
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 
 
 
 
  

Pojkar och flickor i Astrid 

Lindgrens bilderböcker 
En genusstudie av fyra bilderböcker 
 

Författare: Frida Bengtsson  

Handledare: Martin Hellström  

Examinator: Sofia Ask 

Termin: HT15 

Ämne: Svenska  

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN01E 



  
 

 
 

Abstract 
Syftet med den här studien är att undersöka hur genus framställs i fyra av Astrid 

Lindgrens bilderböcker. Vidare är syftet att undersöka om flickor och pojkar framställs 

olika i böckerna, och vilka medel som används i text och bild för att förmedla detta. 

Genom närläsning analyseras bilderböckerna metodiskt utifrån förutbestämda 

analyskategorier i texten, i detta fall de egenskaper som pojkar respektive flickor 

tillskrivs i text och bild. De kategorier som särskilt studeras är karaktärernas psykiska 

och fysiska egenskaper och sociala relationer ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att 

majoriteten av de analyserade karaktärerna ser ut och beter sig på ett sätt som är 

förväntat av dem ur ett genusperspektiv. Det finns dock undantag där flickor utmanar 

det manliga idealet.  
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1 Inledning 

Astrid Lindgren, författaren vars verk är kända världen över har fängslat stora som små 
med sina mångsidiga, händelserika och banbrytande böcker. Trots att Lindgrens böcker 
börjar bli till åren finns de med oss på många olika sätt i vardagen. Inom svensk 
barnbokshistoria har Astrid Lindgren spelat en stor roll, inte minst genom karaktärerna 
Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. När Astrid Lindgren debuterade med Pippi 
Långstrump 1945 rådde en ny fri pedagogisk filosofi i Sverige (von Zweigbergk 1965). 
Lindgrens tolkning av lek- och inbillningsvärlden som boken om Pippi innehåller kan 
kopplas samman med den nya pedagogiken. von Zweigbergk skriver vidare om hur 
Astrid Lindgren påverkat barnen med sin bok om Pippi: 

Det var den bok som man hade väntat på, boken om en fantasifigur som representerar 

barnets önskedröm att göra vad det vill i samma ögonblick som det faller det in: att 

trotsa förbud, att känna sin kraft och förmåga, att ha kul jämt. Man kan säga att Pippi 

Långstrump är barnets säkerhetsventil mot vardagens och auktoritetens tryck, och att 

detta är hemligheten med dess oerhörda framgång hos barnen, dess respektlösa humor 

och dess saftiga, munviga vardagston ej att förglömma. (von Zweigbergk 1965:403)  

Citatet ovan visar hur stor genomslagskraft Lindgren har haft med boken om Pippi 

Långstrump, framförallt hos barn. I vuxenvärlden däremot kritiserades Pippi när boken 

kom ut, eftersom hon inte beter sig som det typiska barnet, utan strider mot de rådande 

normerna för genus och föräldrarnas auktoritet.  

Året 1945 är ett viktigt år för barnboken. Det är året som Astrid Lindgren för 

första gången visar upp sin karaktär Pippi Långstrump i text- och bildform (Westin 

1985). Men det är inte bara Lindgrens namn som är känt när det gäller barnböcker från 

den här tiden, utan också författare som Tove Jansson och Lennart Hellsing skapade 

historia i Sverige. Tove Jansson presenterar sin bok om mumintrollen och Lennart 

Hellsing ger ut boken Katten blåser i silverhorn. Författarna Lindgren, Jansson och 

Hellsing är inte bara viktiga för barnbokens utveckling utan även för bilderböckernas 

framväxt. Bilderboken Känner du Pippi Långstrump? utgavs år 1947 och illustrerades 

av Ingrid Vang Nyman. Krakel spektakel introducerades också år 1947 av Lennart 

Hellsing. Tove Jonssons första bilderbok om mumintrollen utgavs något senare, 1952 

(Westin, 1985:55).  

Lindgrens många bilderböcker är olika till innehållet, vilket gör att de är 
användbara böcker i undervisning i flera ämnen i skolan. Frågan är dock hur de ser ut 
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till innehållet med fokus på genusfrågor. Genus är ett aktuellt ämne som diskuteras 
mycket på förskolor, skolor och inte minst i samhällsdebatten. Lärare har ett viktigt 
uppdrag att arbeta med genusfrågor och jämställdhet, vilket framgår av skolans 
styrdokument. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 
står det skrivet att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket 2011:7). 
Vidare står det att ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling” (Skolverket, 2011:7). Kåreland (2005) skriver att genusrelaterade frågor 
under senare år har tagit större plats i samhället, och att skolan har en skyldighet att 
arbeta för jämställdhet mellan könen, vilket också framgår av läroplanen (Kåreland 
2005:9). I min studie fokuserar jag på begreppet genus och analyserar fyra av Lindgrens 
bilderböcker.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka hur genus framställs i fyra av Astrid 
Lindgrens bilderböcker. Vidare är syftet att undersöka hur flickor och pojkar framställs 
på olika sätt i böckerna och vilka medel som används i text och bild för att förmedla 
detta. Studiens frågeställningar är följande:  

• Hur skildras flickor och pojkar i Astrid Lindgrens bilderböcker?  

• Vilka medel används i text och bild för att förmedla genus? 

2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras inledningsvis en beskrivning om bilderbokens historia med 
fokus på 1900-talet, eftersom det var under det århundrandet som Lindgrens böcker 
författades följt av tidigare forskning om genus i bilderböcker. Slutligen presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkter.  

2.1 Vad är en bilderbok? 

Fokus i den här studien är bilderböcker. Kåreland & Werkmäster (1986) skriver i boken 

Möte med bilderboken att det finns många olika definitioner på vad som egentligen 

menas med bilderbok. Det kan tyckas enkelt att definiera vad en bilderbok är, men vid 

närmare granskning är det ett omfattande begrepp, och det är svårt att ge en entydig 
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beskrivning (1986:19). Det är på senare tid många forskare som har försökt att definiera 

begreppet bilderbok. Kåreland (2001) skriver att minst hälften av innehållet i en bok 

måste vara bilder för att boken ska klassas som en bilderbok. Nettervik (2000) har en 

liknande definition men skriver vidare att ”En bilderbok är inte detsamma som en bok 

med bilder i, utan en bok där bilderna spelar en dominerande roll. I regel förekommer 

minst en stor bild per uppslag. Bilderna är oftast, men inte nödvändigtvis, tryckta i färg” 

(2000:67). Nikolajeva (2000) skriver att i en illustrerad bok är bilderna underordnade 

texten, vilket innebär att texten har funnits utan bilder och att texten fortfarande kan 

existera utan bilderna: ”Till exempel är den illustrerade boken Vår i Bullerbyn med Ilon 

Wiklands illustrationer ett kapitel ur Alla vi barn i Bullerbyn och kan läsas och åtnjutas 

helt utan bilder, även om bilderna tillför en ny dimension” (2000:18). I den här 

undersökningen definieras begreppet bilderbok som att minst hälften av innehållet i 

boken är bilder, samt att bilderna spelar en viktig roll för berättelsen.  

