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Abstract 
 
Frida Magnusson (2016). Överlägsen flicka och missförstådd rackarunge: En 

genusanalys av böckerna Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. ( Superior girl 

and misunderstood little blighter: a gender analysis of the books Pippi Longstocking 

and Emil i Lönneberga). Independent Project, Swedish, Specialisation in Grades 4-6, 

Advanced Course, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 
In the school curriculum, literature has an important role. Students should not only 

read books by silent reading, but they must also learn to be critical, analyse and see 

the text from different perspectives. Gender has a central role in the school curriculum 

but many teachers feel that it is difficult to discuss gender issues in education, 

although the school is supposed to be based on a gender perspective. Research has 

shown that gender and gender relations are constructed and maintained in school, 

many books also conveys a message of what is masculine and feminine. There is 

therefore a strong need for knowledge in this area. The purpose of this paper was to 

examine gender roles and differences between boys and girls in Astrid Lindgren's 

books Pippi Longstocking and Emil i Lönneberga. This study focused on how these 

differences are described and if it results in contrasting characters, but also if the 

characters in the books violate the social norms of masculinity and femininity. As the 

gender debate is central in today's society and as a gender perspective should 

permeate the school's teaching, the purpose of the paper also became to raise 

awareness of gender roles in children's books so that we as teachers and adults can 

teach children to adopt a critical attitude towards the messages that children's book 

conveys. The result of my paper shows the difference in which girls and boys are 

described in Pippi Longstocking and Emil i Lönneberga and the ways in which they 

violate the norm of masculinity and femininity. I also discuss how the books can be an 

asset in school-teaching. 

 
 
Keywords: Astrid Lindgren, Pippi Longstocking, Emil i Lönneberga, gender, gender 
roles, Astrid Lindgren in school,  
 
 
 



Frida Magnusson 

 3 

Inledning 
 
Att studera en barnbok är inte så enkelt som det låter. En bok i sig kan inte studeras 

isolerat utan den bör också granskas gentemot samhället och det historiska 

sammanhang som den tillkommit i (Kåreland, 2013, s. 11 ). Kön och genus, som 

denna uppsats handlar om, hade en framträdande roll inom barnlitteraturforskningen 

under 1960 och 1970-talen. Det blev då intressant att studera genusperspektivet i 

böckers persongestaltningar och hur det gestaltades könsstereotypa karaktärer som 

handlade efter samhällets normer. I dagens skola är det vanligt att ha genus som tema 

eller diskussionsämne i klassrummet (Kåreland, 2009, s .54). Vilken betydelse 

svenskundervisningen har för flickors och pojkars syn på genus och kön beror förstås 

på vilka böcker de erbjuds läsa i skolan. Många lärare är idag medvetna om 

genusfrågornas betydelse i undervisningen (Kåreland, 2013, s. 128). 

 

Skolans svenskämne betonar hur språk, text och läsning ska bidra till att utveckla 

elevers kreativitet och tänkande men även att stärka förmågan till analys och 

ställningstagande. Att läsa bedöms också enligt barnboksforskaren Lena Kåreland 

(2015) vara bra då det är utvecklande och stärker den egna identiteten. Trots alla 

fördelar så finns det brister i användning av skönlitteratur i skolan. Dagens barn är 

alltmer i kontakt med skilda medier under fritiden samtidigt som flera undersökningar 

visar hur elevernas texter blir allt kortare (Kåreland, 2015, s.196). I skolan lyfts 

djupläsning fram som den strategi som behövs för att tolka skönlitterära texter men 

trots detta värderas ofta den tekniska sidan i läsprocessen högre av läraren (Kåreland, 

2015, s. 196–197). Lärare ställer ofta kontrollerande frågor till texter vilket bidrar till 

att det blir fokus på vad eleverna ser i texten istället för hur och varför de tolkat 

innehållet som de gjort (Reichenberg, 2014, s. 75). Skolinspektionen (2016) fann 

också i sin granskning av svenska för årskurs 4-6 att boksamtal är en bristvara och att 

det sällan sker en uppföljning av lästa böcker. Resultatet av detta blir i sin tur att 

elevernas förståelse för skönlitterära texter blir lidande. I Svenskämnets centrala 

innehåll för årskurs 4-6 går det att utläsa hur elever i skolan ska få möta ”Några 

skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.” 

(Skolverket, 2011, s. 226). Samtidigt står det hur eleverna ska bekanta sig med 

berättande texter för barn och unga från olika tider, texter i form av bland annat 
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skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor 

(Skolverket, 2011, s. 226).  

 

Utifrån erfarenhet av praktiktillfällen stämmer min bild av litteraturläsning i skolan 

överens med det som tidigare forskning visar. Böcker läses men till största del med 

brist på uppföljning. Elever bör få brottas med texter och få träna på att analysera 

böcker för att läsförståelsen ska främjas. Lärare bör också ha ett syfte med den boken 

som läses och vara väl förberedd på de diskussionsämnen som kommer att bli 

aktuella. I dagens samhälle är genusdebatten aktuell och äldre böcker studeras allt mer 

kritiskt utifrån ett genusperspektiv. Jag har därför valt att fokusera på genus och 

könsroller i två av Astrid Lindgrens verk. Lindgren var en framgångsrik författare 

som nått stor framgång i hela världen (Astrid Lindgrens official site, 2016) och utifrån 

mina observationer läses hennes böcker i skolan än idag. Uppsatsens drivkraft är att 

