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Abstract 
 
The purpose of the study is to examine how the shy child is portrayed in four children's books. 

Vem ska trösta Knyttet? and Det osynliga barnet from the 1960s and also Snäll and Gittan 

och gråvargarna from the 2000s. The analysis is based on a gender perspective where the 

epochs are significant. The method is a children's literature analysis since it's considered ap-

propriate in this study. The theoretical foundation in the study is gender theory, as research on 

gender was of great importance to the children's book during the 1960s and even today.  

The result of the study illustrate how the shy child is portrayed in different ways in the 

children's literature and is made visible through the appearance, behavior and environment 

around the child. The children experience a change as their characteristics range from female 

to male stereotypical characteristics. The shy children are perceived more or less as invisible 

as they are associated with loneliness, exclusion and silence. The result is discussed in con-

nection with the norm-critical work at school. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur det blyga barnet gestaltas i fyra barnböcker. Vem ska 

trösta Knyttet? och Det osynliga barnet från 1960-talet samt Snäll och Gittan och gråvar-

garna från 2000-talet. Analysen utgår från ett genusperspektiv där tidsepokerna är betydande. 

Den metod som använts är en barnlitteraturanalys då det ansågs passande i den här undersök-

ningen. Den teoretiska förankring som genomsyrar studien är genusteori då forskning kring 

genus fick stor betydelse för barnboken under 1960-talet och än idag. 

Studiens resultat belyser hur det blyga barnet gestaltas på olika sätt i barnlitteraturen 

och synliggörs genom utseende, beteende och miljö kring barnet. Samtliga barn genomgår en 

förändring i form av förändrade egenskaper som går från kvinnliga stereotypa egenskaper till 

manliga stereotypa egenskaper. De blyga barnen uppfattas mer eller mindre som osynliga då 

de förknippas med ensamhet, utanförskap och tystnad. Tre av de fyra barnen hämmas av tyst-

naden medan en belyser kontroll med sin tystnad. Text och bild samverkar för att belysa bar-

nets inre samt yttre förändring i samband med ett identitetsskapande. Resultatet diskuteras i 

samband med det normkritiska arbetet i skolan. 
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1. Inledning 
Barnlitteratur är något de flesta barn möter i tidig ålder antingen i hemmet, förskolan eller i 

skolan. Vi läser litteratur för nöjes skull, för att utforska världen och för att utvecklas. 

Barnlitteratur innehåller olika karaktärer som barn kan känna igen sig i, se upp till men även 

påverkas av negativt då all litteratur innehåller och förmedlar olika värden (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, s. 126). Som framtida lärare ser jag läsning som oerhört viktigt och inte 

enbart som ett verktyg för att lära sig läsa utan även ett verktyg för att utforska sin egen 

identitet. I läroplanen under syftet för svenska står det att ”I mötet med olika typer av texter 

[…] ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 

förståelse av omvärlden.” (Skolverket, 2017, s. 252). Det är ett viktigt uppdrag att tänka och 

arbeta normkritiskt och där har val av litteratur betydelse, då ”skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2017, s. 8). Att veta vad de böcker som 

läses i skolan förmedlar för värden samt medvetandegöra eleverna om hur karaktärerna de 

möter i litteraturen har utformats och påverkats av samhällets syn på människan genom tiden. 

Det är lärarens uppdrag att ge eleverna verktyg och variation av litteratur för att 

medvetandegöra barnen, att presentera karaktärer som både följer och bryter mot 

genusnormen för att inbjuda till diskussion. Enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005, s. 

128) är flickor enligt normen tysta och lugna medan pojkar ses som vilda och högljudda, 

något även Hirdman (2001, s. 59) ser som en problematik då hon menar att mannen råder som 

norm i samhället. Det är problematiskt hur flickor i samband med olika texter ska utveckla sin 

identitet till att bli starka individer om de enbart möts av tankar kring mannen som den starka 

individen. Barnlitteratur består av ett stort antal olika karaktärer som speglar verkliga barn, 

men också av fiktiva individer.  

Mot den bakgrunden har min undersökning utformats. Studien syftar till att undersöka 

hur det blyga barnet gestaltas i fyra specifikt utvalda barnböcker under två olika tidsepoker. 

Blyga barn finns överallt, liksom forskning om blyghet och hur det visar sig samt kan 

förebyggas. Specifik forskning om blyga barn i barnlitteratur är svårare att hitta. Ett flertal 

studier behandlar olika berättelser som innehåller blyga barn där det blyga barnet dock inte är 

det primära i analysen. Karaktären Lussi i boken Snäll analyseras däremot grundligt i en 

undersökning medan annan forskning om hur de blyga barnen gestaltas i barnböcker är 
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svårare att finna. För att få ett större djup i analysen utgår frågeställningen och syftet från ett 

genusperspektiv som fungerar som en röd tråd i genom hela undersökningen.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur det blyga barnet gestaltas i fyra barnböcker skrivna 

under två olika tidsepoker. Vem ska trösta Knyttet? och Det osynliga barnet från 1960-talet 

samt Snäll och Gittan och gråvargarna från 2000-talet. Analysen utgår från ett genusperspek-

tiv.  

För att fördjupa och förtydliga syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

ñ   Hur gestaltas det blyga barnet i de fyra barnböckerna? 

ñ   Vilka likheter och skillnader har de olika karaktärerna utifrån ett genusperspektiv?2.	   

2. Metod 

2.1 Metodval och genomförande 
I den här studien har jag valt att genomföra en litteraturanalys för att analysera och jämföra 

hur det blyga barnet gestaltas i fyra olika barnböcker utifrån ett genus- och tidsperspektiv. Jag 

kommer att använda begreppet genus då det ses som något bredare än begreppet kön som i 

historien setts som något negativt och sammanlänkat med könsroller. Genus ses därmed som 

en social och kulturell konstruktion i det här arbetet medan kön enbart behandlar det 

biologiska könet och könsroller ses som ett föråldrat begrepp (Hirdman, 2001, s. 11–16).  

En problematik i arbetet med en litteraturanalys kan enligt Johansson & Svedner (2006, 

s. 64–65) vara att olika individer tolkar saker på olika sätt. Jag vill därför påpeka att den här 

analysen är formad efter mina tankar trots att jag försökt se på texten med objektiva ögon. För 

att uppnå ett bredare och djupare resultat har jag även tagit hjälp av olika analysverktyg i min 

tolkning av det blyga barnet för att uppnå en bättre jämförelse av de olika karaktärerna och 

kunna ställa emot varandra för att nå fler aspekter i min analys (Vulovic, 2013, s. 43, 76). De 

verktyg och begrepp som genomsyrar min analys kommer från Vulovic (2013) och 

Nikolajeva (2017).  

Vulovic (2013, s. 60) presenterar verktyg vilka man kan använda för att analysera 

litterära karaktärer. Ett av de verktyg jag valt att använda handlar om att se till olika paratexter 

för att redan här få en hint av hur det blyga barnet gestaltas i böckerna då helheten är viktig. 
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Jag har även sett till de verktyg Vulovic (2013, s. 65, 68, 71) kallar för: ”Analogisk 

förstärkning”, ”karaktäriserande handlingar” samt ”karaktäriserande språk” för att ta reda på 

mer om det blyga barnet. Det förstnämnda begreppet innebär att en karaktärs namn men också 

dess gestaltning i en viss miljö är viktigt i arbetet med en karaktärsanalys. Miljön omkring 

karaktären kan ha stor betydelse för uppfattningen av, i det här fallet, det blyga barnet 

(Vulovic, 2013, s. 66–67). Verktyget kommer jag att använda som en vägledning i 

analysarbetet då det inte enbart handlar om att analysera hur karaktären ser ut och pratar utan 

även de detaljer som synliggörs närmast karaktären i miljön och i mötet med andra. 

Nästkommande begrepp handlar om att undersöka hur karaktärens egenskaper gestaltas och 

presenteras. Är det en specifik berättare som presenterar karaktären och dess egenskaper eller 

är det bilden av karaktären som fungerar som presentation? Även närmiljön och handlingar 

som utförs av karaktären samt bipersonerna i boken är betydande i analysarbetet kring det 

blyga barnet (Vulovic, 2013, s. 69–70). Det sistnämnda begreppet berör hur karaktärernas 

språk i form av tankar och tal samt genom berättaren avslöjar detaljer om den specifika 

karaktären (Vulovic, 2013, s. 71–72). Verktyget kommer jag använda för att lägga vikt vid 

texten då karaktären talar eller tänker och hur berättaren framställer karaktärens språk.  

Det verktyg Nikolajeva (2017, s. 193) presenterar och som jag återkommer till under 

hela analysen, är ett schema med typiska manliga respektive kvinnliga egenskaper som 

belyser genusstereotyper. Egenskaperna som anses manliga är: : ”starka”, ”våldsamma”, 

”känslokalla, hårda”, ”aggressiva”, ”tävlande”, ”rovgiriga”, ”skyddande”, ”självständiga”, 

”aktiva”, ”analyserande”, ”tänker kvantitativt” och ”rationella” medan egenskaperna som 

anses kvinnliga är: ”vackra”, ”aggressionshämmade”, ”emotionella, milda”, ”lydiga”, 

”självuppoffrande”, ”omtänksamma, omsorgsfulla”, ”sårbara”, ”beroende”, ”passiva”, 

”syntetiserande”, ”tänker kvalitativt” och ”intuitiva” (Nikolajeva, 2017, s. 193). Schemat 

kommer användas i arbetet med att jämföra de olika karaktärernas egenskaper samt deras 

egen förändring under berättelsens gång i samspel med Vulovic (2013) analysverktyg som 

båda genomsyrar hela undersökningen.  

2.2 Urval 
I arbetet med att välja litteratur stod det klart för mig att huvudkaraktären måste vara ett blygt 

barn. Jag funderade över passande litteratur, diskuterade med studiekamrater och undersökte 

utbudet av barnlitteratur på biblioteket. Jag hittade tre bilderböcker och en barnbok som 



 

4 
 

kändes passande då samtliga huvudkaraktärer var blyga barn på olika sätt. Blygsel i det här 

arbetet innebär bland annat att barnet visar en tydlig osäkerhet i kroppsspråket samt i 

beteendet då barnet är tystlåtet och tillbakadraget (Gren Landell, 2010, s. 11). Ytterligare 

definitioner av begreppet blyghet redogör jag för i helhet senare i arbetet. Jag valde de fyra 

barnböckerna då de innehåller blyga barn, samtidigt som det är böcker jag tidigare hört talas 

om, då de är skrivna av välkända författare men också för att de är skrivna under två olika 

tidsperioder vilket jag anser intressant ur ett jämförandeperspektiv. Två av böckerna är 

skrivna på 1960-talet och de andra två böckerna är skrivna på 2000-talet.   
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3. Teoretisk förankring 
Den teoretiska förankringen för det här arbetet är genusteori. Det finns mycket material kring 

genus att tillgå och allt kan inte redovisas här. Jag har därför valt att redogöra för specifika 

begrepp kring genusteori jag anser viktiga i det här arbetet. Forskning kring genus 

uppmärksammades i USA på 1960-talet då det synliggjordes att forskningen var tydligt 

mansdominerad (Hedlin, 2010, s. 15). Till en början handlade det främst om forskning kring 

könsroller vilket kritiserades av kvinnliga forskare som ansåg att det krävdes nya begrepp för 

att nå nya resultat (Hirdman, 2001, s. 11-12). Därefter myntades ett begrepp som ansågs 

tydligare och bredare, nämligen genus (Hedlin, 2010, s. 15). Begreppet har använts inom 

genusforskning sedan år 1980 i Sverige och forskningen har breddats ytterligare och fler 

begrepp har tillkommit (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Hedlin, 2010; Hirdman, 2001).  

3.1 Begreppet kön och könsroll 
Innan 1960-talet fokuserade forskningen på kön. Davies (2003, s. 17) menar att kön handlar 

om det biologiska jaget. Begreppet könsroll däremot handlar om tanken om att ett biologiskt 

kön hör samman med en viss roll. Det är något kvinnliga forskare, däribland Hirdman (2001, 

s. 11-13) tidigt kritiserade då de ansåg att synen på könsroller är något förlegat som bidrar till 

klyftor och genusstereotyper i samhället. Även Davies (2003, s. 17) menar att synen på 

könsroller enligt ett flertal forskare bör frigöras från människans identitet och istället handla 

om de relationer kring makt samhället förmedlar. Svaleryd (2002, s. 23-24) framhåller att 

redan när ett barn föds har människan en förbestämd bild av hur det barnet kommer att vara 

och bete sig beroende på om det är en tjej eller en kille, vilket påverkar barnet och dess 

utveckling. Synen på könsroller och hur vuxna agerar efter dessa är något som barn ser och tar 

till sig. Barn gör inte som vuxna säger utan som de gör (Davies, 2003, s. 18). Davies (2003, s. 

