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”Barn skapar mirakel när de läser” /Astrid Lindgren

Sammanfattning
Arbetet handlar om att öppna ögonen, för hela världen. Det handlar om att lära
våra barn om hur det ser ut i andra delar av världen. Vi måste inkludera alla i
våra historier. Vi på vår planet måste hjälpas åt för att kunna bidra till en hållbar
utveckling. Sverige är ett av världens mest jämställda land, men hur ser det ut i
ett land som Ghana? Detta arbete handlar om att öka förståelsen för omvärlden
och om genus. Detta genom en barnbok skriven och illustrerad med inspiration
från en resa till Ghana.

Abstract
The work is about to open peoples eyes, to the whole world. It is about teaching
our children about how it looks in other parts of the world. We must include
everyone in our stories. We on our planet must get together to contribute to a sustainable development. Sweden is one of the most equal country’s in the world,
but how does it look in a country like Ghana? This work is about to increase
understanding of the outside world and about gender. This through a children’s
book written and illustrated with inspiration from a trip to Ghana.
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Inledning
I barnboksvärlden är de flesta huvudrollsinnehavare manliga. Forskning visar
att ungefär 70 % av bilderböckernas huvudpersoner är manliga. I den verkliga
världen är det fortfarande männen som har huvudrollen.1
I Sverige tjänar männen i snitt mer än kvinnor och i samhällets topp finns
främst män. Tjejer har bättre betyg, sämre självförtroende och mår sämre i
skolan medan killar tar mer plats i klassrummet. Kvinnor gör mer av det obetalda
hemarbetet medan män oftast har sämre relation till barnen och tar ut mindre av
föräldraledigheten. Nästan alla som sitter i fängelse är män och språket är inte
könsneutralt. Sverige är inte jämställt.2
Fattiga kvinnor och flickor är världens mest utsatta. Varje dag förnekas de
sina rättigheter och diskriminering av kvinnor och flickor är en viktig orsak till
fattigdomen i världen. I många länder befinner de sig längst ner på skalan och
kämpar mot fattigdom, brist på utbildning och rättslöshet. I hela världen har
bara Rwanda ett helt jämställt parlament, och i många länder har kvinnor inte
ens rösträtt. Varje år dör runt en halv miljon kvinnor i samband med graviditet
och småflickor säljs som varor i den globala sexhandeln. Minst en tredjedel av
världens alla kvinnor utsätts också för allvarligt våld under sin levnad. Världen
är inte jämställd.3
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, lyder ett ordspråk som jag har
burit med mig hela livet. Jag brinner för feminism, djurrätt och mänskliga rättigheter. Genom utbildningen på designprogrammet har jag insett att jag kan kombinera mitt intresse för design och det för mänskliga rättigheter. Den sociala
hållbarheten ligger mig varmt om hjärtat och det var den som förde mig till
Ghana. Jag vill att människor ska behandlas lika, oberoende av kön eller hudfärg.
Jämställdhet minskar våld och fattigdom.4

1 SOU 2004:115
2 Josefson, Helena, Genus – Hur påverkar det dig?
3 www.actionaid.se
4 www.actionaid.se
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1 Bakgrund

1.1 Problemområde
1.1.1 Ghana
Mitt arbete började i Ghana. Mitt engagemang för att hjälpa utsatta människor
förde mig dit. Jag kom i kontakt med Light for Children, en organisation som
jobbar med att upplysa ungdomar om Aids och sexuella trakasserier på skolor i
Ghana.5 Det programmet kändes spännande och viktigt. Det väckte mitt intresse
för att jobba med liknande frågor i mitt examensarbete. Men efter många försök
blev det projektet för stort för att klara av under denna tid. Därför ändrade jag
riktning. Jag ville på något sätt förmedla och dela med mig av mina upplevelser
och känslor från resan till Ghana.
Ghana är ett land på Afrikas västkust. Det är en av de mest blomstrande demokratier på kontinenten. Det har ofta kallats en ö av fred i en av de mest kaotiska
regionerna på jorden. Landet delar gränser med Togo i öster, la Cote d’Ivoire i
väster, Burkina Faso i norr och Guineabukten, i söder. Landets ekonomi domineras av jordbruket, som sysselsätter cirka 40 procent av den arbetande befolkningen. Ghana är en av de ledande exportörerna av kakao i världen. Det är också
en betydande exportör av råvaror som guld och timmer. Ett land med en yta på
238,500 kvadratkilometer, har Ghana en uppskattad befolkning på 22 miljoner,
från mer än hundra etniska grupper – alla med sina egna unika språk. Engelska
är dock det officiella språket, ett arv från brittiska koloniala styret.6
1.1.2 The danger of a single story
I TED-föreläsningen The danger of a single story7 berättar Chimamanda Adichie
om sin barndom i Nigeria och om faran med de barnböcker hon fick läsa som
liten. Alla böcker hon läste handlade om vita människor. Om vita barn som lekte
i snö, åt äpplen och pratade om vädret, där huvudkaraktären oftast var en man.
Men Adichie hade aldrig sett snö, hon visste inte vad det var. Hon åt mangos
istället för äpplen och de pratade aldrig om vädret, för där var vädret alltid fint.
Hon berättar om avsaknaden av historier som hon själv kunde relatera till och
faran med att berätta historier utifrån ett enda perspektiv.
På den svenska marknaden finns få huvudrollsinnehavare som är mörkhyade
5 http://www.lightforchildren.com/who/top.html
6 http://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/country_information/
7http://www.ted.com/talks/lang/en/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.
html
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och kvinnor och historier som berättar om hur det ser ut i andra delar av världen.
Därför ställde jag mig frågorna:
•

Kan jag som svensk designer få barn att reflektera över hur det kan vara

att leva i ett utvecklingsland?
•

Kan jag som designer öka förståelsen och förändra attityden om sam-

hällets normer om hur en flicka och pojke ”bör vara” genom en barnbok?
•

Kan jag som svensk grafisk designer skriva och illustrera en barnbok

utifrån mina erfarenheter från en helt annan kultur än min egen?
•

Kan jag berätta en historia som tillför något nytt till barnboksmarknaden

och som gör att fler kan relatera till den?