2.2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Det har tidigare gjorts forskning om Astrid Lindgrens böcker, dock inte om genus i 

bilderböcker, som den här undersökningen syftar att göra. Persson (1997) skriver i 

boken Bild och text i Astrid Lindgrens värld att det har forskats om manliga och 

kvinnliga yrken i Lindgrens böcker. I den undersökningen fanns visserligen mammor 

och pappor, men fokus låg på yrken som var ”manliga” respektive ”kvinnliga” (Persson 

1997:142). Manligt och kvinnligt lyfts också av Kåreland (2005:149) som visar att 

männen i Astrid Lindgrens böcker tendens att vara lekfulla och mindre ansvarstagande 

än kvinnorna. Ehriander & Nilson (2011) skriver i boken Starkast i världen! Att arbeta 

med Astrid Lindgrens författarskap i skolan att Lindgrens böcker har stor didaktisk 

potential för samtal om genus och jämställdhet i skolan: ”Lindgrens sätt att beskriva 

Pippi, där inte minst Pippis sätt att uttrycka sig är viktigt, kan leda vidare till intressanta 

diskussioner om genusmönster och maktstrukturer”( Ehriander & Nilsson, 2011:9). 

Den här undersökningen utgår från ett genusperspektiv, vilket innebär en syn på 

”kvinnlighet och manlighet som en kulturell konstruktion, hur vi undermedvetet och 

medvetet förväntas vara och uppträda som kvinnor och män” (Persson 1997:142). I 

böckerna som analyseras är huvudkaraktärerna barn, och genusperspektivet undersöks 

genom att beskrivningen av dessa barn analyseras utifrån de stereotypa förväntningar 

som finns på kvinnor, flickor, män och pojkar. 
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Begreppet genus är alltså centralt i den här undersökningen. Josefson (2005) 

skriver att ”Genus är det begrepp som används för att förstå och urskilja de sociala och 

kulturella faktorer som gör att tjejer och killar förväntas vara på ett visst sätt” (2005:5). 

Josefson skriver vidare att det är en vanlig uppfattning att det inte spelar någon roll om 

ett barn är född till en flicka eller en pojke i Sverige. Men det är mycket som påverkar 

det biologiska könet, och det finns förväntningar på hur en person ska bete sig och vara 

beroende på vilket kön personen i fråga har (2005:5). Det är i det här sammanhanget 

viktigt att inte blanda ihop kön och genus, eftersom begreppen inte innefattar samma 

sak. Josefsson (2005) skriver att ordet kön i vardagen omfattar det […] ”biologiska 

könet kvinna/man och genus” (Josefsson 2005:12). I engelskan finns två olika ord för 

kön, vilka är ”sex” och ”gender”. Ordet ”sex” i engelskan betyder det biologiska könet, 

medan ”gender” innefattar det sociala och det kulturella könet. ”Orden sex och gender 

motsvaras i svenskan av kön respektive genus” (Josefsson 2005:12). Genus är alltså ett 

socialt skapat kön som inte är biologiskt betingat och alltså handlar om vad som anses 

vara kvinnligt respektive manligt. Genus handlar vidare om förväntat beteende, och hur 

en person förväntas vara beroende på om personen i fråga är en man eller en kvinna. Ett 

exempel på hur män och pojkar stereotypt förväntas bete sig är busigt och högljutt, 

medan kvinnor och flickor förväntas vara ordentliga och söta. Begreppet genus är stort 

och omfattande, och för att fördjupa begreppet behöver diskussionen om genusordning 

läggas till. En genusordning är ett mönster för kvinnligt och manligt som kan vara mer 

eller mindre framträdande. Det handlar bland annat om sysslor och beteenden som 

stereotypt kopplas till det kvinnliga eller det manliga könet (Kåreland 2005:10). 

Hirdman (2012) beskriver en teoretisk modell av genussystemet, där hon delar 

upp det i två olika delar, isärhållandets princip och hierarkin. Det första systemet, 

isärhållandets princip innebär att det manliga och det kvinnliga bör hållas isär och inte 

blandas. Hirdman förklarar det andra systemet, hierarkin där mannen är norm, på 

följande sätt: ”Det är män som är människor, därmed utgör de normen för det normala 

och det allmängiltiga” (Hirdman 2012:459). Genussystemet är ett system som påverkar 

oss alla och formar våra liv, inte minst drömmar, förhoppningar och begär, men också 

handlingsutrymme och förväntningar på uppförande (Kåreland 2005).  

Hirdman (2001) skriver vidare att både hierarkin och isärhållandets princip bidrar 

till att skapa strukturer, vilka upprätthålls i genusordningen. Ordningen är menings- och 

maktskapande, där det manliga oftast står för det som är positivt, till skillnad från det 

kvinnliga som står för motsatsen. Genusordningen förstärks genom att kvinnor själva 
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bidrar till den outtalade överenskommelsen mellan det manliga och det kvinnliga könet 

(Hirdman 2001). 

Flickor och pojkar kan stereotypt delas in i tre respektive grundtyper (Österlund 

2005) För flickorna är dessa duktiga flickor, pojkflickor och dåliga flickor. Grundtypen 

duktiga flickor är anpassningsbara, rena och prydliga och har oftast ljust hår. Pojkflickan 

känns igen genom att de agerar på ett normbrytande och pojkaktigt sätt. Den tredje 

grundtypen, dålig flicka kännetecknas av att hon protesterar mot de normer som råder 

(Österlund 2005). Vidare beskriver Österlund tre grundtyper också för pojkar. Dessa är 

macho, mjuk pojke och mes. Grundtypen macho känns igen genom att pojkar lever upp 

till den maskulinitet som förväntas av dem. Kategorin mes är pojkar med egenskaper 

och beteenden som protesterar mot machokategorin. Mjuk pojke karaktäriseras av en 

diffus maskulinitet samtidigt som pojkarna uppvisar feminina drag. Detta innebär dock 

inte att maskuliniteten förloras.  

3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras analysmetoden följt av en redogörelse för studiens material 
och de urval och avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen. Avslutningsvis 
framförs metod- och materialkritik. 

3.1 Material: urval och avgränsningar 

Materialet som ingår i studien är de fyra mest utlånade Astrid Lindgren-böckerna i en 

medelstor sydsvensk kommun, utgivna mellan åren 1945 och 2000. Dessa fyra böcker 

är Den där Emil (1972) med illustrationer av Björn Berg, Känner du Pippi Långstrump? 

