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Abstract 
 

The purpose of this paper is to examine how gender and equality is represented in children´s 

books and how educators from a didactic perspective can work with children´s literature as 

part of their work with value-based issues. The books used for this paper is Alfons och Milla 

(1985)  written by Gunilla Bergström and Kalle med klänning (2008) written by Anette 

Skåhlberg.  

 

These books were written during different decades and both the gender and ecuality aspect is 

presented differently. This might be explained by the values and what was normal during the 

times that they were written. Kalle med klänning (2008) is challenging the normal thoughts 

about gender. The book Alfons och Milla (1985) presents that boys and girls are different in 

the sense that they do and act differently.  After analyzing both these books the conclusion is 

that Kalle med klänning (2008) is more suitable from a didactical perspective although Alfons 

och Milla (1985) can also be used in a didactic purpose. Both books gives us a good ground to 

discuss what is typically male and what is typically female although they illustrate gender 

differently. Methods to enlight these questions may be to read out loud and/or have a 

discussion about the books to get a deeper understanding regarding gender, equality and 

common principles. 
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Sammanfattning 
Arbetets syfte är att undersöka hur aspekten genus och jämställdhet ter sig i bilderböcker och 

hur pedagoger ur ett didaktiskt perspektiv kan arbeta med barnlitteratur i arbetet med värde-

grundsfrågor. De böcker som har utgjort grunden för denna litteraturanalys heter Alfons och 

Milla (1985),  av Gunilla Bergström samt Kalle med klänning (2008), av Anette Skåhlberg.  

Böckerna är skriva under olika årtionden och genus och jämställdhetsaspekten synliggörs på 

olika sätt i de båda böckerna. Vilket kan ha sin förklaring i vilka värden och normer som 

präglade samhället förtillfället då böckerna skrevs. I Kalle med klänning (2008) är det tydligt 

vad författaren vill förmedla då det är en modern saga som bryter normer vilket vi både kan se 

och läsa i boken. I Alfons och Milla (1985) framställs det att det är skillnad mellan pojkar re-

spektive flickor och det finns beteende som förknippas med respektive kön. Båda böckerna 

kan användas i arbetet med värdegrunden då aspekten genus och jämställdhet präglar böcker-

na dock framställs det på olika sätt. Metoderna högläsning och boksamtal är två metoder som 

lämpar sig i arbetet. Dock så har inte detta prövats i praktiken utan endast i teorin.  

 

Nyckelord 

Genus, jämställdhet, barnlitteratur, bokanalys.  
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1. Inledning 

I arbetet på skolan har pedagoger och all personal ett stort ansvar för barns lärande och deras 

kunskapsutveckling samt deras personliga utveckling som individer. Skolan och all dess per-

sonal har vissa lagar och styrdokument att förhålla sig till och en central roll i arbetet på sko-

lan benämns skolans värdegrund. Värdegrunden fastställts av regeringen (Skolverket 2016, S. 

7). Värdegrundsarbetet är en grundläggande del i arbetet på skolan och den ska alltid finnas 

med som en naturlig del. Arbetet med värdegrunden sker överallt runt omkring oss och ska 

vara en ständigt pågående process under hela barnens skoltid (Svaleryd 2002, S. 80). De 

grundläggande värden som skolan ska sträva efter omfattar: 

 Människolivets okränkbarhet 

 Individens frihet och integritet 

 Alla människor lika värde 

 Jämställdhet mellan könen 

 Solidaritet mellan människor 

Det står att läsa i lgr11 att alla som arbetar inom skolan ska aktivt motverka traditionella 

könsmönster. De ska aktivt främja kvinnors och män lika rätt i samhället (Skolverket 2016, S. 

7). Sverige är ett land som har kommit långt i utvecklingen med arbetet med jämställdhet. Det 

finns dock vissa normer, traditioner, förväntningar och ramar om vad som anses vara normalt 

som lever kvar från förr, till exempel vad som anses vara manligt respektive kvinnligt (Hedlin 

2006, S.22-23 ). Vi som arbetar inom skolan har i uppdrag att bryta eller ändra dessa normer 

och traditioner och detta kan göras genom att ta hjälp av olika redskap i undervisningen så 

som barnböcker. Barnböcker har ett uppfostrande syfte och beroende på vilket budskap och 

syfte boken har, kan den fungera som ett läromedel och redskap i arbetet med värdegrunden 

(Kåreland 2013, S. 157 och 164). En annan anledning till att arbeta med barnböcker i skolan 

är att enligt kursplanen i svenska ska barnen möta olika sorters texter och utifrån dem disku-

tera och analysera texters budskap, uppbyggnad och innehåll (Skolverket 2016, S. 248). 

För några år sedan riktades mycket kritik mot skolan och dess arbete i frågan om genus och 

jämställdhet. Jämställdhet hade inte då en given plats i undervisningen (Myndigheten för sko-
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lutveckling 2003, S. 11). De tryckte även på att skolan inte har den medvetenhet och kompe-

tens som krävs för att arbeta med jämställdhet (Skolverket 2000, S. 29). Med detta i åtanke 

hoppas jag att genom min studie få en djupare förståelse och bli mer medveten om genus och 

jämställdhetsarbetet i skolan och på så sätt kunna göra det till en naturlig del i det vardagliga 

arbetet. Dagens samhälle har kommit långt i arbetet och blivit mer medvetna om genus och 

jämställdhet, dock finns alltid plats för utveckling inom området och det ska vi sträva efter 

(Kåreland 2013, S. 128 – 129). 

 

1.1 Syfte 

Skolans värdegrundsarbete ska alla som arbetar inom skolan ta hänsyn till och arbeta aktivt 

med. Arbetets syfte är att undersöka hur aspekten genus och jämställdhet ter sig i bilderböcker 

och hur pedagoger ur ett didaktiskt perspektiv kan arbeta med barnlitteratur i arbetet med vär-

degrundsfrågor. Böckerna som kommer att analyseras heter Kalle med klänning (2008) och 

Alfons och Milla (1985). 

 

1.1.2 Frågeställningar 

1. Hur är genus representerat i litteraturen? 

2. Hur förmedlar litteraturen genus till barn? 

3. Hur kan jag som lärare använda mig av litteraturen i undervisningen? 

4. Vilka metoder kan användas? 
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2. Teoretisk ram  

Skolan har genomgått många förändringar historiskt sett och präglas av de många olika teore-

tiska perspektiv som växt fram under åren. Skolan idag präglas dels av det sociokulturella 

perspektivet och det kommer även att vara min utgångspunkt för mitt arbete då uppsatsen har 

en didaktisk inriktning (Säljö 2014, S. 254-256). 

Lev Semënovi Vygotskij (1896-1934) som är grundaren av den sociokulturella teorin har stort 

inflytande på undervisningen i dagens samhälle. Vygotskij menar att lärande sker genom so-

ciala interaktioner. Grunden för utveckling av sitt språkbruk och lärande handlar om social 

kompetens och då menas social kompetens i form av mänskliga möten. Ute i verksamheten så 

skapas ett samspel mellan lärare och elev och det utgör basen för elevernas lärande (Strand-

berg 2006, S. 47). Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är den proximala ut-

vecklingszonen. Samspelet mellan barn och vuxna intresserade Vygotskij och han menar att 

det finns två olika utvecklingsnivåer hos barnet som också benämns den proximala utveckl-

ingszonen. Dessa två nivåer är det som pedagog bra att ha kunskap om för att barnet ska ut-

vecklas. Den första är den aktuella utvecklingsnivån och vilket förklaras med vilka erfaren-

heter och kunskap barnet redan besitter, alltså den psykiska funktionsutvecklingsnivån. 

Vygotskij menar att det inte enbart går att fokusera på den aktuella utvecklingsnivån utan att 

man också måste ta hänsyn till den närmaste utvecklingsnivån. Den närmaste utvecklingsni-

vån syftar på mellan vilken nivå barnet befinner sig på för stunden och den nivå barnet kan 

klara med hjälp av vägledning från en vuxen (Lindqvist 1999, S. 269-271). Enligt Vygotskij 

är människan under ständig utveckling (Säljö 2014, S.305). 
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3. Centrala begrepp och tidigare forskning 
 

Böckerna som behandlas senare i analysen är Alfons och Milla (1985) av Gunilla Bergström 

och Kalle med klänning (2008) av Anette Skåhlberg. De båda böckerna belyser genusaspekten 

och är normbrytande. I följande kapitel kommer en redogörelse för begreppet genus och dess 

betydelse i skolan då det är relevant för min kommande analys. Dessutom redogörs tidigare 

forskning om barnlitteratur samt hur litteraturen kan användas som ett didaktiskt verktyg. 