1.3 Problemområdets avgränsning
Projektet avgränsas till svenska barn i åldrarna 8-12 år gamla. Artefakten kommer
att sluta i en barnbok med en historia som är inspirerad från resan till Ghana.
Boken kommer också belysa genusaspekten genom att jag vänder på samhällets
normer. Under projekttiden kommer inte hela boken hinnas färdigställas. Därför
begränsar jag mig till att skriva, illustrera och layouta 13 uppslag och omslaget.
Genusaspekten kommer jag inte fördjupa mig i. Det kommer belysas genom att
vända på samhällets normer om hur flickor och pojkar ”bör vara”.

1.4 Mål och syfte
Det här projektet syftar till att finna ett sätt att lära svenska barn om vår omvärld
och om genus. Och om att öka förståelsen och öppna ögonen för andra kulturer.
Målet med projektet är att genom en barnbok få barn att reflektera över omvärlden och om genusfrågor.

2 Metod
De metoder jag har använt mig av i mitt arbete är fältarbete i Ghana. Detta i form
av studier kring kulturen och hur människornas livssituation ser ut.
Jag har även använt mig av genomförda intervjuer och samtal med yrkesverksamma inom områdena både i Ghana och i Sverige. Jag har till exempel samtalat
med personer som jobbar som lärare, kuratorer och förläggare.
Som metod har jag också analyserat barnböcker från Ghana, Sverige och
England. Jag har analyserat bild- och textspråket och genusaspekten för att hitta
ett underlag till min bok.
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2.1 Teoretisk ram
2.1.1 Muntliga
De muntliga fakta har jag samlat genom intervjuer med människor som är yrkesverksamma inom de områden som har varit aktuella för mitt arbete. Jag har även
samtalat med personer som varit relevanta till min research.
Mike Owusu är huvudansvarig och grundare av organisationen Light for
Children i Ghana. Jag har fört flera muntliga samtal med Mike när jag var i
Ghana och diskussioner genom mejlkontakt efteråt. Han pratade om barn och
ungdomars situation i Ghana. Hur deras livssituation kan se ut och hur det ser ut
med trakasserier på skolorna. Han berättade att det var vanligt med trakasserier
på skolorna, och då framförallt sexuella. Aids är också ett problem, och det är
många barn som inte vet om att de bär på smittan. Jag frågade Mike om det finns
någon form av sexualupplysning i skolan, men det fanns det inte. Sjukvården är
heller inte så bra i landet och många kvinnor dör när de föder barn.
Michael Brefo Totor var min 19 - åriga värdbror i värdfamiljen som tog hand
om mig i Ghana. Michael och jag hade flera samtal om hur livet var för honom
och hans syskon och hur situationen såg ut på skolan han gick på. Många av
barnen fick gå långt till och från skolorna. Det gick flera tusen elever inom
samma skolområde. Pojkarna drömde ofta om att utbilda sig och bli affärsmän
för att kunna försörja sina framtida familjer. Många kvinnor utbildade sig till
kockerskor och sömmerskor. Det var mannen som skulle ta hand om familjen
och vara ledaren. Att hitta en fru och få barn var väldigt viktigt för Michael och
hans vänner. Landet är långt ifrån så jämställt som Sverige är.
Anna Henningsson är utbildad lärare i åk 1-6. Av Anna fick jag fakta om
hur man jobbar på skolorna med genus och lite om hur det ser ut på barnbokssidan om genus och vår omvärld. Jag ställde frågor om hur vanligt det är med
kvinnliga och mörkhyade huvudrollskaraktärer i barnböcker och om det finns
böcker som berättar om andra länder. Anna berättade att det har börjat komma
böcker med mörkhyade barn, oftast är det flera vita barn i böckerna och någon
mörkhyad. Hon menar att barnböckerna följer samhällets struktur. Idag hittar
man många barnböcker som handlar om att föräldrarna skiljer sig och flyttar isär
och om plastmammor och plastpappor. Det finns också vissa böcker där barnen
har samkönade föräldrar, eller där flickor blir kära i flickor och pojkar blir kära i
pojkar. Det har också blivit vanligare med barnböcker som belyser genusfrågor.
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Till exempel finns det något som heter Lilla och Stora Genuspaketet, som innehåller olika berättelser som belyser ämnet. Där finns det barnböcker där förskoleläraren är manlig eller där pojkarna är prinsessor8 och flickorna prinsar.9
Åsa Engstrand är skolkurator i Emmaboda Kommun. Åsa har jobbat som skolkurator i Emmaboda Kommun i tjugo år och har stor erfarenhet av att arbeta med
barn. Ibland använder man barnböcker för att kommunicera om vissa frågor med
barnen som kan vara svåra att prata om. Ofta görs det med till exempel flyktingbarn. Det kan vara barnböcker som handlar om att komma till ett nytt land och
hur man kan känna sig då. Många barn tycker det kan vara lättare att läsa om
det, där någon har satt ord på det och som gör att barnen kan känna igen sig och
öppna sig lättare.
Cecilia Nilsson jobbar på förlaget Rabén & Sjögren. Genom mejlkontakt med
Cecilia har jag fått lite information om hur det ser ut på barnboksmarknaden.
Hon berättade att det på senare tid har börjat komma några böcker med mörkhyade huvudpersoner. Jag ställde frågan om det finns barnböcker som beskriver
hur barn/människor kan ha det i andra länder, i till exempel ett utvecklingsland.
På det svarade hon att det inte finns många, men det förekommer. Jag ställde
också frågan om en bok som min skulle kunna vara intressant för deras förlag.
Men det kunde hon inte svara på utan att ha fått läsa manuset.
2.1.2 Skriftliga
I boken Design, creativity & culture skriver författaren Maurice Barnwell om
designerns roll i framtiden. Han skriver att tiderna förändras snabbt och även
designerns roll i samhället har förändrats. Han menar att det är designerns plikt
att ta mer ansvar, i att bistå i utformningen av ett mer hållbart samhälle. Att
designern måste ta en roll som medlare och balansera personliga behov, kundens
behov och publikens behov. Vi måste få in förändring i vårt dagliga liv och
design hjälper oss att ta oss genom dagen, ger mening till den, definierar vår
sociala plats och ger en identitet. Därför tror jag att det är viktigt att designers
samarbetar över nya gränser och nya yrken.10
I skolverkets rapport nr 47, Flickors och pojkars förutsättningar och villkor
skriver de att åtskilliga exempel visar att flickor har svårare att i konkurrens med
pojkar hävda sig och komma till tals i skolan. Flickor har svårt att, på samma
8 http://sv.wikipedia.org/wiki/Prinsessa
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Prins
10 Barnwell, Maurice, Design, Creativity & Culture, London, 2011
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sätt som pojkar, föra fram sina synpunkter. Deras åsikter möter inte samma
intresse som pojkarnas. Pojkarna vänjer sig därför vid att stå i centrum och bli
uppmärksammade.11
Författaren Nina Björk tar upp i sin bok Under det rosa täcket att kvinnlighet
är skapad av kulturen, samhället. Hon skriver att vi lär oss att vara kvinnliga och
rollen vi lär oss blir ett med vår identitet. Man lär sig tidigt vilken grupp man
tillhör. Som flicka kanske man är minst lika ”pojkaktig” som ”flickaktig” men
det pojkaktiga uppmuntras inte hos flickan. Ett personligt karaktärsdrag som
anses vara bra hos pojkar kan anses vara dåligt hos flickor. De manliga dragen
värderas dessutom högre än de kvinnliga.12
I Konsumentverkets bok Drömprinsen och Glamourgullet – Om könsschabloner i barnreklamen tar de upp hur pojkar och flickor och manligt och kvinnligt
beskrivs.(Se bilaga 1)