(1947) med illustrationer av Ingrid Vang Nyman, Jag vill inte gå och lägga mig (1947) 

med illustrationer av Ilon Wikland från 1988, och Vår i Bullerbyn (1965) med 

illustrationer av Ilon Wikland.  

När valet gjorts att Astrid Lindgrens böcker skulle utgöra grunden för studien 

behövdes en avgränsning göras. I studien ingår endast böcker från 1945, när Astrid 

Lindgren fick sitt genombrott med Pippi Långstrump fram till hennes död 2000. Efter 

Astrid Lindgrens bortgång utgavs nyare upplagor av hennes klassiker, vilka alltså inte 

ingår i studien.  
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3.2 Analysmetod 

Materialet har analyserats genom så kallad närläsning. En sådan läsning kan beskrivas 

på följande vis: ”To read closely is to perform a purposeful and skilled analysis and 

interpretation of the structural, stylistic, and linguistic features of a literary text” 

(Brookman & Horn 2016:249). I den här undersökningen inkluderas även det visuella 

som bilderna tillför texten. Genom närläsning analyseras och observeras materialet på 

ett metodiskt vis utifrån förutbestämda analysobjekt i texten, i detta fall de egenskaper 

som pojkar respektive flickor tillskrivs i text och bild. De kategorier som särskilt 

studeras är karaktärernas psykiska och fysiska egenskaper och sociala relationer ur ett 

genusperspektiv.  

Både ord och bilder berättar en historia tillsammans i en bilderbok. Om man 

behandlar bilderna och texten var för sig får man inte med sig ens halva historien som 

bilderboken förmedlar, utan något mycket mindre än så (Nikolajeva 2000:15). 

Analysmetoden som används i undersökningen är hämtad från Bilderbokens pusselbitar 

(2000). Nikolajeva beskriver ett antal analysbegrepp som är användbara för att 

analysera bilderböcker: bilderbokens personskildring, berättarröst och synvinkel, tid 

rörelse och kausalitet samt bilderbokens miljöskildring. Av dessa fyra analysbegrepp 

kommer enbart personskildring att undersökas i den här studien. Nikolajeva skriver att 

det vanligaste och enklaste sättet att beskriva personskildringen på är att den ”omfattar 

både den yttre beskrivningen (hur personerna ser ut, vad de har för kläder, hur de rör 

sig) och den psykologiska beskrivningen, det vill säga vad de har för egenskaper” 

(2000:139).  

3.3 Metod- och materialkritik 

De fyra böcker som innefattas av studien är som tidigare nämnts de fyra mest utlånade 

böckerna i en specifik kommun. En kritik mot detta är att jag inte genom detta urval kan 

påverka antalet flickor respektive pojkar som är huvudkaraktärer i böckerna. Om de 

populäraste böckerna endast hade haft pojkar som karaktärer i böckerna hade 

undersökningen av genus i Astrids bilderböcker inte varit genomförbar. I de fyra 

böckerna som ingår i studien finns många olika huvudkaraktärer. I boken Känner du 

Pippi Långstrump? (1947) är Pippi, Tommy och Annika huvudkaraktärer. I Emil I 

Lönneberga (1972) träffar vi Emil som huvudperson och I Alla vi barn i Bullerbyn 

(1987) träffar vi barnen Lasse, Olle, Bosse, Kerstin, Britta och Anna och till sist i boken 
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Jag vill inte gå och lägga mig (1988) har Lasse huvudrollen. Detta innebär att det totalt 

är fem flickor och sex pojkar som är huvudpersoner i böckerna.  

Metoden som jag har valt att använda i min undersökning går också att rikta kritik 
mot. Den valda metoden har många fördelar, men det finns även brister. Personskildring 
är det analysverktyg som används i undersökningen, och det är användbart i eftersom 
det kan ge en möjlighet att blottlägga hur genus framställs. Analys av personskildring är 
den metod är mest användbar för mitt syfte då den omfattar både den inre- och yttre 
beskrivningen och karaktärernas egenskaper. Eftersom jag endast använder mig av ett 
analysverktyg finns risken att analysen inte blir fullständig, utan vissa aspekter kan gå 
förlorade, vilket skulle i sin tur kunna påverka slutresultatet.  

Text- och bildanalys av detta slag är komplex, och det säkerligen finns andra 
möjliga tolkningar än mina. Resultatredovisningen har därför illustrerats med många 
exempel från texterna och bilderna för att göra analysen så genomskinlig som möjligt.  

4 Analys 

I detta kapitel presenteras analyserna av respektive bok, var för sig. Först beskrivs 

kortfattat vad boken handlar om och därefter analyseras personskildringen 

Avslutningsvis sammanfattas hur pojkar och flickor framställs på i de fyra 

bilderböckerna. 

4.1 Den där Emil 

Boken Den där Emil handlar om en familj som bor på gården Katthult i Lönneberga. 

Familjen består av Emil, en liten pojke som ständigt ställer till med hyss, hans mamma 

och pappa, hans lillasyster Ida, drängen Alfred och pigan Lina. En bit bort bor även en 

liten hjälpgumma vid namn Krösa-Maja, som ofta hälsar på. Emil är huvudkaraktären i 

boken och han ställer till med många hyss, som att hissa upp sin lillasyster Ida i 

flaggstången, stoppa huvudet i soppskålen så han fastnar, tappa paltsmet över sin pappa 

och rida in i huset på sin häst Lukas.  

 Den utgåva som används i den här studien är opaginerad, och därför kan inte 

citaten förses med en sidhänvisning som annars är brukligt.  
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 Berättelsen om Emil inleds på följande vis: ”Den där Emil i Lönneberga, det var 

en liten illbatting till pojke, inte alls så där snäll som du. Men hans mamma tyckte om 

honom i alla fall. Emil är en rar liten gosse, sa hon”. Detta är det första mötet med 

Emil och redan här står det klart hur läsaren i fortsättningen ska se honom, som en 

buspojke. På första uppslaget (bild 1) i boken får vi se en bild av Emil där han står på 

huvudet och håller i en häst. Han är klädd i blå byxor och en blå skjorta. Skjortan är 

dock inte helt knäppt, och eftersom han står på huvudet visar han också hela magen. 

Emil ser busig men snäll och vänlig ut på bilderna i boken, med sitt blonda hår och sina 

blåa ögon. De övriga karaktärerna i boken som utgör Emils familj står alla och tittar på 

honom.  

Bild 1. Emil i Lönneberga, första uppslaget 

Emil är den mest iögonfallande personen på bilden, men om man tittar noggrant ser man 

också att hans lillasyster Ida försöker göra likadant som Emil, alltså att stå på huvudet. 

De andra i familjen ser lite bekymrat på Emil, med avvaktande miner och Emils pappa 

kliar sig i huvudet. Av familjemedlemmarna är det bara Emils mamma som ser på 

honom med värme och kärlek, vilket blir synligt i bilden genom att hon ser på Emil med 

kärleksfull min och håller ihop sina händer, som i en bön.  

