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Abstract  

This study has been produce with the principle aim of illustrating the making of gender in 

Gittan och gråvargarna (2000) and Gittan gömmer bort sig (2011). Since these are the first 

and the final books in this series produced by Pija Lindenbaum I will also analyze if the 

making of gender has changed over time in the series. From this point of view there is also of 

interest to examine how teachers can work with these books as a base for gender questions. 

The result of this study shows that Lindenbaum is well aware of gender difference and 

standards maintained by society. Aware of this Lindenbaum makes clever and sensible 

choices so that usual partition is not seen at first sight. Conclusions made in this study shows 

that Lindenbaum progress over time when it comes to gender presentation in the books about 

Gittan. It is also disclosed that teachers choice of books as ground in gender projects is also 

important to consider. Related to this it is also important that teachers have knowledge about 

gender.  

 

Keyword: Gender, picture books, gender difference, making of gender, girls and boys. 
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Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

(Skolverket, 2011, s. 8). 
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1. Inledning 
Forskning har visat att barn vid två års ålder förstår kön som en kategori. Litteraturvetaren 

Lena Kåreland (2005) framför att könsidentiteten formas i ett socialt samspel, vilket kan 

betyda att skolan utgör en viktig arena för barnen. Skolans styrdokument redogör klart och 

tydligt för människors lika värde och poängterar att kvinnor och män har samma rättigheter 

och möjligheter. Skolan ska därför inte hämma elevernas olika intressen beroende på 

könstillhörighet (SFS 2010:800). Detta medför således att skolan ska främja att eleverna ser 

varandra som lika oavsett kön. 

 

Redan vid tidig ålder möts barnen av bilderböcker såväl i skolan som i hemmet. Bilderböcker 

är de första litterära verk, förutom pekböcker, som barn kommer i kontakt med. Bilderbokens 

innehåll förmedlas genom text och bild. Bilderböcker kan analyseras ur flera perspektiv och 

ett perspektiv som använts flitigt är genusperspektivet. Genom att analysera genus i 

bilderböcker skapas en förståelse för hur författaren själv vill förmedla normer och budskap i 

relation till genus. Dock kan det lika gärna handla om vad författaren förmedlar utan att vara 

medveten om det. Forskarna Peterson och Lach (1990) menar i sin studie Gender stereotypes 

in children's books: Their prevalence and influence on cognitive and affective development att 

genus i bilderböcker bidrar till att barnen skapar sig förebilder, men även att litteraturen 

förmedlar ett budskap om hur barn bör och kan vara när de växer upp. Forskarna menar vidare 

att detta leder till att ett stort ansvar läggs på verksamma lärare i samband med valet av 

bilderbok. Att valet av litteratur är viktigt är även något som Lgr11 (Skolverket, 2011) 

påpekar genom att tydliggöra att elever ska ges förutsättning att utveckla sin identitet, sitt 

språk och sin förståelse för omvärlden genom olika typer av texter.  

 

Under den verksamhetsförlaga utbildningen har jag upplevt att verksamma lärare tenderar att 

glömma av genusfrågor i undervisningen. Jag har ställt mig frågande till detta då genus är ett 

begrepp som tar allt större plats i skolans verksamhet idag, åtminstone utifrån vad som sägs i 

skolans styrdokument och i samband med samhällets utveckling. Utifrån detta ser jag som 

blivande pedagog att det är av värde att jag bekantar mig med området genus och att jag 

försöker finna lämpliga arbetsmoment som kan användas i undervisningen. 

 

Med detta som utgångspunkt har jag valt att undersöka genuskonstruktionen i Gittan och 

gråvargarna (2000) och Gittan gömmer bort sig (2011) skrivna av författaren och 

illustratören Pija Lindenbaum. I samband med detta har jag också studerat vad tidigare 
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forskning säger om genus i bilderböcker och om olika presentationer av genus kan komma att 

påverka barnen i deras utveckling. 

2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie har som syfte att studera genuskonstruktionen i Pija Lindenbaums bilderböcker 

Gittan och gråvargarna och Gittan gömmer bort sig och reflektera över hur pedagoger kan 

arbeta med genusfrågor utifrån dessa två böcker. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Hur konstrueras genus i Gittan och gråvargarna respektive Gittan gömmer bort sig?  

 Kan man iaktta traditionella könsrollsmönster i framställningen av Gittan och övriga 

karaktärer eller är den snarare normbrytande? 

o Förändras genuskonstruktionen mellan de två böckerna? 

Svaren på denna undersökning utgör därefter grunden för den avslutande frågan: 

 Hur kan pedagoger arbeta med genusfrågor utifrån Gittanböckerna? 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera uppsatsens primärlitteratur och sekundärlitteratur. Jag kommer 

också att presentera författaren Pija Lindenbaum och definiera begreppen genus och norm och 

klargöra hur dessa kommer att användas i uppsatsen. Här kommer även tidigare forskning om 

Gittanböckerna att presenteras.  

3.1 Material 
I detta avsnitt presenteras studiens primärlitteratur. De bilderböcker som kommer att 

analyseras är Gittan och gråvargarna (2000) och Gittan gömmer bort sig (2011). Det är Pija 

Lindenbaum som författat och illustrerat de två bilderböckerna. 

 

Böckerna har valts då det är Lindenbaums första respektive sista Gittanbok. Detta gör det 

möjligt för mig att studera om Lindenbaums konstruktion av genus har förändrats från den 

första till den sista boken i serien.  

3.2 Kort presentation av Pija Lindenbaum 

Författaren, illustratören och konstnären Pija Lindenbaum är född år 1955. Lindenbaum 

avslutade år 1979 sin utbildning vid Konstfack och arbetade efter de ett antal år som 

barnboksillustratör. År 1990 debuterade Lindenbaum med sin första bilderbok, Else-Marie 

och småpapporna och har sedan dess ”släppt” många bilderböcker. Lindenbaum har inte bara 
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skapat illustrationerna i sina egna verk utan även i andra författares bilderböcker. För sina 

verk har Lindenbaum tilldelats olika priser, däribland Agustpriset 2000 och Astrid Lindgren-

priset 2008 (Werkmäster, u.å.).  

3.3 Genusbegreppet 
I följande avsnitt vill jag genom bland annat historieprofessorn Yvonne Hirdman (2001), 

förklara begreppet genus. Jag kommer att utgå från Hirdmans (2001) definition av begreppet 

genus men jag kommer även att använda andra källor för redogörelsen av begreppet.  

 

Ordet genus är latinskt och betyder, sort, släkte, slag, kön (Hirdman, 2001). Begreppet genus 

infördes av kvinnoforskarna i början av 1980-talet och kommer från det engelska ordet gender 

(Hirdman, 2001).  

 

Tidigare användes begreppet könsroll, vilket låg genustänkandet nära. Detta begrepp hade 

emellertid i mitten av 1980-talet förlorat den kraft det tidigare haft. Hirdman (2001) ställde sig 

frågande till detta begrepp och ifrågasatte om det i huvudsak är könet eller rollen som har 

betydelse för människors handlande och beteende. 

 

Att förstå genus – tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som kön – som en 

mänsklig uppfinning, en artefakt, en konstgjordhet, innebär att man försöker sudda ut denna 

hårda uppdelning, att man söker nå en förståelse som kommer förbi den dualistiska 

uppdelningen av kön/kropp – genus (Hirdman, 2001, s. 14). 

 

Begreppet genus underlättar urskiljning av de förväntningar, handlingar och idéer som 

tillsammans skapar människors sociala kön. Begreppet kan även användas som ett riktmärke 

för vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt. Enligt Hirdman (2001) uppstår dessa 

riktmärken och relationen dem emellan genom samhällets idéer, förväntningar och normer när 

det gäller kön. Ida Davidsson (2006) hävdar i sin magisteruppsats att människor redan som 

små blir medvetna om vad som förväntas av en kvinna respektive en man, och att barnen i sin 

uppväxt relaterar såväl handlingar som ting till de båda könen.  

 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2012) framhåller att människor idag inte föds som 

män och kvinnor. De menar istället att varje enskild individ blir antingen man eller kvinna 

med tiden. I samband med detta har genusbegreppet vuxit sig större och har därmed blivit ett 

viktigt verktyg för förståelsen av hur människor blir män respektive kvinnor. En av de 
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viktigaste påverkansfaktorerna på genus är samhället vi lever i. Detta baserat på att det är 

samhället med tillhörande kultur som skapar normer för hur en kvinna och en man bör vara 

och handla (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2012). 

3.4 Uppsatsens användning av begreppen genus och norm 
Med utgångspunkt i ovanstående avsnitt som berör definitioner av genusbegreppet kommer 

jag i följande avsnitt att redogöra för min användning av begreppet i uppsatsen. I den här 

uppsatsen används begreppet genus för att urskilja de förväntningar, handlingar och idéer som 

samhället satt som norm. Förenklat sett kommer genusbegreppet att användas för att komma 

bort från biologiska kön och istället diskutera manligt och kvinnligt utifrån samhällets sociala 

konstruktioner.  

När jag i uppsatsen skriver om normer, genusnormer och normbrytande karaktärer, avser jag 

de normer som samhället ger uttryck för. Genusnorm blir alltså norm kopplat till manligt och 

kvinnligt. 

3.5 Genus i bilderböcker 

Jag kommer nu att presentera vad tidigare forskning säger om genus i bilderböcker. 

 

Kåreland (2005) beskriver i boken Modig och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur och 

genus i skola och förskola genusframställningen i bilderböcker som att männen/pojkarna 

skildras som självständiga, aktiva och kompetenta medan kvinnorna/flickorna beskrivs som 

mindre kompetenta, beroende och passiva. Författaren menar vidare att vid illustrationer ses 

kvinnorna/flickorna ofta i ett kök eller liknande där hushållssysslor kan utföras medan 

männen/pojkarna ses med bilar eller andra typer av fortskaffningsmedel. Kåreland (2005) 

hävdar att det i bilderböcker delas upp i manliga sysslor respektive kvinnliga sysslor. 

Kåreland (2005) poängterar att litteratur som barn kommer i kontakt med är en utgångspunkt 

då barnen ”skapar” kön. Författaren anser att bilderböcker ofta speglar samhällets syn på vad 

som definieras som maskulint respektive feminint. Dessa definitioner påverkar i sin tur 

barnens tankar och idéer om vad som är ”rätt” för de båda könen. Kåreland (2005) påpekar 

genom detta att det inte kan förbises hur litteratur för barn gestaltar kvinnor och män. 

 

Forskarna Peterson och Lach (1990) beskriver i sin studie hur män/pojkar/hanar i 

bilderböcker ofta framställs som kompetenta och positiva medan kvinnor/flickor/honor 

framställs som mer inkompetenta och negativa. Peterson och Lach (1990) anser att för stor 

användning av denna typ av bilderbok kan skada barns självkänsla. Forskarna menar vidare 
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att bilderboken speglar samhällets normer och värderingar. Bilderboken kan även tänkas ge 

läsaren förebilder för hur de kan och bör vara när de växer upp (Peterson & Lach, 1990). 

 

Maria Nikolajeva (2004), professor i litteraturvetenskap, redogör för hur man i tidigare studier 

beskrivit de rådande könsrollerna i relation till de normer som samhället satt upp för kvinnligt 

respektive manligt: ”[…] flickor är snälla och väluppfostrade och duktiga […] pojkar är 

busiga och äventyrliga […]” (Nikolajeva, 2004, s. 129). Nikolajeva (2004) har även 

konstruerat en tabell för att visa att de kvinnliga respektive manliga egenskaperna bildar 

motsatspar i barn- och ungdomsböcker.  

 

 

 

 

 starka    vackra 

 våldsamma    agressionshämmade [sic] 

 känslokalla, hårda   emotionella, milda 

 aggressiva    lydiga 

 tävlande    självuppoffrande 

 rovgiriga    omtänksamma,  omsorgsfulla 

 skyddande    sårbara 

 självständiga    beroende 

 aktiva    passiva 

 analyserande    syntetiserande 

 tänker kvantitativt   tänker kvalitativt 

 rationella    intuitiva 

      

     (Nikolajeva, 2004, s.129) 

 

Nikolajeva (2004) poängterar att alla kvinnor och män i litteraturens värld inte uppvisar eller 

handlar efter dessa egenskaper, men menar att tabellen underlättar tolkningen av typiska 

könsmönster. 