öka medvetenheten om könsrollsmönster i barnböcker så att vi som lärare och vuxna 

kan lära barn att inta ett kritiskt förhållningsätt gentemot de budskap som barnboken 

förmedlar. Analysen kommer också öppna upp för en diskussion om hur böckerna 

utifrån ett genusperspektiv kan användas i skolan. 
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Bakgrund 

Genusbegreppet i skolans läroplan 
 
Genusbegreppet har en central roll i skolans läroplan men många lärare anser att det 

är svårt att diskutera könsrollsfrågor i skolundervisningen. Ifrågasättande av 

könsroller kan vara ett känsligt ämne och det gäller att handskas med attityder hos den 

enskilda individen (Svanberg, 1976, s. 35). I skolan ställs det krav på att lärare ska ha 

ett genusperspektiv i undervisningen och inte minst i lärarutbildningen ska de 

blivande lärarna få kunskap om genus och hur genusperspektivet bör genomsyra 

undervisningen (Hedlin, 2010, s. 7). Forskning har visat att genus och genusrelationer 

konstrueras och upprätthålls i skolan. Det finns därför ett starkt behov av kunskap 

inom detta område (Kåreland, 2005, s. 9). Könstillhörighet är ett grundläggande 

behov för barns identitetsutveckling. Pojkar och flickor lär sig tidigt det sociala 

spelets könskoder och vilka skillnader det finns mellan män och kvinnor. Ett problem 

är dock att det manliga i många avseenden blivit överordnat det kvinnliga och på så 

sätt värderats högre. Likaväl som sysslor och beteenden ofta är könskodade så är även 

skolans ämnen det (Kåreland, 2005, s. 10-11). 

 

I skolan ska lärare arbeta mot jämställdhetsmål. Skollagen (SFS 2010:800) anger att 

jämställdhet ligger i skolans värdegrundsarbete och jämställdhet samt genus är något 

som också tas upp i ett flertal av Lgr 11:s kursplaner. Jämställdhet som riktmärke och 

jämställdhet ur ett genusperspektiv handlar om de uppfattningar som finns om vad 

som är manligt och kvinnligt men även de förväntningar som omedvetet finns riktade 

mot pojkar och flickor. Följande står formulerat i Lgr 11:  

 
              Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

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 ). 

 

Genusperspektivet bör genomsyra undervisningen på det vis att läraren ska ha 

förmågan att diskutera dessa frågor med sina elever. Det är då viktigt att läraren har 
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förmågan att inte bara diskutera genus i fråga om kön utan att hen även kan diskutera 

genus i ett större sammanhang (Hedlin, 2010, s. 8).  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka skillnader det finns mellan pojkar och 

flickor i Astrid Lindgrens böcker Pippi Långstrump (1983) och Emil i Lönneberga 

(1989). Det som kommer undersökas är hur dessa skillnader beskrivs och om pojkar 

och flickor framställs i ett motsatsförhållande. Syftet blir på så sätt också att granska 

på vilka sätt karaktärerna i böckerna kan sägas bryta mot etablerade normer som finns 

kring hur flickor och pojkar brukar vara. Då genusdebatten är central i dagens 

samhälle och ett genusperspektiv ska genomsyra skolans undervisning, öppnar det för 

en diskussion om hur böckerna kan vara en tillgång i skolans undervisning.  

 

 Jag kommer att utgå från följande analysfrågor: 

 

• Vilka skillnader finns mellan att vara pojke eller flicka i böckerna? 

• Framställer Lindgren pojkar och flickor i ett motsatsförhållande? 

• På vilka sätt kan karaktärerna sägas bryta mot de etablerade normer som finns 

kring att vara flicka eller pojke? 
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Tidigare forskning 
 

Nedan presenterar jag först ett inledande avsnitt som tar upp lite av det som skrivits 

om barnboksdidaktik. Sedan redogör jag för forskning som behandlar genus inom 

barnlitteraturen. Sist tar jag upp den forskning som riktat in sig på genus i Lindgrens 

barnböcker. Av den tidigare forskning som finns inom ämnet är det mestadels 

studentuppsatser som blivit relevanta för min analys, men eftersom det har skrivits en 

ofantlig mängd om Lindgrens verk och om henne som person, har jag gjort ett urval. 

Jag fokuserar på den forskning som handlar om genus i Lindgrens böcker istället för 

den som fokuserar på hennes författarskap.  

Barnboksdidaktik 
 
I Möte med barnboken (2001) skriver Lena Kåreland om barnlitteraturens framväxt 

och historia. Hon beskriver hur barnboken har haft olika syften under olika tider. 

Äldre böcker hade framförallt ett pedagogiskt syfte och i många fall gick de ut på att 

göra barnen till goda kristna. Kåreland redogör för hur barnboksproduktionen ökade 

under 1700-talet. Författarnas avsikt var nu att blanda nytta och nöje, kunskap och 

förnuft. Det kristna hamnade i bakgrunden och barnen skulle istället lära sig att fylla 

en samhällsfunktion. Genombrottet för den moderna barnboken brukar sägas vara år 

1945, samma år som Lindgren gjorde inträde på den litterära scenen. Kåreland 

beskriver hur utveckling inom pedagogik och psykologi bidrog till böckernas 

uppfostringssyfte. Pippi Långstrump blev en förebild för det nya fria barnet, som 

struntar i vuxnas förbud och krav. Den excentriska flickan Pippi kom att stå för frihet 

och styrka och blev en modell för det "jag-starka” barnet (Kåreland, 2001, s. 25-42).  