Lindgren skriver i början av boken att ”Emil gjorde hyss nästan varenda dag”. 

Precis så är det, för Emil gör många hyss i boken, men det verkar inte som om han gör 

det med mening utan att det bara blir så. I boken framställs Emil som en snäll pojke, 

som bara vill hjälpa till och ha lite roligt ibland. Ett exempel på det är: ”När nu Emil 

och Ida blev ensamma, fick Emil för sig att istället för flaggan skulle hissa upp lilla Ida 

i flaggstången. Det var Ida strax med på, för det var ju roligt att komma så högt upp i 

världen”. I det här citatet framgår att Emil inte menar något illa, han vill bara hissa upp 

Ida så att hon kan se långt ut över Lönneberga. Det framgår även tydligt av texten och 

bilden i boken att också Ida vill vara i flaggstången. Emil frågar Ida om hon vill komma 
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ner, men det vill hon inte. ”Nej. Ida ville inte komma ner. Hon ville hänga kvar hur 

länge som helst”. När Emils pappa får se att Ida hänger i flaggstången blir han rasande 

på Emil, som då gör ett försök att försvara sig: ”Men hon ville ju se Lönneberga”, sa 

Emil och grät”.  

I texten framgår det av den psykologiska beskrivningen av Emil, det vill säga hans 

inre egenskaper som goda. Han är i grund och botten en rar liten gosse, som hans 

mamma säger. Det blir bara lite fel ibland när han ska göra något roligt och snällt, 

eftersom det ofta slutar med att han får sitta i snickarboden och fundera över sina hyss. 

Att Emil är en pojke som gör hyss är inget som läsaren blir chockerad eller fundersam 

över. Ur ett genusperspektiv beter sig Emil på ett sätt som är typiskt för pojkar. Hade 

det däremot varit en flicka som betedde sig busigt som Emil gör i boken hade det blivit 

mer uppståndelse, eftersom det hade utmanat de rådande genusrollerna i samhället.  

Det finns ett samspel mellan karaktärerna i boken om Emil, och då främst mellan 

Emil och hans lillasyster Ida. De har en god kontakt med varandra, och Ida ser upp till 

sin storebror Emil. Det finns även ett samspel mellan Emil och pigan Lina, men den är 

mer negativt laddad. ”Hujedamej, ett sånt barn”, sa Lina titt och tätt.” Jag har aldrig 

sett på maken till unge!” Hon tyckte inget vidare om Emil”. I citatet framgår det tidigt i 

boken klart och tydligt att Lina inte tycker om Emil, och detta återkommer genom 

texten i boken. Ur ett genusperspektiv har Lina låga förväntningar på hur pojken Emil 

kommer att bete sig när han går till skolan: ”Han välter väl skolhuset och tuttar eld på 

lärarinnan”, sa Lina som inte trodde att man kunde ha en sån som Emil i någon skola”. 

I boken säger Lina upprepade gånger ”Hujedamej, ett sånt barn” i en negativ 

bemärkelse, men inte någon gång i boken säger Emil något negativt om Lina. Linas 

negativa syn på Emil gör att deras samspel inte fungerar lika bra som Emils och Idas. 

Lina tror alltid det värsta om Emil och hennes stereotypa förväntningar på hur han som 

pojke kommer att bete sig förstör deras relation. Ida och Lina är varandras motsatser när 

det kommer till synen på Emil. Ida tror alltid det bästa om honom och deras relation är 

god.  

Genom bokens bilder skildras även karaktärerna, och de framställs olika beroende 

på om det är flickor eller pojkar som avbildas. Ur ett genusperspektiv stämmer bilderna 

på pojkarna och flickorna överens med förväntningarna på hur de borde framställas. 

Pojkarna skildras som arbetande män, och deras kläder är slitna efter arbete och sysslor. 

Det är kvinnorna som sköter om hushållet och gör de sysslor som är stereotypt typiskt 

kvinnliga ur ett genusperspektiv. De lagar alla mat och ägnar sig åt vävning eller andra 
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praktiska sysslor som är stereotypt vanliga för kvinnor. Männen framställs istället som 

hårt arbetande karlar som tar hand om gårdsarbetet. Sysslor och kroppsarbete som 

pojkarna ägnar sig åt är snickeri, och det är även de som tar hand om gårdens djur. När 

det en morgon kommer in en stor råtta i huset i Katthult får Lina panik och det är genast 

Emil som får i uppgift att fånga råttan. Även denna episod i är stereotyp, eftersom det är 

en kvinna som blir rädd för råttan och en pojke som ska fånga den och därmed framstå 

som manlig.  

 Bilderna av karaktärernas kläder kan även sägas vara stereotypiskt färgsatta (bild 

2). Pojkarnas kläder är mörka, i färgerna blått, svart, vitt och lite rött. Flickorna är finare 

klädda än pojkarna, och de har på sig klänningar i olika ljusa färger och deras hår är 

uppsatt i tofs, knut eller fläta.  

Bild 2. Emil i Lönneberga  

4.2 Vår i Bullerbyn  

Astrid Lindgrens bok Vår i Bullerbyn handlar om barnen Lasse, Bosse, Olle, Kerstin, 

Anna, Britta och Lisa. Barnen bor i Bullerbyn och berättelsen handlar om deras liv på 

gårdarna de bor på och djuren de har där. Det är vår i Bullerbyn och barnen är ute i 

naturen och fikar, plockar blommor, leker med dockor och busar med varandra. I boken 

utmanar barnen varandra för att se vem som är modigast.  

 Även boken om barnen som bor i Bullerbyn är opaginerad. Berättaren i boken 

som kallar sig för jag, heter Lisa och henne får man lära känna mer ingående i andra 

böcker om barnen i Bullerbyn, exempelvis boken Alla vi barn i Bullerbyn. I Vår i 

Bullerbyn utgår författaren Astrid Lindgren från att vi redan vet vem berättaren i boken 

är, eftersom denna bok inte är den första om barnen i Bullerbyn. Edström (1992) skriver 

att Lisa som berättare i boken förstärker den kvinnliga könsrollen. Detta gör hon genom 

att hon i början av boken säger ”Jag heter Lisa”, med en auktoritet som gör henne 
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betydelsefull. Edström (1992) skriver vidare att Lisa som berättare i boken har en 

förtroendeingivande ton som är direkt och förtrolig genom hela berättelsen, vilket även 

förstärker den kvinnliga rollen.  