2.2 Praktiskt utförande
2.2.1 Ghana
Så kom dagen då resan till Ghana skulle påbörjas. Jag visste egentligen inte så
mycket om vad som skulle vänta mig där. Jag hade ett hum om läget, men ville
inte veta för mycket. Jag ville se Ghana med nyfödda ögon. Två veckor spenderade jag i ett för mig helt okänt land, på en outforskad kontinent. Ett land långt
ifrån Sveriges standard och kultur. Lite chockad och mörbultad efter sjutton
timmar på resande fot kastades jag in i Ghanas livsstil. Först spenderades en natt
på ett hostel i huvudstaden Accra. Morgonen efter blev jag hämtad av en man
från organisationen, som tog mig till en knacklig buss. I åtta timmar färdades vi
på en gropig landsväg inåt landet. Jag var den enda med vit hy i bussen och jag
blev uttittad och pekad på. Vi var på väg till byn Nsuta i Ashanti-regionen, som
ligger i mitten av landet. Där väntade min värdfamilj.
Mike Owusu, ordförande för organisationen Light for Children som jag reste
med, mötte upp mig under ett stopp i den näst största staden Kumasi. Han tog
mig sedan vidare till Michael Prefo Tororo, min värdbror, som tog mig till min
sovplats. Det var ett dammigt rum, med en säng, en garderob, ett kylskåp och ett
badrum – utan rinnande vatten.
11 Zackari, Gunilla, Flickors och pojkars olika förutsättningar och villkor – En kunskapsöversikt
om könsskillnader i skolan, Skolverket, skolverkets rapport nr 47, Stockholm, 1994.
12 Björk, Nina, Under det rosa täcket, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1996.
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Michael tog mig sedan till resten av värdfamiljen. Där fick jag hälsa på alla
familjemedlemmar och äta middag som husmodern hade lagat till mig. Varje dag
fick jag frukost och middag av henne. Barnen hjälpte alltid till.
Dagen efter började jobbet på barnhemmet Mampong Babies Home, utanför
Nsuta. På barnhemmet bodde trettiotre barn från åldrarna tre veckor till åtta år.
De flesta barnen hade förlorat sin mamma vid födseln. Några få hade förlorat
föräldrarna i olyckor. Många av barnen hade pappan kvar i livet. De kunde oftast
inte ta hand om barnet av olika anledningar och fick därför bo sina första år på
barnhem. Det var bara kvinnor som jobbade med barnen och emellanåt ett par
volontärer.
Upp till en viss ålder bodde barnen på barnhemmet för att sedan skickas vidare
till andra hem, eller förhoppningsvis till den biologiska pappan om möjligt. I
sysslorna ingick att mata barnen. Man skulle också klä på och av dem och hjälpa
till vid duschning. På de minsta barnen bytte man blöjor och de äldre hjälpte
man på pottan. Man skulle också hjälpa de äldsta barnen iväg till dagcentret, där
de var varje vardag mellan halv elva och halv fyra. I övrigt skötte man städning,
sängklädsbyten och däremellan fick man leka och umgås med barnen.
Organisationen har ett program där de en gång i månaden har en workshop om
Aids och om sexuella trakasserier för barn i åldrarna 5-18 år. Jag fick följa med
Mike Owusu på detta projekt och se hur det går till.
Light for Children är en icke-statlig utvecklingsorganisation utan religiös eller
politisk tillhörighet. Deras oro är utsatta och missgynnade barn, särskilt de som
är hiv-positiva. Sedan etableringen i 2005 har de haft ett nära samarbete med
de regionala hiv/aids kliniker i att identifiera utsatta barn, bedöma deras behov
och hjälpa dem. De vill bidra till ett effektivt främjande av en hälsosam utveckling för utsatta barn i Ashanti-regionen. Programmet syftar till att ge utbildning
om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Detta sker genom att involvera barnen och ungdomarna i ett rollspel.13
När jag inte var på barnhemmet, studerade och upplevde jag den ghanianska
kulturen. Genom det försökte jag få ett hum om hur deras verklighet ser ut. Det
blev till exempel vandring till ett böneberg. Dit gick människor för att medverka
på gudstjänster eller bara för att be. Ghana är väldigt religiöst och den största
gruppen är kristna. Jag fick också vara med på en traditionell söndagsgudstjänst.
Värdfamiljen lärde mig hur man lagar mat på ghananskt vis.(Se bilaga 2) I den
13 http://vimeo.com/31979320
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lilla byn Nsuta var jag den enda med vit hy. När man gick utanför dörren var man
inte längre anonym. Alla skrek ”obruni”14 efter mig och ville samtala med mig.
Barnen visade mig sina skolor och vad de tyckte om att göra utanför skolan. De
lärde mig också att dansa en speciell dans som man dansade i Ghana, Azonto.
Det var även oartigt att inte tilltala de äldre med hälsningsfraser på deras språk
Twe, vilket resulterade i att jag fick lära mig det snabbt.(Se bilaga 3)
Förutom staden Nsuta, som jag bodde mestadels i, och Mampong där barnhemmet låg, besökte jag den näst största staden Kumasi och huvudstaden Accra.
Jag gjorde även mindre utflykter runt dessa platser till mindre byar.
2.2.2 Sverige
Väl tillbaka i Sverige igen, tog jag några dagar för att smälta alla intryck och gå
igenom materialet jag samlat under tiden i Ghana.
Efter första handledningen med Miguel Salinas kom jag fram till att skolan
var fältet jag skulle jobba inom, och med ämnet samlevnad. Och jag ställde mig
frågan: – Vad kan Ghana lära av Sverige, och tvärtom? Efter det kontaktade jag
Fagrabäcksskolan i Växjö och Bjurbäcksskolan i Emmaboda. Genom den biträdande rektorn Marcus Johansson på Fagrabäcksskolan fick jag hjälp att lämna
in en webbenkätundersökning till eleverna. Jag kom även i kontakt med Åsa
Engstrand, kurator på Bjurbäcksskolan och hon hjälpte mig att besvara frågor
bland annat kring trakasserier i skolan.
Jag blev tilldelad Mikael Nyström som fackhandledare. Inför mötet med
Mikael hade jag inte helt klart för mig vad mitt projekt skulle resultera i. Så vi
brainstormade runt min research och mina tankar kring projektet. Mitt första
koncept som jag jobbade med var en form av utbildningsmaterial om trakasserier
i skolan. Jag tog då kontakt med RFSU, Actionaid, Unicef och liknande företag
och organisationer som jobbar med liknande frågor. Mitt i projektet hade vi en
delgenomgång. Där fick jag en del kritik kring mitt projekt. Jag blev ifrågasatt
om jag kunde gå in i en annan kultur och göra något för att hjälpa dem. Efter
många om och men kom jag fram till att det jag hade tänkt inte skulle fungera.
Så jag fick lämna det och jobba vidare.
Det var efter en handledning med Stephanie Carleklev som kom jag i kontakt
med TED-föreläsningen The danger of a single story med Chimamanda Adichie.
Hon är född och uppvuxen i Nigeria och tar upp vad hon läste för böcker när hon
14 Obruni = Vitt skinn
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var liten. Det var berättelser långt ifrån hennes verklighet, som hon inte kunde
relatera till alls. Det var här tanken väcktes om att göra en barnbok.
Jag började därför funder ut vad jag ville ha med i denna bok och varför. Det
var viktigt för mig att få in genusaspekten i boken, både för att det är en brist på
barnboksmarknaden,15 men också för att det är ett ämne som jag själv brinner
mycket för. Här började jag göra studier av olika barnböcker från Sverige, Ghana
och andra länder. Jag började i de analyserna finna ett syfte med min bok. Jag
ville skriva en berättelse som kunde lära barn om ett främmande land och en
främmande kultur. Jag ville visa hur andra barn kan ha det, med en spännande
historia.
När syftet med boken stod klart började jag att skriva på berättelsen. Efter att ha
kommit en bit med berättelsen började det illustrerande arbetet. Jag skissade fram
bilder tagna ur berättelsen som jag tyckte skulle kunna passa bra. Jag jobbade
fram huvudkaraktären Afia och hennes bästa vän Kwame. Genom kontakten med
Michael Brefo Totoro fick jag hjälp med vanliga ghanianska namn.(Se bilaga 4)
Illustrationerna gjordes med bläck- och färgpennor. Berättelsen fick jag läst och
kritiskt granskad av Anna Henningsson, Niklas Jonsson och Charlotte Carmvall.
De gav mig tips på ändringar och funderingar på texten.
Sent in i projektet kom Mats Fredrikson in som extern handledare. Det eftersom
han är grafisk designer och Mikael Nyström är service designer. Mats lotsade
mig vidare med typografiska regler och annat som kunde vara till hjälp när
jag layoutade boken. Jag gjorde tester av olika format, typsnitt och layout. Jag
gjorde även tester med boken på min målgrupp.(Se bilaga 5) Genom diskussioner med Mats Fredrikson och genomförda tester, valde jag tillslut en bok i A5
format, med typsnitt Plantagenet Cherokee. Formatet valde jag dels på grund av
ekonomiska skäl, för att det blir billigare att trycka ett standardformat och dels
för att storleken uppskattades av målgruppen. De tyckte den var lätt och smidig
att hålla i. Jag tyckte även att mina illustrationer passade bra in i formatet. Jag
testade flera olika typsnitt, men föll tillslut för Plantagenet Cherokee. Det har
mycket svärta, vilket är bra för läsbarheten.
När första delen av boken var utformad tog jag kontakt med Davidssons
Tryckeri i Växjö. De kunde trycka boken med limbindning16 med rätt papper
och omslag. Men eftersom boken inte är helt klar, vill jag vänta med att trycka
15 SOU 2004:115
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Limbindning
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den där. Istället kontaktade jag Rum för Papper i Göteborg som skickade mig de
papper jag hade valt. Med dem gick jag sen till Repro Tryckeri på universitetet
och fick en finare dummie tryckt.
Under sista handledningen med Mikael Nyström pratade vi om hur viktigt det
börjar bli att marknadsföra sina böcker. Många författare och företag marknadsför sig genom video. Jag bestämde mig för att själv försöka göra en film för
att marknadsföra min bok. När dummieversionen var tryckt, fotograferade jag
den i fotostudion. Genom stillbilderna klippte jag ihop ett förslag till en slags
stop-motion17 film, i iMovie.
Jag har tittat lite på det gyllene snittet i min utformning, men inte gått in djupare
i det. Jag har mest använt mig av det i till exempel layouten, där texten har fått
mer luft i underkant än i överkant.