 

Davidsson (2006) menar att samhällets strävan efter större jämställdhet har bidragit till att 

bilderböcker allt mer framställer flickor och pojkar jämställt. Detta har även lett till att de 

stereotypa könsrollerna börjar suddas ut. Dock poängterar Davidsson (2006) att det är en bra 

bit kvar tills flickor och pojkar framställs mer jämnställt i litteraturen.  

              Män/pojkar                                                                   Kvinnor/flickor 
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3.6 Tidigare forskning om Gittan-böckerna 

Litteraturvetaren Mia Österlund (2008) har skrivit artikeln Kavat men känslosam: den 

komplexa bilderboksflickan i Pija Lindenbaums Gittan-trilogi. Österlund (2008) framhåller att 

bilderboken länge dominerats av pojkar. Efter en debatt om bilderböcker kom en önskan om 

en nyanserad framställning av flickor i bilderböcker. Det var en önskan som innebar att 

flickorna, precis som pojkarna, skulle framställas som mer aktiva och handlingskraftiga. 

Enligt Österlund (2008) finns det dem som menar att det i bilderböckerna börjar bli mer 

jämställt mellan de två könen, medan andra anser att obalansen lever kvar. Österlund (2008) 

anser att Lindenbaums framställning av starka flickkaraktärer kan ses som ett svar på 

efterfrågan på starka bilderboks-flickor. Början av Lindenbaums bok Gittan och gråvargarna 

tolkar Österlund (2008) enligt följande:  

I själva verket är Gittan en försiktig flicka som på grund av sin lydnad går vilse i skogen. […] 

Hennes plikttrogenhet leder henne vilse eftersom hon är alltför mån om att leka den lek hon 

ombetts att leka (Österlund, 2008, s. 101). 

Österlund (2008) menar att Gittan i leken eftersträvar att följa de vuxnas uppmaningar och 

menar vidare att Gittan föreställer sig de värsta konsekvenserna av de olika lekarna. Österlund 

(2008) hävdar att tematiken i Lindenbaums första Gittanbok kretsar kring att bli den som vet 

och bestämmer då hon menar att Gittan intar en vuxenroll i mötet med gråvargarna. Österlund 

(2008) anser att gråvargarnas beteende är tvetydigt eftersom det kan urskiljas att de är han-

vargar då de tar upp benet när de kissar, medan deras handlingsmönster upplevs som mer 

feminina. Österlunds (2008) tolkning av Gittan är att hon utvecklas till en flicka med 

pojkflickaktiga drag. Det baserar hon på att Gittan under bokens gång har kvar de kvinnliga 

handlingsmönstren så som omhändertagande, förespråkande av ordning, etcetera. 

Österlund (2008) ställer sig slutligen frågande till ”[…] om den kavata Gittan är något annat 

än en uppdaterad version av den duktiga flickan” (Österlund, 2008, s. 109). Hon menar att 

Gittan kan ses som en flicka som lever upp till de förväntningar som samhället har. 

Även Elisabeth Larsson (2011) synliggör i sin b-uppsats i pedagogik, Den skenbara 

normbrytaren – en studie av fyra svenska bilderböcker, Lindenbaums genusframställning i 

samband med Gittan. Larsson (2011) refererar i sin uppsats till Österlund (2008) gällande 

efterfrågan på starka och självständiga flickor. Larsson (2011) menar att Gittan utifrån sitt 

utseende och vissa handlingsmönster kan upplevas som könsneutral. De flesta av Gittans 

handlingar uppvisar emellertid ett kvinnligt kodat handlingsmönster som bidrar till att det är 
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svårt att se att Gittan skulle kunna upplevas vara av det motsatta könet (Larsson, 2011). I 

mötet med gråvargarna menar Larsson (2011) att Gittan växer in i en mer självsäker roll, dock 

fortsätter Gittan att uppvisa de kvinnliga handlingsmönstren och träder då in i en roll som 

liknar en modersroll. Larsson (2011) hävdar att en pojke som uppför sig och handlar som 

Gittan skulle ses som svag och neutral medan Gittan som är flicka utmärker sig som en stark 

flicka. Larsson (2011) poängterar att det utifrån illustrationerna är uppenbart vilka 

könstillhörigheter karaktärerna har i Gittan och gråvargarna. Som belägg för detta nämner 

hon bland annat den manliga pedagogens skägg och en flicka med två tofsar i håret. Larsson 

(2011) framhåller att det är när karaktärerna bryter mot gällande genusnormer som de 

synliggörs. Vidare anser samma författare att Gittan aldrig bryter mot de kvinnliga 

genusnormerna, Larsson (2011) menar istället att Gittan framställs som en stark kvinna. 

Budskapet som Larsson (2011) anser att Lindenbaum försöker förmedla är att flickor kan vara 

starka utan att för den delen ses som pojkar. 

Jag har även tagit del av Ida Josefssons b-uppsats i pedagogik, Vad förmedlar bilderboken? 

En analys av barnlitteratur ur ett intersektionellt perspektiv (2009). Dock ställer jag mig 

tveksam till att använda Josefssons uppsats då hon enligt mig huvudsakligen refererar till 

Österlunds (2008) artikel. Uppsatsen har därför valts bort då den inte tillför några nya 

aspekter. 

Dessa presentationer kommer jag att i avsnittet ”Analys” diskutera och ställa i relation till 

mina egna slutsatser. 

3.7 Pedagogers arbete med genusfrågor 
Förr diskuterades det hur undervisningen skulle skilja sig åt mellan pojkar och flickor, idag 

ser det annorlunda ut. Inga Wernersson (1995), professor i utbildningsvetenskap, menar att 

man tidigare ansåg att pojkar och flickor hade olika förutsättningar att ta till sig 

undervisningen, vilket ledde till att undervisningen inte kunde konstrueras på exakt samma 

sätt för båda könen. Idag ser vi annorlunda på saken – tror vi. Kåreland (2005) påpekar att 

barn redan vid fem års ålder blir medvetna om den genusordning som råder i samhället. 

Därför är det värt att poängtera att det fortfarande finns vissa skillnader även om en del 

förändrats med tiden. Elevernas uppfattning om genusordningen beror på hur samhället ser ut 

för tillfället. Som jag tidigare framhållit skapas könsidentiteten i ett socialt samspel med andra 

och i den närmiljö där individerna lever. Detta leder till att skolan har en stor påverkan på 

elevernas uppfattningar av genusordningen. 
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Thomas Crisp, universitetslektor i litteracitet, och Brittany Hiller (2011), fjärdeårs-lärare, 

anser att pedagoger som använder litteratur i undervisningen måste se till att litteraturen visar 

på olikheter. Crisp och Hiller (2011) menar att forskning visar att barn redan vid tre till fem år 

börjar skilja på kön, skapa könsstereotyper och skapa uppfattningar om hur ett visst kön bör 

uppfattas. De anser även att läsaren tenderar att relatera exempelvis en rosa jacka till en 

flicka/kvinna (Crisp & Hiller, 2011).  

 

Peterson och Lach (1990) menar att man som pedagog är skyldig att i verksamheten använda 

litteratur som vidgar barnens drömmar och visioner. Det är av vikt att drömmarna och 

visionerna inte hämmas av de negativa könsstereotyper som råder. Davidsson (2006) hävdar 

att om bilderböckerna innehåller stereotypa könsroller kan det leda till att barnen tar med sig 

dessa i sin framtida utveckling. Medvetna val av bilderböcker är därmed viktigt för att kunna 

minska framställningen av de stereotypa könsmönstren (Peterson & Lach, 1990). 

 

Det presenterade materialet för pedagogers arbete med genusfrågor kommer jag att diskutera 

längre fram i avsnittet ”Analys”. 

4. Metod 
Metoden som används i studien är bilderboksanalys. Utifrån uppsatsens syfte är det av 

intresse att studera konstruktionen av genus genom bild och text. Jag kommer i detta avsnitt 

presentera metoden och dess utgångspunkt närmare. 

4.1 Bilderboksanalys  

Man kan analysera en bilderbok på många olika sätt med olika utgångspunkter. När jag 

genomför min bilderboksanalys används genuskonstruktioner som utgångspunkt. Jag kommer 

att analysera böckernas text och illustrationer med syftet att tydliggöra rådande 

genuskonstruktioner. För att synliggöra hur genus konstrueras i dessa bilderböcker kommer 

jag att utgå från den tidigare presenterade tabellen skapad av Nikolajeva (2004). I relation till 

tabellen analyseras Lindenbaums framställning av karaktärer, handlingar och 

miljöbeskrivningar genom de bilder och den text som bygger böckernas innehåll. Det resultat 

som framkommer diskuteras sedan tillsammans med tidigare forskning om hur genus 

konstrueras i bilderböcker.  
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Jag har även valt att utgå från Rhedins (2001) redogörelse av bilderbokens 

uttrycksmöjligheter. Rhedin (2001) förklarar att nyfikenheten skapas hos läsaren utifrån 

bokens utseende, så som form och storlek. Vidare beskrivs att de förväntningar som skapas 

hos läsaren bekräftas eller visar sig felaktiga vid läsning av boken. Författaren beskriver 

vidare att bilderboken har många både inre och yttre uttrycksmöjligheter. Det är oftast 

pärmens utsida som läsaren först möter och därmed är bokens storlek, form och pärmdesign 

tre viktiga aspekter som bidrar till att förväntningar på bland annat ett visst innehåll väcks. 

Som nämnt är bokens storlek av betydelse detta främst i relation till vilket syftet är med 

läsningen av boken. Således kan boken komma att användas som godnattsaga, som 

högläsningsbok, som tystläsningsbok etcetera. Bilderbokens inre uttrycksmöjligheter beskrivs 

som möjligheten till samspel mellan, bild, text och bläddring. En överdetaljerad bild som 

beskriver för mycket kan medföra att texten dör då informationen blir för mastig för läsaren. 

Det bidrar även till att utrymmet för egna tolkningar och fantasier om illustrationerna 

hämmas. 

 

Bilderboken beskrivs av Rhedin (2001) enligt tre bilderbokskoncept, den expanderande 

bilderboken, den episka bilderboken och den genuina bilderboken. I den expanderande 

bilderboken menar Rhedin (2001) att det är bilderna som tillför något nytt och är de viktigaste 

komponenterna vid läsning. Texten är öppen och får därmed en mer sekundär roll eftersom 

det är bilderna som för berättelsen framåt. Bilderna skapar situationerna i boken, vilket leder 

till att narrationen inte blir fullständig utan dem. I det andra konceptet, den episka bilderboken 

skrivs texten innan illustrationerna konstrueras. I dessa bilderböcker tillför illustrationerna i 

huvudsak inget nytt och därför kan bilderna ses som ett förtydligande av texten. Det 

vanligaste är att bilderböckerna har en författare och en annan illustratör, vilket är fallet i de 

expanderande och episka bilderbokskoncepten, men i de genuina bilderböckerna har böckerna 

oftast samma författare som illustratör. Uttrycksmöjligheterna för bild och text växer då det är 

samma person som illustrerar och författar. I den genuina bilderboken kan varken text eller 

illustrationer stå på egna ben, de kompletterar och är beroende av varandra för att göra 

narrationen komplett och begriplig för läsaren. 

 

Böckerna som analyseras i uppsatsen tillhör kategorin genuina bilderböcker. Utifrån 

ovanstående redogörelse om den genuina bilderboken kommer jag i min uppsats att studera 

såväl bild som text för att se hur genus konstrueras. Jag kommer även att studera hur text och 

bild samspelar med fokus på genus då detta är av betydelse för uppsatsens resultat. Det är 
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även av värde att nämna att ingen av de böcker som jag analyserar har sidnumrering och 

därför kommer jag att paginera sidorna. Sida ett anges vid bokens första sida där text och bild 

återfinns. 

5. Analys 

Här presenteras analysen av Gittan och gråvargarna och Gittan gömmer bort sig tillsammans 

med resultat från tidigare forskning. Jag kommer att ta hjälp av Nikolajevas (2004) tabell när 

jag analyserar de två bilderböckerna. För att underlätta läsningen av analysen kommer jag att 

presentera var bok för sig. Böckerna kommer att presenteras sida för sida och därefter förs en 

diskussion som berör Lindenbaums framställning av karaktärer, handlingar och 

miljöbeskrivningar i relation till tidigare forskning. Resultatet som framkommit kommer 

sedan att diskuteras och sättas i relation till Österlunds (2008) och Larssons (2012) 

genomförda studier.  