 Utifrån den yttre beskrivningen är flickorna i boken smala, söta och fint klädda 

(bild 3). De har på sig klänningar och kjolar med kofta, strumpor och stövlar. Deras hår 

är blont, mörkbrunt respektive brunt och de har håret prydligt uppsatt i tofsar eller 

flätor. Pojkarna Olle, Lasse och Bosse har på sig shorts eller byxor med skjorta och en 

olle över. Den ena pojken har dragit upp armarna på skjortan och det ser lite slafsigt ut. 

Förutom det är även pojkarna prydligt klädda och har strumpor och stövlar på sig och 

är, precis som flickorna, smala. Deras hår är kortklippt och har färgerna blont och brunt.  

Bild 3. Barnen i Bullerbyn 

Personskildringen ger också möjlighet att analysera karaktärerna utifrån den 

psykologiska beskrivningen. I början av boken står det att ”Plocka blommor det är 

nånting som Kerstin tycker om”. I boken plockar Kerstin mycket blommor och tycker 

att det är roligt. Att plocka blommor är en stereotypisk aktivitet för flickor, och Kerstin 

gör så flera gånger i boken, medan ingen av pojkarna alls plockar blommor. Flickorna i 

boken leker i början av berättelsen med dockor och har gjort en lekstuga, där de senare 

fikar. Detta är något som kan uppfattas som typiskt flickaktigt:  

Britta och Anna och jag har gjort oss en lekstuga i hagen, för det gör man ju om vårarna. 

Vi har en låda till bord och så har vi pallar att sitta på och vi har en annan låda som vi 

har till skåp, och i skåpet har vi min dockservis. 
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Pojkarna gör istället andra aktiviteter som kan beskrivas som pojkaktiga: ”Lasse, Bosse 

och Olle seglade med barkbåtar i bäcken som vi har i vår hage”. Att flickorna i boken 

leker med dockor och pojkarna med barkbåtar är ingen tillfällighet, eftersom dockor 

förknippas med flickor, och barkbåtar förknippas med pojkar. Josefson (2005) skriver 

att beroende på vilket kön vi har fostras vi in i vissa beteenden och uppfattningar. 

Josefson skriver vidare att om ett barn föds till en pojke lär han sig att vara på ett visst 

sätt, och om ett barn föds till flicka förväntas hon vara på ett annat sätt som skiljer sig 

från pojkens. Att vi lär oss att vara och bete oss på vissa sätt utifrån vårt kön sker oftast 

omedvetet (Josefson 2005:5).  

Bokens pojkar utmanar varandra för att se vem av dem som är modigast. Halvvägs in 

i berättelsen finns följande citat: ”Jag törs inte gå in i hagen när Ulrik är där.” Det törs 

jag, sa Lasse” (bild 4).  

Bild 4. Barnen i Bullerbyn 

 

Barnet som säger att hon inte törs gå in när Ulrik, baggen, är där är berättaren Lisa. Ur 

ett genusperspektiv uppträder Lisa som förväntat: hon är rädd, och det är pojken Lasse 

som är modig och vågar, vilket blir tydligt i följande citat: ”Tror du jag är rädd, va”, sa 

Lasse”. Ett flertal gånger i boken utmanar barnen varandra, för att se vem som vågar 

göra specifika saker, och vilka som inte vågar. I slutskedet av boken beskrivs hur 

pojkarna tävlar i att visa mest mod: 

Du är inte vidare modig, du Lasse!” Det är jag visst det”, sa Lasse. Och sen började pojkarna 

tävla om vem som var modigast. ”Jag törs hoppa från vedbordtaket”, sa Lasse. ”Det törs jag 

med”, sa Bosse. ”Och jag med”, sa Olle. Och så hoppade de från vedbodtaket alla tre. 

(Lindgren & Wikland 1965) 
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Det är pojken Lasse som alltid utmanar de andra om vem som är modigast. ”Sedan sa 

Lasse: ”Jag vågar rida på tjuren!” Haha, det törs väl jag också”, sa Bosse. ”Och jag 

med”, sa Olle. I boken utmanas det manliga idealet och det är när Britta säger: ”Jag törs 

gå balansgång på lagårdstaket”! (bild 5). Detta får inte någon respons från de övriga 

barnen, men Brittas mamma ser henne och säger: ”Är du från vettet, unge? Gå ner 

genast!”. När Britta säger att hon törs gå balansgång på ladugårdstaket bryter hon mot 

det rådande genusmönstret, eftersom flickor inte ska vara lika modiga som pojkar. 

Brittas mamma ser henne och inordnar henne in i genusmönstret igen när hon säger att 

hon genast ska gå ner.  

Bild 5. Barnen i Bullerbyn  

  

Flickorna är ensamma på ett flertal sidor i boken och återfinns då med djur som 

förknippas med att vara söta (kattungar, lammungar), och det finns även fjärilar och 

blommor på bilderna. Pojkarna i boken illustreras inte ensamma på bilderna, utan endast 

tillsammans med flickorna. När alla barnen är tillsammans finns det inte blommor och 

söta små djur med i lika hög grad som när flickorna är ensamma. Att flickorna 

illustreras tillsammans med söta djur kan vara ett sätt att förstärka bilden av flickor som 

stereotypt söta och rara. Ur ett genusperspektiv är bilderna i Bullerbyn i harmoni med 

genusmönstren, eftersom flickor förknippas med att vara söta och snälla och tycka om 

katter, och andra djur som förknippas med att vara söta och gosiga.  

 Samspelet i boken när det kommer till flickor och pojkar är positivt. Alla bokens 

barn samspelar med varandra i harmoni, eftersom de oftast leker tillsammans och inte 

har konflikter. Alla barnen är också hjälpsamma när det kommer till Olles lillasyster 
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Kerstin. Alla tar hand om henne och det är inte bara flickornas uppgift att göra detta, 

utan även pojkarna hjälper till. Boken utspelar sig på 1900-talet och utifrån den tidens 

rådande genusuppfattnig om vad flickor respektive pojkar bör hjälpa till med hemma är 

det ovanligt att pojkarna hjälper till att ta hand om ett barn.  

Pojkarna i boken är mer busiga än flickorna och det är även de som uppmanar till 

utmaningar, när de exempelvis ska hoppa från taket och gå in i hagen där baggen eller 

tjuren betar. Dessa ageranden är stereotypiskt för pojkar och skiljer sig från det 

flickorna gör. Lisa berättar händelserna i boken på ett sätt som är stereotypiskt för 

flickor. Hon inleder boken med att berätta om hur vackert det är i Bullerbyn och 

fortsätter med att säga vilka blommor som växer där om våren. Att prata om blommor 

är ur ett genusperspektiv förknippat med flickor.  

4.3 Känner du Pippi Långstrump?  

Boken Känner du Pippi Långstrump? är en av Astrids Lindgrens kanske mest kända 

böcker. Den utgavs år 1947 och blev genast ett stort diskussionsämne. Anledningen till 

att boken om Pippi, och framförallt karaktären Pippi, är väl omtalad beror på att hon är 

en mycket annorlunda flicka i förhållande till flickor i böcker som publicerats tidigare.  