16-17) och Hirdman (2001, s. 13-14) påpekar och belyser en stor skillnad mellan begreppen 

kön och genus. I det här arbetet har jag valt att använda begreppet kön enbart för att belysa det 

manliga eller kvinnliga biologiska könet. 

3.2 Begreppet genus 
Vi alla föds med ett biologiskt kön, alltså som flicka eller pojke, men det betyder inte att vi är 

vårt kön. Genus handlar inte om att människor förknippas med en viss identitet utan vi 

påverkas av värderingar som påverkar vårt beteende. Genus handlar om hur vi formas eller 
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väljer att formas utifrån samhällets konstruktioner (Elmeroth, 2012, s. 30). Ordet genus 

härstammar från latin och betyder ungefär ”släkte” enligt Hirdman (2001, s. 11). Genus ses 

som något mer än enbart biologiskt kön och det handlar om att se till det sociala, kulturella, 

manliga och kvinnliga runt omkring oss i världen. Genus är inte något begränsande (Hirdman, 

2001, s. 16) utan det handlar om det sociala jaget (Davies, 2003, s. 16-17), de relationer 

individen ingår i samt hur olika gruppkonstellationer fungerar i samhället (Connell & Pearse, 

2015, s. 25). Genus samspelar med hur samhället ser ut i fråga om makt och normer (Elvin-

Nowak & Thomsson, 2003, s. 17). Vi gör genus i mötet med andra och vi utmanar normer för 

att skapa genus samt bryta oss loss från det som länge varit genusnormen kring manligt och 

kvinnligt (Hedlin, 2010, s. 22).  

Hedlin (2010, s. 18-19) redogör för ett antal studier som genomförts med syfte att 

undersöka om det görs skillnad på pojkar och flickor ute i förskolor och skolor. Resultatet var 

förvånande då det gjordes stor skillnad på flickor och pojkar utan att pedagogerna var 

medvetna om det. Svaleryd (2002, s. 30-32) belyser vikten av att skapa en medvetenhet kring 

genus för att inte begränsa och hämma barnen i deras utveckling till egna individer. Barn lär 

av varandra och i mötet med vuxna, vilket ökar vikten av vår förståelse kring genus och vad 

vi utstrålar. Connell och Pearse (2015, s. 18) understryker att genus är ett viktigt men 

komplicerat begrepp. För att få en bättre förståelse kring genus har vi idag ett flertal verktyg 

och forskning att luta oss mot. Begreppet genus använder jag i det här arbetet för att belysa 

den sociala och kulturella konstruktionen kring manligt och kvinnligt i samhället. 

3.3 Genusordningen i samhället  
Hirdman (2001, s. 5) redogör för  att ”män är dominanta” och ”kvinnor är underordnade” i 

samhället och belyser det påståendet med en modell kallad ”genussystemet”. Olofsson (2007, 

s. 31) förtydligar och förklarar kortfattat att modellen handlar om ”isärhållande” och 

”hierarki” i samhället. Hierarkin handlar om att mannen ses som viktigare än kvinnan och 

Hirdman (2001, s. 59) beskriver ”mannen som norm”. Männen har mer makt i samhället då de 

oftast tjänar mer pengar, har högre chefsposter och till och med syns mer i medier enligt 

studier samt skildras på ett mer maktingivande sätt än kvinnor som ofta gestaltas som offer 

(Hedlin, 2010, s. 13; Hirdman, 2001, s. 63). Män och kvinnor har under historien beskrivits 

med olika ord samt olika egenskaper och Hirdman (2001, s. 48) menar att beskrivningen av 

män har en positiv och hårdare klang än de ord kvinnor beskrivs med.  



 

7 
 

Isärhållandet handlar om att samhället är tydligt uppdelat efter två kön som inte beter 

sig likadant, inte ser likadana ut, inte utför samma sorts arbete och inte heller klär sig likadant. 

Män och kvinnor är olika och ska därför ses på olika sätt. Mannen utför ett visst arbete eller 

handlar på ett visst sätt medan kvinnan gör på ett annat sätt som ofta beskrivs nedvärderande i 

kontrast till mannen. Kvinnan jämförs med mannen och tvingas försöka uppnå mannens ideal 

medan mannen i historien uppmärksammas positivt och samhället förändras för att anpassas 

efter mannen (Hirdman, 2001, s. 65-67, 72). Att samhället delas upp på ett sådant sätt 

möjliggörs då både män och kvinnor följer normen som innebär att män har mer makt och är 

överordnade kvinnan. Samtliga beter sig därefter på ett sådant sätt att normen upprätthålls och 

blir en sanning (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 36). Även Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003, s. 43–44) resonerar kring genussystemet. De menar att de som följer normen och beter 

sig som kvinnor och män bör göra i samhället enligt de stereotyper som råder blir belönade, 

medan de som väljer att gå emot strukturerna ses som annorlunda och onormala. Även Hedlin 

(2010, s. 12) resonerar kring genusstrukturen där hon i sina olika perspektiv menar att 

genusstrukturen handlar om hur makt är uppdelat mer eller mindre mellan män och kvinnor i 

samhället. Det är önskvärt att ett samhälle är jämställt, vilket betyder att samhällets strukturer 

är jämnt fördelade mellan kvinnor och män, något som dessvärre inte speglar verkligheten i 

dagsläget. 

Genussystemet nämns av ett flertal forskare där det i slutändan till stor del handlar om 

makten i samhället. Makten har som det beskrivs ovan ofta tillfallit mannen. Trots det är vi 

alla egna individer som ingår i olika gruppkonstellationer vilket gör att samhället inte ser 

likadant ut överallt. Genusstrukturen i skolans värld och hemmets värld kan se ut på skilda 

sätt. Under historiens gång har till exempel skolan dominerats av män medan kvinnorna har 

tagit hand om hemmet och dess sysslor. Idag har det skett en del förändringar och samhället 

ser inte likadant ut som det gjorde för 100 år sedan. Det finns dock fortfarande strukturer i 

samhället som särskiljer kvinnor och män (Hedlin, 2010, s. 13–14).  

3.4 Genusnorm  
”Normsystemet kan ses som ett system av myter, regler och antaganden, vilka med tiden 

kommit att tas för givna och sanna.” (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 30). Normer är 

regler som inte finns nedskrivna och inte heller omtalas utan de existerar enbart i det tysta 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 29). En norm som figurerat länge och som fortfarande 
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gör det är de typiska tjej- och killfärgerna som barn ofta möter redan från födseln. En nyfödd 

flicka förknippas med rosa som därefter fortsätter förknippas med ett visst beteende under 

uppväxten. Detsamma gäller pojken som förknippas med blått och ett annorlunda beteende än 

flickans. Dessa beteenden har länge uppmuntras av föräldrar och samhället för att upprätthålla 

genusnormerna (Connell & Pearse, 2015, s. 141–142).  

De genusnormer vi möts av i samhället handlar till stor del om tanken att det finns en 

skillnad mellan manliga respektive kvinnliga egenskaper och hur kvinnor och män bör 

kategoriseras utifrån dessa normer. Män anses till exempel vara bättre på fysiskt krävande 

arbeten och vissa sporter jämfört med kvinnan, medan kvinnan anses bättre på hushållssysslor 

och arbete inom omsorg jämfört med mannen. Det är normen som råder och styr oss i våra 

handlingar (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 30). Elwin-Nowak och Thomsson (2003, s. 

31-33) anger däremot att det finns en ytterst liten skillnad mellan män och kvinnors 

egenskaper. Trots det ses vissa egenskaper som det normala för respektive kön eftersom det 

med tiden blivit en norm i samhället som människor lever efter (Elvin-Nowak & Thomsson, 

2003, s. 31-33). Hirdman (2001, s. 59) resonerar om hur mannen ses som den typiska 

människan som kvinnan jämförs med och att det är mannen som utgör normen i samhället, 

vilket innebär ett stort maktägande från mannens sida (Hedlin, 2010, s. 10). Den manliga 

normen möts vi även av i litteratur och enligt undersökningar även i läroböcker då kvinnan 

saknas under stora delar av vår historia (Hedlin, 2010, s. 11).  

Genusnormen i samhället påverkar hur vi ser på varandra och det syns tydligt om någon 

går emot normen. Det kan ses som problematiskt då även små barn möter dessa osynliga 

regler som kan innebära svårigheter för den som inte förstår och följer dessa. Hedlin (2010, s. 

22) påpekar att det är viktigt att skapa en förståelse kring att vi alla är olika och att det är okej 

att inte vara som alla andra trots de genusnormer som regerar i samhället. Samhället är under 

förändring och enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003, s. 42) samt Hirdman (2001, s. 202) 

förändras därmed genusnormerna i samhället. Den typiska flickan eller pojken försvinner 

sakta och synen på den manliga normen i samhället tappar betydelse då strukturen samhället 

är uppbyggt av ifrågasätts.  
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4. Tidigare forskning 
I det här kapitlet redogör jag för tidigare forskning som har koppling till det jag ämnar 

undersöka i min litteraturanalys. Jag inleder med en översikt över barnlitteraturens historia. 

Därefter går jag djupare in på hur genus behandlas i barnboken genom tiden. Jag anser det 

även viktigt att förtydliga vad genusstereotypa roller i barnboken innebär samt att förtydliga 

vad blyghet innebär i det här arbetet. Jag redogör även för forskning om den primärlitteratur 

jag analyserar i undersökningen och ytterligare forskning jag anser viktig.  

4.1 Barnlitteraturens historia 
Det sägs att den första barnboken gavs ut år 1591, något både Nettervik (2002) och Boglind 

och Nordenstam (2010) redogör för. Det var en bok som var riktad till barn och skriven på 

svenska. Nettervik (2002, s. 5, 16) är aningen kritisk till bokens titel som den första barnbo-

ken då hon understryker att boken är en översättning från Tyskland vilket inte gör den särskilt 

svensk trots allt. Hon menar även att boken inte uppnår de kriterier en skönlitterär barnbok 

egentligen bör innehålla  då den är skriven i syfte att fostra flickor. Boglind och Nordenstam 

(2010, s. 53) anser även de att den första svenska barnboken är skriven i ett fostrande syfte.  

Redan på 1400-talet då boktryckarkonsten uppkom, utkom enligt Kåreland (2015, s. 17) 

ett antal böcker och däribland några få barnböcker som dock enbart möttes av de rika famil-

jerna. Hon menar även att barnlitteraturen till en början var vuxenlitteratur som lästes av 

vuxna, för barnen och att det muntliga berättandet länge utgjort en stor del av de sagor och be-

rättelser barn fått möta. De folksagor som trycktes på 1600-talet kunde innehålla spännande 

berättelser om kungar och riddare som såväl vuxna som barn fick läsa och lyssna till (Kåre-

land, 2015, s. 17). Även Nettervik (2002, s. 9) framför att barnboken uppkom då en del vux-

enlitteratur gjordes om för att passa barn. Till en början var det religiösa texter som var i fo-

kus och fabeln är ett exempel på en genre som vuxna läst men som sedan även lästs av barn 

(Boglind & Nordenstam, 2010, s. 20). Barnlitteraturens syfte under historiens gång har varie-

rat genom att antingen belysa fostran eller nöje på olika sätt (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 

53). 

Under 1700-talet hade flickor inte mycket att säga till om och det var pojkarna som var 

de viktiga barnen som skulle fostras rätt och lära sig läsa. Flickorna på den tiden ansågs inte 

behöva lära sig läsa eftersom de enbart skulle sköta hemmets sysslor och ägna sig åt mannen 

(Nettervik, 2002, s. 7). Detta är något som tydligt syntes i barnlitteraturen. Barnböckerna var 
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inte avsedda att läsas i nöjessyfte utan det handlade enbart om fostran, och litteraturen riktade 

sig enbart till pojkarna. Det var meningen att de skulle fostras rätt efter kyrkans bestämmelser 

och utvecklas till duktiga arbetare (Nettervik, 2002, s. 15). I slutet på 1700-talet gavs en av de 

första flickböckerna ut i både nöjes- och fostranssyfte (Nettervik, 2002, s. 25). Kåreland 

(2001, s. 30) redogör för hur barnlitteraturen under 1800-talet började förändras då ett barns 

fantasiutveckling ansågs viktigare och barnramsor samt folksagor därav tog mer plats i sam-

hället. I samband med folkskolans uppkomst i mitten på 1800-talet fick en större andel barn 

lära sig att läsa men långt ifrån alla (Kåreland, 2001, s. 32). Därav utvecklades även pojk- och 

flickboken. Flickboken riktade sig till flickor som fick läsa om hemmet som skildrades ur ett 

realistiskt perspektiv. Flickboken möttes senare av kritik då vissa ansåg att den innehöll allt 

för stereotypa karaktärer medan andra ansåg att vissa böcker visar på starka flickor som går 

sin egen väg (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 99).  