5.1 Gittan och gråvargarna – en kort presentation 
Gittan är en flicka som är rädd för allting. Hon vågar inte ta i daggmaskar, vågar inte hoppa 

från höga höjder och inte heller klappa hundar. Då Gittan och dagis är på skogsutflykt 

kommer Gittan ifrån gruppen och blir kvar helt ensam i skogen. Gittan tänker att hon får bli 

kvar i skogen tills någon kommer och hittar henne. Tiden går och Gittan träffar på 

gråvargarna som är lite lata och vill att Gittan ska klia dem bakom öronen, men Gittan vill 

hellre leka. Det visar sig att gråvargarna inte är så bra på att leka så Gittan tar initiativet att 

lära dem hur man gör. När mörkret faller på sjunger Gittan sorgliga sånger för gråvargarna 

tills de somnar. Morgonen därpå börjar Gittan leta efter dagis på egen hand eftersom ingen 

kommit och hittat henne. Gråvargarna vill följa med Gittan men de vågar sig inte ut ur 

skogen. Innan Gittan beger sig iväg passar gråvargarna på att be henne om att någon gång 

komma tillbaka och leka med dem.  

 

Boken innehåller relativt mycket text som kompletteras av större bilder. Utifrån detta kan man 

tänka sig att boken kan användas som högläsningsbok och godnattsaga. Men den kan även 

lämpa sig för ett barn som kommit lite längre i sin läsutveckling och kan ta sig an boken själv. 

Enligt mig vänder sig boken till barn i åldrarna 3-8 år och beroende på ålder kan de komma 

att reflektera över bokens innehåll på olika sätt. 
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I boken framgår inte hur gammal Gittan är, men det framgår tydligt att hon är en modig flicka 

som går på dagis. Utifrån detta är det möjligt att tolka det som att hon är bland de äldre barnen 

på dagis och därmed cirka 4-5 år. 

5.2 Gittan och gråvargarna – sida för sida 
Boken är liten och rektangulär. Bakgrundsfärgen är röd vilket fångar läsarens 

uppmärksamhet. På framsidan ser vi Gittan som står med böjda ben framför en gråvarg som 

ligger på rygg med benen upp i luften, Gittan och gråvargen tittar på varandra. Gråvargen är 

mycket större än Gittan vilket leder till att spänning väcks hos läsaren: hur vågar den lilla 

flickan vara så nära ett så stort och farligt djur? Utifrån bokens titel och framsidans bild ges 

läsaren förväntningar om att bokens handling kommer att kretsa kring Gittan och gråvargarna. 

Runt Gittan och gråvargen finns en blå hink, en gul spade, pinnar och en stubbe. Pinnarna och 

stubben kan av läsaren tolkas som att berättelsen kommer att utspela sig i skogen. Den blåa 

hinken och gula spaden kan betraktas som att Gittan är ett litet barn eftersom det oftast är 

mindre barn som leker med hink och spade. 

 

Första uppslaget i Gittan och gråvargarna visar en bild på Gittan och hennes dagiskompisar. 

Gittan sitter i sanden och gräver med hink och spade medan de andra barnen leker vid ett litet 

hus där de hoppar från taket. Gittan själv är en flicka som inte klättrar. 

 

”För man kan ramla ner. Eller tappa sin sko,  

tänker Gittan” (Lindenbaum, 2000, s. 2). 

 

Gittans tanke om att man kan ramla ner när man klättrar kan förefalla naturlig. Gittan kanske 

är höjdrädd men det kan också vara så att det är någon vuxens uppmaningar som Gittan tagit 

fasta på. Det som dock är anmärkningsvärt är tankarna om att tappa sin sko när man klättrar. 

Ett barn i Gittans ålder ser det oftast inte som någon katastrof att tappa sin sko. Citatet visar 

att Gittan verkar se en tappad sko som något förfärligt. Läsaren kan tolka detta som att Gittan 

istället för att erkänna att hon är rädd skyller på att man kan tappa sin sko. Kompisarna 

försöker övertala Gittan att vara med när de hoppar från taket, men hon vågar inte och sitter 

därför kvar i sanden och gräver.  

 

Ut från dagis kommer fröken Sonja och Robban som båda två jobbar på Gittans dagis. De har 

med sig fika för att dagis ska gå på utflykt till skogen. Fröken Sonja illustreras som glad, 

bastant och med bekväma kläder. Robban framställs som en smal karl med mörk klädsel, 
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byxor, tröja och med bockskägg. Gittan är klädd i mörka byxor och en röd luvtröja, hon har 

axellångt hår som är uppsatt i två tofsar och ett blått hårspänne i luggen. De övriga 

dagisbarnen har även de neutrala färger på sina kläder. En flicka bär en mörk kjol, annars har 

såväl pojkar som flickor byxor och munktröja. Det är genom karaktärernas behåring och 

frisyrer möjligt att avgöra deras kön: pojkarna har kort hår medan flickorna har axellångt hår 

som ibland är uppsatt med tofsar och spännen. Pedagogen Robban illustreras med skägg 

vilket är ett manligt drag. På bilden leker alla barn med varandra oavsett kön, förutom Gittan 

som sitter bredvid och gräver.  

 

Nästa uppslag visar när dagis går iväg till skogen. De går i led och Gittan håller Nils i handen 

till dess att de möter en hund som alla barnen utom Gittan vågar klappa. 

 

”Den kanske har en sticka i tassen.  

Eller ont i huvet. Då kan den vara 

sur och bitas hårt, tror Gittan.” (Lindenbaum, 2000, s. 3). 

 

Även detta citat visar Gittans försiktighet och eftertänksamhet innan hon agerar. Gittan 

upplevs en aning passiv i jämförelse med de övriga barnen. Om citatet sätts in i sitt 

samanhang och i relation till uppslagets illustrationer uppmärksammas att Gittan agerar på 

samma vis som bokens vuxna karaktärer. Gittans passivitet och vuxna beteende leder till att 

Lindenbaum får Gittan att framstå som en ”lillgammal flicka”. Genom bilderna kan man se 

ledets konstruktion, först går flicka-flicka, sedan pojke-pojke och därefter går Gittan och Nils, 

följt av fröken Sonja och en liten flicka. Sist går Robban med en flicka. I illustrationen som 

visar händelsen då barnen klappar hunden, är alla dagisbarn ivriga att få klappa hunden. Alla 

barnen utom Gittan vågar sig fram. Hon står istället vid fröken Sonja, Robban och hundens 

matte och iakttar de övriga barnen. Hundens matte är en äldre dam som är klädd i mörka 

kläder, byxor, tröja, kappa, hatt och med en handväska. Hundens matte bär neutrala färger på 

sina kläder.  

 

Sidan efter visar hela gruppen precis innan de är framme vid skogen och där finns ett dike 

med lerigt vatten. 

 

– KOLLA, VÄRSTA STUPET! skriker barnen.  

SISTEN ÖVER ÄR EN RUTTEN FLÄSK! (Lindenbaum, 2000, s. 5). 
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Texten klargör alltså inte vilket eller vilka barn som skriker ut repliken. Detta är något som 

inte heller synliggörs i illustrationerna. Dock framhäver Lindenbaum att det är ”barnen” som 

skriker detta och det är därför möjligt att tolka det som att det är såväl flickor som pojkar som 

skriker. Det kan tänkas att Lindenbaum genom detta vill skapa en öppenhet för de tolkningar 

som kan skapas i samband med händelsen på detta uppslag. Men det kan även tänkas att 

författaren vill bryta de tydliga könsmönster som visas. 

 

Alla barnen hoppar över, alla utom Gittan som tänker att man kan göra sig illa eller bli blöt. 

Gittan tar istället en väg där hon kan gå över på stenar. När alla barn har kommit över säger 

Robban att de ska samla löv varpå fröken Sonja uppmuntrar det hela och tycker att det ska bli 

kul.  

 

Sidan därpå visar Nils och två andra barn som har samlat en tidning, springsko och Daim-

papper. Nils håller upp en fet mask som han har hittat. Gittan står i bakgrunden med sin hink 

och spade, som hon hela tiden bär på, medan hon iakttar händelsen.  

  

”Man ska inte hålla i maskar, dom vill ner 

i jorden, tänker Gittan.” (Lindenbaum, 2000, s. 6). 

 

Återigen presenteras Gittans eftertänksamhet. Visserligen kan det vara så att Gittan med tanke 

på tidigare situation med hunden agerade på liknande sätt eftersom hon är en djurvän som i 

någon mening förstår att djuren inte vill att man bara rusar fram och leker med dem. Det är 

inte möjligt att utifrån citatet påpeka att Gittan är rädd, men genom Lindenbaums sätt att i bild 

visa flickans kroppsspråk framgår det att hon är det. Nils frågar vem som vill hålla i masken.  

  

Inte Gittan, i alla fall.  

För sån är Gittan.  

Hon vågar nästan inget (Lindenbaum, 2000, s. 6). 

 

Citatet visar att de tolkningar som tidigare gjorts utifrån text och bild är korrekta, Gittan är 

ingen modig flicka. Även om Gittan skildras som rädd och inte vågar göra vissa saker så 

lyckas Lindenbaum framställa henne som en nöjd flicka. De övriga dagisbarnen behandlar 

inte Gittan annorlunda bara för att hon inte vågar något och Gittan själv verkar tillfreds med 
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att hålla sig lite i bakgrunden och iaktta alla händelser. Illustrationerna framställer alla 

karaktärer utom Gittan som väldigt glada och inne i de olika aktiviteterna, Gittan däremot ser 

mer fundersam ut och nästan lite rädd.  

 

Följande uppslag visar Gittan som letar efter fina löv precis som Robban har sagt. Gittan är så 

inne i sitt letande att hon inte märker att de andra går vidare. Gittan fortsätter leta tills hon 

plötsligt kommer på att hon är alldeles ensam. Då stannar hon upp och tänker att de andra 

snart kommer tillbaka. Gittan sitter och väntar en lång stund. Bilderna på detta uppslag visar 

Gittan när hon samlar fina löv i sin blåa hink och när hon sitter mitt ute i skogen på en sten 

med hinken full med löv och spaden i handen. Av Gittans ansiktsuttryck att döma är hon 

ensam och ängslig.  

 

På nästa uppslag kan man se och läsa att Gittan går iväg. Hon tror att hon går mot dagis men 

hon upplever att skogen plötsligt blir hög. Hon spanar efter dagisgruppen och hör om hon kan 

höra ljud från gruppen som hon känner igen. Det enda Gittan hör är skogens sus. Bilderna på 

detta uppslag är mörka och Gittan ser väldigt liten ut när hon går och letar bland alla höga träd 

i skogen. Lindenbaums illustration beskriver en känsla av rädsla.  

 

På nästa uppslag sägs det att Gittan ser små gula lampor som tänds mellan träden. Gittan hör 

gnissel och bakom träden är det gråvargarna som står och gömmer sig. Gittan säger till 

gråvargarna att komma fram och hon berättar att hon tappat bort sin dagisgrupp. Gråvargarna 

tycker att Gittan ska lämna deras skog och gå till sin egen, Gittan förklarar problemet igen att 

hon har kommit ifrån sin dagisgrupp och att hon inte hittar tillbaka. När gråvargarna kommer 

fram studerar de Gittan och ifrågasätter hennes utseende, Gittan passar då på att säga att de 

inte heller ser så fina ut. Gittan ber om hjälp med att hitta tillbaka till dagis. Gråvargarna hittar 

inte heller, så Gittan bestämmer sig för att stanna hos dem tills någon hittar henne. Gittan vill 

leka med gråvargarna men sådant gör inte gråvargar. De står bara bakom träd och gnisslar 

tänder. Gittan visas här med ett lite säkrare ansiktsuttryck och gråvargarna framställs till en 

början som läskiga. Men efter att de kommit fram från träden ser de nyfikna och intresserade 

ut. Gittan vet att hon skulle behöva hitta tillbaka till dagis till klockan fyra då hennes mamma 

kommer för att hämta henne. Dock använder Gittan sitt sunda förnuft då hon inser att 

gråvargarna inte heller hittar och i och med detta tar hon beslutet att stanna kvar hos dem. 
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På nästa uppslag startar Gittan leken halli-hallå som innebär att någon är, han eller hon kastar 

iväg en kotte och de övriga ska springa så fort de kan och fånga kotten. När Gittan kastar iväg 

kotten står gråvargarna bara och glor. Illustrationerna visar en mycket glad Gittan som är inne 

i leken medan gråvargarna bara står och gapar och ser mycket oförstående ut. Gittan har nu 

för första gången släppt hinken och spaden. Detta handlande kan tyda på en trygghetskänsla 

och i någon mening en ”självförtroendeknuff”. Detta grundar jag på att Gittan intar en 

självsäker ledarroll och uppvisar ett glatt kroppsspråk. 