 

3.1 Genus 

I Hedlins bok Jämställdhet, en del av skolans värdegrund (2006) står att läsa att genus här-

stammar från engelskans gender som betyder kön och könsroll. Själva begreppet genus är ett 

samlingsnamn som inom samhällsvetenskapligt och humanistisk forskning innefattar våra 

könsbeskrivningar, det vill säga vad som är manligt respektive kvinnligt. Begreppet genus 

inkluderar vårt sociala, kulturella kön (Hedlin 2006, S. 45). När det biologiska könet nämns i 

samband med genusforskning menas de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Den 

sociala och kulturella aspekten kallas för genus då det är socialt konstruerade och inte medfött 

(Kullberg 2012, S. 8-9). Svaleryds menar att ”könet sitter mellan benen och genus i huvudet”. 

Med detta begrepp menas att det biologiska könet är skillnaden mellan män och kvinnor på ett 

biologiskt plan medan genus syftar på relationen mellan könen avseende beteende, sysslor och 

vad som anses vara manligt och kvinnligt (Svaleryd, Hjertson, 2012, S. 80). Beroende på var 

man befinner sig på jorden kan genus användas i många olika sammanhang. Vad som anses 

vara kvinnligt och manligt i ett land kan skilja sig från ett annat där uppfattningen om genus 

är något helt annat (Hedlin 2006, S. 45). Själva begreppet genus är ett relativt nytt begrepp 

och började användas under mitten av 1990-talet. Dessförinnan gick det under benämningarna 

kön eller könsroller (Nationalencyklopedin 2017, genusforskning). Forskningen inom områ-

det började ta fart under 1970-talet och har lett till att det har blivit nya tankesätt angående 

genus och jämställdhet (Connell, 2003, S. 18). Forskningen som gjorts har förändrat villkoren 

för könen och synen att mannen utgör normen och att kvinnan hör till det avvikande könet har 

minskat i dagens samhälle. Genusforskningen som bedrivs idag är ett brett ämne och innefat-

tar både forskning om män/kvinnor och maskulinitet/femininitet (Nationalencyklopedin 2017, 

genusforskning). 
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3.2 Genus i skolan 

”Det är mycket nedslående att leva i en tid, då det är lättare att spränga en atom än en fördom” 

Detta sägs Albert Einstein ha yttrat och det påvisar hur stor inverkan normer har på människor 

och att brytandet av normer kan vara komplext (Holmsen, 1969, S. 88). Det är de små barnen 

som vi ska forma och på så sätt försöka bryta de könsnormer som finns i vårt samhälle. An-

ledningen till att genus är framträdande är att vi gör det framträdande i den bemärkelsen att vi 

har förväntningar och föreställningar (Svaleryd 2002, S. 39-40). I samhället finns det förvänt-

ningar och normer på hur flickor och pojkar ska se ut och hur de ska vara (Hedlin 2006, S. 

22). Att rosa associeras med flickor och blått med pojkar är något som har följt med ända se-

dan födseln. Enligt Svaleryd associerar många när de hör ordet flicka till rosetter och pyssel 

medan ordet pojke förknippas med bilar och hög ljudnivå (Svaleryd 2002, S. 14). Detta gäller 

även i skolan då det finns normer som är socialt konstruerade av oss som arbetar och går där 

och som kommer som en naturlig del från barnens vardag (Hedlin 2006, S. 22). En norm kan 

förklaras som en oskriven regel. De oskrivna reglerna finns överallt och de säger hur vi ska 

vara. Följs inte dessa regler anses det inte vara normalt (Eek-Karlsson 2012, S. 22-23). För att 

pedagoger ska bedriva ett bra jämställdhetsarbete på skolan måste kunskap inom ämnet in-

hämtas (Hedlin 2006, S. 22). På ett eller annat sätt påverkas pedagoger av arbetet med normer 

och värden. Samhället präglas mer eller mindre av de föreställningar som finns om könen. 

Svaleryd och Hjertson menar i sin bok likabehandling i förskola och skola (2012) att pedago-

ger medvetet och aktivt måste arbeta med genusfrågan och inskaffa kunskap, iaktta och re-

flektera över vardagliga händelser (Svaleryd, Hjertson, 2012, S. 81). 

Verksamma pedagoger ska aktivt arbeta med genusfrågan och kunskap inom området är vik-

tigt att utveckla menar Eek-Karlsson (2012). Hon menar vidare att pedagoger ska vara med-

vetna om genusfrågan och se det som en självklarhet att arbeta utifrån styrdokumentens vär-

den och värderingar i skolan. Dock visar forskning att det finns skillnader mellan hur lärare 

tolkar det som står skrivet i styrdokumenten gällande flickor och pojkar. De bemöter dem på 

olika sätt och accepterar ett mer aggressivt agerande hos pojkarna än hos flickorna. Det ska 

poängteras att pedagoger inte handlar medvetet alla gånger utan att vissa handlingar och olika 

bemötande sker utan reflektion. Därför läggs ännu mer fokus på hur viktigt det är att reflek-

tera över andras beteende och även sig själv som pedagog (Eek-Karlsson 2012, S. 14-15). 
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Skolan är inte en könsneutral plats och flickor och pojkar bemöts olika, dessvärre är inte alla 

pedagoger medvetna om detta fenomen (Hedlin 2006, S. 62). 

 

3.3 Jämställdhet  

I styrdokument som skolan måste förhålla sig till står det skrivet att alla som arbetar inom 

skolan ska arbeta för att det ska vara jämställt mellan könen, att traditionella könsmönster ska 

brytas och att alla ska vara lika mycket värda (Skolverket, 2016 S. 7). Hedlin menar att skolan 

ska agera som vägledare och synliggöra könsmönster och olika könsroller för barnen. Skolan 

ska inte ändra på något barns personlighet utan deras uppgift är att synliggöra och ge barnen 

fler valmöjligheter. Genom att diskutera och synliggöra får barnen möjlighet att utveckla sin 

egen personlighet (Hedlin 2006, S. 7). Svaleryd menar i sin bok att jämställdhet är en kun-

skapsfråga. Som pedagog måste det finnas kunskap för att kunna påvisa de könsmönster som 

finns i samhället. Ska jämställdhet råda måste det finnas kunskap om ämnet (Svaleryd 2002, 

S. 39-40). Definitionen på jämställdhet är komplex då den kan ha många olika betydelser mel-

lan olika individer. Jämställdhet förknippas ofta med något positivt och handlar om förhållan-

den mellan män och kvinnor. Det är uppdelat i två olika dimensioner. Den ena är kvantitativ 

aspekt vilket betyder att vi ska sträva efter jämn könsfördelning. Den kvalitativa aspekten 

handlar om mäns och kvinnors lika villkor. Att de ska ha samma förutsättningar, samma möj-

ligheter, rättigheter och skyldigheter (Hedlin 2006, S. 12). 

 

3.4 Genus i barnböcker  

Enligt Kåreland framställs genus mer medvetet nu än i dåtidens barnböcker. Om vi går långt 

tillbaka i tiden finns det böcker som var speciellt anpassade för tjejer och killar. Böckerna 

kategoriserades då i olika kategorier beroende på biologiskt kön, ålder och samhällsklass. 