Även bilderboken fick genomslag på 1800-talet och har inte alltid sett ut som den gör 

idag (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 107). Till en början importerades bilderböcker till Sve-

rige på grund av den höga kostnaden att producera böckerna. Bilderböckerna som importera-

des möttes då av kritik då de ansågs sakna svenska miljöer som barnen kunde känna igen sig i 

(Kåreland, 2001, s. 52–53). År 1882 gavs den första svenska bilderboken ut av Jenny Ny-

ström som följdes av ett gäng andra illustratörer så som Elsa Beskow. Beskows böcker kom 

dock att kritiseras under 1970-talet på grund av de könstereotypiska karaktärer som tydligt 

återkommer i hennes böcker (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 115; Kåreland, 2001, s. 46; 

Nettervik, 2002, s. 78-81). I samband med andra världskrigets slut år 1945 uppkom den mo-

derna barnboken. Kåreland (2001, s. 35-36) och Nettervik (2002, s. 175) hävdar att Astrid 

Lindgren och Tove Jansson var två av flera författare som under den här tiden gav ut barnlit-

teratur om starka flickor som togs emot bra i samhället. Den följande högkonjunkturen i Sve-

rige medverkade till ytterligare förändring i barnboken då det experimentella nu låg i fokus 

(Kåreland, 2001, s. 48). 

4.2 Genus i barnboken 
På 1600- och 1700-talet ansågs kvinnor och män olika värda. Flickor skulle uppfostras till 

goda mödrar och duktiga hemmafruar medan pojkarna skulle uppfostras till starka män. Ti-

dens syn på människan speglades i barnlitteraturen som innehöll berättelser om starka, även-
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tyrliga och listiga män medan det saknades kvinnor (Nettervik, 2002, s. 99). 1800-talets barn-

litteratur innehöll äventyrliga berättelser med både pojkar och flickor. De skildrades dock på 

olika sätt då pojkarna var de äventyrliga, modiga och aktiva karaktärerna medan flickorna var 

de handlingsfattiga och osäkra karaktärerna som skulle bli räddade av mannen. Flickan i barn-

boken ses som en lugn, oskyldig, huslig och duktig karaktär med moderliga egenskaper (Net-

tervik, 2002, s. 101, 111). Under tidigt 1900-tal utvecklades pojk- och flickboken där barnets 

stereotypa egenskaper stod i fokus. Nettervik (2002, s. 100) resonerar om hur Elsa Beskows 

bilderböcker som gavs ut på den tiden innehåller en tydlig uppdelning av pojken och flickans 

skilda fostran och belyser genusstereotyper.  

Under 1960-talet började barnlitteraturen utsättas för kritik gällande de typiska köns-

roller som gestaltades i barnboken. Den rosa flickboken och den blå pojkboken var ytterst ste-

reotypiska då flickboken handlade om det familjära och hushållet medan pojkboken riktade 

sig mot det äventyrliga och fartfyllda (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 113). Kritiker me-

nade att barnlitteraturens fostransbudskap skulle vara riktad mot människan och inte ett speci-

fikt kön (Toijer-Nilsson, 1978, s. 13). Ytterligare kritik som gavs under den tiden handlade 

om hur familjeförhållanden gestaltades. Kvinnan som stod i köket med rosiga kinder och för-

kläde medan mannen arbetade utanför hemmet ansågs opassande. En del höll med om kritiken 

medan andra ansåg att den romantiserade bilden av en glad och huslig mor i barnboken var att 

föredra istället för den moderna trötta mamman. Ett flertal författare tog till sig av kritiken 

kring de stereotypa könsrollerna och valde att gestalta andra konstellationer än de som hittills 

utgjort normen för barnlitteraturens karaktärer (Toijer-Nilsson, 1978). Barnboksförfattarna 

gav pojkarna och männen i barnlitteraturen mjukare egenskaper (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005, s. 114) och karaktärerna gestaltades med känslor som bidrog till en mer realistisk syn på 

karaktären (Toijer-Nilsson, 1978, s. 37–38).  

Toijer-Nilsson (1978, s. 86) redogör för en förändring kring barnboken som skedde un-

der 1970-talet då debatten kring barnlitteraturens stereotypa könsroller fortgick. Feminister 

började skriva barnböcker medan författare både i Sverige och utlandet tog till en försiktighet 

i arbetet med barnbokens karaktärer. Den tidigare arbetande pappan kunde nu istället gestaltas 

som den ensamstående pappan som axlade både mamma- och papparollen (Toijer-Nilsson, 

1978, s. 108–109). Gestaltningen av de yngre barnen förändrades även till viss del då pojkar 

nu kunde ses leka med flickleksaker och tvärtom för att bryta mot genusnormerna (Toijer-
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Nilsson, 1978, s. 131–132). Toijer-Nilsson (1978, s. 94) resonerar om hur pojkarna i sam-

hället inte verkade synbart påverkade av den debatt och förändring som skedde. För att för-

söka förändra pojkarnas tankesätt kring könsroller gav ett flertal författare ut litteratur som 

skildrade pojkar och flickor i mötet med vuxenvärlden. Det var viktigt att gestalta den unge 

mannen med ett större familjeansvar än tidigare (Toijer-Nilsson, 1978, s. 99–101).  

Kritiken av könsrollerna i barnboken under 1960- och 1970-talet har resulterat i den 

moderna barnbok vi har idag (Toijer-Nilsson, 1978; Kåreland, 2001, s. 35). Kåreland och 

Lindh-Munther (2005, s. 126) menar att barnboken trots det än idag genomsyras av olika 

värderingar som speglar samhällets syn på manligt och kvinnligt. Österlund (2008, s. 97) 

beskriver hur det i början på 2000-talet uppstod diskussioner kring flickan i barnboken, men 

främst i bilderboken. Vissa ansåg att det saknades gestaltningar av den starka, självständiga 

och aktiva flickan något som fick genomslag hos en del författare som nu valde att skapa 

känsliga men samtidigt modiga och självständiga flickor. Kåreland (2007, s. 49) påpekar 

vikten av att barn möter olika karaktärer i litteraturen för att belysa att vi alla är olika och att 

vi får vara olika. 

4.3 Genusstereotypa roller i barnboken  
Genusstereotypa roller innebär att tjejer och killar uppför sig på ett sådant sätt som förväntas 

utifrån normen. Nikolajeva (2017, s. 191-192) framhåller att ”flickor är snälla och 

väluppfostrade och duktiga,” medan ”pojkar är busiga och äventyrliga” vilket länge setts som 

en norm i barnlitteratur. Även Kortenhaus och Demarest (1993, s. 220-221) hävdar att pojkar 

och flickor gestaltas olika i barnboken. Pojkar har egenskaper som speglar självsäkerhet, 

aktivitet och framåtanda medan flickor ofta gestaltas som passiva med få eller inga 

egenskaper kopplat till självsäkerhet och styrka. En undersökning Kåreland och Lindh-

Munther (2005, 128) redogör för visar på liknande resultat där litteraturen framhäver 

genusstereotyper där pojkarna utstrålar egenskaper som drar åt styrka medan flickor ses som 

tillbakadragna och lugna.  

Ytterligare studier visar att merparten av huvudkaraktärerna i barnböcker är manliga 

och att det finns en avsaknad av kvinnliga huvudkaraktärer i äldre litteratur (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, s. 122). Steyer (2014, s. 172) hävdar dock att det enligt forskning i 

dagsläget ser ut som kvinnorna tar mer plats i ny barnlitteratur. Hon understryker dock att 

litteraturen som använts i studien enbart är ett litet utbud av all barnlitteratur ett barn kommer 
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i kontakt med. Det ses som kritiskt då mycket av den litteratur som återfinns i hemmet och i 

skolor tyvärr fortfarande mestadels behandlar manliga stereotyper, något som påverkar både 

flickor och pojkar i deras identitetssökande då litteraturen som läses ofta handlar om pojkar 

och framhäver dessa och samtidigt förminskar kvinnan. Det bidrar till en osäkerhet för flickor 

och en säkerhet och maktposition åt pojkar (Steyer, 2014, s. 173). Olofsson (2007, s. 68–70) 

styrker en del av det Steyer (2014) presenterar då hon menar att nya svenska bilderböcker har 

en mer jämn fördelning mellan flickor och pojkar i huvudrollen. Mannen utgör dock normen i 

de importerade bilderböckerna och i barnlitteratur över lag.  

Olofsson (2007, s. 68-70) hävdar att karaktärerna i barnlitteraturen ses som 

genusstereotypa med vissa undantag då det gäller flickorna. De kan gestaltas med egenskaper 

som tidigare enligt normen enbart tillhört pojkar. Pojkkaraktärerna är däremot ofta stereotypa 

då det anses svårare för en pojke att finna en gemenskap med en tillbakadragen och passiv 

karaktär (Olofsson, 2007, s. 68-70). Nikolajeva (2017, s. 192–193) menar att kvinnliga 

karaktärer i barnboken ofta motarbetas och förändras under berättelsens gång åt de mer lugna 

och passiva egenskaperna som ses som mer kvinnliga. Kortenhaus och Demarest (1993, s, 

231) vidhåller att en stor andel av de karaktärer som gestaltas i barnböcker fortfarande är 

genusstereotyper och inte platsar i dagens moderna samhälle. En problematik med de 

könsstereotypa roller som återfinns i barnböcker är att flickor inte har starka förebilder att se 

upp till i barnboken då det oftast enbart är pojkar som ses som starka. Det kan medföra en 

svårighet för flickor att utvecklas till starka individer då normen kring flickors passivitet och 

pojkars aktivitet som så länge figurerat syns än idag i barnboken (Kortenhaus & Demarest, 

1993, s. 219, 221). 

4.4 Begreppet Blyghet 
Konkret forskning om blyga barn eller blyga karaktärer i barnlitteratur har varit svårt att hitta. 

Jag har därav valt att hänvisa till olika betydelser av begreppet blyghet då jag anser att de är 

viktiga i mitt arbete. Enligt nationalencyklopedin (u.å.) innebär betydelsen av ordet blyg 

någon ”som känner sig osäker eller utlämnad”. Forskning kring begreppet har liknande 

förklaringar men många forskare anser att begreppet blyghet är något diffust då det kan ha 

olika betydelser för olika människor och olika situationer. Begreppet blyghet används ofta i 

vardagsspråk och de flesta har en bild av hur en blyg person ter sig, men det är inte likadant 

för alla (Besic, 2009, s. 14).  
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Redan på 1800-talet diskuterades det kring begreppet blyghet och man ansåg att blyghet 

handlade om att människor rodnade och blev generade på grund av deras låga självförtroende 

samt höga självmedvetenhet vilket bidrog till en obekväm roll i mötet med främlingar (Alm, 

2006, s. 11). Det är även något Besic (2009, s. 17) uppmärksammar i den forskning hon 

studerat då hon menar att blyga människor har sämre självkänsla än människor som inte anses 

blyga men betydligt bättre självmedvetenhet. Öst (2011, s. 25) menar att blyghet har med 

psyket och temperament att göra men att det inte innebär att man har en psykisk sjukdom. 

Gren Landell (2010, s. 11) menar att blyghet är något man föds med som kan te sig på olika 

sätt och visa sig olika mycket i vardagen. Ett barn kan visa sig blyg i vissa specifika 

situationer eller i och med alla sociala sammanhang. En blyg person karakteriseras ofta som 

”tystlåten och tillbakadragen” i mötet med okända och nya människor. Även Alm (2006, s. 

13) bekräftar att blyghet visar sig i olika former och kan ske i interaktion med en annan 

individ eller flera andra okända individer. En del börjar svettas, vet inte vad de ska säga, 

stammar, rodnar och tankarna går till liknande situationer vilket medför en osäkerhet.  

Besic (2009, s. 15) bekräftar en del av det Alm (2006) redogör för men hänvisar till en 

studie som genomfördes av psykologer för att definiera begreppet blyghet. Hon menar att det 

handlar om tre olika utfall som kan visa sig för blyga personer. Den första händelsen handlar 

om hur hjärnan och kroppen samverkar i en situation som framtvingar blyghet på så sätt att 

det uppstår rodnad, skakningar i kroppen och stamning. Det kan även handla om beteendet i 

mötet med andra så som avsaknad av ögonkontakt, tystnad och osäkert ordval samt en vilja att 

dra sig undan sociala möten. Den tredje händelsen handlar om tankarna om sig själv och 

rädslan för att någon ska tycka negativt om en själv (Besic, 2009, s. 15). Zimbardo (1982, s. 

8) hävdar däremot att det finns två olika sorters blyghet där människor antingen är ”kroniskt 

blyga” eller ”situationsbetingat blyga”. I det förstnämnda innebär det att blygheten är en 

egenskap medan det i det andra fallet innebär att blyghet enbart visar sig i vissa situationer. 