 

Bland den tidigare forskningen finns det också många avhandlingar som 

uppmärksammat brister i skolans användning av textanalyser och dess betydelse i 

undervisningen. I sin doktorsavhandling Lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår (2007) skriver Annette Ewald om hur hon utifrån fältstudier 

på fyra skolor observerat stora brister i textanalyser samt att gemensamma samtal 

utifrån textmöten är ytterst sällsynt. Hon kommer också fram till att läraren ofta blir 

frånvarande i läsningskontexter vilket är synd då texter ofta problematiserar eller 

tematiserar viktiga frågor som har potential för att bearbetas och analyseras. Helene 

Ehriander och Maria Nilson bekräftar även detta i sin avhandling Starkast i världen 
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(2011). De skriver också om skolans uppmuntran till fri läsning i form av 

”lustläsning”, och tar fasta på hur Lindgrens böcker istället bör användas i skolans 

litteraturundervisning där elever och lärare tillsammans skapar möjlighet för en 

analytisk granskning av texterna. Med detta menar Ehriander och Nilson att 

handlingen i sig inte blir det viktiga utan att vikten ska läggas vid att lära sig att 

granska olika betydelsenivåer i texten genom att läsa mellan raderna. De nämner även 

hur olika teman är vanliga i granskningar av Lindgrens böcker och att hennes böcker 

ofta läses i skolan i sammanhang av olika teman som exempelvis döden men att 

diskussionen stannar där. De betonar istället den potential Lindgrens böcker har och 

att de bör användas på ett bredare plan och på en litteraturvetenskaplig nivå. De ger 

bland annat förslag på hur Pippi kan analyseras och leda till intressanta diskussioner 

om genusmönster (Ehriander och Nilson, 2011, s. 5-14).   

 

Kåreland skriver i sin bok Barnboken i samhället (2013) om vikten av att läsa och 

analysera böcker. Hon beskriver hur medierna ökat i barnens vardag vilket bidrar till 

att de förser barn med värderingar och förebilder samt att mediernas framväxt har 

bidragit till att barnen allt mer sällan tar del av böcker i typografisk form. De som 

känner till Pippi Långstrump idag känner ofta igen henne från film och tv istället för 

från böckerna. Kåreland belyser också litteraturens plats i skolan och att många lärare 

i grundskolan har svårt att se syftet med litteraturundervisning. Hon framhåller att 

bristen på läsning i skolan kan bero på att lärarna själva inte är några stora läsare. 

Cirka 20 % av kommande lärare läser knappt någon skönlitteratur alls på fritiden 

(Kåreland, 2013).  

Genus i barnlitteraturen 
 

I tidigare forskning finns det ett flertal studentuppsatser som granskar genus i 

barnlitteraturen och hur lärare förhåller sig till detta i skolan. Det finns således mycket 

skrivet om hur de olika könen beskrivs i litteraturen men ofta i ett bredare perspektiv. 

Emma Henriksson analyserar i sin uppsats Föreställningar om kvinnligt och manligt 

(2008) hur killar och tjejer samt män och kvinnor framställs i litteraturen. Det hon 

granskar är om könen bidrar till att karaktärerna tillskrivs vissa egenskaper, yrken 

eller attribut. Det som visar sig i böckerna är att de syns tydligare könsnormer bland 

de vuxna än bland barnen i böckerna och att barnen skildras som mer könsneutrala. 
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De vuxna i böckerna fastslår normerna för vad som är manligt och kvinnligt i 

samhället. Att Henriksson inriktar sig på både vuxna och barn och analyserar böcker 

där vuxna tar mycket plats bidrar säkerligen till ett annat resultat än om fokus endast 

ligger på barnen i böckerna. Hon analyserar också ett flertal böcker vilket bidrar till 

att hon analyserar dem på ett mer övergripande plan med färre detaljer än om hon 

hade haft färre böcker. 

 

Elin Lindgren och Helen Gunnarsson använder en annan metod för att undersöka 

genus i litteraturen. De undersöker i sin intervjustudie ”Barnlitteraturen skickar 

signaler till pojkar och flickor” (2011) vilken genusmedvetenhet fem förskollärare 

besitter. Det som undersöks är deras förhållningssätt gentemot könsstereotyper i 

barnlitteraturen. De tar här fasta på hur förskolelärarna väljer böcker och om de 

reflekterar över deras val av böcker. Resultatet visade sig vara att genusaspekten inte 

var speciellt synlig i övervägande del av lärarnas litteraturval. Flera var helt 

genusneutrala. Det fanns dock några lärare vars valda böcker innehöll könsstereotypa 

aningar och där pojkarna framställdes som tuffa och flickorna som mer känslosamma. 

Det fanns också några som bröt mot könsstereotypa egenskaper och där flickorna var 

tuffa och starka, medan pojkarna framställdes som känslosamma. Utifrån intervjuerna 

menade vissa förskolelärare att det könsstereotypa inte påverkar barnen lika mycket i 

tidig ålder som i senare (Lindgren och Gunnarsson, 2011). Författarna använder sig av 

metoderna observation och intervju vilket bidrar till att resultatet blir olika lärares 

röster samt vad författaren observerar i praktiken, vilket i sin tur bidrar till att 

resultatet känns ganska tvetydigt. Jag anser att det är mycket fokus på lärarnas 

genusmedvetenhet och huruvida det styr deras val av böcker vilket skulle behöva 

kompletteras med en undersökning om vad böckerna verkligen förmedlar utifrån ett 

genusperspektiv.  