 

På nästa uppslag fångar en av gråvargarna kotten i sitt varggap. Gråvargarna tycker att de ska 

leka något annat som inte är så farligt. Gittan föreslår en ny lek och hon förklarar för 

gråvargarna. Gråvargarna har svårt att förstå när Gittan förklarar, de ramlar omkull och blir 

helt stela. Gittan ger upp och säger att de inte ska leka den leken utan att gråvargarna kan få 

välja lek. Bilderna visar när Gittan hjälper gråvargen som fick kotten i halsen och när 

gråvargarna ligger helt stela på marken.  

 

På nästa uppslag beskrivs gråvargarnas lycka över att få välja lek. De vill leka doktor och alla 

gråvargar vill vara sjuka. Gittan som får vara både doktor och sjuksyster förklarar för 

gråvargarna att de inte kan ligga huller om buller utan att de måste ligga i rad, för det gör man 

på ett sjukhus. Gråvargarna menar att man leker doktor om man går runt och kliar patienterna 

vilket Gittan självklart gör. Men egentligen förstår hon att gråvargarna bara vill ligga och lata 

sig. På bilderna ligger gråvargarna ner och ser mycket nöjda ut. Gittan ser också glad ut, även 

om det är hon som får gå runt och klia vargarna.  

 

På nästa uppslag har Gittan fått nog av sjukhusleken och tycker att de ska klättra i träd istället. 

Gråvargarna är till en början motsträviga men klättrar sedan fort upp i träden. Gittan säger till 

dem att de är duktiga men att de kan komma ner. Gråvargarna framställs på bilderna som 

väldigt sammanbitna medan de klättrar upp i träden.  

 

På nästa uppslag beskrivs Gittan locka på gråvargana för att de ska komma ner. Men de är 

dåliga på att backa, så de vågar inte. Till slut får Gittan klättra upp i träden och hjälpa 

gråvargarna ner. Hon får sedan hjälpa gråvargarna att få bort alla barr som fastnat i deras päls. 

Gittan hör på gråvargarnas magar att de är hungriga så hon börjar laga soppa. Bilderna visar 

de rädda gråvargarna uppe i träden och Gittan som klättrar upp för att hjälpa dem ner. 

Illustrationerna visar också när Gittan plockar ut barr och när hon lagar soppa. Gittans 



20 

 

ansiktsuttryck förmedlar lugn och självsäkerhet. I samband med detta visas hur Gittan 

förändras och blir en modig flicka vars beteende förändras när gråvargarna är rädda. Gittan 

kan ses som omhändertagande då hon hjälper gråvargarna ner, när hon plockar bort alla barr 

och när hon lagar soppa.  

 

På nästa uppslag har det börjat mörkna och Gittan märker att gråvargarna börjar bli trötta. 

Gittan säger åt gråvargarna att gå på toa och sedan hoppa i säng så ska hon sjunga sorgliga 

sånger, för det älskar gråvargar. På bilderna visas en mycket glad Gittan som matar 

gråvargarna med soppa som hon själv tillagat i sin blåa hink. Även en bild när gråvargarna 

står och kissar mot träden visas. Då står Gittan vänd bort från gråvargarna med ett 

ansiktsuttryck som gör att det ser ut som att hon visslar, kanske för att slippa höra när 

gråvargarna kissar.  

 

På nästa uppslag har gråvargarna lagt sig bekvämt medan Gittan sjunger: 

– Vid en väg, på en sten,  

satt en liten fli-hi-cka.  

Bara fötter, bara ben,  

mager som en sti-cka… (Lindenbaum, 2000, s. 25). 

 

Citatet visar att Gittan nu intagit en ledarroll. Hon har sett till att gråvargarna gått och lagt sig 

och tar då på sig rollen att sjunga en godnatt-sång. Texten och illustrationen skapar 

funderingar kring vad det är som gör att Gittan nu vågar ta plats och agera i någon form av 

ledarroll. Gittan, som tidigare upplevdes som en rädd och eftertänksam liten flicka har nu växt 

in i en ny, mer framträdande roll. Genom den här skildringen av Gittan kan Lindenbaums vilja 

och mening vara att påvisa människors olika handlingar beroende av vilken situation vi 

befinner oss i. Gittan framställs som en trygg flicka när hon är med gråvargarna, vilket kan 

betyda att hon i någon mening känner en större samhörighet med gråvargarna än med 

dagiskompisarna. Gråvargarna fäller tårar när Gittan sjunger sången och somnar sedan en 

efter en. Bilderna är mörka och gråvargarna ligger som i en klunga med Gittan i mitten. 

Gråvargarna har sorgsna ögon och tårar på sina rufsiga kinder. Gittan har dragit upp luvan på 

tröjan och ser frusen ut när hon sjunger.  

 

På nästa uppslag är det morgon och Gittan inser att det inte är någon som hittar henne så hon 

får försöka leta efter dagis själv. När Gittan är på väg för att försöka hitta dagis hör hon ett 

flåsande bakom sig, det är gråvargarna som inte tycker att hon ska gå alldeles själv i skogen. 
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Bilderna visar sovande gråvargar, en viskande Gittan och även när hon upptäcker att 

gråvargarna är bakom henne, hon ser glad och nöjd ut.  

 

Kommande uppslag beskriver när de står vid ängen och på andra sidan kan se Gittans dagis. 

Gråvargarna förklarar att de inte vågar gå längre men tycker att Gittan ska komma tillbaka 

och laga soppa och leka. Gittan svarar kanske. Genom illustrationerna ser vi Gittan på ängen 

på väg mot dagis, hoppande av glädje. Gråvargarna ser mer sammanbitna ut där de står i en 

klunga och ser på Gittan. Bilden är ljus och lättsam och förmedlar glädje.  

 

Bokens sista sida visar en bild på Gittan där hon står uppe på taket som hon i början av boken 

inte vågade gå upp på. Där står hon nu och dansar och ser mycket glad ut. Den blåa hinken 

och den gula spaden står nere i sanden.  

5.2.1 Genuskonstruktion 

Utifrån föregående genomgång kommer nu genuskonstruktionen att presenteras i relation till 

bakgrundslitteratur och tidigare forskning. För att underlätta läsningen redogörs 

framställningen av bokens karaktärer, handlingar och miljöbeskrivningar var för sig. 

5.2.2 Hur framställs bokens karaktärer? 

I Gittan och gråvargarna skildras det utifrån karaktärernas kläder inga typiska könsmönster 

vid första anblick, det är neutrala färger och oftast byxor och en tröja. Genom karaktärernas 

frisyrer, behåring och en flicka som bär kjol tydliggörs de rådande könsmönstren. Pojkarna 

har kort hår och flickorna axellångt, med eller utan tofs. Robban illustreras med skägg som är 

en manlig framställning, medan flickan i kjol faller inom normen för kvinnliga kläder (Crisp 

& Hiller, 2011). Fröken Sonja framstår enligt mig som en ”riktig” fröken: glad, bastant och 

med bekväma kläder. Hundens matte som är en äldre dam är klädd i mörka kläder, byxor, 

tröja, kappa, hatt och bärandes på en handväska. Damens kläder upplevs som neutrala. Dock 

menar Crisp och Hiller (2011) att handväskor är ett ting som förknippas som något kvinnligt. 

Gråvargarna benämns aldrig efter något kön, men utifrån bilderna är det möjligt att förstå att 

de är han-djur eftersom att de lyfter på benet då de kissar mot träden. 

 

Att Lindenbaum framställer de flesta karaktärernas klädsel som neutrala kan av läsaren 

upplevas som att författaren försöker att inte genomgående koppla karaktärernas klädsel till 

ett specifikt kön. Jag menar att författaren delar in könen på ett listigt sätt, i stor utsträckning 

utmärker sig varken pojkarna eller flickorna som typiska för sin könstillhörighet. Ur ett annat 
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perspektiv kan det finnas läsare som inte uppmärksammar denna fackindelning, vilket leder 

till att de ser förbi de typiska könstillhörigheterna som uppvisas i bilderboken. 

5.2.3 Hur beskrivs karaktärernas handlingar? 

Det är Gittan som är huvudrollsinnehavaren i boken och därmed kretsar största delen av 

innehållet kring henne och likaså analysen. Gittan framställs till en början som en försiktig 

flicka som håller sig för sig själv. Utifrån hennes tankar och repliker uppfattas hon som en 

mycket förståndig flicka. Detta förtydligas genom följande citat från när dagisgruppen 

kommer fram till stupet då alla barn vill hoppa utom Gittan. 

 

”För man kan missa och skrapa knät. Eller blöta  

ner byxorna, tänker Gittan.” (Lindenbaum, 2000, s. 5). 

 

Gittans tankar kan kopplas till det som Kåreland (2005) framhåller om kvinnliga och manliga 

normer. Gittan ses som passiv jämfört med de övriga barnen vilket samstämmer med 

Kårelands (2005) och Nikolajevas (2004) definition av hur kvinnor ofta framställs i 

bilderböcker. Detta leder i sin tur till att de övriga flickorna, enligt mig, framstår som 

normbrytande då de skildras som modiga och aktiva eftersom de vågar hoppa över stupet. 

Den här händelsen blir även till en tävling då något av barnen säger att den som kommer över 

sist är en rutten fläsk. Nikolajeva (2004) menar att tävlingar ofta förknippas som en manlig 

handling i litteratur. 

 

Gittan framstår vid momentet då de ska samla löv som ordningssam. De övriga barnen tar inte 

Robbans order om att samla löv på allvar utan samlar lite vad de vill. När Gittan märker att 

hon kommit ifrån gruppen tänker hon att det är bäst att stanna på samma ställe så att de kan 

hitta henne. Alla dessa tankar, handlingar och beteende som Gittan har faller inom normen för 

hur flickor ofta framställs i litteratur (Davidsson, 2006; Kåreland, 2005; Nikolajeva, 2004; 

Peterson & Lach, 1990).  

 

Från bokens första sida har Gittan hela tiden sin blåa hink och gula spade i händerna, 

antagligen är dessa föremål en trygghet för Gittan då hon i övrigt framstår som blyg och lite 

tillbakadragen. Det är möjligt att utifrån Gittans uppvisade beteende vad det gäller att vara 

blyg och tillbakadragen relatera detta till hur en typisk flicka tenderar att vara. Detta är något 

som även stämmer väl överens med Nikolajevas (2004) tabell där det framgår att flickor bland 

annat är passiva, lydiga och milda. 
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Då Gittan sitter ensam i skogen i väntan på att någon ska hitta henne är hon till en början 

rädd, men efter en stund samlar hon mod och bestämmer sig för att på egen hand hitta tillbaka 

till dagis. Trots sin rädsla förändras hennes beteende och hon blir modigare och på en sekund 

får hon mer skinn på näsan. Det framgår även att Gittan vid mötet med gråvargarna intar 

ledarrollen och är mer drivande och aktiv i sina handlingar. Denna typ av beteende kan enligt 

flera forskare ses som manligt (Davidsson, 2006; Kåreland, 2005; Nikolajeva, 2004; Peterson 

& Lach, 1990). Gråvargarna å andra sidan intar den kvinnliga och mer tillbakadragna rollen 

då de låter Gittan bestämma över vad som ska hända. Gråvargarnas förhållningssätt och 

beteende är typiskt kvinnligt vilket även Nikolajeva (2004) framhåller som en vanlig skildring 

av kvinnor i litteratur. 

 

I leken halli-hallå som Gittan påbörjar genom att kasta iväg en kotte som vargarna sedan så 

fort de kan ska springa och hämta blir varken som Gittan eller gråvargarna tänkt. Detta på 

grund av att en av gråvargarna sätter kotten i halsen under lekens gång. 

  

– Vi kan väl leka nåt annat, gnäller vargarna,  

nåt som inte är så farligt (Lindenbaum, 2000, s. 15). 