3 Analyser
Jag gjorde analyser av barnböcker ifrån Sverige, Ghana och England. Jag studerade bild och textspråket och moralen i böckerna för att hitta underlag till min bok.
Av analyserna kan jag sammanfatta att böckerna från Ghana över lag innehåller
en hel del magi, till skillnad från de övriga böcker som jag har analyserat. De
handlar till exempel om förtrollade träd och en bronsfigur som får liv. I flera av
böckerna speglas samhällets struktur på ett sätt som kan anses som mindre jämställt. Kvinnorna sköter hushållet och barnen, medan männen arbetar och jagar.
I böckerna från Sverige kan man inte se någon direkt gemensam nämnare. Dessa
böcker skiljer sig mycket från varandra, men är även från olika tidsperioder. I
dessa böcker kan man hitta flickor och mörkhyade som huvudrollskaraktärer
och den första barnboken där man använder hen som personligt pronomen. De
senaste åren har det börjat komma en våg av barnböcker som belyser genusaspekten och olika kulturer, men de är fortfarande få.
Jag analyserade även böcker av en engelsk författare som skriver om en flicka
i Afrika. Författaren har både en flicka som huvudkaraktär och beskriver ett
utvecklingsland i Afrika på ett väldigt fint sätt.
Utifrån dessa analyser har jag fått insikt i vad som finns på barnboksmarknaden. Jag har även samlat fakta och underlag till min egen bok. Jag har bland
annat inspirerats av flera av böckerna med starka kvinnliga huvudrollkaraktärer,
men att göra det på mitt sätt. Till exempel äger Pippi Långstrump flera av de
17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stop_motion
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egenskaperna jag vill åt i min karaktär, dock kan jag tycka att Pippis framtoning är lite väl framfusig och egocentrisk. I böckerna från Ghana har jag främst
hämtat inspiration i berättelsena. Jag tycker om deras mystik och magi, som
väcker fantasin. I böckerna från den engelska författaren tycker jag om hans sätt
att beskriva Botswana. Han gör det på ett vackert sätt som gör att man vill besöka
landet. Jag vill själv förmedla Ghana på ett fint och bra sätt i min berättelse.