Böckerna skulle påvisa hur de olika könen och hur dess framtida livsroll skulle se ut. Sam-

hällets förväntningar satte tydliga spår i barnlitteraturen och de präglades av hur flickor och 

pojkar skulle vara och bete sig. Flickorna skulle ta hand om hemmet och pojkarna skulle vara 

modiga, klara kraftprov och fysiska handlingar. Det fanns alltså tydliga könsmönster i böck-



 

7 

 

erna. Denna syn och förväntningar levde kvar i barnböckerna långt in på 1900-talet. Det 

dröjde ända till 60-talet innan det kom en barnbok som riktade sig till båda könen (Kåreland 

2013, S. 48-50). Nikolajeva menar att det var under 1960 och 1970-talet som intresset av att 

framställa genus i barnböcker tog fart och i dagens samhälle har genusperspektivet i litteratu-

ren ökat vilket märks i dagens barnlitteratur. Nikolajeva vill också påpeka i sin bok barnbo-

kens byggklossar (2004) att män och kvinnors egenskaper i böcker ofta är varandras motsatser 

(Nikolajeva 2004, S. 129-132). För det använder hon Stephens tabell som här översatts till 

svenska.   

Man/pojkar    Kvinnor/flickor 

Starka    Vackra 

Våldsamma    Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda   Emotionella, milda 

Aggressiva, lydiga   Lydiga 

Tävlande    Självuppoffrande 

Rovgiriga    Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande    Sårbara 

Självständiga   Beroende 

Aktiva    Passiva 

Analyserande   Syntetiserande 

Tänker kvantitativt   Tänker kvalitativt 

Rationella    Intuitiva 

(Stephens 1996, S. 18-19). 
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Ett av skolans uppdrag är alltså att motverka dessa traditionella könsmönster och att inte se på 

män/kvinnor på detta sätt. Kåreland menar att det är männen som utgör normen i många 

böcker (Kåreland 2013, S. 128-129). Detta är något som Nikolajeva är enig om och det står att 

läsa, att i vår kultur utgör mannen normen (Nikolajeva 2004, S. 130). Något som barnförfat-

tare använder sig av för att kringgå genusfrågan i barnlitteraturen är att istället använda sig av 

djur eller föremål som huvudpersoner (Nikolajeva 2000, S. 166). Nikolajeva menar också att i 

böcker som riktar sig till yngre barn råder en genus-neutral aspekt där det inte spelar någon 

roll om man byter ut huvudpersonens biologiska kön eller mot ett djur. Det är inte förrän i 

tonåren som genusaspekten framträder då det är i den åldern som identitetssökandet påbörjas 

(Nikolajeva 2004, S. 132). 

 

3.5 Genus från läsarens perspektiv 

Forskning visar att intresset för läsningen är mycket högre hos flickor än hos pojkar (Kåreland 

2013, S. 84). En anledning till att killar läser mindre än tjejer är att en stor del killar ofta ser 

läsning som något som endast tjejer gör. Detta leder till att pedagoger i skolan oftast läser 

böcker som har manliga huvudpersoner eller böcker av manliga författare för att fånga poj-

karnas intresse, vilket medför att flickorna endast får läsa böcker i skolan med manliga hu-

vudpersoner och författare och saknaden av kvinnliga perspektiv blir påtagligt (Kåreland 

2013, S. 128-129). När barn läser en bok är det inte enbart texten som analyseras utan det är 

även det visuella i boken, alltså bilderna i böckerna. Texten och bilden samspelar och genom 

att uppleva både text och bild är det lättare att förstå vad boken vill förmedla. Genom att en-

bart läsa texten eller enbart se på bilderna i en bok blir uppfattningen vag. För att förstå hela 

budskapet i boken måste dessa två komponenter samspela (Kåreland 2013, S. 69). 

 

3.6 Barnböckers betydelse för elevers kunskapsutveckling 

Barnboken har en betydande roll i barns utveckling då den öppnar nya dörrar och nya världar 

menar Fast (2009). Genom att barn hör och läser olika berättelser och andra texter får de en 

större förståelse och kunskap när de sedan ska lära sig skriva och läsa. De får höra hur berät-



 

9 

 

telser är uppbyggda samt får ett större ordförråd (Fast 2009, S. 52). Genom att barn läser och 

lyssnar till berättelser får de olika perspektiv på världen. De börjar reflektera och det kan re-

sultera till att deras förmåga att se vilka konsekvenser våra handlingar kan åstadkomma. De 

får en vidare bredd och syn på dem själva och samhället i sig (Stensson, 2006, S. 8-9). Då 

både det verbala och det visuella används vid läsning av barnböcker får barnen många olika 

perspektiv att reflektera över (Nikolajeva 2000, S.11). Tillgång till böcker är viktigt då det är 

en stark faktor till att utveckla språket hos barnen. Barn som får lyssna till berättelser eller 

läsa dem berikar sig språkligt (Edward 2008, S.16). Att det finns tillgång till böcker i hemmet 

är också en viktig faktor för barnets kunskapsutveckling. Forskning visar att de barn som har 

ett rikt förråd av böcker hemma har en bättre läsförståelse än barn som är uppväxta i ett hem 

utan böcker (Skolverket 2011, PIRLS 2011, Hämtad: 2017-03-10). 

 

3.7 Barnboken i skolan 

Kåreland gör oss uppmärksamma på att barnlitteraturen historiskt sett haft en roll att spela, 

men syftet med att arbeta med barnlitteratur i skolan har ändrat sig under åren. Under den 

första hälften av 1900-talet skulle barnen läsa och kunna de klassiska barnböckerna i skolan. 

Det var inte någon upplevelseläsning utan barnen hade vissa böcker de skulle läsa som var 

starkt knutna till fostran. Böckerna skulle frambringa gott uppförande och rätt leverne (Kåre-

land 2013, S. 113-114). Barnböcker förr var varken roliga eller spännande utan de fyllde bara 

ett pedagogiskt syfte (Kåreland 2001, S. 25). Upplevelseläsningen och synen på barnboken 

kom att ändras på 1900-talets andra hälft då barnlitteraturen blev ett obligatoriskt ämne inom 

lärarutbildningen. Litteraturen som användes i skolan skulle vara litteratur som barnen kan 

relatera till. (Kåreland 2013, S. 113-114). Barnboken har en viktig del i skolan och ska finnas 

med som en naturlig del i undervisningen. Det är en viktig komponent då den hjälper oss in-

divider att förstå oss själva och vår omgivning. Den tränar våra förmågor till att tänka och 

sätta sig in i andras levnadsvillkor (Edward 2008, S.14-15). Under 2000-talet har kvalitén i 

bilderböcker ökat och är den genre som har förändrats mest av alla. Böckers budskap riktar 

sig inte enbart till barn numera utan riktar sig även till vuxna (Boglind, Nordenstam 2010, S. 

107). 
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3.8 Barnboken som ett didaktiskt verktyg 

För att senare i diskussionen kunna diskutera den frågeställning som berör det didaktiska och 

hur pedagoger kan arbeta med barnlitteraturen i skolan kommer följande kapitel att diskutera 

och belysa olika metoder och arbetssätt. 

 De didaktiska frågorna vad, hur och varför är frågor som pedagoger aktivt måste arbeta med 

och ha med i sin planering. Dessa frågor är grundpelare och som pedagog ska man ta hänsyn 

till dem. Att utforma lektioner så att de blir utvecklande och att eleverna ska känna glädje är 

viktigt. Lektionerna ska utformas så att reflektion och eftertanke får utrymme både för peda-

gogen och för eleverna (Stensson, 2006, S. 35). Vygotskij menar att sociala interaktioner är en 

grund för att lärande ska ske och för att barnet ska kunna utvecklas (Strandberg 2006, S. 47). 

Stensson menar likaså att interaktionen mellan pedagog och elev och utbytet däremellan är 

viktigt då lärandet blir meningsfullt och utvecklande för båda parter (Stensson, 2006, S. 35).  

Ett sätt att arbeta med böcker i undervisningen är att arbeta med boksamtal. Ett boksamtal 

genomförs tillsammans med andra där diskussion och reflektion över bokens bilder och text 

står i fokus. I arbetet med böcker på skolan är val av rätt bok en avgörande faktor då boken 

utgör grunden för de samtal som kommer att föras vid senare tillfälle (Chambers 2011 S.198-

199). Här i Sverige är utbudet av barnböcker generellt stort, trots det varierar det hur det ser ut 

på skolorna i Sverige då inte alla har samma tillgång till ett lika välfyllt bibliotek (Edwards 

2008, S. 16). Att hitta böcker som passar barnen och deras intresse är också en utmaning. I 

stora klasser måste boken anpassas till många individer. När man väljer bok ska man ta hän-

syn till barnens intresse i största möjliga mån (Fox, 2010 S. 107-108). Genom att barn får 

träna på att föra boksamtal tränas de även på att samtala och uttrycka sig, vilket i dagens sam-

hälle är värdefulla egenskaper. Barnen får träna på att samtala om det de läst vilket leder till 

att de lär sig att uttrycka sig om annat i livet. Vygotskij menar att sociala interaktioner är vik-

tiga för lärande och likaså menar Chambers att genom interaktion med någon vuxen med mer 

erfarenhet och tillsammans med andra utvecklas barnet i muntlig kommunikation (Chambers 

2011 S.128-129). 

En annan metod att använda sig av som pedagog i arbetet med barnlitteratur är högläsning. 