Boken handlar om Pippi Långstrump och syskonparet Tommy och Annika. 

Karaktärerna Tommy och Annika är två små barn som bor bredvid ett hus som heter 

Villa Villekulla. I det huset bor det ingen, men de vill gärna att någon ska flytta in där, 

någon som har barn. En dag flyttar en flicka in i huset, helt ensam och hon kommer 

bärande på en stor levande häst. Det är Pippi Långstrump och hon är jättestark, och rik. 

Hon ska bo i Villa Villekulla med sin häst och sin apa Herr Nilsson. Pippi, Tommy och 

Annika blir genast lekkamrater och leker sakletare, går på cirkus och leker inte stöta 

golvet.  

Den inre- och yttre beskrivningen av karaktärerna skiljer sig åt beroende på vem 

av Pippi, Tommy och Annika som beskrivs. Inledningsvis i boken står det att ”Det här 

är Tommy och Annika. Det är två små rara och snälla barn”. På så sätt visar författaren 

läsaren hur vi i fortsättningen ska se Tommy och Annika. De är välklädda (bild 6) i fina 

och prydliga kläder. Annika har på sig en klänning med ett förkläde på magen, och det 

blonda håret är prydligt med en uppsatt rosett. Tommy har på sig en skjorta och ett par 

shorts. Pippi har däremot orange-rött hår som är uppsatt i två utstående flätor. Hennes 

kläder är lite slafsiga (bild 7) med en blå tröja, gröna shorts, två långa strumpor i olika 

färger med svarta skor som har oknutna snören som hänger. Den blå tröjan Pippi har på 
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sig är inte knäppt och den har dessutom ett hål i på framsidan som är lappad med en röd 

tygbit.  

Bild 6. Känner du Pippi Långstrump? Bild 7. Känner du Pippi Långstrump? 

Den psykologiska beskrivningen av karaktärerna, visar att Tommy och Annika har 

likande karaktärsdrag. De är båda väluppfostrade, trevliga, snälla och nyfikna, men 

Tommy är den av dem som är mest nyfiken och frågvis: ”En sakletare, vad är det för 

nånting, säger Tommy” (s.14). ”Vad kan man ha den till undrar Tommy” (s.15). I 

boken ställer Annika endast en enda fråga: ” – Vem ska laga maten, frågar Annika.” 

Annika är bunden till genusmönstret eftersom hon är fin och försiktig och inte ställer en 

massa frågor. Hon är alltså mer tillbakadragen än Tommy, vilket ur ett stereotypt 

genusperspektiv är precis som förväntat.  

Den psykologiska beskrivningen av Pippi skiljer sig tydligt från Tommys och 

Annikas. Pippi bor själv i Villa Villekulla och gör alla saker som behöver göras när man 

bor i ett hus: ”Det gör jag själv, säger Pippi. Ja, Pippi gör allting själv” (s.10). Pippi 

uppför sig på ett sätt som skiljer sig markant från Tommy och Annika. Hon har sin häst 

inomhus, och när de ska på cirkus ställer hon till med en scen. Pippi vill också uppträda 

på cirkusen, så hon bestämmer sig för att gå på lina och stå på en häst. ”Pippi har aldrig 

varit på cirkus förr. Hon vet inte hur man bär sig åt” (s.16). Pippi är en snäll flicka som 

bara vill allas bästa, men hennes nyfikenhet och okunskap kan ställa till det ibland och 

göra folk upprörda och väldigt förvånade.  

 Pippi är en flicka som inte följer det stereotypiska beteendet för flickor. Hon 

bryter genusmönster genom att brottas med världens starkaste karl, ha på sig kläder som 

är slitna och mindre prydliga och göra saker som hon inte får, som att ha det stökigt 

hemma, hugga ved med yxa och så vidare. Om Pippi hade varit en pojke hade det 
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troligtvis boken om Pippi inte blivit lika kritiserad och omtalad som den blev i samband 

med utgivningen 1947.  

4.4 Jag vill inte gå och lägga mig! 

Astrid Lindgrens bok Jag vill inte gå och lägga mig, med illustrationer av Ilon Wikland 

handlar om en femårig pojke vid namn Lasse. Han vill verkligen inte gå och lägga sig 

att sova på kvällarna. När hans mamma säger till Lasse att han måste gå och lägga sig, 

svarar han: ”Jag ska bara bygga ett garage till min bil först, eller jag ska bara gömma 

mig först, eller jag ska bara hoppa ner från köksbordet fyra gånger först”. Lasse ska 

bara… hela tiden för han vill inte sova. När mamma tar upp Lasse för att klä av honom 

och stoppa om honom skriker Lasse ”JAG VILL INTE GÅ OCH LÄGGA MEJ!”. Tant 

Lotten är Lasses granne som bor i våningen ovanför och hon har speciella och 

märkvärdiga glasögon. En dag får Lasse titta i Lottens glasögon och med dem kan man 

se hur långt som helst. Det Lasse ser är häpnadsväckande. Han ser björnar, kaninungar, 

fåglar, ekorrar och råttor, men ingen av dem skriker när de ska gå och lägga sig.  

Bilderna och texten i boken bidrar tillsammans till personskildringen av Lasse. 

Han är en smal pojke som har brunt hår, och är klädd i en grön olle och blå byxor (bild 

8). Strumporna han har på sig är röda.  

Bild 8. Jag vill inte gå och lägga mig 

Lasse uppför sig som en typisk femårig pojke. Han skriker åt sin mamma när han inte 

vill gå och lägga sig och han leker lekar som förknippas med att vara pojkaktiga. Av 

texten framgår även Lasses inre personskildring, den psykologiska beskrivningen och 

det framgår att han i grund och botten är en rar och trevlig liten pojke som är 

väluppfostrad. Det är bara när Lasse ska gå och lägga sig som han blir busig och olydig, 
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eftersom han inte lyssnar på sin mamma. När Lasse besöker tant Lotten är han däremot 

trevlig och snäll och uppför sig ordentligt. Lasses mamma är en kvinna som inte är 

stereotypiskt kvinnligt klädd (bild 8). Hon har på sig en brun olle med ett par bruna 

byxor. Även hennes skor är bruna och håret ser ut som Lasses. Tant Lotten ser däremot 

ut som en typisk äldre kvinna kvinnlig (bild 9). Hon har på sig en lila kofta med krage 

och en lång blå kjol. Hon har på sig ett par högklackade skor och hennes hår är grått.  