Han menar att blyghet kan fungera på olika sätt genom att en del känner olust i kroppen men 

kan fortfarande föra ett samtal och vara trevliga medan andras blyghet bland annat syns mer 

på utsidan genom stamning och rodnad (Zimbardo, 1982, s. 15–16). Ett barn som utmärker 

sig som blyg i barndomen behöver inte alltid vara det utan blyghet kan synas i perioder eller i 

specifika situationer. Att ett barn är blygt betyder inte att hen kommer vara det resten av livet 
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utan blyghet kan försvinna eller förbättras. Även ungdomar och vuxna som känner sig blyga 

kan utvecklas och bli av med sin blyghet (Alm, 2006, s. 13).  

4.4.1 Blyghet och genus 

Besic (2009, s. 24) presenterar forskning om blyghet utifrån genus och redogör för att det 

finns en liten skillnad mellan hur pojkar och flickors blyghet syns. Det är inga markanta 

skillnader men fler flickor än pojkar har en blyg framtoning, något även Alm (2006, s. 20) 

bekräftar med sin forskning. Hon menar att skillnaden mellan vuxna män och kvinnors 

blyghet syns betydligt mindre än mellan barn. Att karaktäriseras som blyg i ung ålder medför 

enligt undersökningen konsekvenser, vilket visar sig då kvinnor enligt studier i lägre 

utsträckning går en högre utbildning än kvinnor som inte setts som blyga, och män som 

ansetts vara blyga i ung ålder gifter sig enligt studien senare än oblyga män bland annat (Alm, 

2006, s. 20-21). En konsekvens av blyghet för pojkar respektive flickor är att det ses som mer 

normalt för en flicka att vara blyg och därmed mindre acceptabelt för en pojke att vara blyg då 

normen i samhället ser på blyghet på ett visst sätt (Besic, 2009, s. 24). Det är något även Alm 

(2006, s. 26) redovisar i sin avhandling. Den forskning hon presenterar mynnar ut i ett 

konstaterande att det är mer normaliserat för en flicka att vara blyg medan det blir mer 

utmärkande om en pojke är blyg då pojkar enligt normen är mer utåtriktade och högljudda. 

4.5 Forskning om de skönlitterära texterna 

4.5.1 Vem ska trösta Knyttet? 

Kontrasten mellan det trygga och det skrämmande är återkommande i Tove Janssons böcker. 

Nettervik (2002, s. 88) påpekar hur det tydliggörs i boken om Knyttet i form av den skiftande 

färgen i illustrationerna. Österlund (2008, s. 98) gör kopplingar till Vem ska trösta Knyttet? i 

sin analys av Gittan och gråvargarna då de menar att skogen i de båda böckerna påminner om 

varandra. I båda böckerna gestaltas en mörk och farofylld skog med höga träd. Även 

Nikolajeva (2000, s. 151) nämner bilden av Knyttet ståendes mellan de höga träden i den 

mörka skogen samt ytterligare miljöer som visar hur liten Knyttet är bredvid större och 

skrämmande föremål vilket belyser Knyttets blyghet. Hon menar att bilderna i boken inte 

enbart gestaltar Knyttets utseende utan även Knyttets inre förändring då han går från att vara 

en blyg och osäker liten figur till att bli självsäker och våghalsig. Hon menar att Knyttets 
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placering på bilduppslaget belyser hans ensamhet och isolering från de andra karaktärerna 

(Nikolajeva, 2000, s. 151).  

Kåreland och Werkmäster (1994, s. 60) anger i sin analys av Vem ska trösta Knyttet? att 

titeln avslöjar vem det är som behöver tröst och att det i berättelsen förändras i samband med 

att Knyttet hittar en flaskpost. Det är inte i samband med flykten från huset Knyttet förändras 

då han fortfarande är lika ensam som tidigare utan det är först när han hittar flaskposten som 

det sker en förändring (Kåreland & Werkmäster, 1994, s. 55). Han får därmed ett mål att 

uppnå och finner tröst när han försöker rädda Skruttet som istället är den som behöver tröstas. 

Kåreland och Werkmäster (1994, s. 61) understryker dock att inte ta Skruttets tecken på 

svaghet för givet då det faktiskt är hon själv som väljer att skicka en flaskpost, hon agerar 

istället för att stå passiv och vänta på att något ska hända. Ytterligare en aspekt är att Skruttet 

går in i en kvinnlig roll i mötet med Knyttet för att medverka till Knyttets starkare självkänsla, 

vilket Nikolajeva (2000, s. 151) påpekar att det näst sista uppslaget i boken belyser då Knyttet 

och Skruttet står tillsammans på en äng. De är båda större än tidigare då de ser ut att vara lika 

stora som bergstopparna i bakgrunden. Nikolajeva (2000, s. 151) menar att närbilden på de 

båda karaktärerna innebär större självkänsla. De anser att Jansson (1960) använder parodiska 

gestaltningar av manligt och kvinnligt i sina berättelser något som syns i Vem ska trösta 

Knyttet? då Knyttets egenskaper förändras samtidigt som miljön förändras i samband med det 

Knyttet går igenom. 

4.5.2 Det osynliga barnet 

Det finns en del biografier som behandlar Tove Janssons författarskap och analyser kring 

hennes verk och karaktärer. Specifik forskning om Ninni i Det osynliga barnet har däremot 

varit svår att finna. Holländer (1983) redogör för en undersökning där hon analyserar Janssons 

illustrationer i muminböckerna. Karaktären Ninni analyseras inte som helhet utan nämns 

enbart i ett kapitel där Holländer (1983, s. 37-42) redogör för olika teman muminböckerna 

belyser. Hon menar att ett återkommande element i berättelserna är Muminmamman som 

speglar trygghet och är en av karaktärerna i berättelsen Det osynliga barnet (Holländer, 1983, 

s. 39). Holländer (1983, s. 42) framhåller i sin undersökning att Det osynliga barnet har en 

handling som belyser att det är möjligt att förändras och att vinna över sina rädslor. Ninni gör 

det i berättelsen då hon till en början är osynlig, men i muminfamiljens trygga hushåll 

utvecklas Ninni och blir självsäker och når en trygghet i sitt inre vilket medför till att hon åter 
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blir synlig. Holländer (1983, s. 42) menar att händelseförloppet bidrar till att Ninni hittar sin 

”egen identitet”. Den inre resa Ninni går igenom uppmärksammas genom den yttre 

förändringen samt beskrivningen av hur Ninni växer och mognar som person (Holländer, 

1983, s. 43). Kåreland och Werkmäster (1994, s. 139) framför tankar kring Janssons 

författarskap och menar att hon genom illustration och text på ett lekfullt sätt belyser olika 

känslor och händelser. De händelseförlopp boken uppmärksammar består av ett antal dolda 

budskap som ofta handlar om en inre resa och mognad för karaktären.  

4.5.3 Gittan och gråvargarna 

Österlund (2008, s. 97) analyserar och redogör för Gittan som ”den komplexa 

bilderboksflickan”. Gittan är en stark men även en försiktig flicka med mycket känslor som 

synliggörs i de olika lekfulla miljöer flickan skildras i (Österlund, 2008, s. 98). Österlund 

(2008, s. 98) redogör för en jämförelse av Gittan och gråvargarna med den klassiska sagan om 

Rödluvan. De menar att Gittans kläder jämfört med Rödluvans, är mer obundet till genus. 

Istället för att gestalta Gittan i en klänning som förknippas med kvinnlighet, bär Gittan en 

huvtröja och byxor där den röda färgen på tröjan är det enda som kan kopplas till det mer 

kvinnliga (Österlund, 2008, s. 98, 108). Ytterligare likheter författarna belyser kring de båda 

berättelserna är att flickorna går vilse i en mörk skog och träffar på en varg respektive ett 

flertal vargar. I boken om Gittan är vargarna könsneutrala då de inte presenteras som varken 

han eller hon och de är snälla och försiktiga något som går emot synen av en verklig varg. Det 

går att anta att vargarna är av manligt kön då de kissar ståendes bakom träden i en sekvens i 

boken men de utstrålar däremot egenskaper som dras mer åt den kvinnliga stereotypen 

(Österlund, 2008, s. 98, 102).  

Österlund (2008, s. 98) påpekar att Gittan gestaltas som en ”ensamvarg” där hon enligt 

den första titelbilden i boken visar på ett osäkert kroppsspråk med handen för munnen och 

blicken riktad åt sidan. Det ger en ledtråd till hur Gittans personlighet presenteras i boken då 

hon utstrålar blyghet. Författarna belyser även pärmbilden, en bild som återkommer mitt i 

boken, där Gittan gestaltas i kontrast till den osäkra flickan. Hon utstrålar här istället makt och 

styrka då vargen ligger på marken och är undergiven Gittan som står över hen och blickar in i 

dess ögon. Ytterligare en aspekt Österlund (2008, s. 100, 102) redogör för är hur viktig leken 

är i böckerna om Gittan. Leken bidrar till Gittans utveckling, både inre och yttre, och 

berättelsen kan antas utspela sig i hennes lek. Bokens avslutande bild där Gittan står på 



 

18 
 

lekstugans tak på förskolan belyser förändringen Gittan genomgått. Hon vågade till en början 

inte göra sådant där hon kunde skada sig, men efter mötet med gråvargarna vågar hon nu 

klättra på taket. Österlund (2008, s. 101) drar paralleller till att flickor i berättelser som 

gestaltas på tak, innebär en modig och stark ”pojkflicka”, en aspekt som passar in på Gittan. 

Kokkola och Österlund (2014, s. 78) resonerar kring hur böckerna om Gittan är uppbyggda på 

ett och samma sätt där barnet är huvudkaraktären. Det är alltid barnets synvinkel läsaren får 

följa i berättelserna. Kokkola och Österlund (2014, s. 79) menar att samtliga böcker om Gittan 

belyser en flicka som inte vill bryta mot regler. Hon möter djur som hon genom leken lär olika 

saker och på samma gång utmanar sina egna rädslor och visar på ett självsäkrare 

förhållningssätt till världen.  

4.5.4 Snäll 

Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 171, 173) redogör för deras analys av boken Snäll 

där de menar att boken till stor del handlar om ett identitetsskapande och genus. Analysen be-

rör bokens framsida där de menar att Lussi bär kläder som påminner om hur flickor kläddes 

förr i tiden och att det handlar om flickans vanmakt. De belyser hur Lussi inte enbart gestaltar 

sin egen personlighet, utan gestaltar den försiktiga, blyga och ordentliga typiska flickan. 

Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 174) påpekar hur bokens framsida medför ett intryck 

av att flickan som är iklädd en rosa klänning smälter in i bakgrunden som är i samma nyans. 

Titeln på boken medför även en förförståelse av hur flickan ska uppfattas, en snäll flicka. De 

påpekar å andra sidan hur titeln även kan förvränga bilden av flickan som eventuellt inte alls 

är snäll utan det är ett förvrängt uttryck som förstärks av solarna som omringar Lussi på 

bokomslaget. Solarna belyser att något oväntat kommer att ske enligt Maagerø och Lorentzen 

Østbye (2016, s. 174). Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 175) menar att miljön som 

gestaltas i bokens början belyser det ordentliga genom raka linjer medan detaljerna i bilden 

belyser att något är på gång.  

Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 176) uppmärksammar en grå sten som före-

kommer i bilderna i bokens början som sedan syns sväva över Lussi innan hon enligt texten 

försvinner. När hon kommer ut ur väggen syns stenen återigen, enligt Maagerø och Lorentzen 

Østbye (2016, s. 181) belyser det en nystart då stenen ligger till vänster om bilden bredvid lä-

rarens ben. Sista uppslaget i boken Snäll visar en stor och stark Lussi men även hur en liten 

pojke står på höger sida av uppslaget och är på väg att plocka upp den grå stenen. Enligt 
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Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 186) kan det belysa hur det finns fler som Lussi ute i 

världen och att det är inte enbart är flickor. 

Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 177, 180) belyser hur författarna till boken 

Snäll använder olika perspektiv för att synliggöra dramatiska händelser, så som storleken på 

karaktärerna i boken. De egenskaper texten beskrev i bokens början om hur Lussi betedde sig 

blir i bokens slut något hon istället står för. Hon är smutsig och petar i näsan (Maagerø & Lo-

rentzen Østbye, 2016, s. 183). Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 186) redogör även för 

hur ett genusperspektiv genomsyrar boken då Lussi har egenskaper som ses som stereotypa 

för flickor, bland annat hennes tystlåtenhet och passivitet. Ytterligare en del i boken som för-

tydligar den röda tråden av ett genusperspektiv är att det enbart är flickor som varit osynliga 

och kommer ut ur väggen. Även kläderna Lussi bär förknippas med den stereotypa flickan då 

hon bär en rosa klänning.  