3.1 Barnböcker från Ghana
Bronsgubbens hemlighet
Chipo och fågeln på berget
Katten söker en vän
Trädets barn
Av Meshack Asare
Asare är en ghanansk barnboksförfattare som jag har hittat som är översatt till
svenska.(Se bilaga 6)

3.2 Barnböcker från Sverige
Solo i negerbyn
Av Per E. Rundquist
Denna barnbok börjar med att en vit flicka som föds i en by i Afrika. Berättelsen
handlar om att de mörkhyade barnen äter krita för att de vill bli lika vita som
henne.(Se bilaga 7)
Leka tre
Små flickor och stora
Rut & Knut & lilla Tjut
Av Stina Wirsén och Carin Wirsén
Stina Wirsén och hennes mamma Carin gör barnböcker som tar upp stora känslor
om till exempel att vara utanför, om vem som bestämmer, om rädslor och om
vem som är söt.(Se bilaga 8)
Kivi & Monsterhund
Av Jesper Lundqvist
Sveriges första barnbok där hen används som personligt pronomen.(Se bilaga 9)

14

Pippi Långstrump
Lotta på bråkmakargatan
Av Astrid Lindgren
Astrid Lindgren är en av Sveriges största barnboksförfattare. Hon har ofta
självständiga, starka flickor som huvudkaraktärer i sina böcker.(Se bilaga 10)
Binta Dansar
Av Eva Susso
Eva Susso har skrivit flera barnböcker där huvudkaraktären är mörkhyad,
eller med karaktärer där hudfärgerna är blandade.(Se bilaga 11)

3.3 Barnböcker från andra länder
Damernas detektivbyrå
Giraffens tårar
Av Alexander McCall Smith
McCall Smith är en brittisk författare som skriver om Botswana i Afrika och
om en flicka som öppnar den första detektivbyrån där.(Se bilaga 12)

4 Skiss och gestaltningsprocess
I min skissprocess(Se bilaga 14) har känslan varit det viktigaste. Jag har velat
förmedla de känslor jag fick när jag var på min resa i Ghana. Hur jag upplevde
landet. Det var känslor av det genuina hantverket av lergods, målningar, träsmide
och vackra tyger i alla möjliga mönster och färger. Jag ville kombinera detta med
mitt egna personliga uttryck. Mitt personliga uttryck kan kännas igen i de strikta
och enkla linjerna ihop med de lekfulla färgerna. Idéerna till illustrationerna har
jag hämtat utifrån texten och mina bilder från resan.
När jag hade skrivit klart första delen av boken och gjort olika förslag på
illustrationer började jag testa olika format och layouter. Jag skrev ut och jämförde vilket som kändes bäst. Det var viktigt att boken kändes harmonisk men
också intressant. Därför valde jag en komposition, där jag kombinerar illustrationer på hela uppslag, med illustrationer på halva uppslag och illustrationer tillsammans med text. Eftersom jag har mer text än illustrationer var ett litet format
att föredra. Formatet testade jag även på målguppen, så att det var lätt att hålla i
när man läser själv.
Berättelsen har jag byggt upp genom att börja med att introducera läsaren för
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huvudkaraktären Afia och hennes bästa vän Kwame. Jag har byggt upp deras liv
utifrån mina upplevelser från hur barn kunde ha det i Ghana. Deras personligheter har de fått genom att jag tagit samhällets normer om hur flickor och pojkar
”bör vara” och sen vänt på det. Jag försöker också i berättelsen lära ut lite om
Ghana och avslutar boken med lite fakta om landet. Själva kärnan i berättelsen är
att både lära barn om Ghana och att försöka bryta normer om pojkar och flickor,
men också få dem att fastna för en spännande historia. Historien kommer att
kantas av vänskap, hjälpsamhet och godhet. Vilket var det jag möttes av i Ghana.
Jag valde att ha med bilder i boken, för att det skulle bli svårt att beskriva
allt som händer, till exempel på marknadsbilden(Se bilaga 15) med alla färger,
mönster och intryck. Jag använde mig av bläckpenna till konturerna och färgpennor för färgläggning. Det är viktigt att handen syns i bilderna. Det var något
jag hämtade från min resa, det genuina hantverket. Jag ville förmedla känslor
jag kommer ihåg från Ghana. Det röda, lösa dammet på marken, temperaturen –
som man kan se på till exempel vegetationen, och de färgfyllda och mönstrade
tygerna. Jag valde även denna teknik på mina illustrationer för att försöka möta
min målgrupp. Att nå deras nivå, nästan som att de hade kunnat göra det själva.
Jag testade flera olika format på boken. Jag fastnade för A5 formatet, på grund
av att det är ett standardformat blir det billigare att trycka. Jag tyckte även det
passade bra för mina illustrationer och min layout, men också för min målgrupp.