Genus i Lindgrens verk 
 
Det finns en del skrivet om genus i Lindgrens verk. Mycket av den forskningen som 

finns innehåller någon form av undersökning där analyser kompletteras med 

insamling av material genom exempelvis enkätundersökning eller observation. Det 

finns även mycket mer skrivet om Pippi än om Emil som karaktär och utifrån den 

forskning jag funnit finns det heller ingen som skriver om både Pippi Långstrump och 

Emil i Lönneberga i samma uppsats.  
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Den typ av berättelse som började dyka upp runt 1945, då den moderna barnboken 

fick sitt genombrott, innehöll ofta självständiga kvinnokaraktärer i stil med Pippi 

Långstrump. Eva Wahlström skriver i sin avhandling Fria flickor före Pippi (2011) att 

kvinnorna i 1800-talets romaner ofta framställdes som svaga och sjukliga. 

Genombrottet under den första halvan av nästa sekel var således en reaktion på en 

förlegad kvinnobild. I takt med att högre utbildning ökade för kvinnor ville människor 

också läsa om självständiga kvinnokaraktärer i böckerna (Wahlström, 2011, s. 118). 

Wahlström betonar att det var först under 1940 talet, samtidigt som den moderna 

barnbokens genombrott, som det nuvarande genussystemet i samhället slog igenom 

mer generellt. Det rådande genussystemet byggde på två bärande principer, 

isärhållande och hierarki. Den isärhållande principen skiljer på det som uppfattas som 

"manligt" och "kvinnligt", medan den hierarkiska principen reglerar förhållandet 

mellan könen: mannen är norm och står därför över kvinnan (Wahlström, 2011, s. 36). 

Wahlström intresserar sig särskilt för Pippi Långstrump och vilka karaktärer som kan 

ses som hennes föregångare men också Emil i Lönnebergas plats i litteraturhistorien 

får utrymme i diskussionen. Samtidigt är det värt att notera att genusperspektivet lyser 

med sin frånvaro i Wahlströms projekt. Det går inte djupare än att Pippi får rollen som 

den fria och normbrytande flickan (Wahlström, 2011, s. 225-226) och Emil rollen 

som den missförstådda pojken (Wahlström, 2011, s. 180). 

 
I studentuppsatsen Alla vi barn i genusbyn (2006) undersöker Isabelle Nesterud vilka 

adjektiv som används mest i samband med flickor respektive pojkar i Lindgrens verk. 

Detta liknar på många sätt min infallsvinkel. Uppsatsen skiljer sig dock från min 

eftersom det skönlitterära materialet utgörs av Alla vi barn i Bullerbyn, Lillebror och 

Karlsson på taket, Madicken, Bröderna Lejonhjärta samt Ronja Rövardotter. Både 

Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga ligger alltså utanför studiens ramar. 

Nesterud använder metoderna ”semantisk kategorisering” och en enkätundersökning 

och frågan kretsar kring hur pojkar och flickor i skolans lägre åldrar beskriver sig 

själva. Detta resulterar i två olika slutsatser, ett från Lindgrens barnböcker och ett från 

verkligheten. Det framkommer att det råder ett motsatsförhållande mellan de fiktiva 

karaktärerna beroende på biologiskt kön. Flickorna har roller som svaga och lugna 

karaktärer och pojkarna roller som vilda och starka. Enkätundersökningarna i sin tur 



Frida Magnusson 

 12 

visar att barn är medvetna om könsmönster och könsstereotyper, men att de inte själva 

väljer att kategorisera sig efter sitt biologiska kön. 

 
I studien ”För man får va som man vill”: Barns uppfattning om könsroller utifrån 

högläsning och diskussion om Mio min Mio av Astrid Lindgren och Snäll av Gro 

Dahle och Svein Nyhus (2014) skriver Linda Högqvist om vikten av att skapa en 

förståelse för genus och hur det påverkar hur vi handlar och beter oss som människor. 

Hon argumenterar också för hur det är viktigt som pedagog att få ta del av den syn 

barnen har på genus och hur de uppfattar skillnader mellan flickor och pojkar. Detta 

resulterar i en studie där hon utifrån högläsning av två böcker studerar barns tankar 

om könsroller och genus. Resultaten av hennes studie blir att barn ser tydliga 

genusperspektiv i litteraturen och att barnen behöver använda sina tankar och åsikter 

för att utveckla en förståelse för genus på ett djupare plan (Högqvist, 2014). Detta 

visar att genus är viktigt att analysera.  

 

Josefine Lundh fokuserar på karaktären Pippi Långstrump men analyserar istället 

normer i hennes uppsats ”Lever vi inte i ett fritt land kanske?” – analys av normer 

och normbrott i böckerna om Pippi Långstrump och Tusen gånger starkare (2010). 

Hennes syfte är att undersöka hur karaktärerna Saga från boken Tusen gånger 

starkare och Pippi Långstrump från boken med samma namn gestaltas gentemot 

normen och vilken effekt som skapas i texten. Detta gör Lundh genom att utgå från 

queerteori och narratologi. Sammanfattningsvis blir resultatet att det går att se en 

tydlig norm i båda böckerna som huvudpersonerna bryter mot. Trots detta går det 

ändå via Pippi och Saga att utläsa hur det finns alternativa sätt att vara på. 