Högläsning är något som ger positiv effekt och skapar en gemenskap mellan pedagog och 
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elev. Högläsningen har samma effekt och positiva påverkan som hos boksamtalet då det finns 

möjligheter att tänka och samtala om det lästa. Högläsning har också visat enligt forskning ge 

god språkutveckling samt att intresset för att läsa och samtala om det lästa ökar hos eleverna 

(Heimer, 2016 S. 15).  
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4. Metod och analys 

Det är viktigt att som pedagog kunna analysera och tolka olika texter då dessa sedan ska för-

medlas till eleverna så att de ska få verktyg och kunna göra egna tolkningar av det lästa. De 

ska använda sig av egna tolkningar och inte enbart utifrån sin egen person utan kunna relatera 

till omvärlden. Genom att använda sig av narratologi kan man få en bättre och djupare förstå-

else för texten (Skolverket 2016, hämtad 2017-03-14). Narratologi är en nyare term av berät-

tarkonsten och är en relativt ung vetenskap och betyder berättarteori (Skalin 2002, S. 173-

174). Vid en narrativ studie görs en analys av vad som berättas och hur det berättas. Då stude-

ras även textens uppbyggnad och berättarteknik (Nikolajeva 2004, S. 36). 

I den första delen redogörs kortfattat hur analysen kommer att utformas. Därefter kommer 

analysen av de två böcker att utgöra resterande kapitel samt en avslutande diskussion. 

 

4.1 Analys 

Analysen kommer att beröra flera olika områden och kommer att diskuteras utifrån genu-

saspekten. De områden som kommer att analyseras är boken som estetiskt föremål, mil-

jöskildring, personskildring, samt dess text och budskap. Bokens framsida och baksida kom-

mer att analyseras då det är en viktig del av helheten då boken kan börja läsas redan vid om-

slaget. Mycket information kan inhämtas vid första anblicken av boken och även med hjälp av 

titeln. Storleken på boken har också en avgörande roll och är oftast utformad i och med 

bokens syfte (Nikolajeva 2000, S. 63-75). Bokens text och budskap kommer att belysas i ana-

lysen av de båda böckerna. 

Miljöskildringen i böckerna kommer att analyseras, vilket innefattar miljön samt när historien 

utspelar sig, då handlingens tid och plats utgör viktiga komponenter i olika historier (Niko-

lajeva 2004, S. 71). Enligt narratologin kan miljön beskrivas med illustrationer på ett mer på-

tagligt sätt än vad den kan göra med endast verbala miljöbeskrivningar menar Nikolajeva. De 

yngre barnen föredrar oftast att se mer på illustrationerna än att lyssna till utförliga miljöbe-

skrivningar som står i texten (Nikolajeva 2000, S. 117-119). En annan aspekt som kommer att 

analysera är personskildringen i de två böckerna. Både den yttre beskrivningen, det vill säga 
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hur karaktärerna ser ut, och den inre beskrivningen, det vill säga vilka inre egenskaper karak-

tärerna har, kommer att belysas i analysen. Karaktärernas beteende är en komplicerad del då 

egna slutsatser utifrån läsarens perspektiv kommer att bli viktiga. Med karaktärernas beteende 

menas vad deras handlingar och dess reaktioner på dessa handlingar innebär. Dessa element 

är grundläggande och samverkar med varandra för att få en helhet av karaktären som analyse-

ras (Nikolajeva 2000, S. 139).  

 

4.2 Analys 1 Alfons och Milla 

För att ge en bild om vad boken handlar om så kommer här en kort sammanfattning på bokens 

handling. Alfons, Viktor och Milla bygger en trädkoja tillsammans, ibland är inte Viktor med 

utan Alfons leker själv med Milla. Alfons och Milla har kul när de leker tillsammans. Alfons 

leker vanligtvis inte med tjejer men med Milla är det annorlunda. Även de andra pojkarna 

retas och säger att ”flickor kan man inte leka med” (Bergström, 1985, S. 8) så fortsätter Al-

fons att leka med Milla för hon är ju trots allt inte som andra flickor. En dag då Alfons får se 

de andra pojkarna klottra på skolans toalettvägg att ”Alfons leker med tjejer” (Bergström, 

1985, S. 22-23) slutar Alfons att leka med Milla. Alfons tycker det är tråkigt att sitta hemma 

själv hela dagarna, medan Milla bär nya plankor till trädkojan. Till slut tar nyfikenheten över 

hos Alfons som struntar i pojkarna och fortsätter leka med Milla i trädkojan. Boken avslutas 

med att Alfons säger till pojkarna som retas att Milla inte är någon vanlig flicka. De andra 

pojkarna ser vilken fin trädkojan som Alfons och Milla byggt och slutar då att retas. Böckerna 

om Alfons Åberg handlar om vardagshändelser som barn kan relatera till. 

Budskapet kan vara lite svårt att få grepp om, om texten läses endast en gång. Böckerna måste 

arbetas med och brytas ner, diskuteras och reflekteras över. I en bilderbok bygger budskapet i 

boken på ett samspel mellan det verbala och det visuella (Kåreland, 2013, S. 69). Budskapet i 

denna bok är att alla kan leka med alla oavsett biologiskt kön och karaktären Alfons är norm-

brytande. Till utseendet så är Milla en flicka men hon gör allt som pojkarna kan. Även om 

pojkarna beskriver hur flickorna är så är inte Milla en sådan flicka. De bryter mot normen som 

finns, att alla kan leka med alla och att det är viktigt att både pojkar och flickor får leka med 

vem, vad och hur de vill. Boken Alfons och Milla (1985) är en narrativ text av en kvinnlig 
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författare. Böckerna om Alfons Åberg används flitigt av barn i de yngre åldrarna och Berg-

ström är en av de mest populära författarna som skriver barnböcker (Kåreland, 2013, S. 85). 

Som nämnts tidigare i texten kan mycket information om boken inhämtas av bokens utform-

ning. Framsida, baksida, titel och storlek på boken kan ge många ledtrådar om vad boken 

kommer att handla om och det ger ett helhetsintryck av boken.  

Titeln är väsentlig då det ger läsaren ett helhetsintryck av boken. Titeln kan besvara många 

frågor om handlingen och den kan vara en avgörande faktor om jag som läsare blir intresserad 

av att läsa boken eller inte. Alfons och Milla (1985) är en av flera böcker som handlar om ka-

raktären Alfons Åberg. Eftersom Alfons är en känd karaktär så kopplas titeln till föregående 

böcker som han finns med i och Nikolajeva menar att i bilderböcker nämns huvudkaraktären 

ofta i titeln av boken (Nikolajeva 2000, S. 65). I titeln finns både ett pojknamn och ett flick-

namn som kan locka båda könen till att vilja läsa. Vid anblicken av boken så kan det konstate-

ras att den inte är så färgglad utan har neutrala färger som beige och brunt. Det som sticker ut 

som en färgklick på framsidan är flickan i den röd/rosa klänningen som då kan antas vara 

Milla. Karaktärernas kläder i en berättelse spelar en stor roll då denna sociala och kulturella 

kod beskriver vem och vad karaktären är. I detta fall så har flickan på bilden en röd/rosa klän-

ning medan pojken på bilden har en brun tröja. Kläder och dess färg har en starkt laddad kod 

där normen säger att rosa är en flickfärg och i boken Alfons och Milla (1985) så bryts inte den 

normen (Grettve, 2008, S. 27-28). Sett till illustrationerna så är det tydliga skillnader mellan 

pojkar och flickor ur ett genusperspektiv då klädkoderna visar vad som är feminint respektive 

maskulint. Författaren utformar framsidan genom att ofta välja en illustration hämtat ur boken 

som denne anser är spännande. Dock så vill inte författaren avslöja för mycket redan på den 

första sidan. I detta fall finns inte bilden med på någon annan sida men genom att titta på bil-

den får vi veta att det handlar om Alfons och Milla och vi ser en massa brädor (Nikolajeva 

2000, S. 68).  