 

I den här scenen är det gråvargarna som ber om lekar som inte är så farliga, precis som Gittan 

tänkte innan hon kom bort från dagisgruppen. Gittan hade inte sett det farliga i leken innan de 

började leka. Detta är en aspekt som kan kopplas till den manliga könsskildringen i litteratur 

då Gittan här är spontan och alert (Davidsson, 2006; Nikolajeva, 2004; Peterson & Lach, 

1990). Även när Gittan och gråvargarna leker sjukhus uppvisas ett kvinnligt och ett manligt 

beteende. Under lekens gång går Gittan runt och kliar gråvargarna, vilket kan ses som att hon 

är omhändertagande och vill ha ordning och reda. Dessa handlingar menar Kåreland (2005) 

och Nikolajeva (2004) är vanligt förekommande vid gestaltning av kvinnor i litteratur. Gittan 

tror i detta sammanhang att gråvargarna väljer denna lek för att de är lata och inte orkar leka 

något med liv och rörelse. Det synliggörs i denna sekvens att gråvargarna intar den manliga 

rollen då de blir uppvaktade av flickan. Att kvinnorna anpassar sig till männen som Gittan 

gör, framhåller Davidsson (2006) är en vanlig skildring av kvinnor i litteratur. Efter lekens 

gång bestämmer sig Gittan och gråvargarna för att klättra i träd, vilket gråvargarna är 

motstridiga till. I detta sammanhang visar Gittan mod och därför kan hon även ses som den 

manliga i samanhanget. Gråvargarna däremot uppvisar en rädsla för att klättra i träd och kan 
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därför ses som fega, vilket samstämmer med Nikolajevas (2004) definition av kvinnors och 

mäns framställning i litteraturen. Gång på gång visar sig Gittan modig, hon får exempelvis 

klättra upp i träden för att hjälpa gråvargarna ner och detta gör hon utan att tänka och utan sin 

hink och spade.  

5.2.4 Hur framställs bokens miljöer? 

Miljöskildringarna i Gittan och gråvargarna upplevs som verklighetsbaserade. Miljön kring 

Gittan och de övriga karaktärerna utspelar sig till en början på ett dagis där alla barn förutom 

Gittan leker med varandra. De typiska flick- och pojkleksakerna existerar inte utan barnen 

leker i och på ett litet hus som är byggt vid dagis. Leksakerna som finns runt om huset i 

sandlådan är hinkar, spadar, sandformar och bilar. De presenterade leksakerna är i olika 

färger.  

5.2.5 Sammanfattning av genuskonstruktionen i Gittan och gråvargarna 

I mötet med gråvargarna utför Gittan såväl manliga som kvinnliga handlingar. Samtidigt som 

Gittan visar mod är hon den omhändertagande som hör att gråvargarna är hungriga och därför 

lagar soppa till dem, hon ser till att de kissar och kommer i säng samtidigt som hon sjunger 

sorgliga sånger tills de somnar. När Gittan dagen därpå bestämmer sig för att lämna 

gråvargarna har hon gått från normen för flicka till att bli en mer normbrytande flicka. En 

flicka som vågar men som samtidigt är omhändertagande och omtänksam. Denna tolkning 

kan ses som samstämmig med det Davidsson (2006) poängterar om att de typiska 

könsmönstren håller på att suddas ut i bilderböcker.  

5.3 Gittan gömmer bort sig – en kort presentation 
Gittan gömmer bort sig handlar om Gittan som hälsar på Hjördis och barnflickan Puma. Puma 

är en tjej med tatueringar som brukar måla låtsastatueringar på Gittans och Hjördis armar. 

Gittan försöker få Pumas uppmärksamhet men hon har fullt upp med sysslor som en 

barnflicka gör. Hjördis är inte alls lika försiktig och försynt som Gittan utan mer orädd och 

busig. I början av boken följer Gittan med Hjördis in till de två mindre dagbarnen som sover, 

även fast hon vet att de egentligen inte får. Hjördis tycker att de ska måla på barnens huvuden 

medan de sover men Gittan vill inte så hon står på sidan och tittar på. När Hjördis fått nog av 

ritandet tycker hon att barnen kan sova igen, men när de ska lyfta tillbaka barnen tappar 

Gittan det ena barnet. Puma kommer inspringande och skriker ”- VAD HAR DU GJORT!” 

(Lindenbaum, 2011, s. 14). Gittan grips av panik och springer hem till pappa som undrar vad 

som hänt. Gittan vill inte berätta för pappa vad som hänt och stänger istället in sig i ett mörkt 

rum där hon brukar sitta när hon måste tänka över något. Gittan får i det mörka rummet 



25 

 

sällskap av några djur som försöker göra Gittan på bra humör. Efter ett tag knackar det på 

dörren. Det är Puma och dagbarnen som kommer och frågar om Gittan vill äta glass med dem. 

Det vill hon så klart! 

 

Gittan gömmer bort sig är en bok som genom format och storlek lämpar sig för många 

användningsområden. Det är en relativt kort bok som innehåller en relativt stor mängd text, 

vilket är rätt ovanligt i bilderböcker. Boken passar därför tillfällen som högläsning, 

godnattsaga eller tystläsningsbok till ett barn som kommit en bra bit i sin läsutveckling. Jag 

tolkar att Gittan är ungefär fem år. Detta är troligt då flickan går på dagis, en verksamhet där 

flera åldersgrupper infinner sig. Utifrån detta och bokens handling anser jag att boken vänder 

sig till barn i åldrarna 3-8 år.  

5.4 Gittan gömmer bort sig – sida för sida 
Boken Gittan gömmer bort sig är även den liten och rektangulär. Bokens bakgrundsfärg är 

mörkblå, vilket gör att den inte sticker ut i mängden. Däremot är bokens rygg illgrön, en färg 

som lockar till uppmärksamhet. På framsidan illustreras Gittan tillsammans med djuren i 

rummet som hon gömmer sig i när hon måste tänka över saker hon gjort. Gittan ser rädd ut 

vilket leder till att nyfikenhet väcks hos läsaren över varför hon är rädd och vad det är för 

konstiga djur som befinner sig runt omkring henne. Lindenbaum visar Gittan i ett mörkt rum 

där det både finns kläder, skor, sportattiraljer och konstiga djur. Dock ser man att Gittan ser 

rädd ut och genom bokens titel kan man förutspå att hon gömmer sig för något men frågan är 

vad hon gömmer sig för?  

 

Bokens första uppslag beskriver att Gittans kompis Hjördis inte kan gå på Gittans dagis utan 

Hjördis får vara hemma med en stor tjej som passar henne. Den stora tjejen är en barnflicka 

som heter Puma. Gittan bor i samma trapp så ibland hälsar hon på. Illustrationerna visar när 

Gittan går ur hissen för att hälsa på hos Hjördis. Även Puma, Hjördis och två mindre dagbarn 

illustreras. Puma är klädd i mörka kläder, linne och byxor. Hon har långt mörkt hår, är mörkt 

sminkad med röda naglar och hon har tatueringar på båda armarna. Hjördis är klädd i röda 

kläder, hon har ljust axellångt hår och bär glasögon. De två mindre dagbarnen är klädda i 

gröna overaller men något kön kan inte urskiljas genom varken bild eller text. Gittan är klädd 

i blåa byxor och en vit- och blårutig blus. Sitt axellånga hår har hon uppsatt i två tofsar och i 

händerna har hon en blå hink, en gul spade och två mjuka leksakshundar.  
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På kommande uppslag beskrivs det att Puma brukar måla gubbar på Hjördis armar, en gång 

har Puma ritat en myra på Gittans arm. Hjördis leker med Gittans leksakshundar, vilket går 

bra för Gittan har istället den blå hinken. Puma håller på i köket och startar diskmaskinen, 

sådant kan hon.  

 

Nu ska Puma sätta på diskmaskinen.  

Hon kan sånt (Lindenbaum, 2011, s. 4). 

 

Det är intressant att Lindenbaum beskriver det som en självklarhet att Puma kan sätta igång 

diskmaskinen. Lindenbaum illustrerar Puma som donar i köket samtidigt som hon sneglar ut 

på de lekande barnen. Gittan kollar på Puma och ser glad ut, Hjördis kastar med Gittans 

hundar, hon ser också glad ut. De två mindre dagbarnen kryper och kravlar på golvet, det är 

svårt att urskilja deras ansiktsuttryck, men även de verkar relativt nöjda med tillvaron. 

 

Nästkommande uppslag beskriver att Gittan gärna vill vara med Puma och håller sig därför i 

köket. Puma har fullt upp med att laga mat till de mindre barnen som efter att de har ätit ska 

sova. Medan Gittan försöker få Pumas uppmärksamhet springer Hjördis omkring. 

 

Det ligger leksaker överallt, men Hjördis springer bara omkring.  

Gittan stannar helst i köket. Hon kanske kan prata lite med Puma (Lindenbaum, 2011, s. 6). 

 

Citatet påvisar Gittans och Hjördis olikheter. Gittan är lugn medan Hjördis beskrivs och 

illustreras som vild då hon springer omkring och ser allmänt busig ut. Gittan och Hjördis vill 

att Puma ska rita på deras armar, Puma säger att de kanske kan göra det sen. Puma berättar för 

flickorna att de inte får gå in till de två små barnen som sover. Här visas Puma när hon bär på 

ett barn samtidigt som hon håller på med datorn och ser till att de andra barnen får mat.  

 

På kommande uppslag har Hjördis hittat på att hon och Gittan ska gå in till de sovande barnen 

trots att de inte får. 

 

Hjördis gör ett lock på sängen.  

– Ni är i fängelset, viskar hon, då skriker ni för ni  

ville inte va där (Lindenbaum, 2011, s. 8). 
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De två mindre dagbarnen skriker inte, de sover, men Hjördis är stark och skakar på sängen så 

att barnen vaknar. Här visas rummet där barnen ligger och sover och även när Hjördis skakar 

på sängen så att barnen ska vakna. Gittan står bredvid och iakttar Hjördis handlingar.  

 

På nästa uppslag har Hjördis lyckats väcka barnen och hon vill nu rita på dem. Det är bara 

Hjördis som målar på barnen, Gittan målar bara på sin egen nagel. 

 

– Ska jag rita på er? ropar Hjördis  

till ungarna. […]  

Gittan ritar inte på dagbarnen.  

Bara lite på sin egen tumnagel (Lindenbaum, 2011, s. 9). 

 

Återigen speglas Gittan och Hjördis olikheter. Gittan framställs som försiktig och 

tillbakadragen medan Hjördis däremot uppfattas som vild och aktiv. Hjördis tycker att de ska 

fortsätta leka. Gittan sitter med den ena ungen i sitt knä hon vill bara titta på. Bilderna visar 

Hjördis busiga upptåg medan Gittan håller sig bredvid, passiv och mer ordningssam. 

 

[…] hon vill bara titta på. Och småungen sitter så bekvämt.  

Gittan värmer den med sina armar (Lindenbaum, 2011, s. 10). 

 

Citatet visar Gittans värnande och omhändertagande för det lilla barnet.  

 

På nästa uppslag vill Hjördis spela upp en läskig teater för att skrämma de små barnen, men 

de skriker inte så Hjördis blir omedelbart uttråkad. Hjördis tycker att barnen kan gå och lägga 

sig igen. Därefter hjälps Gittan och Hjördis åt att bära tillbaka barnen till sängen. Här 

illustreras när Hjördis spelar teater medan Gittan sitter och håller om de två mindre barnen. 

 

Kommande uppslag beskriver när Gittan tappar det ena barnet då hon ska bära hen till sängen. 

Barnet skriker och Puma kommer in och undrar vad som hänt. 

 

Då känns det som is i Gittans kropp (Lindenbaum, 2011, s. 14). 

 

Citatet visar hur Gittan direkt skuldbelägger sig själv och hur hon får ångest över vad hon 

precis har gjort. Genom illustrationerna kan man se att Puma ser mycket upprörd ut medan 

Gittan ser rädd ut.  
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På nästa uppslag springer Gittan upp för trapporna så fort hon kan, men hon har inte hinken 

med sig. Här visar bilderna Gittan som ser mycket ledsen och rädd ut. Gittan är röd i ansiktet 

och jag tolkar det som att hon skäms över vad som precis har hänt. Färgsättningen på 

uppslaget upplevs inte lika ljus och lättsam som på tidigare uppslag, utan känns mörk och 

nedstämd. Lindenbaums val av färgsättning bidrar till att framställningen av Gittans ångest 

och oro förstärks.  

 

Nästa uppslag beskriver när Gittan kommer hem till pappa som undrar vad som har hänt, men 

Gittan vill inte berätta vad som tynger henne. Gittan hänger bara över matbordet och ser 

orolig ut, vilket även hennes pappa gör. Gittans pappa är klädd i en grön t-shirt och ett par 

bruna byxor. Gittan går från bordet och stänger in sig i ett mörkt rum där hon brukar sitta när 

hon måste tänka. 

