga gestaltens känslor upplever jag är 

Jaguaren, då den mer beskriver jaguarens tankar och känslor på ett tydligare sätt, ett exempel 

på detta är när han börjar gråta när han inser att kattflickan Ellinor kanske är död. I Lindgrens 

Barnens dag i Bullerbyn visas känslor av både flickor och pojkar, Kerstin som börjar gråta när 

pojkarna försöker göra något för Kerstin som de tror att hon kommer uppskatta och Olle som 

uppvisar en omtanke mot sin syster samtidigt som han även är rädd för vad Lasse ska tycka 

om hans agerande. I Lindenbaums bok blir Kenta ledsen när han inser att han inte är en del av 

leken som pågår mellan flickorna och Beskows Annika som börjar gråta när kon Majros 

springer ifrån henne. Med dessa exempel vill jag uppvisa att min valda barnlitteratur är viktig 

för barn eftersom den gör det tydligt att det är accepterat att visa känslor oavsett om man är 

flicka eller pojke.  
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Detta i sin tur kan påverka barn positivt då de kan få en känsla av att det är normalt att 

känna olika känslor samt att det inte alltid är så att det bara finns glädje exempelvis utan även 

mer krävande känslor som ilska, ensamhet eller sorg. En annan slutsats som kan dras är att det 

i varje bok sker ett samspel. Böckerna handlar alltså inte om endast en huvudkaraktär. I de 

olika samspelen gör sig könsnormer och maktspel tydliga. Något jag lagt märket till är att när 

det handlar om samspelet mellan vuxna och barn finns en tendens till att de vuxna besitter 

mer makt än barnen dels på grund av sin ålder. I Kalle som lucia blir det dock tydligt att Kalle 

får en högre status än läraren då han får så mycket stöd och uppmuntran för hans 

normbrytande beteende vilket då bidrar till att rollerna blir omvända. Något liknande sker i 

Jaguaren när Elmer som förvandlats till en jaguar och skrämmer sin pappa. Detta trots att det 

är en åldersskillnad mellan Elmer och pappan. Beroende på vilket samspel det handlar om får 

även karaktärerna olika beteenden.  

Beskows Annika får i samspelet med Olle ett normbrytande beteende medans hon i 

samspelet med sin mamma har ett något mer stereotypt beteende. Jag tänker att det samspelet 

hon har med sin mamma även här dels handlar om åldersskillnaden men även den tidsanda 

som pågick under 1940-talet, vilket inkluderar synen från vuxenvärlden på hur barn 

förväntades agera. När barn får lyssna till barnböcker som är av äldre men även modernare 

karaktär kan de påverkas av de samspel som beskrivs i böckerna. Annikas normbrytande 

beteende kan uppmuntra flickor som växer upp idag att exempelvis våga stå upp för sig själva 

och Kentas beteende kan påverka pojkar positivt då det i boken blir tydligt att pojkar inte 

alltid endast ska leka med andra pojkar utan även med flickor, vilket bidrar till att könsgränser 

kan försvinna mer och mer.  

En annan slutsats som bör lyftas är var bokens genusperspektiv utvecklas och har sitt 

ursprung, samt att detta i sig bidrar till en genusproblematik. Låt oss ta Duktiga Annika som 

exempel. Författaren vill genom att lyfta fram och beskriva Annikas karaktär uppvisa sitt eget 

genusperspektiv genom sitt sätt att presentera genus i boken. Vilket i sig visar läsaren vilken 

bild författaren besitter av hur flickor och pojkar förväntas vara. Här anser jag att författaren 

har en makt över läsaren som påverkas av det genusperspektiv som lyfts fram i boken. Detta i 

sig kan bidra till en problematik kring genus, när exempelvis Annika som är komplex i den 

bemärkelse att hon som tidigare tagits upp är både normbrytande men även stereotyp. Detta 

kan skapa förvirring hos barn av vad det egentligen är som förväntas av flickor under 1940-

talet. Beroende på vilket genusperspektiv olika läsare har kommer dessa uppfatta boken på 
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skilda sätt. Det jag exempelvis uppfattar som stereotypt och förlegat kan för någon annan 

uppfattas på annat sätt, även detta är något som kan skapa genusproblematik eftersom alla 

läsare inte är av samma åsikt. Genusproblematik uppstår även mellan karaktärerna i boken. 

Ett exempel på detta är Barnens dag i Bullerbyn, då pojkarna menar väl men Kerstin tar inte 

emot det på ett positivt sätt. Det skapas alltså ett missförstånd som i mina ögon beror genus 

eftersom de har olika kön och det blir tydligt i boken att pojkarna och Kerstin uppskattar olika 

saker. Något jag lagt märket till när mina valda böcker analyserats är även mitt eget 

genusperspektiv. Jag upplever att jag blir något irriterad vid analys av de nyare barnböckerna 

som analyserats. Inte för att det är normbrytande, tvärtom är det något jag uppskattar, utan för 

att som tidigare tagits upp upplever det som ett krav på att pojkar idag ska vara normbrytande 

för att accepteras. Enligt min åsikt blir det lättare att ta till sig genusperspektiv när det inte är 

övertydligt utan att man istället får läsa mellan raderna. Då blir det även i mina ögon mer 

intressant.  

Ovanstående slutsatser kan ge mig men även de som läser mitt arbete lärdom kring hur 

viktig barnlitteratur är när det kommer till att skapa möjligheter och förutsättning för barn att 

bli samhällsmedborgare genom att exempelvis bli upplysta om att det finns olika tankar och 

värderingar kring genus och att detta blir synligt i barnböcker beroende på vilken inställning 

författaren själv har i frågan.  

Själva genomförandet av arbetet kunde med en kritisk eftertanke ha genomförts på ett annat 

sätt för att göra det mer intressant. Jag hade exempelvis kunnat välja fler böcker som är mer 

neutrala när det kommer till genusperspektiv. Detta hade gett mig mer möjlighet att läsa 

mellan raderna om vad budskapet egentligen handlar om. Utfallet hade då förmodligen blivit 

en mer spännande analys eftersom det blir tydligt att det finns genusperspektiv även i 

barnböcker som inte har ett tydligt fokus på genus. Något mer som hade kunnat analyseras är 

om det är någon skillnad om det är en kvinnlig eller manlig författare som skriver. Detta hade 

kunnat visa en tydligare svar på om kvinnor och män skriver på olika sätt och om detta visas i 

litteraturen samt om detta har någon betydelse för hur genus presenteras. Jag har reflekterat 

över Jaguaren. I den här boken är huvudkaraktären en pojke, kanske för att Stark är en manlig 

författare och kan därför lättare relatera till pojkar. Genusperspektivet i boken skapas då 

utifrån en pojkes perspektiv som ska finna sin roll bland normer och värderingar kring hur 

pojkar ska vara. Sammanfattningsvis hade jag kunnat läsa in mig mer på själva metodvalet 
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textanalys och vad det innebär för att på så sätt kunna skriva en ännu mer tydlig och 

djupgående analys.  

Vidare skulle jag vilja fortsätta studera barnböcker utifrån ett genusperspektiv, då detta är 

något jag brinner för och upplever som viktigt. I mitt arbete har exempelvis exemplet med 

manlig och kvinnlig författare och om detta har någon inverkan på genusperspektivet i boken 

inte besvarats i mitt arbete, vilket därmed blir något jag skulle vilja studera vidare i framtiden.  
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