 

I kapitlet ”Hujedamej sånt tema: Ett temaarbete i svenska för högstadiet” i boken 

Starkast i världen!: Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan (2011) 

skriver Ida Borin om hur böckerna om Emil i Lönneberga kan användas för 

temaarbete och för analys av skönlitteratur i skolan. Hon utgår framförallt från hur 

man kan använda Emil-böckerna i grundskolans senare år och diskutera dem utifrån 

olika teman. Borin redogör bland annat för hur böckerna kan användas för att 

diskutera könsroller. Hon tar upp det positiva likaväl som hon nämner att det kan bli 

problematiskt då det är dåtidens könsroller och att det måste diskuteras utifrån den tid 

de utspelar sig i (Borin, 2011, s. 206-218). Pippi Långstrump skulle troligtvis också 
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kunna användas för att diskutera könsroller eller genus och då uppsatsens diskussion 

kommer inneha ett didaktiskt perspektiv blir detta intressant att resonera kring. 

Sammanfattning 
 
I tidigare forskning finns det en hel del skrivet om varför det är viktigt att böcker som 

läses ska följas upp. Den tidigare forskningen indikerar att textanalyser har betydelse i 

undervisningen men att det idag är en bristvara i skolan. För att skapa en djupare 

förståelse för det som läses behöver böcker följas upp och diskuteras. Avhandlingar 

som fokuserar på genus i litteraturen beskriver hur barn ser tydliga genusperspektiv 

men att de behöver få dela sina tankar och åsikter för att förstå genus och dess 

påverkan på ett djupare plan. Det finns således mycket forskning om textanalysers 

betydelse samt barns och lärares medvetenhet och förhållningsätt gentemot genus i 

barnlitteraturen, men det saknas forskning där texter analyseras utifrån ett 

genusperspektiv. Detta behövs för att få fram vilka genusaspekter som elever och 

lärare möter i de böcker de läser och hur det beskrivs. Sammanfattningsvis så styrker 

den forskning som finns om genus i litteraturen min uppfattning om att genus är 

viktigt att analysera. Trots att det finns en del skrivet om både Pippi och Emil så är de 

fortfarande viktiga som forskningsobjekt, att studera utifrån nya specifika perspektiv.  
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Teori  
 
Genus som begrepp 

När begreppet genus används syftar jag till genus som vetenskapligt begrepp. Det är 

vanligt att begreppet antas ha samma betydelse som att fokusera på kön eller att 

endast studera könsskillnader (Hedlin, 2010, s. 4). Det är dock en markant skillnad 

mellan begreppen genus och kön enligt Edlund m.fl. (2007). Kön står för det 

biologiska könet och de fysiska eller biologiska skillnader som finns mellan kvinna 

och man. Begreppet genus innebär istället de sociala och kulturellt konstruerade 

skillnaderna eller likheterna mellan könen. Begreppet genus är inriktningar mot idéer 

och föreställningar om det som vi till vardags kallar kön. Genus som begrepp höjer 

sig därför över den vardagliga nivån och får ett vetenskapligt perspektiv (Edlund m.fl. 

, 2007, s. 29). 

 

Hedlin (2010) beskriver hur en definition av genusbegreppet kan vara de 

föreställningar vi har vid en viss tid och om vad som är manligt och kvinnligt. Detta 

påverkar också samhället och får konsekvenser för de könsmönster som bildas 

(Hedlin, 2010, s. 4). I samhället är det mycket som är ”genusifierat” vilket betyder att 

det finns koder för vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Det kan gälla bland 

annat arbetsuppgifter, egenskaper och kroppsrörelser. Men allt är föränderligt och vad 

som uppfattas som till exempel kvinnligt ändras med tiden (Hedlin, 2010, s 15-16). 

 

Hedlin (2010) menar att de undersökningar som gjorts inom genusforskningen tyder 

på att människor tillskrivs vissa egenskaper beroende på det biologiska könet. Det 

förväntas olika saker av flickor respektive pojkar. Inte minst i vardagen påverkar 

vuxna barn på ett omedvetet sätt genom de föreställningar som ligger dolda hos den 

vuxne. Utan att vi reflekterar över det, är det en märkbar skillnad i hur vi bemöter de 

olika könen. Visar en pojke känslor öppet bemöts det troligen inte det på samma sätt 

som om det var en flicka (Hedlin, 2010, s. 17). Att det finns olika förväntningar på 

könen och de egenskaper som tillskrivs de olika könen är också något som barn 

uppmärksammar tidigt. I Birgitta Fagrells avhandling De små konstruktörerna (2000) 

visade det sig att barn redan i sjuårsåldern har klart för sig vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Barnen visade bland annat på att det ansågs vara manligt att 

prioritera sig själv medan det var kvinnligt att vara omsorgsinriktad. Hedlin (2010) 
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menar att det är viktigt att vara medveten om våra underliggande föreställningar då 

det ständigt påverkar den egna identiteten, hur vi tänker om andra och våra dagliga 

beteenden. Dessa föreställningar har dock en förändringspotential. Genusmönster 

ändras efter tid och beroende på den kultur som infinner sig (Hedlin, 2010, s. 20).  

 
Nikolajevas abstrakta schema för ”manlighet och ”kvinnlighet” 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004) beskriver hur genusperspektivet ofta 

genomsyrar persongestaltningar i böcker och hon belyser speciellt könsstereotypiska 

förväntningar där flickor och pojkar beter sig utifrån hur de förväntas vara. Hon har 

utifrån samhällets normer skapat ett abstrakt schema för ”manligt” och ”kvinnligt”. 

Det som mallen framförallt visar är hur manligt och kvinnligt ofta beskrivs som 

motsatser. Hon menar dock inte att alla manliga och kvinnliga gestaltas enligt detta 

schema utan det är tänkt som ett redskap vid litterära analyser. 

 
Tabell 1: Abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet (Nikolajeva, 2004, s. 129). 
 