 

Det finns ett rum längst in, där hon kan vara.  

Hon går dit när hon måste tänka nåt viktigt.  

Eller när hinken kommit bort (Lindenbaum, 2011, s. 18). 

 

Enligt min mening upplevs det som att Gittan relativt ofta är i behov av det här rummet där 

hon kan gömma bort sig när hon gjort något som hon ångrar eller när hon tappat bort sin hink. 

Det kan tolkas som att Gittan är en osäker flicka som har lätt för att skuldbelägga sig själv. 

Gittan illustreras i det mörka rummet där hon sitter ihopkurad, hon ser rädd ut och texten 

förtydligar att Gittan tänker på Pumas arga ögon och att det kanske blöder på det lilla barnet. 

Illustrationen framställs som grå och dyster. Gittans oro över att det lilla barnet kanske blöder 

speglar hennes omtänksamhet för andra människor. 

 

På nästa uppslag har Gittan suttit i rummet en längre tid, hon ser sig omkring och upptäcker 

att hon inte är ensam längre, det är flera djur runt omkring henne. Rummet som Gittan 

befinner sig i ser ut att vara en klädkammare. I klädkammaren visas både kvinnliga och 

manliga attiraljer, vilket kan tolkas som att Lindenbaum har en tanke kring vad en kvinna 

respektive en man brukar bära. Läsaren ges utifrån detta en tydlig bild av vad som är kvinnligt 

och manligt i en klädkammare, detta då såväl skjortor som klänningar visas. Dock är detta 

något som kan variera från hem till hem, då människor inte nödvändigtvis bär typiska 
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”tjejkläder” eller ”killkläder”. Detta blir således en tolkningsfråga som baseras på min egen 

uppfattning av vad som, i klädväg, uppfattas som kvinnligt respektive manligt. 

 

På nästa uppslag försöker djuren få kontakt med Gittan och få henne på bra humör. 

 

– Vi kan tycka synd om dej om du vill, säjer dom.  

Du kan få vara i vår famn.  

Fast det vill inte Gittan.  

Hon vill bara vara själv. 

– Vi kan tycka synd om din hink, säjer dom.  

Du kan få räkna våra tår (Lindenbaum, 2011, s. 22). 

 

Utifrån citatet speglas djurens påhittighet och omtänksamhet. I bild och text framkommer det 

inte om djuren är han- eller hondjur. Egenskaperna som djuren uppvisar är inte heller de 

typiska för någon specifik könstillhörighet. Det skulle självkart kunna vara så att det är både 

hon- och handjur, men inte heller detta är något som bekräftas utan förblir oklart för läsaren. 

När djuren efter många försök försökt att få Gittan glad säger de att Gittan kan få kittla dem. 

Det vill hon.  

 

– Du får kittla på oss, säjer djuren.  

Så skrattar vi så du blir glad (Lindenbaum, 2011, s. 22). 

 

Genom Gittans ansiktsuttryck kan man se att hon till en början ser mycket ledsen ut, men när 

hon får kittla djuren ser hon genast mycket gladare ut.  

 

På kommande uppslag kastar Gittan omkring med djuren tills det ringer på dörren och hon hör 

hur pappa pratar med någon. Här illustreras Gittan tillsammans med djuren som hon kastar 

omkring, hon ser glad ut. På uppslaget visas även en liten bild på Gittan efter att hon hört att 

det ringt på dörren. Gittan gömmer sig på den här bilden bakom kläderna som finns i rummet, 

hon ser rädd ut. Även i det här uppslaget använder Lindenbaum ljussättningen i 

illustrationerna för att förstärka budskapet som hon vill förmedla. Bilden där Gittan ser glad ut 

och kastar omkring med djuren är väldigt ljus och förmedlar glädje till skillnad från bilden där 

Gittan gömmer sig i klädkammaren.  
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Bokens näst sista sida handlar om när Puma, Hjördis och de två mindre barnen kommer in i 

det mörka rummet och vill bjuda med Gittan att äta glass. Puma lovar också att rita vad Gittan 

vill på hennes arm. Av bilderna att tyda kan man se att Gittan ser lite spänd ut vid mötet 

medan de övriga karaktärerna ser glada och inbjudande ut. Det mörka rummet illustreras inte 

längre som mörkt och ångerfullt utan ljust och lättsamt. 

 

Bokens sista sida visar Puma med alla barnen när de äter glass och Gittan har nu fått en figur 

ritad på sin arm. Alla ser mycket glada och lyckliga ut. Anmärkningsvärt är att Gittan inte 

illustreras tillsammans med hinken och spaden. Min tolkning är att hon nu tillsammans med 

Puma och de övriga barnen känner en samhörighet och trygghet, vilket leder till att hon inte 

känner något behov av att ha hinken och spaden i sin närhet. 

5.4.1 Genuskonstruktion 

Utifrån den analys som redogjorts för kommer nu genuskonstruktionen i Gittan gömmer bort 

sig att presenteras i relation till bakgrundslitteratur och övrig forskning. För att underlätta 

läsningen redogörs framställningen av karaktärer, handlingar och miljöbeskrivningar var för 

sig. 

5.4.2 Hur framställs bokens karaktärer? 

I Gittan gömmer bort sig utmärker sig till största del inte karaktärernas klädsel i relation till 

vilket kön de har. Puma är den karaktär som enligt mig kan ses som normbrytande för vad 

som anses kvinnligt då hon har många tatueringar och är hårt sminkad. Pumas stil upplevs 

rockig och genom den kan man som läsare ha förutfattade meningar om hennes attityd. Pumas 

yttre kan eventuellt uppfattas som tuff och stöddig vilket i enlighet med Nikolajevas (2004) 

tabell kan ses som något manligt. Gittan som illustreras med två tofsar och hårspänne 

framställs enligt mig inom normen för vad som ses som ett kvinnligt utseende. Hjördis har 

axellångt hår, inga tofsar eller hårspännen och hade det inte varit för hennes namn hade det 

inte varit en självklarhet att hon är en flicka. De två mindre dagbarnen har inget hår och de bär 

gröna kläder, vilket gör att jag inte kan avgöra om de är flickor eller pojkar. Att inte avslöja 

de två mindre dagbarnens kön menar jag är ett aktivt och medvetet val som Lindenbaum gör. I 

berättelsen spelar det ingen roll om de är pojkar eller flickor, men för bilderboks-genrens 

utveckling har det större betydelse, detta är något som jag kommer att återkomma till. Inte 

heller djuren som framträder när Gittan gömmer bort sig tilldelas något kön. Detta förblir 

oklart för läsaren. Utifrån djurens egenskaper handlar de enligt Nikolajevas (2004) tabell 



31 

 

utifrån både kvinnliga och manliga handlingar. Detta leder till att Lindenbaum lyckas skapa 

en förvirring hos läsaren över djurens kön.  

5.4.3 Hur beskrivs karaktärernas handlingar? 

Puma gestaltas i en kvinnoroll och enligt min mening utför hon handlingar som ofta illustreras 

och tillskrivs kvinnor. Som vi redan sett sköter Puma hushållssysslor, så som matlagning och 

diskning, vilket Kåreland (2005) menar är en vanlig skildring av kvinnor i litteraturen. Hjördis 

är en liten flicka som är busig och leker lite vilt och framstår som pojkig medan Gittan som är 

mer lugn framstår som flickig (Nikolajeva, 2004). Det gestaltas i berättelsen att Hjördis går 

emot Pumas order om att inte gå in till de sovande barnen, detta är något som Hjördis trotsar 

och går därefter in ändå. Handlandet visar att Hjördis är en stark karaktär. Att en flicka 

framställs som stark kan förstås som ovanligt då det oftast är pojkar som framställs som starka 

och hjältemodiga (Davidsson, 2006; Nikolajeva, 2004). Hjördis vilda lek med dagbarnen 

återspeglas i följande citat. 

 

– Ska jag rita på er? ropar Hjördis  

till ungarna.  

– A-de, a-de, säjer dom. 

– Vill du ha en kattunge på dej?  

Eller en helikopter? (Lindenbaum, 2011, s. 9). 

 

Hjördis är i leken impulsiv och tänker inte över konsekvenserna för sitt handlande, detta 

bidrar till att hon kan ses som en aning pojkaktig, speciellt om man utgår från Nikolajevas 

(2004) tabell. Lindenbaum gestaltar Gittan och Hjördis som varandras motsatser, detta då 

Gittan är mer lydig och omtänksam, vilket kan kopplas till ett kvinnligt beteende (Nikolajeva, 

2004). Att Hjördis uppträder på ett utmärkande sätt för att vara flicka kan vara Lindenbaums 

poäng då hon vill påvisa att det är okej att bryta normerna för vad som anses vara flickigt. Det 

är anmärkningsvärt att Hjördis erbjuder sig att måla antingen en kattunge eller en helikopter. 

Kattungar framställs ofta som vackra och rara, och det påpekas att detta kan ses som en 

kvinnlig egenskap (Nikolajeva, 2004). Helikoptrar däremot tillhör kategorin 

fortskaffningsmedel, vilket Kåreland (2005) förespråkar som ett manligt ting inom 

litteraturen. Vad Lindenbaum har för avsikt att förmedla är svårt att tolka, men eventuellt kan 

det handla om att hon vill förvirra läsaren genom att inte benämna vilket kön de två mindre 

dagbarnen har. 

 

Gittan ritar inte på dagbarnen.  

Bara lite lila på sin egen tumnagel (Lindenbaum, 2011, s. 9). 
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Det synliggörs att Gittan är mycket försiktig och omhändertagande i de små barnens närvaro, 

hon vill inte rita på dem och inte heller väcka dem. Gittans handlingar är mer mogna och 

eftertänksamma och därför kan hennes beteende även i detta sammanhang kopplas till 

normerna för hur en kvinna bör vara (Nikolajeva, 2004). Även då Gittan tappar ett av de små 

barnen uppvisar hon tydligt ett kvinnligt beteende, hon blir rädd, ledsen och hon får ångest för 

det snedsteg som hon gjort. Det tydliggörs i följande citat hur Gittan känner inombords: 

 

 – VAD HAR DU GJORT! ropar hon.  

Då känns det som is i Gittans kropp (Lindenbaum, 2011, s. 14).  

 

Detta känslotillstånd är något som i litteraturen ofta kännetecknar ett kvinnligt beteende 

(Nikolajeva, 2006; Peterson & Lach, 1990). Även Gittans kroppsspråk visar på ångest och oro 

över vad som precis hänt. När Gittan springer upp för trapporna och ifrån Puma och Hjördis 

ser hon mycket ledsen ut och hon har glömt sin hink som hon annars alltid bär med sig. Att 

Gittan hela tiden bär med sin blåa hink och mår dåligt över att hon inte fått med den tror jag 

kan tyda på att hon känner någon form av trygghet i att hela tiden ha den blå hinken vid sin 

sida. 

 

När Gittan kommer hem igen visar Gittans pappa empati och undrar vad som har hänt. Han 

ser även till att ställa fram macka och yoghurt till Gittan. Pappans beteende och kroppsspråk 

visar på medkänsla och fundering över Gittan. Pappans beteende kan enligt Nikolajeva (2004) 

ses som kvinnligt. Män som agerar som Gittans pappa skulle kunna ses som normbrytande, 

men utifrån rådande situation är det enligt mig ett normalt och vanlig förekommande 

uppförande oavsett kön.  

 

När Gittan sitter i rummet och gömmer bort sig erbjuder sig djuren att tycka synd om henne, 

men det vill inte Gittan. Hon vill bara sitta själv och hennes kroppsspråk visar att hon är 

nedstämd. Gittan skuldbelägger sig själv, Nikolajeva (2004) och Peterson och Lach (1990) 

menar att detta tillstånd ofta förknippas med ett kvinnligt beteende.  

 

Något som varken framgår i bild eller text är om djuren som dyker upp i rummet är flickor 

eller pojkar. Djurens beteende är dock mycket spralligt och aktivt, vilket stämmer överens 

med definitionen av vad som kan uppfattas som manligt (Davidsson, 2006; Kåreland, 2005; 
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Nikolajeva, 2004; Peterson & Lach, 1990). Dock är de som jag tidigare nämnt väldigt 

omtänksamma och måna om att få Gittan glad igen, ett sådant beteende överensstämmer med 

hur en kvinna ofta framställs (Nikolajeva, 2004). 