”Är det tråkigt att leka med tjejer? Det tycker i alla fall inte Alfons. Med Milla har han hur kul 

som helst!” (Bergström 1985, baksidan). Baksidestexten ger en inblick i bokens handling då 

vi får veta att Alfons inte tycker att det är tråkigt att leka med tjejer. Med detta som ingång i 

boken får vi en förförståelse för vad boken kommer att handla om. Dock så blir vi inte fullt 

insatta i handlingen då författaren vill att våra förväntningar byggs upp och vi ska läsa mer av 
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boken. När vi sedan slår upp boken och kollar på texten ser vi att vissa ord i texten är marke-

rade med fetstil. ”Här är Alfons Åberg, 7 år, uppe i trädet. Så klart leker han inte med flick-

or” (Bergström 1985, S. 4). Detta är det första som står att läsa i boken och den fetstilta texten 

upprepas i stort sett på varje sida. Varför författaren markera vissa ord i texten kan vara för att 

dessa ord eller meningar är viktiga och ska markeras när man läser texten. Orden som är mar-

kerade ska betonas då det ger en starkare förståelse, till exempel står det i boken att Milla kan 

stå på bara en hand. I detta fall markerar författaren en för att påvisa den som läser att stå på 

en hand är det inte alla som kan (Bergström 1985, S. 17). 

Det finns alltid en tid och plats i en narrativ berättelse, då personen alltid befinner sig någon-

stans (Vulovic, 2013, S. 78). Med tid och plats är det miljön i en berättelse som beskrivs och 

där handlingen utspelar sig. I bilderböcker är det oftast inte långa miljöbeskrivningar utan 

miljön belyses utifrån bilderna (Nikolajeva 2000, S. 118-119). I boken arbetar illustrationer 

och text tillsammans för att skapa en god förståelse för miljön som läsare. Det som inte syns i 

bilderna kan läsas i texten och det ges exempel på redan på första bilden då Alfons, Viktor 

och Milla sitter i ett träd vilket förtydligas i texten då det inte är uppenbart vart de befinner sig 

(Bergström, 1985, S. 16). En annan viktig aspekt som kan ses i boken är färgvalet på pojkar-

nas toalett som har flera nyanser av blått. Är färgen är ett medvetet val av författaren eller 

inte? Då även Milla är klädd i rosa som förknippas med att vara en flickfärg så känns det som 

att författaren medvetet klätt Milla i rosa och att pojktoaletten färgats blått för att göra det mer 

tilltalande och igenkännande för de båda biologiska könen. Miljön i boken förknippas med 

pojkar då snickra och bygga kojor anses vara en manlig syssla. Nikolajeva skriver i sin bok att 

barnboksförfattaren som skriver böcker till barn i yngre åldrar tenderar att beskriva miljön så 

att barn ska kunna relatera till den. Hon nämner även att böckerna om Alfons är skrivna i en 

obestämd nutid (Nikolajeva 2004, S. 72). Som i detta fall med Alfons och Milla (1985) så är 

miljön anpassad för yngre barn då byggnation av koja och skolmiljö är något som små barn 

kan relatera till. Det kan vara lättare för pojkar att relatera till, då det som nämns tidigare an-

ses vara en manlig syssla att snickra. Men genom att Milla är med i boken påvisar hon att det 

inte enbart är en manlig syssla utan att även flickor kan bygga kojor, vilket gör boken tillta-

lande för båda könen.   
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Ser vi till bilderna och den yttre beskrivning som finns av karaktären Alfons så ser vi på bil-

derna att huvudkaraktären är en pojke. Alfons är klädd i en brun tröja, bruna byxor och skor 

och är kortklippt i håret. Ser vi till Milla ser vi att hon är en flicka och författaren har gjort det 

tydligt då hon är klädd i en röd/rosa klänning och har långt hår och fräknar på näsan. Färgerna 

röd och rosa förknippas ofta som flickfärger. Hon har även ett hjärthalsband om halsen och på 

en bild i boken så har hon blont hår. Om vi jämför dessa två huvudkaraktärer till det visuella  

är det en stor skillnad mellan dem till utseendet och författaren visar tydligt vilket biologiskt 

kön de har (Bergström, 1985, S. 6-7 och 14). Denna bok är skriven under 1980-talet och ökad 

medvetenhet kring genus i barnlittertur tog fart enligt Nikolajeva på 1960 och 1970-talet 

(Nikolajeva 2004, S. 129-132). Utifrån min tolkning lever Bergström kvar i den traditionella 

synen på hur flickor respektive pojkar ska vara och se ut. Det påvisas dels genom hur karaktä-

rerna framställs till utseendet och dels hur texten visar hur pojkar respektive flickor ska bete 

sig. I boken kan vi också se många karaktärer som inte har några färger på kläderna. Genom 

att inte använda sig av färger på kläderna blir de mer könsneutrala och det finns inte några 

färgkoder som kan styra läsaren till att tänka kvinnligt och manligt. Det framgår dock vad de 

har för biologiskt kön då författaren har framställt dem på ett sätt som förknippas med manligt 

respektive kvinnligt utseende. På en helsida i boken får vi se en bild på en rad med poj-

kar/män som utgör en större del av bilden och i hörnen av bilden skymtar vi några flickansik-

ten. Pojkarna på bilden är inte helvita som flickorna är, utan de har färg i ansikte och skor. 

Vad som förstärker vår uppfattning på deras biologiska kön är sakerna som de bär med sig, till 

exempel en fotboll och ett par boxningshandskar. Dessa två saker är lätt att förknippa med 

pojkar/män och kan vara ett förtydligande av författaren att vilja belysa att detta är killar. 

Detta syns dock då deras drag i ansiktet är grövre samt kläderna påvisar att det de tillhör det 

manliga könet. Flickorna som syns på bilden framställs som mycket flickaktiga och till skill-

nad mot pojkarna/männen har de långt hår och rosetter i håret. I boken så framställer pojkarna 

att alla flickor är svaga och gråter för minsta lilla grej och att de leker med dockor. Flickor 

speglar och kammar håret och de kommer alltid ihåg att göra läxan. Det målas upp en bild av 

hur flickor är och vad som är typiskt att göra när man är flicka. Flickorna har svårt att göra sin 

röst hörd då pojkarna pratar och gapar högt (Bergström, 1985, S. 8-9). Detta kan kopplas till 

den tabell som påvisar att kvinnor och män framställs som varandras motsatser i litteraturen. 

Det ges ett tydligt exempel på i föregående mening, då pojkarna vill höras och synas medan 

flickorna får stå tysta i bakgrunden (Stephens 1996, S.18-19). Milla är en flicka som bryter 
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normen då hon inte alls passar in på beskrivningarna som pojkarna gör. Hennes beteende är 

inte som andra flickor utan hon gråter inte för småsaker och hon gillar att pyssla och bygga 

olika saker. Till utseendet så framställs hon som en flicka men kollar vi till det inre så fram-

ställs hon inte som en flicka enligt Alfons, utan han ser henne som en pojke då hon kan göra 

allt vad pojkar kan. Karaktären Alfons har till skillnad mot de andra pojkarna som medverkar 

i boken en annan syn på flickor och pojkar. När Alfons får se vad de andra pojkarna skriver på 

toalettväggen blir han ledsen. Han bestämmer sig sedan för att han vill leka med Milla igen 

och han bryr sig inte om vad de andra pojkarna säger. Han visar då att det inte spelar någon 

roll att Milla är en flicka utan de har roligt tillsammans och de är vänner oavsett vilket kön de 

tillhör.  

 

4.3 Analys 2 Kalle med klänning 

För att få förståelse om vad Kalle med klänning (2008) handlar om kommer här en resumé. 