 
Män/pojkar 

 
Kvinnor/flickor 

starka 
våldsamma 
känslokalla, hårda 
aggressiva 
tävlande 
rovgiriga 
skyddande 
självständiga 
aktiva 
analyserande 
tänker kvantitativt 
rationella 
 
och så vidare 

vackra 
agressionshämmade 
emotionella, milda 
lydiga 
självuppoffrande 
omtänksamma, omsorgsfulla 
sårbara 
beroende 
passiva 
syntetiserade 
tänker kvalitativt 
intuitiva 
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Metod och material 

Metod 

I min uppsats väljer jag att göra en analys av Lindgrens böcker Pippi Långstrump och 

Emil i Lönneberga. Analysen kommer ske med fokus på de frågeställningar som styr 

uppsatsen. Böckerna kommer att analyseras utifrån ett genusperspektiv och därför har 

jag valt att undersöka böckerna utifrån Nikolajevas (2004) abstrakta schema för 

”manlighet” och ”kvinnlighet”.  

 

Jag har valt att göra en textanalys där jag intar ett genusperspektiv. När vi läser texter 

är det viktigt att fundera på hur vi kan försöka förstå dem. Texter har stor betydelse då 

de präglar vårt sätt att tänka och handla som människor (Widén, 2011, s. 136). Jag har 

utgått från hur Pär Widén beskriver metoden. En textanalys handlar om att välja och 

förhålla sig till texters innehåll utifrån ett avgränsat undersökningsproblem. Detta för 

att utveckla kunskaper om texters innebörder. I en textanalys kan man utgå från olika 

dimensioner och studera texten med olika infallsvinklar (Widén, 2011, s. 138). Widén 

beskriver de olika dimensionerna som olika utgångspunkter för analysen. Det han 

beskriver är att analysen till exempel kan utgå från den som producerat texten, texten i 

sig eller i relation till det omgivna samhälle i vilket texten producerats. Enligt Widéns 

beskrivning av de olika dimensionerna har jag valt utgå från det som han beskriver 

som en fjärde nivå, nämligen den problematiserande dimensionen. Den 

problematiserande dimensionen innebär en analytisk dimension utifrån en teoretisk 

perspektivtagning som kan röra frågor och föreställningar utifrån exempelvis genus 

(Widén, 2011, s. 143-145). Analysen av böckerna har resulterat i stycken med 

rubriker utifrån vilka egenskaper som karaktären/karaktärerna visat. Jag har på så sätt 

inte använt alla de manliga/kvinnliga egenskaperna som beskrivs i Nikolajevas 

schema utan endast de som tydligt gått att identifiera utifrån den lästa texten. 

 

Jag har valt att göra en textanalys med en komparativ aspekt då jag fokuserar på hur 

karaktärerna gestaltats för att sedan jämföra karaktärsbeskrivningarna med 

Nikolajevas (2004) abstrakta schema för vad som i barn- och ungdomslitteraturen 

brukar kopplas till ”manligt” och ”kvinnligt”. Jag har också valt texten som 

utgångspunkt vilket gör att det blir en textanalys och inte en bildanalys. Jag anser att 

min uppsats då skulle bli allt för omfattande och det skulle också krävas mer tid för en 
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sådan metod. Enligt min bedömning kan det också vara bra att avgränsa 

analysmaterialet för en mer djupgående analys.  

Material 

Läroplanens betoning på vikten av elevernas möte med betydelsefulla barn och 

ungdomsförfattare och deras verk, men även att eleverna ska möta texter för barn från 

olika tider, bidrog till mitt val av uppsatsämne. Valet föll på böckerna Pippi 

Långstrump (1983) och Emil i Lönneberga (1989) av Astrid Lindgren. Astrid 

Lindgren är en populär och framgångsrik författare som fick sitt genombrott år 1945 

med boken Pippi Långstrump. År 1945 tycks också vara genombrottet för den 

moderna svenska barnboken (Kåreland, 2001, s. 35). Lindgren har skrivit om allt från 

vardagsnära teman till fantasifulla berättelser. Hennes böcker kan vid en första 

anblick verka enkla men desto mer man djupdyker i hennes texter kan man finna en 

komplexitet som erbjuder olika tolkningsmöjligheter (Tornborg, 2011, s. 14).  De 

böcker som jag analyserar är de första böckerna om respektive karaktär men två 

senare upplagor, då böckerna getts ut på nytt ett flertal gånger. Pippi Långstrump 

utkom som originalutgåva 1945 medan Emil i Lönneberga utkom år 1963. Om 

böckerna är reviderade sedan originalutgåvorna utkom är något jag inte lyckats få svar 

på och det spelar kanske heller ingen roll.  

 

Att valet föll på dessa böcker beror på att de båda är en del av vårt svenska kulturarv 

och klassiska barnböcker som de flesta barn känner till. De är också två av Lindgrens 

mest kända verk och som jag observerat läses i skolan än idag, vilket bidrar till att de 

blir intressanta ur det didaktiska perspektivet. Jag anser också att böckerna blir 

tacksamma att analysera då Pippi och Emil speglar en flicka respektive en pojke som 

huvudkaraktär, vilket bidrar till att genusfrågan blir intressant att studera och huruvida 

könen i respektive bok beskrivs i ett motsatsförhållande. Böckerna är också aktuella i 

dagens samhälle där genusdebatten har en framträdande roll.  