4.5.5 Ytterligare forskning 

Andersson och Druker (2008) behandlar ytterligare analyser av annan barnlitteratur än 

primärlitteraturen som behandlar genus i kläder samt en flickas tystnad. Grettve (2008, s. 27) 

menar att kläder i barnlitteratur kan ha stor betydelse ur ett genusperspektiv, något som kan 

ses som intressant i det här arbetet. Grettve (2008, s. 33, 36-38) menar att färgen på kläderna 

representerar olika betydelser och egenskaper. Rött har genom tiderna förknippats med något 

sexuellt men kan också associeras med ”blod, kärlek och passion”, den svarta färgen 

förknippas med det mörka i världen så som syndighet och ”död”. Kontrast till den betydelsen 

har den vita färgen som står för det rena och ljusa i världen. Färgen rosa har länge ansetts vara 

en typisk färg förknippad med flickor. Här kan tilläggas att klänning är ett plagg som anses 

kvinnligt medan byxor länge förknippats med män. Även Kåreland och Lindh-Munther (2005, 

s. 147) uppmärksammar hur vissa plagg belyser genus i form av färg och utseende.  

Mia Franck (2008, s. 150) redogör för en analys om tysta flickor som har betydelse i det 

här arbetet. Hon menar att den tysta flickan i barnlitteratur kan belysa antingen att flickan har 

vuxit och blivit äldre eller symboliserar kvinnans underordning. Franck (2008, s. 159-160) 

understryker att historiens tysta flicka jämfört med dagens tysta flicka innebär vissa 

skillnader. Förr hade flickor inget annat val än att vara tysta då det var normen som styrde, 

idag kan en flickas tystnad å ena sidan innebära kontroll men å andra sidan även belysa 

osäkerhet.  
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5. Analys   
Min undersökning grundar sig i hur det blyga barnet gestaltas i de fyra barnböckerna Vem ska 

trösta Knyttet?, Det osynliga barnet, Gittan och gråvargarna och Snäll. Jag lutar mig mot ge-

nusteori och olika betydelser av begreppet blyghet samt tidigare forskning som berör genus i 

barnboken, genusstereotyper samt ytterligare forskning om de specifika barnböckerna. Jag 

jämför därefter min analys av samtliga barnböcker med varandra och reflekterar över hur de 

olika tidsperioderna böckerna är skrivna under har format karaktärerna. Analysen genomsyras 

av de analysverktyg jag redogjort för i metoddelen som Vulovic (2013) och Nikolajeva (2017) 

presenterar.  

5.1 Vem ska trösta knyttet? av Tove Jansson (1960) 
Knyttet är ensam och rädd i sitt hus på natten och han saknar någon som kan trösta honom. 

Han bestämmer sig för att ge sig av. Han möter olika figurer på vägen som alla är glada och 

lyckliga tillsammans med vänner. Men Knyttet som är blyg, rädd och ensam vågar inte prata 

med någon och han står utanför gemenskapen och tittar på. En kväll hittar Knyttet en flask-

post med ett kort brev från Skruttet som är mycket rädd och ensam. Efter fyndet känner sig 

Knyttet plötsligt modig och glad och beger sig ut på havet för att rädda flickan. Under färden 

träffar han figurer som alla hälsar på Knyttet som aldrig blivit sedd förut. Resan mot Skruttet 

fortsätter genom en mörk skog och Knyttet blir för en stund rädd igen och gömmer sig. Efter 

ett tag kommer han på att han har ett Skrutt att rädda och blir återigen modig och arg. Tillslut 

når han sitt mål och möter den förskräckliga Mårran som skrämmer Skruttet. Knyttet är inte 

rädd och han biter Mårran i svansen. Två ensamma, rädda och blyga figurer har nu hittat 

varandra och de lever lyckliga i alla sina dagar. 

5.1.1 Analys 

Huvudperson i boken är Knyttet som jag har analyserat som det blyga barnet. Knyttets namn 

är varken typiskt manligt eller kvinnligt men han benämns med han. I texten beskrivs Knyttet 

som en ensam, blyg och rädd person. Egenskaper som ofta förknippas som kvinnliga 

(Nikolajeva, 2017, s. 193). Han bryter därmed till en början mot de genusnormer för tiden då 

boken skrevs, då han är en pojke som är rädd, blyg, försiktig, tystlåten, och passiv, vilket 

enligt Hedlin (2010, s. 22) kan leda till en problematik då den som står utanför normen och 

inte beter sig som alla andra kan mötas av negativa konsekvenser. Knyttet bemöts negativt av 
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resterande karaktärer som inte vill ha med honom att göra eftersom han inte vågar konversera 

eller vara nära de andra, vilket bidrar till ensamhet. Det understryks i texten då berättaren 

beskriver att hans blyghet stoppar honom och gör att han gömmer sig. Blygheten resulterar i 

rädsla och ensamhet. Knyttets blyghet gestaltas i hans osäkra kroppsspråk och förstärks i 

mötet med andra. Han håller sig i bakgrunden och vågar inte konversera med någon. Hans 

utseende beskrivs i bild och hans rosa kinder förmedlar även de blyghet (Gren Landell, 2010, 

s. 11; Alm, 2006, s. 13). Knyttet har en lång grå kappa och en grå hatt på sig. Han bär med sig 

en kappsäck med en rosa ros med gröna blomblad på.  

Enligt Hirdman (2001, s. 72) har kläder länge haft en stor betydelse i genusarbetet och 

byxor är ett av flera plagg som länge förknippats med mannen. Byxor går inte urskilja på 

Knyttet då han är klädd i en sorts kappa och om texten inte hade avslöjat att Knyttet är en 

pojke hade jag kunnat anta att Knyttet är en flicka då kläderna inte är typiskt manliga. Kappan 

kan misstas för en klänning och likaså väskan kan enligt normen tas för en tjejväska då den är 

prydd med en färgglad blomma. Enligt Hirdman (2001, s. 72) är en hatt däremot ett 

genusstereotypiskt plagg för män något Knyttet bär. I sin analys av texten skriver Nikolajeva 

(2000, s. 151) att berättelsen skildrar Knyttets inre mognad då han i början av boken ser rädd 

och osäker ut och att ett antal händelser medverkar till att Knyttet tillslut gestaltas som modig, 

stark och glad. Egenskaper som enligt Nikolajeva (2017, s. 192–193) ses som mer manliga. 

Knyttet beskrivs nu både i text och bild som självständig, aktiv, skyddande, stark, tävlande, 

hård och till och med aggressiv. 

Knyttet påbörjar sitt äventyr då han är rädd för mörkret och ensamheten som tynger 

honom, vilket bidrar till att han efter en önskan att känna samhörighet hittar en flaskpost. 

Brevet i flaskposten är slitet och inte helt läsbart och avslöjar inte om det är en han eller hon 

som skrivit. Knyttet antar dock genast att brevet är skrivet av en flicka. De ord brevet består 

av uttrycker milda, emotionella och sårbara känslor, något som kan förknippas med de 

kvinnliga genusstereotypa egenskaperna Nikolajeva presenterar (2017, s. 193). Enligt 

Kortenhaus och Demarest (1993, s. 220-221) är det vanligt att en kvinnlig karaktär i 

barnlitteratur är passiv och beroende av andra, något brevet tydligt visar att Skruttet är. Att 

Skruttet är en flicka får varken Knyttet eller läsaren reda på förens hon senare gestaltas i bild 

iförd en vit klänning, med långt blont hår och benämns som en hon.  
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I början av berättelsen är Knyttet tydligt placerad i utkanten av en bild som är fylld av 

färgglada och muntra figurer. Enligt Nikolajeva (2000, s. 151) belyser placeringen av Knyttet 

i bilden hur ensam och utanför han är. Texten förstärker hans känslor genom att beskriva hans 

blyghet och ensamhet. Efter händelsen med flaskposten gestaltas Knyttet istället i mitten av 

alla figurer som ser honom och pratar med honom. Han är trots det fortfarande väldigt liten i 

kontrast till träd och andra figurer i ytterligare ett antal bilder. Vid ett tillfälle tar Knyttet ett 

steg tillbaka i sin förändring och blir återigen rädd och skogen ser skrämmande ut med höga 

trädstammar bredvid den lilla figuren. Nästkommande bilduppslag i boken är färgmässigt lika 

grå och skrämmande som innan och Knyttet ses som liten i jämförelse med Mårran som är 

lika hög som bergstopparna. 

 Nettervik (2002, s. 88) påpekar hur färgen i berättelsen om Knyttet belyser kontrasten 

mellan det skrämmande och det trygga något hon menar är återkommande för Janssons 

illustrationer. Knyttet som i mötet med Mårran förändras både inuti och utanpå då hans 

ansiktsuttryck och kroppsspråk utstrålar mod, styrka, aggressivitet och självständighet. Hans 

kappa är inte längre ljusgrå utan helt svart, något som belyser förändringen ytterligare. Att 

Knyttet har mörka kläder på sig förstärker ytterligare synen kring hur genus kan förstärkas 

genom kläderna. När Knyttet har räddat Skruttet står de bredvid varandra på en blommande 

äng, och de belyser näst intill varandras motsatser i form av utseende. Knyttet är iklädd den 

svarta kappan som fortfarande är svart men inte lika kompakt som innan. Skruttet är däremot 

iklädd en vit klänning i sådan form att den kan förknippas med hur flickor kläddes förr i tiden. 

Deras frisyrer och klädnader belyser skillnad i form av manligt och kvinnligt. Båda 

karaktärerna utstrålar däremot försiktighet och en återhållsam glädje. Enligt Nikolajeva (2000, 

s. 151) och hennes analys av boken menar hon att närbilden av Knyttet och Skruttet på ängen 

belyser ”en starkare självkänsla”. Knyttet som hittills gestaltats som en liten figur i skillnad 

till den resterande miljön är nu i samma storlek som Skruttet och de båda är större än miljön 

de befinner sig i. Knyttet uppfattas som blyg i mötet med Skruttet men när hon visar sina 

känslor och släpper sin blyghet gör även han det. Alm (2006, s. 13) påpekar att blyghet inte 

behöver vara något ständigt utan kan visa sig på olika sätt under olika perioder eller tillfällen. 

Berättelsen Vem ska trösta Knyttet? har ungefär samma dramaturgi som en klassisk 

saga, där en hjälte av manligt kön ska rädda en prinsessa och att de sedan lever lyckliga i alla 

sina dagar. Tankarna går även till Hirdmans genussystem där hon menar att män och kvinnor 



 

23 
 

hålls isär genom makt och överordnad (Hirdman, 2001, s. 5). Knyttet, pojken, är hjälten i be-

rättelsen och Skruttet, flickan, är offret som vill bli räddad. Här går tankarna återigen till Hird-

man (2001, s. 80) som redogör för ”den naturliga ordningen”. Det innebär att mannen är den 

som tar hand om kvinnan eftersom han har en högre maktposition i samhället och hon är den 

svagare individen. Här kan tilläggas att det i berättelsens början är Knyttet som vill bli om-

händertagen och accepterad. Då han sedan ska rädda Skruttet blir han automatiskt accepterad 

av de andra karaktärerna då han nu är modig och stark. Ytterligare aspekter att framhäva i 

analysen av Knyttet är att det inte förekommer några vuxna som varken tar hand om eller be-

stämmer över honom. Kåreland och Lindh-Munther (2005, s. 130–131) uppmärksammar hur 

avsaknaden av vuxna kring pojkar i barnlitteraturen belyser att ”pojkar oftast ges större frihet 

och större handlingsutrymme än flickor”. Knyttets frihet gör att han lämnar sitt hem för att 

hitta en tryggare plats i livet. Det är dock inte i samband med flykten från huset Knyttet för-

ändras då han fortfarande är lika ensam som tidigare utan det är först när han hittar flask-

posten som det sker en förändring (Kåreland & Werkmäster, 1994, s. 55).  

5.2 Det osynliga barnet av Tove Jansson (1962) 
En dag får muminfamiljen besök av Tooticki och en osynlig, blyg liten flicka som behöver 

hjälp att bli synlig igen. Flickan heter Ninni och är osynlig eftersom hon blivit skrämd av tan-

ten hon bott hos. Muminmamman blandar ihop mormors gamla huskur för att hjälpa flickan 

och hon börjar synas lite men bleknar så fort någon påminner henne om tanten. Ninni är hjälp-

sam och ordentlig och familjens kärlek gör att Ninni sakta börjar synas allt mer. Muminmam-

man ser att Ninni har en tråkig snusbrun klänning på sig och hon syr en ny, vacker röd klän-

ning till Ninni och hon syns ytterligare lite. Ninni som hittills inte sagt ett ord tackar och fa-

miljen blir alldeles till sig. Mumintrollet och lilla My försöker lära henne att leka, men det är 

svårt för Ninni är alldeles för väluppfostrad och ordentlig och de ger snart upp.  