Kalle är en pojke i sexårsåldern som bor med sina båda föräldrar inne i en stad. När det blir 

sommarlov bestämmer sig Kalles föräldrar att han ska få åka ut till sina kusiner Gloster och 

Granat till deras ställe nere i hamnen. Just denna sommar var det väldigt varmt och Kalle ser 

sina kusiner springa runt i klänningar som är svala och sköna så han bestämmer sig för att han 

också vill ha en klänning på sig. De båda kusinerna låter honom därför välja ut en klänning 

som han får av dem, en rosa med silverprickar på. Klänningen har han hela sommaren och 

han vägrar att ta av sig den då han gör allt i sin nya klänning. När sedan skolan ska börja och 

han ska börja i förskoleklass vill han ha den rosa klänningen med silverprickarna trots föräld-

rarnas försök att få på honom de nya kläderna som inköpts till honom. När han kommer till 

skolan retas pojkarna för att han har klänning på sig men Kalle bryr sig inte om det. På deras 

gymnastiklektion när de ska spela fotboll får inte Kalle vara med då han inte vill byta om utan 

vill spela i klänningen. Men då det blir en person kort får Kalle vara med och spela även om 

de andra i laget inte vill ha med honom eftersom Kalle inte är bra på fotboll. Men något hän-

der ute på planen, Kalle gör mål efter mål och dribblar sig fram på planen. Han är bäst i laget 

och gör alla 9 mål och detta tack vare sin nya målgörarklänning. Efter denna dag vill alla kil-

lar ha klänning när de spelar fotboll. För att ha klänning på sig medför tur och detta säger han 

till alla han möter och då vill alla i berättelsen ha klänning trots att alla föräldrar protesterar 
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mot detta. Senare i boken tar Kalles morfar på sig en klänning när han ska spela golf och detta 

medför att han blir bäst på banan. Hans pappa tar även på sig en klänning och då helt plötsligt 

kan han laga alla fel på bilarna på verkstaden. Detta är en bok som bryter normerna. Att våga 

bryta normerna och att det inte finns något som säger att detta är normalt, alla ska få vara som 

de är. 

Boken Kalle med klänning (2008) riktar sig liksom Alfons och Milla (1985) mot barn i de 

yngre åldrarna. Vid första anblicken av framsidan av boken och när vi samtidigt läser titeln på 

boken kan vi konstatera att detta är en bok som bryter normen. Det vi ser på bilden är en glad 

pojke med fräknar på näsan som är klädd i en rosa och silverprickig klänning med en bak-

grund av samma tyg som klänningen. Detta kan ses som feminint. Han spelar även fotboll då 

vi ser två fotbollar på framsidan vilket förknippas med maskulinitet. Framsidan kan som tidi-

gare sagt säga mycket om vad boken kommer att handlar om och även om vi kommer vilja att 

läsa den. Att det är pojke boken handlar vet jag genom att läsa titeln, Kalle med klänning då 

Kalle kopplas samman med personen på bilden. Titel och framsidans illustrationer kopplas väl 

samman då de förstärker varandra. Färgen rosa är starkt förknippad med att vara en flickfärg 

och att bryta den normen är inte en lätt match i dagens samhälle där vi präglas och styrs av 

media och vad som säljs i diverse affärer. Kommer vi till exempel in på en klädavdelning för 

barn är det inte svårt att se vart pojkkläderna respektive flickkläderna finns. Detta ser även 

barnen och de styrs omedvetet till att tycka att rosa är en flickfärg och blått är en pojkfärg. Till 

utseendet lockar denna bok mestadels flickor, dock vill författaren och illustratören påvisa att 

det inte är enbart en flickbok då det målas fotbollar på framsidan. Den riktar sig till båda de 

biologiska könen och är en tänkvärd bok för barnen. Kollar vi på baksidan av boken står det 

att läsa ”Kalle med klänning – en modern saga som bryter normer” (Skåhlberg 2008, baksi-

dan). Denna inledning till textens baksida riktar sig inte till barn då barn har svårt att förstå 

vad som menas med just denna mening. Dock ger det en bra sammanfattning om vad som 

väntar pedagogen som ska läsa boken i ett didaktiskt syfte och som vill belysa ämnet genus. 

Därefter följer en liten kort sammanfattning av vad boken handlar om som sedan avslutas med 

en kort redogörelse av författaren och illustratören samt vad deras syfte är med boken. ”Vi vill 

berätta sagor som bryter vår tids normer och ger hopp till alla barn om att alltid följa sitt 

hjärta” (Skåhlberg 2008, baksidan). Bokens syfte och budskap blir tydligt med dessa ord på 

baksidan och budskapet kan också ses innan boken börjar läsas.  
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I personskildringen ligger bokens fokus på huvudkaraktären Kalle vilket också analysen 

kommer att fokusera mest på. Bokens framsida är prydd med Kalle som har på sig en rosa 

klänning med silverprickar på. Genom att bara se till bilder får vi lite torftig information om 

vilken Kalle är, vi ser endast hur han är till det yttre. Men genom att text och bild samspelar  

blir uppfattningen av personerna i boken tydligare. I Nikolajevas bok Bilderbokens pusselbi-

tar (2000) skriver hon att bilderna ger en bättre bild av det yttre av karaktärerna. Texten i bil-

derböcker fokuserar oftast på handlingen och går inte in på det yttre av karaktärerna då det 

istället framkommer i bilderna (Nikolajeva 2000, S. 144). I texten framkommer det att Kalle 

endast är ett smeknamn då han egentligen heter Carl Einar Fredriksson men att han vill bli 

kallad Kalle framkommer endast genom att läsa texten då detta inte kan ses i bilder. När vi 

börjar läsa boken så ser vi att Kalle är klädd i ett par gröna shorts, en vit t-shirt med en brun 

väst över. Det ser vi till det yttre och vi får uppfattningen av att han är en glad liten pojke. 

Genom att ha sett Kalle på framsidan och läst titeln på boken vet vi att han är pojke och med 

den informationen får vi en förförståelse av bokens huvudkaraktär och vilket biologiskt kön 

han tillhör. I och med citatet nedan ändrar Kalle sitt yttre som kan ses i bilderna och även lä-

sas i texten. ”Kalle svettas och han tittar avundsjukt på Granats och Glosters svala som-

marklänningar. Själv springer han omkring i varma shorts och tröja” (Skåhlberg 2008, S.9) I 

dessa två meningar bestämmer sig Kalle att han också vill ha en sval klänning på sig då det är 

för varmt med de kläder han själv har på sig. Kalle ändrar sitt yttre men ser vi till det inre  

ändrar sig inte Kalle som person. Han är fortfarande den lilla glada pojken bortsett från att han 

har en klänning på sig som anses vara feminint enligt de andra pojkarna på skolan. Pojkkom-

pisarna retar Kalle för hans klänning men Kalle är en stark individ som inte bryr sig om vad 

de andra säger. Kalle går sin egen väg i denna bok och bryr sig inte om vad andra tänker och 

tycker. Han får även alla andra i boken att börja använda klänning då han får fram budskapet 

till folket i staden att ha klänning på sig ger tur. Alla vill ju ha tur så det medför att alla börjar 

använda klänning. Kalle gick emot normen i början av boken som sedan resulterade att en ny 

norm skapades och att inte ha klänning ansågs normbrytande (Skåhlberg, 2008, S.37). 

En annan viktig aspekt som boken tar upp är hur föräldrarna ställer sig till detta påfund om att 

pojkar vill ha klänning på sig. Det står att läsa i texten att ”Pojkar har inte klänning, det är 

bara flickor som har klänning” (Skåhlberg 2008, S.19). På en bild i boken kan vi se hur för-

äldrarna tittar surt på Kalle och hans föräldrar där han hoppar omkring med sin rosa- och sil-



 

20 

 

verprickiga klänning. På bilden syns även att de slänger klänningar i en soptunna på skolan 

för att markera att detta inte går an. Även Kalles föräldrar var skeptiska till klänningen som 

Kalle hade på sig, men senare accepterade de hans val av kläder (Skåhlberg 2008, S.10-11). 

Föräldrarna som medverkar i boken vill inte bryta de traditionella könsmönster som finns utan 

de anser att klänning är ett kvinnoplagg. ”Han måste ta på sig vanliga kläder. Han måste bli 

normal, och klä sig normalt”, så uttrycker sig föräldrarna i boken (Skåhlberg, 2008, S.20-21). 