 

Jag kommer läsa böckerna med fokus på genus vilket bidrar till att många andra 

intressanta bitar kommer falla bort. Detta bidrar också till utvalda delar där genus och 

könsroller går att se extra tydligt kommer att fokuseras. Jag har som sagt även valt att 

förbise bilderna i böckerna för att fokusera på textens innehåll, detta då analys av 

bilderna kan bidra till att uppsatsen blir för omfattande. Jag är dock medveten om att 
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bilderna inte helt går att förbise och att de på så sätt kan påverka mitt resultat. Jag har 

också valt att avgränsa uppsatsen omfattning genom att ta fasta på huvudkaraktärerna 

i böckerna. Fokus ligger därför på karaktärerna Pippi, Tommy och Annika i boken 

Pippi Långstrump samt karaktärerna Emil och Ida i boken Emil i Lönneberga. Då Ida 

har en så pass liten roll i Emil i Lönneberga leder det till att hon inte omnämns i den 

grad som Tommy och Annika gör.    

Disposition 

Analysen består av tre delar. Först kommer en kort presentation av handlingen i 

böckerna. Sedan kommer jag besvara mina frågeställningar i uppsatsens analysdel. 

Efter det kommer en diskussionsdel där jag diskuterar resultatet samt utgår från ett 

didaktiskt perspektiv och hur böckerna utifrån ett genusperspektiv skulle kunna 

användas i undervisningen.  
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Presentation av valda böcker 
 
Nedan presenteras de böcker som jag analyserar. Alla Lindgrens böcker finns i flera 

upplagor, det datum som står i parenteserna nedan är då boken gavs ut för första 

gången. De upplagor som används i analysen är Pippi Långstrump (1983) och Emil i 

Lönneberga (1989).  

Pippi Långstrump (1945) 

Pippi är en stark, glad och orädd flicka som bor ensam med sina djur i ett hus som 

kallas Villa Villekulla. Hennes mamma beskrivs som en ängel i himlen och hennes 

pappa som en resande sjökapten. Hennes djur består av apan Herr Nilsson och hennes 

häst Lilla gubben. Hon har också gott om pengar då hon har en hel kappsäck full med 

guldpengar. I huset bredvid Pippi bor Tommy och Annika som kommer från en 

väluppfostrad familj och deras liv skiljer sig en hel del från Pippis. Annika och 

Tommy tycker det är kul med Pippi som inte bryr sig om vad andra tycker och vågar 

vara annorlunda och de blir mycket goda vänner. 

Emil i Lönneberga (1963) 

Emil i Lönneberga handlar om den lille pojken Emil Svensson som växer upp med sin 

familj i ett bondesamhälle i Småland. Där bor han med sin pappa Anton, mamma 

Alma och lillasyster Ida. Familjen har också en dräng och en piga som hjälper till att 

ta hand om gårdens sysslor. Emil är i grund och botten en snäll pojke som försöker 

väldigt väl, men ofta blir allt fel. Emil hittar på ett flertal hyss vilket även ställer till 

besvär för hans omgivning. När Emil gör hyss blir hans pappa väldigt arg och låser in 

honom i en snickarbod. Syftet med snickarboden är att Emil ska tänka igenom sina 

synder men Emil tycker bättre om att tälja trägubbar. I boken om Emil i Lönneberga 

får vi framförallt följa Emil och hans alla hyss. 
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Analys 

Pippi Långstrump utifrån ett genusperspektiv 
 
Självständig och oberoende 

Pippi Långstrump är en flicka som bor alldeles ensam utan sin familj i sitt hus ”Villa 

Villekulla”. Hon bor där utan varken en mamma eller pappa som är närvarande. 

Istället för att Pippi sörjer sin mamma eller sin pappas frånvaro så visar hon en 

självständig sida där hon inte har tid till att sörja: ”Pippi trodde, att hennes mamma nu 

satt uppe i himlen och kikade ner på sin flicka genom ett litet hål, och Pippi brukade 

ofta vinka upp till henne och säga: ’Var inte ängslig! Jag klarar mig alltid!’ ” 

(Lindgren, 1983, s. 5). Vid ett tillfälle frågar också Tommy om inte Pippi har en 

mamma eller pappa och vem som då säger till henne när hon ska gå och lägga sig, 

Pippi svarar då glatt: ”’Det gör jag själv’ ” (Lindgren, 1983, s.13). När två poliser 

kommer för att erbjuda henne en plats på ett barnhem är hon också tydlig med att hon 

inte vill bo på något barnhem utan klarar sig bra själv (Lindgren, 1983, s.31). Enligt 

Nikolajevas (2004) schema för ”manlighet” och ”kvinnlighet” platsar Pippi bättre in 

på ”självständig” än på ”beroende”, det vill säga det könsstereotypa för män och 

pojkar. Hon är inte beroende av sina föräldrar utan verkar klara sig väldigt bra på egen 

hand. Pippi är också totalt orädd och ser inget som ett problem.  