En dag går familjen till havet men Ninni är rädd och håller sig på land. De andra står på 

bryggan och pappan bestämmer sig för att skoja lite med mamman för att roa barnen. Plötsligt 

hörs ett tjut då Ninni har sprungit fram och bitit pappan i svansen för att rädda Muminmam-

man. Ninni skriker på pappan och plötsligt är hela flickan synlig. Pappan blir grinig och hal-

kar plötsligt ner i vattnet och Ninni skrattar som hon aldrig gjort tidigare. 
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5.2.1 Analys 

Huvudkaraktär i boken är Ninni som jag har analyserat som det blyga barnet. Ninni benämns 

som en hon och har ett tjejnamn. Ninni beskrivs som blyg, rädd och skrämd i texten men hon 

är ett mycket ordentligt barn som vill hjälpa till med hemmets sysslor. Hon pratar inte till en 

början men tillslut pratar hon med en artig och pipig röst. Ninni är en osäker flicka som var-

ken skrattar eller leker. Enligt Franck (2008, s. 150) kan en flickas tystnad ha flera betydelser 

då det kan handla om mognad och kontroll. Det kan också belysa kvinnans ”minskade hand-

lingsutrymme”. En aspekt som passar in på karaktären Ninni då hennes osynlighet är en kon-

sekvens av den psykiska nedbrytningen den elaka tanten har förmedlat. En av flera förkla-

ringar till innebörden av att vara blyg handlar om att den blyge känner osäkerhet och känner 

sig utlämnad något Ninni antagligen känt under en lång tid. Ninnis osynlighet kan ses som en 

metafor för blyghet. Ytterligare aspekter kring blyghet Ninni visar upp som syns under vistel-

sen hos muminfamiljen har med hennes psyke att göra. Ninni är rädd för att göra fel och inte 

uppnå rollen som en duktig flicka. Därav hämmas Ninni socialt på grund av tankar om henne 

själv och rädsla för vad andra personer tycker om henne (Besic, 2009, s. 15). Det kan vara en 

förklaring till varför Ninni beter sig som hon gör i muminfamiljens sällskap då Ninnis tidigare 

erfarenheter har lett till att hon vill vara ordentlig, arbeta hårt och vara alla till lags, speciellt 

Muminmamman, vilket visar sig under berättelsens gång. Kåreland och Lindh-Munther 

(2005, s. 134) påpekar att det belyser en stereotypisk flickroll. Gestaltningen av den goda 

mamman är enligt Nikolajeva (2017, s. 168) samt Steyer (2014, s. 173) en stereotyp i barnlit-

teratur. Även Ninni ses som genusstereotyp både i sina handlingar som en lugn och ordentlig 

flicka och i sitt utseende med rosett i håret och klänning (Connell & Pearse, 2015, s. 141–142; 

Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 147). 

Omslagsbilden avslöjar att Ninni är en försiktig flicka som enligt bilden trippar fram på 

tå medan lilla My springer självsäkert bredvid. Enligt Besic (2009, s. 15) kan ansiktet avslöja 

en hel del om blyghet bland annat i form av rodnad och en flackande blick. Men inte i det här 

fallet då Ninnis ansikte är osynligt till slutet. Blyghet kan vara något man föds med men det 

behöver inte betyda att barnet är kroniskt blyg i alla situationer utan en specifik situation kan 

framhäva blygheten, som i Ninnis fall (Gren Landell, 2010, s. 11). 

I slutet av berättelsen sker en händelse som påverkar Ninnis uppförande. Ninni går från 

att vara passiv, försiktig och blyg, som enligt Nikolajeva (2017, s. 193) belyser kvinnlighet, 

till att aktivt rädda mamman från pappans bus, något Ninni såg som en obehaglig händelse. 
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Ninni blir arg och belyser det både i sitt kroppsspråk och med sin röst. När ytterligare en hän-

delse utspelar sig och pappan trillar i sjön skrattar Ninni istället. Hon skrattar så högt att 

Tooticki jämför henne med lilla My. Lilla My är en stark flickkaraktär som i sin gestaltning 

bryter mot genusstereotypen. Jämförelsen Tooticki gör mellan Ninni och lilla My belyser 

skillnaden mellan de båda karaktärernas egenskaper. Då Ninni tidigare förknippats med 

kvinnliga egenskaper enligt Nikolajevas schema för genusstereotyper och nu anses bryta mot 

bestämmelsen av hur en flicka ofta beter sig (Nikolajeva, 2017, s. 193). Holländer (1983, s. 

42) redogör i sin analys för hur Ninnis förändring syns utseendemässigt då hon går från att 

vara osynlig till att bli synlig samt den inre förändringen då hon går från att vara en blyg och 

rädd till att utveckla självsäkerhet i sin utveckling mot sin egen identitet. 

5.3 Gittan och gråvargarna av Pija Lindenbaum (2000) 
Gittan är på förskolan. Hon är försiktig i leken och vill inte göra sådant som kan vara farligt. 

En dag är barngruppen i skogen och plockar löv men plötsligt tappar Gittan bort de andra. 

Hon försöker gå tillbaka till förskolan men hamnar istället längre in i skogen där hon möter en 

grupp gråvargar. Gittan vill leka med vargarna med de vill inte göra något där de kan riskera 

att skada sig och de vill hellre lata sig. Till slut leker de en liten stund och de klättrar i träd, 

men vargarna vågar inte ta sig ner så Gittan får hjälpa dem ner. Framåt kvällen kryper Var-

garna och Gittan ihop och sjunger sorgliga sånger innan de somnar. Nästa morgon går Gittan 

tillbaka mot förskolan igen och vargarna följer henne så långt de vågar.  

5.3.1 Analys 

Huvudkaraktär i boken är Gittan som jag har analyserat som det blyga barnet. Hon har ett tjej-

namn och benämns som en hon. Första sidan i boken visar Gittan med ett osäkert kroppsspråk 

och ett ansiktsuttryck som uttrycker rädsla. Österlund (2008, s. 98) framhåller att  

”Vinjettbilden introducerar Gittans försiktiga sida i kontrast till pärmbilden som betonar hen-

nes mod och styrka”.  

Omslagsbilden ger en ledtråd kring Gittans egenskaper som en stark tjej då hon utstrålar 

ett maktövertag och bokens titel förmedlar även den att det är Gittan som är huvudperson och 

har övertag då hennes namn står i versaler och i lysande blått medan gråvargarna står i grått 

med gemener. Bilden på omslaget återkommer under berättelsens gång och har enligt Öster-
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lund (2008, s. 98) att göra med att förstärka bilden av hur stark och modig Gittan är. De egen-

skaper bokomslaget avslöjar om Gittan går sedan i kontrast med andra egenskaper då boken 

börjar beskriva henne som blyg i både text och bild. Gittan beskrivs i berättelsens text som en 

tjej som nästan inte vågar någonting och inte vill göra saker som är farligt, där hon kan skada 

sig eller råka ut för något obehagligt. Hon vill ha kontroll. Gittans beteende upprätthåller sy-

nen på flickan som lugn, passiv och ordentlig som figurerat som norm under lång tid (Niko-

lajeva, 2017, s. 191-192). Gittans utseende beskrivs i bilderna och hon har små ögon, fräknar, 

rödrosiga kinder och en orolig uppsyn. Gittans osäkra kroppsspråk, flackande blick, rödrosiga 

kinder, tystnad och den självmedvetenhet hon har som även visar att hon har brist på själv-

känsla är några av de tecken en blyg person kan visa (Alm, 2006, s. 11, 13). 

Placeringen av Gittan i bilderna visar till en början hennes utanförskap då hon står utan-

för gruppen de tillfällen det är lek. Hon står ensam en bit bort från de andra barnen förutom 

vid det tillfället då de alla går tillsammans mot platsen som är deras mål. Längre in i berättel-

sen är Gittan mer centrerad i bilderna. Karaktärens placering och storlek i bilderna belyser ka-

raktärens egenskaper och handlar enligt Nikolajeva (2000, s. 151) om karaktärens inre föränd-

ring. Österlund (2008, s. 98) menar att Gittan är en ”ensamvarg” som ses som annorlunda.  

Miljön kring Gittan beskrivs tydligt i bokens bilder och förändras efter hand. Vulovic (2013, 

s. 66) understryker hur viktig miljön är i analysarbetet av en karaktär. Den miljö Gittan befin-

ner sig i har att göra med Gittans förändring. Till en början är hon osäker, rädd och blyg vilket 

även visas i omgivningen, därefter går hon vilse och rädslan blir starkare och skogen runt om-

kring henne blir mörkare. Österlund (2008, s. 99) påpekar hur Gittans osäkerhet och rädsla 

förstärks genom de höga, stora träden runt den lilla flickan som står mitt emellan träden vilket 

förstärker den hotfulla känslan. När Gittan sedan träffar gråvargarna förändras miljön och blir 

mer färgglad, lekfull och ljusare trots att hon fortfarande befinner sig i samma skog som in-

nan. Kontrasten av miljöns gestaltning före och efter mötet med vargarna är stor. Även Git-

tans kroppsspråk förändras och hon gestaltas lekfull och livligare än tidigare. Nu är det istället 

vargarna som har den osäkra och blyga gestaltningen då Gittan har maktövertaget som även 

bokomslaget förmedlar. 

Gittans utseende är inte genusstereotypt då hon är klädd i byxor som länge ansetts man-

ligt då det förr i tiden enbart var män som fick använda byxor och flickor skulle ha klänning. 

Hennes hårspänne i håret pekar dock mot det kvinnliga då håraccessoarer är något kvinnor 
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ofta bär (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 147). Trots typiskt manliga kläder enligt genus-

normen är färgen på tröjan en kontrast till det manliga då den är röd och enligt normen en mer 

kvinnlig färg (Connell & Pearse, 2015, s. 141). Österlund (2008, s. 98) förknippar Gittan med 

sagan om Rödluvan. Den röda huvtröjan speglar den klassiska Rödluvans kläder med ett mer 

genusneutraliserat inslag. Hon nämner även likheten i att båda flickorna möter på vargar som i 

Gittans fall är snälla vargar till skillnad mot vargen i Rödluvan. Gråvargarna benämns varken 

som hon eller han men Nikolajeva (2017, s. 193) påstår att då mannen är normen i samhället 

förstärker det känslan av att något som ej är könsbestämt automatiskt ter sig manligt. Enligt 

Hirdman (2001, s. 59) handlar hierarkin i samhället om att männen regerar och innebär att 

vargarna egentligen borde ha övertaget över den lilla flickan. Boken om Gittan går emot det 

och de egenskaper vargarna beskrivs med är enligt Nikolajeva (2017, s. 192–193) mer kvinn-

liga egenskaper då de beskrivs som rädda, försiktiga och blyga bland annat. 

Gittans äventyr belyser en flicka som får ökat självförtroende. Det är en berättelse om 

ett maktbyte då vargarna i Gittans sällskap uppvisar de egenskaper Gittan hade tills hon gick 

vilse. Österlund (2008, s. 101) poängterar hur den allra sista bilden i boken där Gittan står på 

taket och utstrålar glädje och styrka är en kontrast till hur Gittan gestaltades i bokens första 

bild där hon utstrålar osäkerhet och blyghet. Mötet med gråvargarna har bidragit till Gittans 

förändring från att vara en försiktig flicka som inte vågar klättra på tak till att tillslut våga och 

vilja. Österlund (2008, s. 101) menar att flickor som står på tak i barnlitteratur gestaltar en 

”pojkflicka” som innebär en modig och stark flicka. Slutligen redogör Kokkola och Österlund 

(2014, s. 78-79) för Gittans beteende i deras analys av samtliga Gittanböcker där de menar att 

hon är en flicka som inte vill bryta mot regler utan handla på ett sådant sätt som upprätthåller 

synen av en duktig flicka. De anger även hur Gittan genom leken och i mötet med olika djur 

lär sig saker och utmanar sina rädslor samtidigt som hon visar en tydlig självsäkerhet hon inte 

visat tidigare.   

5.4 Snäll av Gro Dahle och Svein Nyhus (2008) 
Lussi är en tyst och snäll flicka som gör precis som hon ska. Hon är renlig och prydlig, den 

raraste flickan på jorden. Men Lussi är så tyst att hon en dag försvinner. Alla letar efter henne 

överallt, men Lussi är fast inne i väggen där hon varken syns eller hörs. Hon har fastnat i sitt 

leende och kan inget göra. Plötsligt känner Lussi ett pirr i kroppen och leendet spricker och 
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hon skriker. Lussi blir alldeles vild och hon syns och hörs mer än hon någonsin har gjort tidi-

gare. Strax därefter hörs det ljud från väggen och fler flickor kommer ut ur väggen. Lussi är 

en duktig flicka som räddade alla de tysta själarna som fastnat i väggen.  