Vad är det då som säger att något är normalt och inte? I denna bok  utgör normen till att börja 

med att pojkar inte har klänning, det anses inte vara normalt. I slutet av boken ändras detta då 

Kalle och alla andra pojkar och män också använder klänning. 

I denna bok är tidsordningen av berättelsen tydlig och följer en röd tråd. Boken utspelar sig 

under en längre tid då vi får reda på att Kalle har sommarlov och att han sedan börjar skolan 

igen. Som nämnt innan i analysen av Alfons och Milla (1985) väljer författare att i litteratur 

för yngre barn ha miljöer som barnen kan relatera till. I Kalle med klänning (2008) är det lätt 

för de båda könen att relatera till boken då det är mycket vardagsnära miljöer som barnen vis-

tas i ofta. Skåhlberg har även valt att ge Kalles båda föräldrar mansdominerade yrken då Kal-

les pappa arbetar på bilverkstad medan mamman arbetar som lokförare. Två yrken som är 

starkt förknippade som manliga yrken. Kan det vara ett medvetet val av författaren? Att syn-

liggöra att alla kan arbeta med vad de vill oavsett kön och att jämställdhet mellan könen ska 

råda. 
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5. Diskussion  

För att knyta ihop säcken kommer frågeställningarna som framfördes i arbetets inledning att 

diskuteras, vilka är:  

1. Hur är genus representerat i litteraturen? 

2. Hur förmedlar litteraturen genus till barn? 

3. Hur kan jag som lärare använda mig av litteraturen i undervisningen? 

4. Vilka metoder kan användas? 

Enligt Kåreland har barnlitteraturen och dess syn på genus och jämställdhet förändrats under 

årens lopp och dagens författare är mer medvetna om ämnet. Samhällets förväntningar satte 

tydliga spår i barnlitteraturen förr och präglades av hur pojkar respektive flickor skulle se ut 

och hur de skulle var, vilket kan ses i Alfons och Milla (1985) (Kåreland 2013, S. 48-50). 

Barnböcker idag vill medvetet bryta de normer som finns och detta kan tydligt ses och läsas i 

Kalle med klänning (2008). Böckerna som har analyserats är skrivna under olika årtionden. 

Bergströms bok om Alfons och Milla utkom 1985 medan Skåhlbergs bok om Kalle med klän-

ning gavs ut 2008. Begreppet genus kom inte att börja användas förrän i mitten på 1990-talet 

dessförinnan gick det under namnet könsroller. Forskningen inom området tog fart under 

1970-talet, då utgjorde mannen normen men denna norm har minskat mer och mer i dagens 

samhälle (Connell, 2003, S.18). I boken om Alfons kan vi läsa en redogörelse av vad som 

ansågs som kvinnligt. Pojkarna i boken målar upp en bild av hur flickor är och vad som kän-

netecknas av att vara flicka. De förväntningar och föreställningar som pojkarna har är socialt 

och kulturellt konstruerade och med dessa förväntningar och föreställningar menar pojkarna i 

boken att pojkar inte kan leka med flickor (Svaleryd 2002, S. 39-40). Detta gör att Alfons 

bryter normen i denna bok och går emot vad de andra säger då han har kul när han leker med 

Milla. Alfons uppfattar inte Milla som de andra pojkarna anser att flickor är, utan han ser 

henne som vilken kompis som helst. Flickorna och pojkarna beskrivs i bokens som varandras 

motsatser. Detta kan kopplas till tabellen skriven av Stephens som också står att läsa i Niko-

lajevas bok Barnbokens byggklossar (2004). Flickorna i boken framställs att vara tysta, svaga 

och vackra medan pojkarna framställs som högljudda, tuffa och starka (Stephens 1996, S. 18-

19). Kåreland (2013) och Nikolajeva (2004) är båda eniga om att det är mannen som utgör 
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normen i mycket av den litteratur som finns. Detta tycks synas i Alfons och Milla (1985) då 

det är pojkarna som utgör normen och de har större makt än vad flickorna har. 

Till utseendet beskrivs och syns det tydliga biologiska skillnader på båda karaktärerna och ser 

vi till beteendet så beter de sig inte så som det är förväntat att de ska göra. Både Alfons och 

Milla går mot normen i denna bok och bokens budskap är att både pojkar och flickor ska 

kunna leka med varandra oavsett kön. Ser vi till boken Kalle med klänning är det en bok som 

bryter normen då detta redan kan läsas på baksidan av boken. Det är en modern saga som bry-

ter normer och liksom Alfons är Kalle en pojke som bryter normer och går emot alla förvänt-

ningar och föreställningar genom att använda klänning. Klänning är något som i dagens sam-

hälle är förknippat med ett kvinnoplagg och att använda det ur ett manligt perspektiv ses som 

ytterst onormalt. Det är något som Kalle inte bryr sig om då han finner många bra anledningar 

till att ha på sig sin klänning. Inte nog med att Kalle har en klänning på sig är den också rosa 

till färgen, något som idag är starkt förknippat med en flickfärg. Går vi in i en affär som säljer 

barnkläder är det inte några problem att finna pojk respektive flickavdelningen då det kan ses 

på färgerna på kläderna. Dagens barn blir omedvetet styrda till att förknippa rosa med flickor 

och blått med pojkar. En känsla infinner sig om att författaren till boken vill belysa denna 

fråga i form av färgkoder och det är något som inte kan gås förbi utan att reflektera över. Det 

finns skillnader mellan de båda böckerna huruvida genus och jämställdhet representeras i re-

spektive bok. I Kalle med klänning (2008) är normbrytandet mer påtagligt än vad det är i Al-

fons och Milla (1985) och författaren vill medvetet få oss att reflektera över de normer som 

finns. Detta kan ha sin förklaring i att böckerna är skriva under olika årtionden och att genus-

medvetenheten mellan de olika författarna ser olika ut. Båda är medvetna om genusaspekten 

men framställer den på olika sätt. Skåhlberg visar att Kalle är en pojke som går mot normen 

och följer sitt eget hjärta och istället för att han ska anpassa sig efter rådande normer anpassar 

sig samhället och verkligheten efter honom. Vilket vi kan se motsatsen i Alfons och Milla 

(1985) där Milla går mot normen och inte beter sig som de andra flickorna. Milla anpassar sig 

efter den kultur som finns och där utgör mannen normen. Hon anpassar sig efter den killkultur 

som råder vilket medför att hon bryter normen. 

Båda böckerna belyser aspekten genus men det är lättare ur ett barns perspektiv att förstå och 

reflektera över Kalle med klänning (2008). Den förmedlar genus och är normbrytande på ett 
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sätt som barn lätt kan förstås och de kan använda sig av egna erfarenheter. Genusaspekten 

belyses tydligt i både text och illustrationer. I Alfons och Milla (1985) måste mer tid och ar-

bete läggas ner för att få en djupare förståelse medan i Kalle med klänning kan barnen lättare 

förstå genom att läsa boken själva och se till bilderna då de väcker många funderingar. Det 

kan vara lite tvetydligt i boken om Alfons då den kan ge det dubbla budskapet, dels att pojkar 

inte leker med flickor samt att Alfons visar att leka med flickor är okej och att alla kan leka 

med varandra. Beroende på vilket barn som läser denna bok kan budskapet fattas fel och 

lägga grunden till att inte vilja leka med flickor av den anledningen att de får en bild av flick-

or som det beskrivs i boken. Desto äldre barnen är som läser och arbetar med dessa böcker 

desto mer kommer de att på egen hand förstå budskapet som boken vill förmedla. Nikolajeva 

menar att genusaspekten framträder mer när barnen kommer upp i tonåren då deras intresse 

för identitetssökande påbörjas (Nikolajeva 2004, S. 132).  