5 Resultat
Arbetet resulterade i en barnbok för svenska barn i åldrarna 8-12 år gamla.(Se
bilaga 13) Jag har skrivit det första kapitlet i boken. Jag har gjort omslag och 13
uppslag, och illustrerat alla bilder i boken.
Typsnittet till titeln skissade jag själv, i stil med mina illustrationer i boken.
Det gjorde jag på grund av att det gjorde att omslaget samspelade bra ihop med
inlagan. Typsnittet jag valde för inlagan blev Plantagenet Cherokee, 13pt med
radavstånd 23pt. Typsnittet valde jag främst på grund av svärtan den får i tryck,
vilket blir mer lättläst. Jag valde det också för att det är en serif18 , vilket är lättare
att läsa i längre stycken.
Formatet på boken slutade i A5, 148 x 210 mm. Det valde jag dels på grund av
att det är ett standardformat, det blir mindre spillmaterial, och dels för att storleken är lätt att hantera för målgruppen. Den är lätt att hålla i om man har mindre
18 http://sv.wikipedia.org/wiki/Serif
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händer och det passar bra när man har mer text än bilder.

5.1 Berättelsen
Berättelsen jag har skrivit handlar om huvudkaraktären Afia och hennes bästa
vän Kwame. Afia är nio år gammal, tuff och stark. Kwame är åtta år gammal,
svag, nervös och rädd för det mesta. Personligheterna är hämtade från typiska
normer som vårt samhälle har om hur pojkar och flickor ska vara. Fast jag har
vänt på det. Tjejen är den starka, tuffa och modiga. Hon är högljudd, skyddar
honom och är inte rädd för någonting. Han är den svaga och mesiga. Han är
känslig, tystlåten och rädd för det mesta. Berättelsen handlar om när Afia och
Kwame ska gå för att hämta vatten och de hamnar mitt i ett äventyr. De stöter
på ett förtrollat lejon som tar dem till en helt ny värld. I denna värld måste de
hjälpa lejonet att häva förtrollningen. Berättelsen innehåller emellanåt saker som
är typiska för Ghana. Till exempel kakaofrukten, som är en viktig exportvara för
landet. I slutet av boken har jag även med fakta om Ghana.

5.2 Tillverkning/Tryck
Jag har varit i kontakt med Davidssons Tryckeri i Växjö. Efter diskussioner med
Davidssons föll valet på pappret Scandia 2000 obestruket 200gr för inlagan.
Pappret är från Lessebo pappersbruk och därför närproducerat. Det är även helt
möjlöcertifierat, det uppfyller Svanen och är TCF-, FSC-, ISO 14001-märkt.
I slutgiltig version kommer boken att digitaltryckas hos Davidsons Tryckeri i
Växjö med rätt omslag i hårdpärm på 350g och Scandia 2000 obestruket 200gr
för inlagan. Omslaget kommer lamineras med bokplast för längre hållbarhet.

6 Diskussion
Detta arbete har varit ett långt undersökande. Det började med ett undersökande
om jag som svensk designer kunde gå in och göra något för att hjälpa ett land
som Ghana. Men det visade sig vara svårare än jag först trott. Den största svårigheten var att jag var tvungen att sätta mig in i en helt annan kultur än den jag
lever i. Därför ändrade jag min utgångspunkt och valde att göra något för den
kultur jag lever i. Jag ville använda mig av mina upplevelser som jag fått från
mitt besök i Ghana. Inte bara den fysiska resan till Ghana påverkade mig mycket,
utan även den psykiska resan under projektets gång. Det var otroligt lärorikt att
få uppleva Ghana på plats. Jag tror det är viktigt att man upplever olika länder
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och kulturer i världen, för att lättare förstå varandra. Den psykiska resan som jag
har gjort har nog tyvärr dämpat mitt stora engagemang för att hjälpa människor.
Jag började tveka på förmågan att vi, som lever i ett starkt land som Sverige, kan
eller borde försöka hjälpa utsatta länder. Det har nog varit det jobbigaste under
projektets gång och det som fick mig att in i halva projektets gång låsas i min
process. Jag hade svårt att hitta en mening med mitt projekt och jag kände mig
inspirationslös. Men jag ger aldrig upp och min envishet gjorde att jag orkade
jobba vidare. Jag hittade tillslut ett projekt som jag tyckte kändes spännande,
roligt och utvecklande. Det har varit en lång och känslofylld bergochdalbana
som jag tillslut känner mig väldigt nöjd med. Min tro och mitt engagemang har
absolut inte försvunnit helt, och jag tror nog trots allt att vi kan hjälpas åt för att
skapa en bättre värld för fler människor. Jag har lärt mig otroligt mycket under
projektets gång. Inte bara om mig själv, utan också om andra. Resan till Ghana
gav mig en stor insikt om en helt främmande kultur än min egen. Jag har även
lärt mig mycket om mig själv och hur jag fungerar. Jag är en grubblande person,
en person som vill väldigt mycket. Vilket inte alltid är till min fördel. Men när
jag jobbar väldigt personligt kan det ibland göra det svårare för mig, att vara så
engagerad. Men jag ser det trots allt som min största styrka.
Barnboken är ämnad för svenska barn, men jag kommer framöver även att
försöka testa den på ghanianska barn. För att se om samma typ av bok skulle
fungera i deras kultur. Eller på vilket sätt den skulle kunna ändras för att bättre
möta deras behov. Boken är långt ifrån klar och jag känner att mycket kan
utvecklas. Jag kommer skriva klart berättelsen. Jag kommer också jobba vidare
med mitt bildspråk och kanske använda mig av mina fotografier i stället för
illustrationer.
I mina arbeten jobbar jag nästan alltid med mitt hjärta i första rum. Det är en
egenskap som är både bra och ger ett djup i mina projekt, men som också är riskfylld. Jag känner mig trots allt väldigt nöjd med resultatet och jag har lärt mig
väldigt mycket på vägen. Jag har också kommit i kontakt med flera fantastiska
människor som gett mig kunskap, inspiration och vänskap för livet.
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Bilagor