5.4.1 Analys 

Huvudkaraktär i boken är Lussi som jag har analyserat som det blyga barnet. Lussi benämns 

som en hon. Bilden av henne är genusstereotyp då hon har en ljusrosa klänning och rosetter i 

håret uppsatt i två tofsar. Rosa är en färg som förknippas med flickor (Grettve, 2008, s. 36). 

Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 173) hävdar i sin analys av Lussi att de kläder hon 

bär påminner om hur flickor kläddes förr i tiden. Den strama klädseln kopplas samman med 

vanmakt och de menar att gestaltningen av Lussi representerar inte enbart Lussis egenskaper 

utan den försiktiga, blyga och ordentliga urtypiska flickan. Även Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003, s. 36) menar att Lussis egenskaper följer normen kring den duktiga flickan då Lussi be-

skrivs som den raraste flickan på jorden, prydlig, ordentlig, väluppfostrad och en renlig flicka 

som skriver fint, nickar och ler vid rätt tillfälle och räcker upp handen när hon ska. De egen-

skaper och karaktärsdrag Lussi beskrivs med i början av boken är typiskt tjejiga. Det är mjuka 

och en aning nedvärderande beskrivelseord, vilket stämmer överens med Hirdmans teori om 

genussystemet i samhället. Att mannen beskrivs som den starka, aktiva, den som har kontroll 

och makt medan flickan beskrivs som den svaga, passiva, anpassningsbara och milda 

(Hirdman, 2001, s. 48). Egenskaper som påminner om de ord Nikolajeva (2017, s. 193) menar 

är stereotyper för manligt och kvinnligt. 

Bokomslaget är rosa med gula solar och i mitten står Lussi. Hennes försiktiga utstrål-

ning och ljust rosa klänning gör att hon nästan smälter in i det rosa bokomslaget. Huvudet 

med tofsarna i håret gör att hon har ungefär samma form som solarna. Det medför ytterligare 

känsla av att Lussi försvinner in i bakgrunden. Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 174) 

menar att solarna på bokomslaget representerar att något oväntat kommer att ske. Bokomsla-

get ger läsaren en skymt av Lussis personlighet då hon utstrålar osäkerhet med sitt kropps-

språk och händerna ser fumliga och nervösa ut där hon har placerat dem. De röda fläckarna på 

kinderna tillsammans med hennes ansiktsuttryck uttrycker blyghet. Lussis blyghet beskrivs 

inte i texten utan syns enbart i kroppsspråket samtidigt som de rodnande kinderna och hennes 

tysthet avslöjar att hon är en blyg flicka (Gren Landell, 2010, s. 11; Alm, 2006, s. 13). Zim-

bardo (1982, s. 15–16) uppmärksammar olika sorters blyghet. Han menar att ett barn kan lära 



 

29 
 

sig att hantera de känslor som uppstår vid blyghet. Det kan innebära att barnet känner obehag 

i mötet med andra människor men kan fortfarande ingå i ett samtal utan att begränsas på 

grund av sin blyghet. Lussi visar det då hon kan svara på frågor om någon tilltalar henne.  

I boken gestaltas Lussi ur ett annat perspektiv än de andra karaktärerna i den miljö hon 

vistas i. Bipersonerna är till en början mycket stora, det kan belysa att det är vuxna gestalter 

men enligt Vulovic (2013, s. 66) analytiska verktyg handlar flickans storlek jämfört med de 

andra om att förstärka synen av Lussi som en passiv, liten flicka och visa på de andra karaktä-

rernas övertag över flickan. Ytterligare en aspekt är flickans ensamhet som gestaltas då hon 

sitter i soffan mellan sina föräldrar. Föräldrarna är stora och långa och har båda näsorna djupt 

ner i böcker och tidningar och ser inte ut att ägna en tanke åt Lussi som sitter där emellan. 

Trots det ler Lussi eftersom det är så samhället förväntar sig att hon ska bete sig. Maagerø och 

Lorentzen Østbye (2016, s. 175-176) uppmärksammar hur Lussis leende är mer en grimas och 

att texten på uppslaget tillslut säger att Lussi en dag bara försvann. De menar att de föregå-

ende sidorna byggs upp i form av raka linjer och rutnät som sedan går in i Lussi när hon sitter 

i soffan. Hon är nu ett med bakgrunden och det ordningsamma i bilderna går i kontrast med 

små detaljer som pekar mot att något är på väg att hända. Även nästa uppslag visar på flickans 

ensamhet då hon knappt syns när hon sitter i skolan bakom de andra barnen. Det förstärks yt-

terligare i texten som beskriver att de glömmer henne, både föräldrarna, klasskamraterna och 

läraren.  

Nikolajeva (2000, s. 151) menar att när en karaktär gestaltas som liten i jämförelse med 

den resterande miljön och även placeras på specifika platser i bokuppslaget så som på kanten 

eller i bakgrunden visar det på ensamhet och utanförskap samt belyser karaktärens känslor 

och egenskaper. Lussi är en tyst flicka som enbart pratar när hon blir tilltalad vilket visar på 

ett minskat handlingsutrymme något Franck (2008, s. 150) menar är vanligt i barnlitteratur. 

Hon poängterar dock att flickorna i dagens litteratur har möjlighet att kontrollera sin tystnad 

och röst betydligt mer än den äldre litteraturens flickor (Franck, 2008, s. 159-160). Lussi väl-

jer att bryta sig loss från tystnaden och gör uppror mot de vuxnas förväntningar. Hon beskrivs 

då istället som en lortig, högljudd och vild flicka och de tidigare milda personlighetsdragen 

byts ut mot hårdare drag och även bilden av henne förändras på så sätt att hon ser skitig ut och 

håret spretar åt alla håll. Hennes kroppsspråk är förändrat och hon står bredbent. Bilden av 

Lussi som en liten flicka förändras då hon täcker hela sidor av boken och perspektivet ändras 
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då hon är större eller lika stor som de andra personerna i boken. Det belyser hennes inre för-

vandling och ökade självförtroende. Bikaraktärerna gestaltas som rädda och förvånade över 

hennes våldsamma beteende då det är något oväntat som sker, något som anses onormalt vil-

ket medför reaktioner (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003, s. 43–44). Hon beskrivs därefter 

trots allt som en duktig flicka. Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 183) redogör för i sin 

analys hur de egenskaper Lussi besitter i bokens slut står i kontrast med hur hon betedde sig i 

början av boken. I bokens avslutande del är det är anmärkningsvärt att det enbart är flickor 

som kommer ut ur väggen tillsammans med Lussi. Besic (2009, s. 24) menar däremot att en 

större andel flickor än pojkar är blyga, något som boken Snäll speglar. Även Alm (2006, s. 

26) påpekar hur samhällets syn på blyghet handlar om att det anses mer acceptabelt för en 

flicka att vara blyg eftersom flickor enligt normen är lugna medan pojkar är tvärtom.  

5.5 Jämförande analys av barnböckerna 
För att knyta ihop säcken har jag valt att belysa delar ur analysen kring de blyga barnen och 

jämföra det med varandra. En aspekt att förhålla sig till i jämförelsen är att Det osynliga bar-

net inte är en bilderbok som de resterande tre barnböckerna. Ninnis utseende och kroppsspråk 

är därför inte illustrerat som de resterande karaktärerna. 

Karaktärerna jag har analyserat är alla blyga barn som gestaltas på olika sätt. Knyttet 

och Ninni beskrivs som blyga i texten medan Gittan och Lussi enbart utstrålar blyghet genom 

kroppsspråk och deras tystnad. Ansiktet avslöjar mycket om barnens blyghet med rödrosiga 

generade kinder, flackande blickar och osäker utstrålning. Det går inte att utläsa från Ninni då 

hennes ansikte enbart visas i slutet. Ninnis blyghet visas enbart genom beskrivningen av 

henne i texten medan de andra barnen avslöjar blyghet genom kroppsspråket. Betydande i 

gestaltningen av blyghet är även var karaktärerna befinner sig i bokens bilder. Karaktärens 

placering belyser egenskaper samtidigt som karaktärens storlek i bilderna belyser en inre 

förändring (Nikolajeva, 2000, s. 151). Gittan och Knyttets placering i bilderna visar tydligt 

deras utanförskap. Gestaltningen av Lussi visar inte på ett tydligt utanförskap utan snarare en 

ignorans från resterande karaktärer. Hon är bortglömd. Samtliga karaktärer ses som osynliga 

på olika vis något som kan ses som en metafor för blyghet. Ninni går från osynlig och passiv 

till att bli synlig och aktiv medan Knyttet går från ensam, utanför och rädd till att synas, höras 

och ses som modig. Även Lussi går från tyst och ignorerad till att bli högljudd och i centrum 
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för allas uppmärksamhet och Gittan går från rädd och försiktig till modig och lekfull. Alla har 

på ett sätt varit osynliga och blir sedan synliga i och med olika händelser. 

Tystnad är återkommande i alla fyra barnböckerna och är en egenskap som förknippas 

med blyghet. Lussis tystnad ses som annorlunda än de andras då hon svarar ordentligt på 

tilltal och frågor vilket Zimbardo (1982, s. 15–16) menar handlar om kontroll. Lussi har lärt 

sig att inte begränsas av sin blyghet utan kan svara på tilltal trots osäkerhet och 

obehagskänslor. Ninni och Knyttet vågar inte konversera förrän de genom en förändring 

känner sig trygga i den miljö de befinner sig i. Samtliga blyga barn genomgår en förändring, 

både yttre och inre, som belyses både i text och bild. De är till en början små i jämförelse med 

resterande karaktärer och miljön kring barnet. Knyttet och Lussi förändras drastiskt och blir 

större i senare delen av böckerna något som inte märks på Gittan och inte heller Ninni. Att 

karaktären gestaltas som större förmedlar dess utveckling av självkänslan enligt Nikolajeva 

(2000, s. 151) likaså för Ninni när hon plötsligt är helt synlig. Miljön kring Gittan förändras i 

takt med hennes egen inre förändring likaså för Knyttet. Den vars inre utveckling gestaltas 

som mest är Gittans. Miljön förändras i färg, mörker och ljus samtidigt som hennes 

kroppsspråk går från osäkert till lekfullt och hon utstrålar makt. Lussi genomgår även hon en 

förändring som syns tydligt då hon plötsligt blir så stor att hon tar över en hel sida i boken, 

från att ha varit väldigt liten och blek. Ninnis förändring är inte lika stor som de andra 

karaktärernas då hennes handlande och egenskaper är desamma igenom hela berättelsen 

förutom precis i slutet då hon plötsligt gör något oväntat. Ninnis yttre förändring 

uppmärksammas mer än den inre trots att berättelsen till stor del handlar om den trygghet hon 

saknar som i mötet med muminfamiljen utvecklas.  

Att böckerna är skrivna under olika tider är till viss del framträdande. Berättelsen om 

Det osynliga barnet och dess karaktärer gestaltas stereotypt för den tiden med ett undantag för 

att pappan är med i hemmet och inte ute på arbete. Förutom det är alla karaktärerna och 

speciellt Ninni stereotyper för 60-talets könsroller som ännu inte hunnit influeras av 

genusdebatten. Knyttet däremot skulle kunna vara ett resultat av 60-talets kritik kring 

genusstereotyper då Knyttet till en början är en pojke som beskrivs med egenskaper som rädd, 

blyg, försiktig, tystlåten, och passiv. Egenskaper som hittills enbart gestaltats av kvinnor då 

män är starka och hårda (Kåreland & Lindh-Munther, s. 114). Knyttets förändring från en 

blyg pojke till en modig pojke kan sägas bryta normen då det enligt genussystemet är männen 
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som är de överordnade som räddar de svaga och underordnade kvinnorna (Hirdman, 2001, s. 

5). Gittan är en produkt av den genusforskning som pågått fram till nu då hon utmanar 

genusnormen genom att vara den som har makten över vargarna som istället är rädda och 

försiktiga. Boken om Lussi däremot upprätthåller synen på flickan som passiv, försiktig, 

sårbar, vacker och osäker medan Gittan bryter mot genusnormen och visar på makt, styrka, 

aktivitet och visar på en självständighet som inte Lussi uttrycker (Nikolajeva, 2017, s. 193). 

Två böcker skrivna på 2000-talet förmedlar också de olika bilder av genus. Gittan är ett 

sådant barn som vänder på de stereotypa rollerna utan att på något sätt förvirra och parodiera 

bilden av en stark flicka. Boken om Lussi däremot upprätthåller stereotypen att flickor är 

blyga då det enbart är blyga flickor som syns i berättelsen och hon behandlas på ett visst sätt 

av sin omgivning. Den dramatiska förändring Lussi genomgår kan dock ses som en revolt 

som belyser barnets frigörelse från de vuxnas förväntningar.  