Bild 9. Jag vill inte gå och lägga mig 

Första uppslaget i boken visar ett flertal olika bilder när Lasse leker. Han målar, bygger 

med klossar, står på bordet, gömmer sig och pillar i hålet på sin strumpa. Allt detta gör 

han eftersom han inte vill gå och lägga sig. Han besöker tant Lotten och där får han 

prova hennes magiska glasögon vilket tar med honom till speciella platser. I boken ser 

Olle genom tant Lottens glasögon, vilket kan tolkas som att vi ser händelserna i boken 

ur kvinnans perspektiv. Lotten och hennes glasögon är en stor del av boken och kvinnan 

får här en betydande roll. Alla dessa platser ser läsaren genom Tant Lottens glasögon.  

Ur ett genusperspektiv är karaktärerna i boken klädda i färger som inte förknippas 

med pojkar eller flickor, med undantag för färgerna på ekorrarnas pyjamasar. 

Karaktärerna, både pojkar och flickor, är klädda i många olika färger. Några pojkar är 

klädda i blått, en det finns även de som har på sig rött och grönt. Även färgerna på 

flickornas kläder varierar, från rött och rosa till brunt och blått.  

Samspelet i boken mellan Lasse och hans mamma är till en början turbulent, 

eftersom Lasse inte lyssnar på sin mamma: ”Till sist blir mamma så trött på ”Jag ska 

bara”, så hon tar utan vidare upp Lasse och stoppar honom i sängen. Hela tiden skriker 

han: ”JAG VILL INTE GÅ OCH LÄGGA MEJ!”. När Lasse skriker gör han det så 
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högt att det hörs till tant Lotten som bor i våningen över. Lasse och Tant Lotten har ett 

annat samspel än det vi ser mellan Lasse och hans mamma. Lasse är trevlig och lugn när 

han besöker Tant Lotten och han verkar se upp till henne. Det är även tant Lotten som 

med hjälp av sina magiska glasögon får Lasse att inse att han måste ändra sitt beteende 

om kvällarna när han ska gå och lägga sig. Lasses mamma och tant Lotten är två 

kvinnor som Lasse har en relation till. Mamman som står honom närmast möter 

motstånd medan tant Lotten, en äldre kvinnogestalt, tar fram Lasses lugna och trevliga 

sida. Lasse beter sig stereotypiskt pojkaktigt i boken med sitt beteende mot mamman. 

Men även när han möter tant Lotten beter han sig stereotypiskt, eftersom han ser upp till 

en äldre person. Lotten är gammal och besitter därför automatiskt en auktoritet som gör 

att Lasse lyssnar på henne till skillnad från sin mamma. Tant Lotten är även spännande, 

vilket bidrar till Lasses kontrollerade och trevliga humör.  

4.5 Sammanfattning 

Analyserna av de fyra bilderböckerna Känner du Pippi Långstrump? Den där Emil, Vår 

i Bullerbyn och Jag vill inte gå och lägga mig visar delvis olika resultat. Analyserna har 

gjorts på huvudkaraktärerna i böckerna, vilket både är pojkar och flickor. Emil beskrivs 

som en typisk pojke. Han gör hyss, är busig, har på sig blåa kläder och har en mössa 

samt en bössa. Detta är ur ett genusperspektiv typiskt pojkaktigt. Om Emil hade bytts ut 

till en flicka hade det säkerligen blivit mer uppmärksammat, eftersom det inte är 

förväntat att flickor beter sig så. Ida, Emils lillasyster uppvisar ett sätt som förknippas 

med att vara flickaktigt utifrån våra förväntningar om hur en flicka bör vara utifrån ett 

genusperspektiv, eftersom hon är försiktig av sig, snäll och artig.  

 Pojkarna och flickorna i Vår i Bullerbyn går att relatera till hur karaktärerna i Emil 

beter sig och ser ut. Emil är en busunge och pojkarna i Bullerbyn påminner mycket om 

honom, eftersom de busar och utmanar varandra, men de ställer inte till med hyss som 

påverkar omgivningen. Det är pojkarna som är utåtriktade, busar och är mer stökiga än 

flickorna.  

 Karaktärerna i boken Känner du Pippi Långstrump? skiljer sig en del från 

karaktärerna i boken om Emil och barnen i Bullerbyn. Pippi är på många sätt lik Emil 

till personligheten, men den stora skillnaden är just att Pippi är en flicka. Boken om 

Pippi har fått mycket uppmärksamhet eftersom hon inte beter sig som en flicka bör 

utifrån ett genusperspektiv. Tommy och Annika skiljer sig markant från Pippi, eftersom 

de inte utmanar genusmönstren.  
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 Lasse, den femåriga pojken, är till en början olydig och beter sig på ett sätt som 

förknippas med att vara pojkaktigt. I boken förändras dock hans beteende och han blir 

lugnare och mer återhållsam. Hans uppförande påminner inte om någon annans i 

Lindgrens bilderböcker, eftersom han inte lyssnar på sin mamma. De andra karaktärerna 

som är busiga och pojkaktiga sätter sig sällan upp mot vuxna auktoriteter.  

Avslutningsvis kan gestaltningen av pojkar och flickor sägas variera i Astrid 

Lindgrens böcker. Personerna framställs olika oavsett deras kön. Några pojkar 

framställs av författaren Astrid Lindgren som busiga och andra pojkar framställs som 

artiga och lugna. Flickorna framställs också på olika sätt, och Pippi Långstrump är ett 

tydligt exempel på en flicka som framställs som busig, utåtriktad och ur ett 

genusperspektiv beter hon sig mer som en pojke. Flickorna i boken Vår i Bullerbyn 

framställs som trevliga och omtänksamma, vilket även Annika i boken om Pippi är. 

5 Slutdiskussion 

Av genusforskningen som är den teoretiska grunden för denna studie och som utgår från 

Hirdmans (2012) och Österlunds (2005) genusteori visar att det finns en traditionell syn 

på genus och genusmönster i de analyserade bilderböckerna, med några undantag.  

I boken Den där Emil beter Emil sig på ett sätt som det ur ett genusperspektiv 

förväntas av honom. Han ställer till med hyss och uppför sig genustypiskt pojkaktigt. 

Lillasystern Ida uppför sig även hon på ett sätt som ur ett genusperspektiv förväntas av 

henne. Österlunds (2005) flickgrundtyp duktiga flickor som är anpassningsbara, rena 

och prydliga och oftast har ljust hår stämmer in på Ida.  

Hirdmans (2012) teoretiska modell av genussystemet är ett system som hon delar 

in i två delar, isärhållandets princip och hierarkin. Det första systemet, isärhållandets 

princip innebär att det manliga och det kvinnliga bör hållas isär och inte blandas. 