Bilaga 1

En pojke

En flicka

har stark vilja
är aktiv
lugn
blödig
generös
kraftig, robust

är envis
kavat
passiv
känslig
snäll
gullig, söt

Manligt

Kvinnligt

kraftfull
dominerande
aggressiv
oberoende
tävlingsinriktad
individualist
självsäker
blått täcke

mjuk
varm
kärleksfull
beroende
inställd på samarbete
känslig för andras behov
ängslig
rosa täcke

Bilaga 2

Bilaga 3

Twe – Ghanas inhemska språk
(Inte helt säker på stavningen)

Välkommen – Akwaba
God morgon – Ma che
God eftermiddag – Ma ha
God kväll – Ma djo
Hur har du det? – Oho tese
Mycket bra – Eye pa
Och du? – No on sue
Vad heter du? – Odin dise
Jag heter Sandra – Medinde Sandra
Tack så mycket – Medase pa
Kom hit – Bra
Stop – Jai
Nej – Dabi
Ja – Ane
Sitt ner – Tenasi
Stå upp – Sole
Äta mat – Didi
Vatten – Inschu

Bilaga 4

Vanliga ghanianska namn

Pojknamn
Kwadwo, Kwabena, Kwame, Yaw, Kofi, Kwaku
Flicknamn

Adwoa, Ama, Abena, Afia, Akua

Bilaga 5

Tester på målgrupp
Citat från fem barn i åldrarna 8-12 år

”Fina Bilder”

”Jag tyckte den var spännade och ville höra mer”

”Det var kul att få läsa från ett annat land”

“Jättehäftiga bilder, skulle också vilja kunna måla så”

“Häftigt med det magiska lejonet”

Bilaga 6
Analyser
Barnböcker från Ghana

Meshack Asare
Meshack Asare är från Ghana. Han är den mest kända barnboksförfattaren från Ghana. Han
skriver inte bara böcker om Ghana utan även Zimbabwe och Namibia. Han illustrerar sina
bilder själv, och använder sig ofta av vattenfärger. Han har mycket bilder, vissa i endast
gråskala. Bilderna är oftast väldigt djupa och mörka, men väldigt vackra. I Bronsgubbens
hemlighet är huvudkaraktären en man. I den boken beskriver författaren Ghana.
Han inleder boken med kuriosa om ett urgammalt folk som bodde i landet för länge sendan.
Det är en liten inledning som har betydelse för berättelsen. Boken handlar om Kwajo som
hjälper sin far att gjuta bronsgubbar. Han får en av sin far och denna bronsgubbe bär på en
hemlighet. Han vaknar till liv och berättar om en skatt, som Kwajo sedan försöker hitta.
I denna bok är illustrationerna helt i gråskala. De är vackra och detaljerade, men lite för
mörka för berättelsen. Den känns mycket mörkare än vad den är.

Forts. Bilaga 6

I denna bok beskriver författaren Zimbabwe. Berättelsen handlar om prinsessan Chipo som tillsammans med pojken Dambudzo försöker leta rätt på en fågel uppe på ett berg. Fågeln är en ovanlig
fågel, som kan prata. Även i denna bok finns det med lite magi.
Illustrationerna är helt i gråskala, med mycket svärta. Jag tycker hans bildspråk är väldigt vackert.
Han använder sig av vattenfärger, och det syns tydligt i illustrationerna. De är helt analoga.
I denna bok är huvudkaraktären en flicka, till skillnad från de andra av samma författare.

Forts. Bilaga 6

I denna bok berättar författaren en historia om en katt som söker en vän som är den starkaste
och tuffaste. Katten träffar på chimpanser först och blir deras vän. Men så träffar hon större
och starkare djur hela tiden, tills hon hamnar hos människan. Men efter att kvinnan hon trott
var starkast blir rädd för en liten mus, och katten skrämmer bort musen, inser hon att hon
måste vara starkast av alla.
Här är illusrtationerna i färg med mycket detaljer och skuggspel. Denna bok riktar sig till
yngre barn och innehåller mycket lite enkel text och många och stora illustrationer.

Fors. Bilaga 6

Trädets Barn handlar om ett träd som bär på en hemlighet. Trädet öppnar sig en dag och ut
kommer en kvinna och en man. Boken handlar om att paret utforskar sin nya värld och om att
de sedan får två flickebarn som växer upp och blir kvinnor. De möter sedan sina friare som de
skaffar många barn tillsammans med. Boken innehåller en del magi, och det magiska trädet
är centralt.
Illustrationerna är här i färg, och hans bilder tar upp stora delar av uppslagen. Han använder
lite text och mycket bilder, vilket oftast lämpar sig till en yngre publik.

Bilaga 7

Barnböcker från Sverige
Per E. Rundquist
Rundquists barnbok är från 1941. Förr fanns boken i de flesta bibliotek över landet, men idag
är den bortagen på de flesta platser. Jag har bara hittat den på internet. När jag läser den blir jag
väldigt upprörd och känner att den är starkt rasistisk. Men sen är den också från en annan tid.
Jag kan inte veta vad Rundquist ämnade med denna bok, men det skulle vara intressant att höra.
Rundquist dog 1986.
Jag tycker det var spännande att jämföra hur man skildrade mörkhyade och Afrika för 70 år sen
med dagens böcker. Förr, använde man sig av ordet neger för mörkhyade, vilket är kränkande och
skulle inte accepteras i en barnbok idag. Inte bara i denna utan även i Astrid Lindgrens bok om
Pippi Långstrump använder man sig av ordet neger. Där kan man tydligt se skillnader från dagens
barnböcker. Även om Pippi Långstrump känns väldigt kontroversiell för sin tid.