De blyga barnen i de olika berättelserna är lika varandra i det hänseendet att de alla 

genomgår en slags förändring. Vissa mer än andra. Förändringen påverkar synen kring det 

blyga barnet som inte längre uppfyller de kriterier blyghet innebär. Enligt Nikolajevas (2017, 

s. 193) schema för kvinnliga och manliga stereotyper beskrivs samtliga barn med kvinnliga 

egenskaper i början och därefter med manliga egenskaper efter förändringen. Det enda 

undantaget är Ninni som i slutet av berättelsen fortfarande har samma egenskaper men hennes 

blyghet hamnar i bakgrunden då hon handlar på ett sätt hon tidigare inte vågat. Karaktärerna 

Lussi, Gittan och Knyttet är dynamiska personer som under berättelsens gång förändras 

genom ett beslut som tas (Nikolajeva, 2017, s. 166–167) medan Ninni inte genomgår någon 

större förändring. Samtliga berättelser består av en rad händelser som bidrar till att 

karaktärerna genomgår en inre mognad i samband med att utveckla den egna identiteten. Den 

inre resan gestaltas både genom den yttre förändringen samt beskrivningen av karaktärens 

förändring. 
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6. Diskussion  
Min analys av de blyga barnen i de fyra barnböckerna Det osynliga barnet, Vem ska trösta 

Knyttet?, Snäll samt Gittan och gråvargarna har resulterat i information om hur det blyga 

barnet gestaltas. Jag kommer här diskutera resultatet, dra slutsatser samt återkoppla till inled-

ningens normkritiska arbete.  

En av flera slutsatser är att blyghet inte gestaltas på samma sätt för alla. Mina analysre-

sultat kring barnens olikheter i deras blyghet överensstämmer med den forskning jag redogjort 

för. Gren Landell (2010, s. 11) hävdar att blyghet är en egenskap som tydliggörs i olika situat-

ioner och på olika sätt, något ytterligare ett flertal forskare påpekar. Alm (2006, s. 13) menar 

att kroppsspråk kan avslöja blyghet, även barnets beteende i form av ögonkontakt, tystnad och 

stammande kan ses som egenskaper för blyghet såväl individens egna tankar och självmedve-

tenhet. De olika aspekterna kring blyghet överensstämmer med barnens blyghet i barnböck-

erna då samtliga av de blyga barnen uppvisar en eller flera av egenskaperna för blyghet. Git-

tan och Lussis blyghet tydliggörs i deras kroppsspråk, även Knyttet utstrålar blyghet i kropps-

språket men främst genom placeringen i bilderna som understryker hans ensamhet (Niko-

lajeva, 2000, s. 151). Ninni däremot presenteras som blyg av Tooticki men hon är även osyn-

lig, vilket kan belysa hur blygheten har tagit kontroll över Ninni.  

I arbetet med litteraturanalysen uppmärksammade jag hur viktigt det är att se bortom det 

uppenbara då texten belyser en del av det som går att utläsa om karaktären medan bilderna 

och bokens dolda budskap belyser desto mer. De karaktärer vars utseende och ansikte syns, 

tydliggör blygheten i form av rödrosiga kinder och en osäkerhet som speglas i ansiktet. Samt-

liga barn gestaltas på olika sätt med olika utseenden, beteenden och miljö de vistas i. Berättel-

serna har alla olika handlingar, men trots det är barnens identitetssökande avgörande. En åter-

kommande egenskap i böckerna som samtliga av de blyga barnen jag analyserat innehar är 

tystnad. Tre av fyra barn hämmas av sin tystnad. Knyttet är ensam och utanför på grund av att 

han inte vågar prata med andra. Gittan är tyst och försiktig i förskolans gemenskap medan hon 

i den trygga leken med vargarna pratar och vågar sådant hon tidigare inte vågat. Även Ninnis 

tystnad handlar om att hon känner sig otrygg. Lussi är den enda av barnen vars tystnad hand-

lar om kontroll. Hon svarar artigt på tilltal trots sin blyghet något Zimbardo (1982, s. 15-16) 

menar att en del gör då de har kontroll över sin blyghet och kan bortse från obehagskänslorna 

samt agera normalt i olika situationer. Ytterligare en slutsats är att trygghet och kontroll kan 
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ses som två nyckelbegrepp för att det blyga barnet ska våga prata och utvecklas i sin egen 

blyghet.  

Det osynliga barnet kan ses som en metafor för det blyga barnet något som genomsyrar 

barnböckerna i min analys. Ninni är ordagrant osynlig men hon är även osynlig i teorin då hon 

saknar en egen identitet. Även Lussi blir ordagrant osynlig då hon försvinner in i väggen 

vilket belyser hennes avsaknad av en egen identitet. Både Lussi och Ninni agerar efter andras 

värderingar och anses inte ha någon egen vilja. Här är det även intressant att belysa de kläder 

flickorna bär. Maagerø och Lorentzen Østbye (2016, s. 171, 173) menar att Lussis klänning 

påminner om hur flickor kläddes förr i tiden och att det belyser vanmakt. Lussi är en stereotyp 

för den duktiga äldre barnlitteraturflickan. I samband med min analys av Ninni kan även hon 

förknippas med den duktiga äldre barnlitteraturflickan. Likheten mellan de olika barnen är 

anmärkningsvärd då böckerna är skrivna under två olika årtionden. En karaktär som kom till i 

samband med 60-talets syn på könsroller förvånar inte att hon då belyser den genusstereotypa 

flickan men att en karaktär som Lussi som är skriven i den moderna barnbokens tid efter alla 

debatter kring könsroller och genus bidrar till förvirring. Knyttet i Vem ska trösta Knyttet? 

som också den är skriven under 1960-talet kan ses som ett resultat av kritiken kring genus då 

han inte har de egenskaper den stereotypa pojken gestaltas med. Han beskrivs som blyg, 

tystlåten, ensam och försiktig, egenskaper som ofta förknippas med kvinnan men som en del 

författare valde att ge till de manliga karaktärerna efter genuskritikens genomslag (Kåreland 

och Lindh-Munther, 2005, s. 114).  

Jag har uppmärksammat hur Knyttet och Gittan skiljer sig från de andra barnen i fråga 

om avsaknad av en egen vilja. Det är Knyttets beslut att i berättelsens början lämna hemmet i 

hopp om att hitta en tryggare plats. Även Gittan tar beslutet i samband med att hon tappar bort 

förskolan att försöka hitta tillbaka på egen hand. De båda utmanar sina rädslor och sin blyghet 

i mötet med andra. Kåreland och Lindh-Munther (2005, s. 122) redogör för forskning som 

visar på hur den manliga huvudkaraktären är normen både i äldre samt nyare barnlitteratur, 

något som till viss del motbevisas i den här undersökningen då tre av fyra huvudkaraktärer är 

flickor. En aspekt att uppmärksamma är dock att samtliga karaktärer är blyga barn på olika vis 

och att de egenskaper och det beteende de uppvisar i böckernas början förknippas med den 

kvinnliga stereotypen. Vem ska trösta Knyttet? och Det osynliga barnet, de äldre 

barnböckerna, har huvudkaraktärer av vardera kön medan Snäll och Gittan och gråvargarna, 
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de moderna barnböckerna har flickor som huvudkaraktärer. Lussi, den genusstereotypa 

flickan och Gittan, flickan som bryter mot genusnormen då hon i leken är en modig flicka 

med makt över gråvargarna. Ytterligare intressanta resultat i och med analysen av de blyga 

barnen handlar om deras förändring och inre resa. Förändringen tydliggörs dramatiskt i Snäll 

då det blyga barnet går från att vara liten och nästan genomskinlig till att bli stor och ta upp en 

hel sida i boken samtidigt som hon syns tydligare. Även Knyttet förstoras i slutet av boken 

vilket belyser hans inre resa. Både Knyttet och Gittans förändring syns i miljön i form av färg. 

Gittans förändring är samspelt med miljöns förändring då det är mörkt och skrämmande när 

hon är rädd samtidigt som miljön är ljus och färgglad när hon är trygg. Ninni, den osynliga 

flickan är den vars miljö har minst betydelse i hennes förändring. Förändringen tydliggörs i 

samband med hur texten beskriver hur hon börjar synas mer och mer. Det som bidrar till 

hennes utveckling och förändring är den trygghet hon får i samband med sin vistelse hos 

muminfamiljen.  

Den metod jag använt i min undersökning anser jag passande för att analysera blyga 

barn i barnlitteratur. Analysen genomsyras av mina tankar men får ett djup i samband med 

användandet av olika analysverktyg. Verktygen kan bidra till att ett liknande tillvägagångssätt 

går att uppnå om så önskas medan resultatet å andra sidan hade sett olika ut då alla individer 

har olika uppfattningar och förkunskaper. En problematik som tydliggörs i samband med den 

här undersökningen är att flickor länge gestaltats som den svagare individen. Kåreland och 

Lindh-Munther (2005, s. 128) samt Kortenhaus och Demarest (1993, s. 220-221) resonerar 

kring hur flickor och pojkar ofta gestaltas med egenskaper som är motsatta varandra, då 

flickor ses som passiva och beroende av andra medan pojkar ses som aktiva och självständiga. 

Det är anmärkningsvärt hur Hirdmans (2001) teori om ett genussystem inte enbart figurerar i 

samhället utan även i barnlitteraturen. I samband med det här vill jag återkoppla till det utdrag 

från läroplanen för grundskolan i ämnet svenska jag presenterade i inledningen. ”I mötet med 

olika typer av texter […] ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse av omvärlden.” (Skolverket, 2017, s. 252). En del av en lärares 

uppdrag handlar om att tillgodose eleven med ett urval av litteratur som medverkar till barnets 

identitetsutveckling. Då flertalet forskare jag nämner i min forskningsgenomgång redogör för 

studier som tydliggör en stor skillnad mellan hur manligt och kvinnligt tar sig uttryck i 

barnlitteraturen blir uppdraget än viktigare. Alla barn ska få chans att i mötet med litteratur 
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utveckla inte bara läsförmågan utan den egna identiteten. Att genomföra boksamtal med 

eleverna för att uppmärksamma och diskutera olika gestaltningar så som blyga barn och 

genusstereotyper är en viktig och nyttig aktivitet. Även att belysa hur genus tar sig uttryck i 

barnlitteratur och jämföra med de genusnormer vi möter i skolan och i samhället. Genom att 

diskutera sådant som för vissa kan ses som självklart blir vi mer medvetna. Slutligen vill jag 

trycka på att ett av de viktiga uppdrag jag som framtida lärare har framför mig handlar om att 

vara medveten om vad barnlitteraturen belyser för värderingar. Att medvetet välja barnböcker 

som innehåller olika karaktärer som kan ses som förebilder och som medverkar till att 

motverka synen på att ett kön hör samman med en roll. Alla individer är olika och har rätt att 

vara det trots de normer och värderingar vi möter i vardagen.  

En slutsats i den här undersökningen är att det finns skillnader i hur det blyga barnet 

gestaltas i den specifika barnlitteraturen. I likhet med Nikolajevas (2017, s. 191-192) 

resonemang om hur den stereotypa flickan innehar egenskaper som hör samman med blyghet 

visade det sig i min analys att det är en större andel flickor som är de blyga barnen i 

barnböckerna. Ytterligare en intressant aspekt handlar om hur samtliga av de blyga barnen jag 

analyserat trots kön, till en början innehar egenskaper som enligt Nikolajeva (2017, s. 192) 

anses mer kvinnliga. I samband med de händelser varje karaktär är med om som medför till 

den förändring jag redogjort för, byts de kvinnliga egenskaperna ut mot andra egenskaper som 

enligt Nikolajeva (2017, s. 192) anses mer manliga. De egenskaper som anses kvinnliga så 

som passivitet och försiktighet har en nedlåtande betoning i kontrast mot de manliga 

egenskaper som utstrålar mod, styrka och självsäkerhet. Samtliga berättelser behandlar ett 

identitetssökande och den förändring barnen går igenom handlar om att svaga egenskaper byts 

ut mot starka. Kan blyghet då ses som en negativ aspekt av ett barns personlighet? Eftersom 

barnen i litteraturen endast blir glada, lyckliga och vågar prata i samband med eller efter 

förändringen då de förlorar egenskaperna som kopplas till blyghet. Eller handlar berättelserna 

å andra sidan om att belysa hur, och att barnet kan, övervinna sin blyghet?  

Ytterligare forskning som kan vara intressant att undersöka i samband med den här 

studien är att gå in djupare i gestaltningen av det blyga barnet. Att undersöka hur elever ser på 

det blyga barnet i litteraturen genom intervjuer kan leda till intressanta resultat. Även att 

intervjua lärare om hur de reflekterar kring det blyga barnet samt arbetar normkritiskt med 

barnlitteratur är spännande infallsvinklar.  
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