 

Gittan kastar med djuren i luften, och efter en stund blir hon på bättre humör. Att Gittan kastar 

med djuren upplevs som att hon gått från den kvinnliga normen till ett mer normbrytande 

agerande. Gittans lek med djuren upplevs som busig och inte så genomtänkt, sådana 

handlingar som är fartfyllda och ogenomtänkta ses ofta som manliga (Nikolajeva, 2004).  

 

När Gittan, Puma, Hjördis och de två mindre barnen möts igen har alla karaktärers 

ansiktsuttryck mildrats och det förmedlas ett lugn. Puma ger Gittan den blå hinken och 

erbjuder henne att följa med och äta glass. Pumas beteende upplevs som tillmötesgående och 

moget, inom litteraturen framhålls detta beteende som en kvinnlig egenskap (Nikolajeva, 

2004). Puma erbjuder även att rita en bild på Gittans arm för att göra henne på bättre humör. 

Pumas handlande i detta sammanhang ses som ett kvinnligt beteende, och faller därmed inom 

ramen för Nikolajevas (2004) definition av kvinnor i litteraturen.  

5.4.4 Hur framställs bokens miljöer? 

Miljöskildringarna i Gittan gömmer bort sig känns verklighetsbaserade och situationen som 

uppstår i berättelsen upplevs som ett scenario som många barn kan känna igen sig i. Miljön 

hos Puma och dagbarnen upplevs som en miljö för både pojkar och flickor. Leksakerna som 

erbjuds har olika färger och form. Det finns allt från Lego till gosedjur. Att Puma illustreras 

bärande på barn och i köket kan i enlighet med Kåreland (2005) ses som en vanlig gestaltning 

av kvinnor i litteratur. Rummet där dagbarnen sover är rosa och grönt vilket signalerar att det 

inte är typiskt anpassade till pojkar eller flickor. Det signalerar istället en öppenhet för vilken 

färgsättning som är att föredra till respektive kön. Det är anmärkningsvärt hur Lindenbaum 

arbetar med ljussättningen beroende på Gittans humör. Då Gittan gömmer bort sig känns 

rummet mörkt och kallt men i mötet med Puma och dagbarnen illustreras samma rum på ett 

ljust och glatt sätt.  

5.4.5 Sammanfattning av genuskonstruktionen i Gittan gömmer bort sig 

I Gittan gömmer bort sig framställs Gittan till en början som en fundersam och eftertänksam 

flicka. Hon har en förebild, Puma, som hon ser upp till och lyssnar noga på. Dock dras Gittan 

med in i Hjördis bus som slutar på ett tråkigt sätt. Efter den händelsen förändras Gittan till en 

flicka som upplevs väldigt orolig och ångerfull. När Gittan gömmer bort sig tillsammans med 
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djuren blir hon för en stund väldigt vild i sin lek och kan ses som en aning pojkaktig utifrån 

sitt handlande (Nikolajeva, 2004). Boken avslutas med att Puma agerar på ett vuxet och tryggt 

sätt, vilket medför att Gittans ångest och oro verkar försvinna trots att Gittan är väl medveten 

om att hon har gjort fel.  

 

I Gittan gömmer bort sig är det två karaktärer och djuren i klädkammaren som inte tillskrivs 

något kön vilket känns som ett medvetet val av Lindenbaum. Författaren lyckas genom 

djurens handlingar att förvirra läsaren över vilket eller vilka kön de kan tänkas ha. Inte heller 

de två mindre dagbarnen tillskrivs något kön och varken text eller bild ger någon ledtråd. 

Detta medför att det är svårt för läsaren att tolka vilken könstillhörighet som de två mindre 

barnen har.  

5.5 Förändras genuskonstruktionen genom Gittan-serien? 
Skillnaderna mellan hur genus konstrueras i den första och sista boken i Gittan-serien är inte 

anmärkningsvärt stora men det är ändå av intresse att presentera de exempel som 

uppmärksammats. I Gittan och gråvargarna framställs flickor som flickor och pojkar som 

pojkar utifrån utseende och klädsel. Kläderna är relativt neutrala medan utseende, så som 

frisyrer och kroppsliga drag klargör om karaktärerna är pojkar respektive flickor. Detsamma 

gäller till största del i Gittan gömmer bort sig. Dock gör Lindenbaum vad jag hävdar ett 

medvetet val då hon väljer att inte ge de två mindre dagbarnen någon specifik könstillhörighet 

och inte heller djuren. I relation till detta finns en likhet till det som Davidsson (2006) påvisar 

om att de typiska könsbilderna tenderar att minska i svenska bilderböcker. Detta är något som 

tydligt uppvisats i Lindenbaums böcker där flertalet karaktärer inte tillskrivs något kön i 

varken bild eller text. 

 

I boken Gittan och gråvargarna är det imponerande hur Lindenbaum lyckas förändra Gittan 

genom boken på ett mycket tydligt sätt. Lindenbaum framställer Gittan som en typisk flicka 

som är rädd och tillbakadragen i dagisgruppen. När Gittan kommer bort från dagisgruppen 

och träffar gråvargarna intar hon däremot en aktiv ledarroll. Ledarrollen som Gittan intar kan 

ses som normbrytande för hur flickor brukar gestaltas i bilderböcker. Att framställa en flicka 

som framåt och företagsam är något som i bilderböcker ses som ovanligt (Peterson & Lach, 

1990). Genom min tolkning anser jag Lindenbaums syfte är att ”röra om” bland de rådande 

könsskildringarna som används i litteraturen. 
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Karaktären Puma i Gittan gömmer bort sig anser jag sticker ut till skillnad från de övriga 

karaktärerna. Utifrån Pumas hårda utseende ses hon inte som en typisk kvinna. Genom bokens 

text beskrivs Puma som ordningssam och hon ser till att sköta hushållssysslorna, vilket faller 

inom normen för kvinnliga egenskaper i litteraturen (Nikolajeva, 2004). Det är svårt att sätta 

fingret på vad Lindenbaum har för avsikt att förmedla genom sin framställning av Puma. Min 

uppfattning är att hon vill förmedla ett budskap om hur missvisande människors förutfattade 

meningar kan vara. Budskapet som förmedlas blir således att man inte ska döma en människa 

efter hens utseende. Dock är detta enligt min uppfattning inte det enda budskapet som kan 

urskiljas. Jag vill påpeka att det är möjligt att utifrån Pumas utseende lyfta att det ska vara 

acceptabelt att se ut som man själv vill. Jag menar att det är viktigt att var och en får ha en 

egen stil och ett unikt utseende som speglar varje enskild individ. Framställningen av Puma 

och det tänkbara budskapet kan ses som någorlunda normbrytande och anpassat till tiden. 

 

De skillnader som uppmärksammats utifrån genuskonstruktionen i de två Gittanböckerna kan 

enligt min mening ses som kloka och moderna val. Utifrån vad jag tidigare presenterat 

gällande bilderbokens påverkan på barn anser jag att Lindenbaums utveckling gällande 

konstruktionen av genus är positiv. Lindenbaum går från att man som läsare lyckas synliggöra 

alla karaktärernas könstillhörighet till att göra det mer tolkningsbart för läsaren.  

5.6 Österlund, Larsson och mina egna reflektioner om 

genuskonstruktionerna i de två Gittanböckerna 
Efter min analys av Gittan och gråvargarna och Gittan gömmer bort sig vill jag ställa mina 

egna slutsatser och reflektioner i relation till Österlunds (2008) och Larssons (2011) slutsatser. 

Jag vill dock påpeka att de inte har analyserat Gittan gömmer bort sig utan enbart Gittan och 

gråvargarna. Då de båda böckerna har många likheter och samma författare menar jag att 

många av de slutsatser som dragits i Gittan och gråvargarna kan vara relevanta även för 

Gittan gömmer bort sig. 

Larsson (2011) och Österlund (2008) menar precis som jag att det utifrån karaktärernas 

klädsel kan vara svårt att avgöra deras kön. De framhåller också att det är karaktärernas 

behåring, frisyrer och flickan som bär kjol som synliggör karaktärernas könstillhörighet. Både 

Larsson (2011) och Österlund (2008) har noterat och kopplat gråvargarnas kissande som ett 

beteende som han-djur uppvisar, vilket leder till att de benämner gråvargarna som han-djur. 

Dessa reflektioner är samstämmiga med vad jag presenterat i min analys. Vad som också är 

av intresse är de tre studiernas slutsatser. Jag menar att Gittan gått från att framstå som typiskt 
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flickig, försiktig, rädd och tillbakadragen till att bli en normbrytande flicka. Detta grundar jag 

i de handlingar som Gittan utför. Jag menar att Gittans handlingar utveckats från att framstå 

som typiskt kvinnliga till att under bokens gång framstå som mer manliga.  

 

Österlund (2008) menar däremot att Gittan gått från flickig till en flicka med pojkaktiga drag. 

Österlund (2008) beskriver vidare att Gittan i någon mening kan ses som en uppdaterad 

version av den duktiga flickan, en flicka som anpassar sig till samhällets utveckling. Larsson 

(2011) framhåller i sin slutsats att det inte är förrän karaktärerna bryter mot de gällande 

genusnormerna som dessa synliggörs. Utifrån detta menar Larsson (2011) att Gittan aldrig 

bryter de typiska kvinnliga normerna utan växer in i en vuxenroll där hon framstår som en 

moders-gestalt. Larsson (2011) beskriver Gittan som en skenbar normbrytare och menar 

vidare att Lindenbaums budskap är att flickor kan vara starka utan att ses som pojkar.  

 

Till viss del är jag beredd att hålla med Österlund (2008) och Larsson (2011). Dock ställer jag 

mig kritisk till deras slutsatser om att Gittan kan ses som en skenbar normbrytare eftersom 

hon fortfarande har kvar de omhändertagande egenskaperna genom bokens gång. Deras 

slutsats är samstämmig med Nikolajevas (2004) om att flickor i litteraturen ofta gestaltas som 

omhändertagande. Jag menar dock att slutsatsen är vag då män och pojkar likaväl kan vara 

omhändertagande, vilket exemplifieras genom Gittans pappa. Trotts detta är jag till viss del 

beredd att hålla med Österlunds (2008) påstående om att Gittans personlighetsutveckling kan 

ses som en uppdaterad version av en duktig-flicka.  

5.7 Hur kan pedagoger arbeta med genus utifrån Gittanböckerna? 

Utifrån studiens analys och resultat kommer jag här att presentera hur pedagoger kan arbeta 

med genusfrågor utifrån Gittan och gråvargarna och Gittan gömmer bort sig. 

 

Wernersson (1990) menar, som jag tidigare presenterat, att undervisningen förr konstruerades 

olika för pojkar och flickor. Detta är något som inte längre lever kvar utan idag används en 

individanpassad undervisning och inte en könsanpassad undervisning.  

 

Att använda sig av bilderböcker generellt i arbetet kring genus anser jag skapar många 

möjligheter. Dock ställer det stora krav på pedagogen vid urvalsprocessen. Detta är något som 

Crisp och Hiller (2011) framhåller som viktigt, då lärarna ska välja litteratur som visar på 

olikheter och mångfald. I relation till detta slår Lgr11 fast att skolan ska främja elevers 
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förståelse för andra människor och därmed ska ingen i skolans verksamhet kränkas eller 

diskrimineras på grund av sitt kön (Skolverket, 2011). 

 

Gittan-serien upplevs modern gällande genuskonstruktionen vilket möjliggör och förenklar 

samtal kring böckerna mellan pedagoger och barn. Pedagoger och barn kan tillsammans utgå 

från samma utgångspunkter som jag. Det vill säga hur böckerna framställer karaktärer, 

handlingar och miljöbeskrivningar. Utifrån dessa utgångspunkter får pedagogen sedan bryta 

ner och anpassa punkterna så att de anpassas till elevernas nivå.  