Hon kom till världen i en negerby men som snö så vit var hennes hy.
I svarta syskonskarans mitt hon lyste som en sol i gult och vitt

Forts. Bilaga 7

Till hyddans dörr kom snart envar och
gav en slant till hennes far och satte
brillor på och smögo sedan in på tå

Men hennes syskon smögo sorgsna bort
ifrån den glada festen inom kort och
satte sig i smyg att äta krita för att försöka att bli lika vita

Bilaga 8

Stina & Carin Wirsén
Stina och Carin Wirsén riktar sig till en väldigt ung publik, ca 3-6 år. De tar ofta upp stora
känslor som till exempel om att vara utanför, som i boken Leka tre. De tar upp om hur det är
att växa upp och vad som är okej att göra då och vem som bestämmer. De har mycket vit yta i
sina böcker. De har bilder på varje sida och inte så mycket text. Jag tycker de har ett väldigt fint
bildpråk, de är lekfulla och passar fint med handskriven text, även om den kanske kan vara lite
svår att tyda.
Dock anser jag, även om huvudkaraktärerna ofta är flickor, att normerna för hur en flicka ”bör
vara” förstärks i deras böcker. Flickorna ska ha klänning och leka med dockor.
Om man tittar på Rut & Knut & lilla Tjut så har Rut, flickan, röda kläder och långt hår, medan
Knut, pojken, har blåa kläder och kort hår. Detta känns rätt stereotypt.
I boken Leka tre så tar de upp hur det kan vara att bli utanför när man leker i ojämn grupp och
att tjejer ofta vill leka tre, men det känns också stereotypt att flickor inte kan leka tre, utan att
någon alltid måste bli utanför.
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Bilaga 9

Jesper Lundqvist
Jesper Lundquist har skrivit den första svenska boken där Hen används som personligt pronomen.
Det är en sprudlande, galen berättelse på rim om att önska sig något, och få det, om än inte helt
på det sätt som man hade trott. Han har mycket bilder i boken och riktar sig till en yngre publik.
Mappor och pammor och morbroster Jin,
en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin,
små parvelpysor och storebröstrar;
alla står de runt sängen och tröstar
och visslar och tisslar och säger jovisst,
någon gång möjligen, nästan helt visst,
ska hen få en hund, kan de halvt säkert lova
– men bara om Kivi nu själv lovar sova.
Jag tycker att boken är fin med mycket färgstarka bilder. Den känns väldigt lekfull och jag tycker
att det är roligt att det har kommit en bok som använder sig av det personliga pronomet Hen. Det
är viktigt i genusdebbaten. Jag tycker även han skriver och rimmar på ett roligt och nästan melodisk sätt. Jag tycker att han anväder ett rätt könsneutralt uttryck i bild och färgspråk och det känns
som att både pojkar och flickor kommer att tilltalas av denna bok.

Bilaga 10

Astrid Lindgren
Pippi Långstrump är en karaktär som nog de flesta barn har varit i kontakt med. Hon är en populär
figur än idag. Böckerna har även blivit filmatiserade. Böckerna handlar om Pippi Långstrump,
som utan föräldrar flyttar in ett hus i en liten by. De handlar om Pippis alla upptåg, oftast tillsammans med grannbarnen Tommy och Annika. Pippi är huvudkaraktären och hon är flicka. Hon
är så stark att hon kan lyfta sin egen häst, som hon har som husdjur tillsammans med apan Herr
Nilsson. Pippi är självständig, tuff och inte rädd för någonting. En karaktär som bryter en hel
del mot samhällets normer. Hon använder bilder på ett varierat sätt, med bilder på halva uppslag
och bilder som ligger ihop med text. Hon använder sig bara av gråskaliga illustrationer i inlagan
i denna bok, men det finns många utgåvor av Pippi Långstrump i färg.
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Lotta på bråkmakargatan är en karaktär som, precis som Pippi, funnits med länge och som
även blivit filmatiserad. Lotta är yngst av tre barn, hon har en äldre syster och en bror. Boken
handlar om lottas upptåg i den lilla byn de bor i. Hon är en liten tjej som vill göra stora saker
som sina äldre syskon. Layoutmässigt är typsnittet väldigt stort, ca 15pt. Hon använder bilder
på ett varierat sätt, med bilder på halva uppslag och bilder som ligger ihop med text. Även här
är illustrationerna i inlagan i gråskala.

Bilaga 11

Eva Susso
Eva Susso har skrivit flera barnböcker där huvudkaraktären är mörkhyad, eller med karaktärer
där hudfärgerna är blandade. Det som är bra är att hon har med barn med olika hudfärg. Men
jag har gått in och tittat på genusaspekten i boken. I Binta Dansar känns det väldigt viktigt vem
som är flicka och pojke och hur man ska vara i de rollerna. Det är det killarna som är macho och
bankar på trummor. Det är tjejerna som är fina och dansar och skakar på rumpan. Jag tycker att
normerna om hur flickor och pojkar ”bör vara” kommer fram tydligt där.

Bilaga 12

Barnböcker från andra länder

Alexander McCall Smith
McCall Smith är en engelsk författare som har skrivit en rad böcker om en flicka som heter Mma
Precious Pamotswe. Hon är Botswanas första kvinnliga privatdetektiv. Mma Precious Pamotswe
jobbar med sunt förnuft och klokhet, men en aning okonventionellt. Hon har en förmåga att vinna
människors förtroende och lyckas oftast hjälpa sina klienter. Hon är en stark, självsäker och orädd
kvinna. Man får lära känna inte bara Mma Precious, utan landet Botswana och människorna som bor
där. Författaren beskriver Botswana väldigt fint i böckerna. Han bakar in landet i berättelsen på ett
bra sätt. Man blir faschinerad av Botswana, dess historia, natur och människor. Smith riktar sig en
lite äldre publik och har inga bilder i böckerna. Smith är själv född i England men har bott några år i
Botswana. Det går alltså att skriva en bok utifrån en kultur som inte är ens egen. Även här kan man
se genusaspekten i en stark kvinnlig huvudkaraktär.

Bilaga 13

Den färdiga boken
Till examinationen presenteras boken i finare
dummyversion, med 26 sidor inlaga + omslag.
Den kommer att vara tryckt på, Repro Tryckeri,
på rätt papper i inlagan med limbindning men
med lite tunnare omslag än tänkt till slutresultat.
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Skissprocess
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