Hirdman förklarar det andra systemet, hierarkin att mannen är en norm som står för det 

positiva och allmängiltiga. Ur ett genusteoretiskt perspektiv stämmer Hirdmans modell 

om isärhållandets princip in på barnen i Bullerbyn. Isärhållandets princip är tydlig i 

boken när flickorna och pojkarna leker i hagen, men på skilda håll. Flickorna är i en del 

av hagen där de leker i sin lekstuga med dockservisen, och pojkarna är i en annan del av 

hagen och leker med barkbåtar. I boken om barnen i Bullerbyn uppför sig barnen som 

förväntat ur ett genusperspektiv, dock med ett undantag. Britta utmanar det manliga 

idealet en gång i boken när hon säger att hon törs gå balansgång på ladugårdstaket. Det 
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är inte något som förväntas av en flicka, och hennes mamma tillrättavisar snabbt och får 

tillbaka henne in i genusmönstret igen.  

 Boken Känner du Pippi Långstrump? är annorlunda än de tre övriga böckerna 

som analyseras i denna studie, eftersom huvudkaraktären Pippi strider mot de 

genusmönster som förväntas av henne. Pippi är ett tydligt exempel på en flicka som inte 

följer de rådande normerna för hur en flicka borde bete sig, eftersom hon är högljudd, 

utåtriktad och klädd i kläder som är slitna och har färgen blå. Pippi och Emil är två 

karaktärer som är lika varandra till beteende och klädstil, dock skiljer sig deras kön. 

Karaktären Pippis beteende rönte stor uppståndelse i vuxenvärlden, medan Emils hyss 

inte alls upprörde, vilket beror på att Pippi är en flicka. Pippi är enligt Österlunds (2005) 

flickmatriser en pojkflicka. Pojkflickan känns igen genom att de agerar på ett 

normbrytande och pojkaktigt sätt, vilket Pippi kontinuerligt gör i boken. Annika 

utmanar inte de rådande genusmönster som finns, utan följer genusordningen. Tommy 

är en pojke som är nyfiken och frågvis, men till skillnad från karaktärerna Lasse i boken 

Jag vill inte gå och lägga mig, och Emil i Den där Emil så är Tommy lugn och artig.   

Ur ett genusperspektiv beter sig Lasse i boken Jag vill inte gå och lägga mig, typiskt 

pojkaktigt. Han lyssnar inte på sin mamma när hon säger att han ska gå och lägga sig 

och han är en buspojke. Det finns många likheter mellan karaktärerna Lasse och Emil i 

Lönneberga. De är pojkar i samma ålder som busar och inte alltid lyssnar på de vuxna i 

sin omgivning.  

Av resultaten som har framkommit i den här undersökningen dras slutsatsen att 

Astrid Lindgrens bilderböcker som har analyserats är alla olika till hur de förhåller sig 

till genus. Karaktärerna framställs på olika sätt, men det har inte med deras 

könstillhörighet att göra. Alla flickor framställs inte på samma sätt i de olika 

Lindgrenböckerna, och detsamma gäller även för pojkarna som framställs olika. Det 

finns inga gemensamma könsmönster som är gemensamt för flickorna eller pojkarna. 

Alla karaktärer i böckerna är mer eller mindre olika till beteende och utseende, även om 

det finns många likheter. De största skillnaderna mellan flickorna är Pippis beteende i 

förhållande till de övriga kvinnliga karaktärerna. Pojkarna skiljer sig inte lika mycket åt 

som flickorna, och skillnaderna mellan pojkarna är främst hur Tommys artiga och lugna 

beteende skiljer sig från de andra manliga karaktärerna i de övriga böckerna. Tidigare 

forskning visar att männen i Astrid Lindgrens böcker har tendens att vara lekfulla och 

mindre ansvarstagande än kvinnorna (Kåreland, 2005). Det går att jämföra med den här 

studiens resultat och som just visar att pojkar är mer äventyrliga, lekfulla och modiga. 
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Böckerna som har analyserats innehåller karaktärer som både är vuxna och barn, 

men det är barnen som är huvudkaraktärerna. De vuxna finns med i böckerna som 

föräldrar till barnen, eller andra vuxna i barnens omgivning. Det är inte bara barnen utan 

även, eller framförallt, de vuxna som avspeglar och påverkar genusordningen som finns 

i samhället. I samhället finns det genusordningar som styr vår uppfattning om vad som 

anses vara normalt för flickor respektive pojkar. Hirdmans (2001) teori om hierarkin 

och isärhållandets princip bidrar till att skapa strukturer som upprätthålls i en 

genusordning. Ordningen är menings- och maktskapande, där det manliga oftast står för 

det som är positivt, till skillnad från det kvinnliga som står för motsatsen.  

Tidigare forskning visar att Lindgrens böcker har stor didaktisk potential för 

samtal om genus och jämställdhet i skolan: ”Lindgrens sätt att beskriva Pippi, där inte 

minst Pippis sätt att uttrycka sig är viktigt, kan leda vidare till intressanta diskussioner 

om genusmönster och maktstrukturer” (Ehriander & Nilsson, 2011:9). Genusanalyser 

som den i den här studien kan vara till hjälp för lärare och pedagoger när det kommer 

till undervisning om genus och jämställdhet. I de lägre skolåldrarna försöker många 

barn att hitta sig själva, och många barn funderar på hur de ska bete sig för att passa in. 

Astrid Lindgrens bilderböcker kan vara till god hjälp i undervisningen, och det är viktigt 

att visa för eleverna att det inte finns skrivna regler om hur man ska bete sig som pojke 

respektive flicka. Det kan vara användbart att diskutera Österlunds (2005) pojk- och 

flickmatriser med eleverna i skolan. De kan användas som ett underlag som underlättar 

en diskussion med klassen och som även visar att det inte endast finns ett att bete sig på 

om en person är pojke respektive flicka.  

De analyserade böckerna är olika till innehållet och pojkar och flickor beter sig 

både på sätt som är förväntat och oförväntat av dem ur ett genusperspektiv. Böckerna 

visar att både pojkar och flickor kan se ut och bete sig på olika sätt. För många elever 

kan det vara lärorikt att läsa och få böcker berättade för sig, och innehållet i ord och bild 

kan hjälpa barnen att skapa en bild av hur pojkar och flickor kan vara som utmanar de 

rådande genusmönstren. Resultaten av den här undersökningen kan vara användbar i 

skolans värld när det kommer till att realisera de grundläggande värdena som beskrivs i 

läroplanen. De värden som skolan ska gestalta och förmedla ur läroplanen är 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

(Skolverket 2011). 
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5.1 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att jämföra Lindgrens bilderböcker med andra 

bilderböcker som är skrivna de senaste åren. En jämförelse av böcker förr och nu skulle 

kunna visa hur genus i bilderböcker har förändrats över tid. Av intresse är också att 

undersöka bilderböcker som är skrivna av kvinnliga och manliga författare. Den här 

undersökningen utgår endast från Lindgrens böcker, och det hade varit intressant att 

jämföra hennes verk med böcker skrivna av män för att undersöka om det finns 

skillnader i hur män och kvinnor framställer genus i bilderböcker för barn. 
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