Vi ska självklart inte vara rädda att använda oss av denna sorts litteratur i arbetet med de 

yngre barnen. Då vi i ett tidigt skede ska försöka att bryta de könsmönster som finns i vårt 

samhälle och att budskapet ska komma fram om att alltid följa sitt eget hjärta och inte bry sig 

om vad andra tycker och tänker (Svaleryd 2002, S. 39-40). Det är vi som gör genus framträ-

dande i den bemärkelsen att vi har föreställningar och förväntningar om hur något är och ska 

vara. Som pedagog är det av yttersta vikt att inhämta kunskap och framförallt reflektera över 

hur vi själva bemöter barnen. Hedlin menar att pedagoger i skolan bemöter barnen på olika 

sätt och är inte medvetna om detta (Hedlin 2006, S. 62). Vissa föreställningar och förvänt-

ningar lever till viss del kvar idag dock ska belysas att reflektion och eftertanke i arbetet med 

genus och jämställdhet har ökat.  

Könet sitter mellan benen och genus i huvudet, står att läsa i detta arbete och just dessa ord 

anser jag stämmer väl in. Biologiska skillnader är medfödda medan de traditionella 

könsmönster och rådande normer är något som vi själva har skapat, det sitter i vårt huvud. 

Eftersom genusforskningen och dess syn har förändrats under åren så är vi mer medvetna men 

som nämnts innan så måste vi alltid arbeta och reflektera över detta. Sett till egna erfarenheter 

så anser jag att jag reflekterar över genus och jämställdhet, dock som Hedlin påpekar behand-

las pojkar respektive flickor på olika sätt, omedvetet (Hedlin 2006, S. 62). Jämför vi när en 

pojke samt en flicka ramlar och slår sig så bemöts de på olika sätt då pojkarna anses ”tåla” 
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mer än flickorna.  Genom att jag reflekterat över ämnet så uppmärksammas det att jag bemö-

ter pojkar och flickor på olika sätt. När det uppmärksammas det är då jag kan göra något åt 

det som finns i mitt huvud. Boglind och Nordenstam (2010) gör oss uppmärksamma på att 

bilderböcker inte enbart är riktade till barn utan att budskapet kan vara riktat till vuxna. Vilket 

gör att pedagoger och andra som inte arbetar inom skolan ges tankeställare när barnlittertur 

läses och därmed medvetet/omedvetet kan reflektera över sina förväntningar och föreställ-

ningar (Boglind, Nordenstam 2010, S. 107). 

Sett till det didaktiska spåret och hur pedagoger kan använda sig av böckerna i skolan kan 

båda böckerna passa bra in i arbetet på skolan. Kalle med klänning (2008) lämpar sig lite 

bättre i ett didaktiskt syfte då den är tydlig och en bra grund för att diskutera manligt respek-

tive kvinnligt. Att använda sig av litteratur i undervisningen är ett mycket effektivt sätt att 

utveckla språket hos barnen. (Edward 2008, S. 16). Effekten av att arbeta med litteratur är 

märkbart och många positiva faktorer förbättras som ordförråd och att de lär sig hur texter är 

uppbyggda (Fast 2009, S. 52). Barnboken bör finnas med som en naturlig del i skolan och 

användas som ett didaktiskt verktyg för att barn ska utvecklas i sin kunskapsinhämtning samt 

som individer. Barnboken är ett läromedel i sig som kan hjälpa till att förstå oss själva liksom 

vår omgivning (Edward 2008, S. 14-15). Jag anser att litteraturen ska finnas som en naturlig 

del i arbetet på skolan och i undervisningen.  

Det finns som nämnts i tidigare litteraturgenomgång olika sätt att använda sig av litteraturen 

som didaktiskt verktyg och högläsning samt boksamtal är effektiva metoder. Genom både 

högläsning och boksamtal så integrerar lärare och elever tillsammans och lärandet blir me-

ningsfullt och utvecklande för båda parter. Enligt Vygotskij utgör basen för lärande samspel 

mellan individer (Strandberg 2006, S. 47). Valet av bok beror på vilket syfte undervisnings-

tillfället har och eftersom denna litteraturanalys utgår ifrån värdegrundsfrågor med ämnet ge-

nus kan böckerna anses uppfylla detta syfte. Böckerna är en bra grundpelare att utgå ifrån när 

genus vill belysas, dock kommer arbetet med Alfons och Milla att kräva mer av pedagogen då 

den inte är lika tydlig i sitt budskap samt att det kan tolkas lite olika. Yngre barn ser ofta mer 

till illustrationer än själva texten och det kan bli problematiskt i Alfons och Milla (1985) då 

illustrationerna inte berättar så mycket utan de måste kompletteras med hjälp av texten. Det är 

svårt att enbart utifrån illustrationerna belysa aspekten genus (Nikolajeva 2000, S. 117-119).  
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Pedagoger ska agera som vägledare och synliggöra könsmönster och olika könsroller för bar-

nen och på så sätt får barnen möjlighet att utveckla sin egen personlighet. Att använda sig av 

litteratur är ett bra hjälpmedel i arbetet. Ser vi till hur arbetet skulle kunna se ut med Alfons 

och Milla (1985) så kan både högläsning och boksamtal brukas i ett värdegrundsarbete. Båda 

metoderna ger positiva resultat men som högläsningsbok kan bokens format vara en nackdel, 

då den är ganska liten och därför kan det vara svårt för alla att ta del av de illustrationer som 

finns i boken. I denna bok så anser jag att det är texten som ska vara i fokus och inte illustrat-

ionerna. Boken fungerar bra som högläsningsbok då pedagogen inte behöver visa de illustrat-

ioner som finns för att förstå texten och ändå kunna reflektera och diskutera aspekten genus 

och jämställdhet. Bortsett från bilden inne på pojkarnas toalett, där är texten inte tydlig nog 

utan vi måste även läsa det som står skrivet på väggen. Kåreland (2013) menar att text och 

illustrationer samspelar och att uppfattningen av bokens syfte kan bli vagt om barnen endast 

får lyssna till texten. Trots det ger denna bok en bra uppfattning om budskapet i boken genom 

att enbart lyssna till texten då boken är sparsam med sina illustrationer (Kåreland 2013, S. 

69). Att Milla är klädd i rosa och Alfons i brunt anser jag inte relevant att diskutera om inte 

barnen själva tar upp det då det på ett lättare sätt kan diskuteras i Kalle med klänning (2008). 

Det är texten som ska lägga grunden för de samtal som kan föras efter att boken har läst. Att 

diskutera med barnen om hur flickor framställs i boken och reflektera om hur det ser ut, är det 

så här flickor är? Är de någon skillnad på att vara pojke respektive flicka? Kan pojkar och 

flickor leka med varandra? Detta är frågor som ska fokuseras på när denna bok läses.  

När vi ser boken Kalle med klänning (2008) väcks många funderingar och boken ger en bra 

grund att diskutera värdegrundsfrågan om genus och jämställdhet. Vygotskij menar att vi lär 

oss genom samspel och interaktion med andra och genom att använda sig av boksamtal får 

eleverna träna på att samtala och att uttrycka sig. Både pedagogen och eleverna kan läsa tex-

ten, men om eleverna gör detta på egen hand ska det finnas diskussionsfrågor att utgå ifrån 

och de ska vara vana med denna arbetsmetod. Genom att som pedagog vara delaktig i bok-

samtalet blir samtalet mer givande och pedagogen kan styra elevernas diskussion. Att kolla på 

framsidan, baksidan och läsa titeln på boken kan väcka många funderingar då normen säger 

att killar inte använder klänning. Redan här kan många frågor diskuteras så som färgkoder och 

normer om vad som är kvinnligt respektive manligt. 
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”Han måste ta på sig vanliga kläder. Han måste bli normal, och klä sig normalt” (Skåhlberg, 

2008, S.20-21). Vad är det då som säger att något är normalt och inte? Detta är något som man 

kan låta diskussionen börja i. Vad är normal och vad är inte normal? En annan aspekt som kan 

tas upp i boksamtalet är vad som anses vara manliga respektive kvinnliga jobb. Då Kalles 

föräldrar arbetar inom mansdominerade yrken kan detta vara något att belysa och diskutera 

med barnen om vad de anser är kvinnliga jobb respektive manliga jobb. Kan inte alla få jobba 

med vad de vill? Båda metoderna lämpar sig till de båda böckerna, dock så har inte detta prö-

vats ute i praktiken utan endast i teorin. Därför skulle vidare forskning med fördel kunna gö-

ras genom fältstudier och se hur arbetet med litteratur och värdegrundsfrågor fungerar ute i 

verksamheten.  
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