 

En viktig fråga för mig är vad det spelar för roll om karaktärerna illustreras eller benämns 

som pojke respektive flicka. I enlighet med skolans styrdokument ska skolan inte på något vis 

hämma elevernas förutsättningar och visioner för framtiden (Skolverket, 2011). Utifrån detta 

anser jag att ett arbete med bilderböcker som medvetet väljer att inte tillskriva vissa karaktärer 

något kön öppnar upp för elevernas visioner om vad som är möjligt vare sig du är flicka eller 

pojke. Genom att skolan arbetar med sådant material hämmas inte elevernas föreställningar 

om vad som är möjligt om du är flicka eller pojke. Skolan utgör, som tidigare nämnts, en 

viktig arena för barnen i deras möte med litteraturen, vilket många forskare påpekar 

(Kåreland, 2005; Peterson & Lach, 1990). De menar att barns utveckling och föreställningar 

till omvärlden påverkas av denna typ av litteratur. Detta leder till att skolan bör, på ett aktivt 

och medvetet sätt, välja ”rätt” litteratur som kan bidra till en minskning av de typiska 

könsnormerna. Jag är medveten om att litteratur som inte tillskriver karaktärerna kön kan 

väcka förvirring hos läsaren, detta på grund av att vi har kön av en anledning. Att göra 

karaktärerna könlösa bidrar till att en felaktig bild av hur samhället och världen ser ut. Jag 

anser dock att en bok som Gittan gömmer bort sig, där ett fåtal karaktärer inte nämns vid 

något kön känns modern och rätt i tiden. En bok som denna skapar möjligheter för 

diskussioner, vilket bidrar till att pedagoger kan arbeta med genus på ett någorlunda naturligt 

sätt i sin undervisning. Eleverna ges möjlighet att själva reflektera över vad genus är och bör 

vara samt vad som ses som manligt respektive kvinnligt. Det leder till ett intresse för att 

tillsammans med barnen diskutera om det hade blivit någon skillnad på berättelsen om 

Lindenbaum hade valt att gestalta karaktärerna som pojkar respektive flickor. Detta kan i sin 

tur föra diskussionen vidare till andra verk, vilka betydelser de olika karaktärerna har för den 

berättelsen och om det hade spelat någon roll för syftet med berättelsen om huvudpersonen 

hade varit en flicka istället för en pojke och vice versa.  
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Enligt mig handlar arbetet med genus i skolan om pedagogers öppenhet och vilja till 

förändring. Jag vill påpeka att de typiska könsmönstren är i behov av att suddas ut för att 

vidga elevernas visioner och möjligheter för framtiden, vilket även Davidsson (2006) 

framhåller som något betydelsefullt. 

5.7.1 Boksamtal i klassrummet 

Att arbeta med boksamtal i klassrummet menar jag ökar elevernas förståelse för litteratur. Jag 

anser att frågor och diskussioner i mindre grupper eller helklass bidrar till att elevernas egna 

tolkningar kan stärkas eller förnyas genom att de tar del av andras tankesätt. Jag vill även 

tydliggöra att det är viktigt att eleverna kan stärka sina tolkningar och förtydliga dessa genom 

att ställa sig frågande till hur de kan veta att deras tolkningar stämmer.  

 

Vid samtal om böcker hävdar jag att det är viktigt att till en början ställa allmänna frågor om 

boken för att på så vis få igång elevernas tankar och idéer. Sådana frågor skulle exempelvis 

kunna vara: 

 Hur kan man sammanfatta boken? 

 Vad tror ni författaren vill förmedla för budskap med boken? 

 Tyckte ni något var särskilt bra/dåligt i boken? 

Efter samtal och diskussion med dessa mer övergripande frågor kan mer specifika frågor 

ställas. Dessa frågor kan då medvetet vara valda för att belysa ett visst område, exempelvis 

genus. 

 Varför var bokens huvudperson en flicka/pojke? 

 Hade berättelsen förändrats om huvudpersonen varit det motsatta könet? 

 Är det viktigt att vi vet om karaktärernas kön? 

När dessa frågor diskuterats kan pedagogen gå vidare med frågor som berör specifika 

händelser i boken. I det här fallet konstruerar jag exempel på frågor som kan användas vid 

diskussion av Gittan gömmer bort sig. 

 I Gittan gömmer bort sig är det en barnflicka vid namn Puma som tar hand om barnen 

och hushållet. Varför tror ni att Lindenbaum har valt just en flicka till den här 

karaktären? 
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 Om vi inte vetat om Hjördis namn tror ni då att ni skulle tolka henne som en flicka 

eller en pojke? Här får pedagogen tillsammans med barnen hjälpas åt att komma ihåg 

de handlingar som Hjördis utför. 

o Följdfråga till detta blir naturligt att eleverna får redogöra för sina 

tolkningar av Hjördis kön. 

 Lindenbaum tillskriver inte de två mindre dagbarnen något kön. Vilket kön tror ni att 

de har och vad grundar ni detta på? 

 Hade berättelsen blivit annorlunda om de två mindre dagbarnen haft tillskrivna kön? 

o Om ja, på vilket sätt? 

 Hade Gittan, bokens huvudperson, lika väl kunnat vara en pojke? 

o Varför/varför inte? 

Naturligtvis måste frågornas nivå och formulering anpassas efter eleverna, men de exempel 

jag ger kan användas som underlag för pedagogen. 

För att jag som pedagog ska kunna genomföra ett boksamtal krävs det att jag är påläst och 

engagerad så att jag kan möta elevernas reflektioner på ett, för eleverna, utvecklande sätt. Jag 

menar att ett aktivt arbete med boksamtal kan leda till att elevernas medvetenhet om litteratur 

ökar. Eleverna kan lära sig att tolka och reflektera kring bokens budskap, men även kring 

författarens och illustratörens olika val.  

6. Slutsats 
En slutsats som kan dras är att genuskonstruktionen i de två Gittanböckerna inte upplevts som 

speciellt tydlig. De traditionella könsmönstren har till viss del kommit till uttryck men de har i 

en del sammanhang brutits. En del karaktärer bryter de traditionella könsmönstren genom sina 

beteenden och handlingar, exempelvis då en manlig karaktär uppvisar ett mer kvinnligt 

beteende och vice versa.  

 

Karaktärernas klädsel är i stor utsträckning neutral. Dock möjliggör karaktärernas behåring 

och frisyrer i de flesta fall en urskiljning av könstillhörighet. Genuskonstruktionerna i de två 

böckerna urskiljs till största del genom karaktärernas handlingar som med hjälp av 

Nikolajevas (2004) tabell underlättat analysen av vad som kan ses som manligt och kvinnligt i 

de båda bilderböckerna. Jag är väl medveten om att tabellen, med tillhörande tolkningar, inte 

går att generalisera för varje enskild individ. Dock är det värt att påpeka att tabellen till viss 

del stämmer överens med de karaktärsdrag och handlingsmönster som de båda könen 
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uppvisar i Gittanböckerna. På grund av tabellens generaliseringar kan slutsatserna ses en 

aning veka då varje individ är unik och därmed skiljer sig karaktärsdrag och handlingsmönster 

från individ till individ, såväl beroende som oberoende av kön. 

  

I min analys uppmärksammades vissa skillnader som skett i relation till genuskonstruktionen i 

de två böckerna. I den senare boken, Gittan gömmer bort sig, tillskriver inte Lindenbaum alla 

karaktärer ett kön vilket i enlighet med Davidsson (2006) kan ses som en del av bilderbokens 

utveckling mot att försöka sudda ut de typiska genuskonstruktionerna som lever kvar från 

förr. 

 

Att arbeta med genusfrågor i skolan kan upplevas svårt för många pedagoger, jag menar att 

det hos många pedagoger saknas kunskaper om genus, vilket försvårar arbetet som relaterar 

till könsmönster och könstillhörighet i såväl skolan som i samhället. Som jag presenterat 

genom tidigare forskning läggs ett stort ansvar på pedagoger vid val av litteratur som de i sin 

tur delar med barn i de lägre åldrarna. Jag ställer mig tvivlande till att det är många pedagoger 

som har genuskonstruktionen i åtanke vid val av böcker och menar att böcker ofta väljs 

utifrån egna erfarenheter och intressen. Att pedagogen har ett intresse för materialet leder i sin 

tur till att hen kan dela med sig av berättelsen med stor inlevelse vilket fångar elevernas 

intresse. Som studien redogjort för skapas ofta förebilder genom litteraturen som barnen 

möter och det skapas förväntningar och föreställningar om hur det är tillåtet att vara och hur 

man bör vara vilket många gånger kan hämma barnens drömmar. Min mening är att 

pedagoger måste skapa sig en bra grund att stå på gällande genus i undervisningen. Därför är 

det viktigt att göra medvetna val av undervisningsmaterial som gynnar elevernas utveckling 

och deras visioner. 

7. Sammanfattning 
Uppsatsen är en bilderboksanalys som genomförs i syftet att belysa genuskonstruktionen i 

Gittan och gråvargarna och Gittan gömmer bort sig. Eftersom det är Pija Lindenbaums första 

respektive sista Gittan-bok kommer jag även att studera om konstruktionen av genus 

förändras från den första till den sista boken. Det blir det även av intresse att reflektera över 

hur pedagoger kan arbeta med genusfrågor utifrån dessa böcker. Resultatet visar att 

Lindenbaum är medveten om de könsskillnader och de normer som samhället skapat. I och 

med detta gör Lindenbaum många listiga och medvetna val som bidrar till att 

genuskonstruktionerna kan uppfattas som typiska uppdelningar. Slutsatser som jag dragit är 
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att Lindenbaum genomgått en utveckling i Gittanböckerna. Det har även framkommit att 

pedagogers val av litteratur i anknytning till genus är viktigt att ta i beaktning. I relation till 

detta är det av vikt att pedagoger har kunskap om genusfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



42 

 

8. Referenslista  

 

Primärlitteratur 

Lindenbaum, P. (2011). Gittan gömmer bort sig. 2. uppl. 2 tryckningen., Stockholm: Rabén & 

 Sjögren. 

 

Lindenbaum, P. (2000). Gittan och gråvargarna. 2. uppl. 8 tryckningen., Stockholm: Rabén 

 & Sjögren. 

 

Sekundärlitteratur 

Crisp, T., & Hiller, B. (2011). "Is This a Boy or a Girl?": Rethinking Sex-Role Representation                 

 in Caldecott Medal-Winning Picturebooks, 1938-2011. Children's Literature In 

 Education, 42(3), 196-212. 

 

Davidsson, I. (2006). Manligt och kvinnligt för barn: könsroller i 1980- och 2000-talets           

 svenska bilderböcker = [The masculine and feminine for children : gender in 

 Swedish picture books from the 1980's and 2000's]. Borås: Högskolan i Borås, 

 Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. Tillgänglig: 

 http://bada.hb.se/bitstream/2320/1448/1/06-33.pdf 

 

Hirdman, Y. (2001/2003). Genus – om det stabilas föränderliga former. Stockholm: Liber. 

 

Josefsson, I. (2009). Vad förmedlar bilderboken? En analys av barnlitteratur ur ett 

 intersektionellt perspektiv. Gävle: Högskolan i Gävle, Sektionen för 

 lärarutbildning. 

 

Kåreland, L. (2005). Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola 

 och förskola. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Larsson, E. (2012). Den skenbara normbrytaren [Elektronisk resurs] en studie av 

 genuskonstruktion i fyra svenska bilderböcker för barn. Halmstad: Högskolan i 

 Halmstad, Sektionen för lärarutbildning. 

 

Nationella sekretariatet för genusforskning. (2012). Nationella sekretariatet för 

 genusforskning. Hämtad 2015-05-08, från  

 http://genus.se/meromgenus/genus-handlar-om 

 

Nikolajeva, M. (2004). Barnbokens byggklossar. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: 

 Studentlitteratur. 

 

Peterson, S. B., & Lach, M. A. (1990). Gender stereotypes in children's books: Their 

 prevalence and influence on cognitive and affective development. Gender and 

 Education, 2(2), 185-197. Retrieved from 

 http://search.proquest.com/docview/62992191?accountid=8028 

 

Rhedin, U. (2001). Bilderboken: på väg mot en teori. (2., rev. uppl.) Stockholm: Alfabeta. 

 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/1448/1/06-33.pdf
http://genus.se/meromgenus/genus-handlar-om
http://search.proquest.com/docview/62992191?accountid=8028


43 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

 Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

 

Werkmäster, E. (u.å.). Pija Lindenbaum. I Nationalencyklopedin [NE]. (2015). Hämtad 2015-

 06-09, från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pija-lindenbaum 

 

Wernersson, I. (1995). Undervisning för flickor - undervisning för pojkar -eller- undervisning 

 för flickor och pojkar?: [en översikt skriven för Skolverket]. Stockholm: 

 Skolverket. 

 

Österlund, M. (2008). Kavat men känslosam: den komplexa bilderboksflickan i Pija 

 Lindenbaums Gittan-trilogi. I M. Andersson (Red.), Barnlitteraturanalyser. (S. 

 97-112). Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