 

Fysisk styrka 

Pippi beskrivs också som ett märkvärdigt barn i boken: ”Han hade rätt. Pippi var ett 

mycket märkvärdigt barn. Det allra märkvärdigaste med henne var, att hon var så 

stark. Hon var så gruvligt stark, att i hela världen fanns det ingen polis som var så 

stark som hon.”(Lindgren, 1983, s 8). Att Pippi beskrivs som märkvärdig i det 

sammanhang hon beskrivs som stark kan bidra till att läsaren uppfattar det som att det 

könsstereotypa är att en kvinna ska vara svag. I boken finns det fler exempel på där 

Pippi visar sin fysiska styrka. Vid ett tillfälle i boken är pojken Bengt och hans gäng 

taskiga och ger sig på den lille pojken Ville. När Pippi ser detta blir hon arg och 

slänger upp pojkarna i trädet, vilket också visar att Pippi är på de svaga och utsattas 

sida. I boken får vi också läsa om hur Pippi visar sin styrka genom att bära runt på sin 

häst samt bära iväg poliserna som kommer för att skicka henne till ett barnhem: ”Och 

så tog hon ett kraftigt tag i bältet på båda poliserna och bar dem längs 

trädgårdsgången ut genom grinden och ut på vägen.”(Lindgren, 1983, s. 36). När 
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Pippi, Tommy och Annika är på cirkus möter Pippi Starke Adolf (världens starkaste 

man) som hon också lyckas brotta ner (Lindgren, 1983, s. 80). Nikolajeva (2014) 

beskriver hur det könsstereotypa för pojkar och män är att de beskrivs som starka 

vilket visar att Pippi på så vis bryter med de kvinnliga normerna.   

 

Analyserande 

Något som blir tydligt i boken är hur Pippi också tycker om att ifrågasätta normerna. 

Utifrån Nikolajevas (2004) schema beskrivs män och pojkar ofta som analyserande 

vilket bidrar till att Pippi även här platsar inom de manliga normerna. Vid ett tillfälle i 

boken går Pippi baklänges för att slippa vända på sig när hon ska gå tillbaka. Detta 

ifrågasätter Tommy och Annika och Pippi svarar då: ” ’Lever vi inte i ett fritt land 

kanske? Får man inte gå, hur man vill?’ ” (Lindgren, 1983, s. 11). Vid ett annat 

tillfälle då Pippi är i skolan talar hon utan att ha fått ordet och ifrågasätter läraren. När 

läraren frågar henne vad 5 och 7 blir tillsammans svarar hon: ” ’Ja, vet du det inte 

själv, så inte må du tro, att jag tänker tala om det för dej! ’ ” (Lindgren, 1983, s. 41). 

Pippi är även mycket ifrågasättande mot saker som ses som självklara. När poliserna 

är vid hennes hus för att hämta med henne till ett barnhem berättar de för henne att 

hon måste gå i skolan. De förklarar att det exempelvis kan vara viktigt att veta vad 

huvudstaden i Portugal heter om hon reser i framtiden, och att hon då inte kommer 

kunna svara på det, varav Pippi då svarar: ” ’Jag kan visst svara’, sa Pippi. ’Jag bara 

svarar så här: Om du är så förtvivlat angelägen att få veta, vad huvudstaden i Portugal 

heter, så skriv för all del direkt till Portugal och fråga!’ ” (Lindgren, 1983, s. 32).  

 

Olydig och ouppfostrad 

Pippi beskrivs också som olydig och ouppfostrad. Detta bidrar till att hon inte vet hur 

man ska bete sig i vissa situationer och att hon kan ses som annorlunda och 

ouppfostrad av andra människor då hon till exempel sover med fötterna på 

huvudkudden, bär annorlunda kläder och vattnar blommorna när det regnar ute. När 

Pippi är bjuden på kafferep hos Tommy och Annikas familj visar sig detta då hon 

vräker i sig alla kakor innan någon annan hinner äta. Hon äter också upp hela 

gräddtårtan som är tänkt att räcka till de andra damerna på kafferepet (Lindgren, 

1983, s. 96-97). Hon agerar också ofta utan eftertanke, ett exempel är när hon på 

kafferepet springer fram och kysser de förnäma damerna på kinden (Lindgren, 1983, 

s. 94). Hon ljuger också mycket vilket hon även själv är medveten om: ” ’Men det är 
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just det jag gör. Jag ljuger så tungan svartnar på mej, hör du inte det? […]’ ” 

(Lindgren, 1983, s. 54). När Pippi, Tommy och Annika är på cirkus vet hon inte hur 

hon ska uppträda och under showen vill hon också ha roligt och hoppar därför in själv 

i ett nummer vilket bidrar till att cirkusdirektören blir väldigt arg. I skolan vet inte 

heller Pippi hur hon ska uppföra sig vilket leder till att Pippis fröken vill prata allvar 

med henne. Genom Frökens röst blir det tydligt att Pippi bryter mot hur en flicka ska 

vara:  

 
              Men då sa fröken att hon visst blev ledsen, allra mest för att Pippi inte ville försöka uppföra 

sig ordentligt, och att ingen flicka som bar sig åt som Pippi kunde få gå i skolan, om hon 

också ville aldrig så gärna. (Lindgren, 1983, s. 46) 

 

 

I skolan pratar hon också även fast än att hon inte fått ordet. Men trots detta förstår 

man att allt handlar om uppfostran och att Pippi inte har några onda avsikter: ” ’ Vad 

nu då? ’ sa hon, ’varför är du arg på mej? Jag trodde det var meningen att vi skulle ha 

trevligt. ’ ” (Lindgren, 1983, s.76). När de är på kafferepet och fru Settergren blir arg 

på Pippi och säger att hon aldrig får komma dit mer igen svarar Pippi med tårar i 

ögonen: ” ’Det var väl det jag kunde tro’, sa hon, ’att jag inte kunde uppföra mej! Det 

är inte lönt att försöka, jag kan i alla fall aldrig lära mej det. Jag skulle stannat kvar på 

sjön.’ ” (Lindgren, 1983, s. 102). Enligt Nikolajevas (2004) schema för det 

könsstereotypa beskrivs flickor vara lydiga vilket Pippi inte är. Hon vet inte hur man 

ska bete sig och är olydig till skillnad från Tommy och Annika. 

 

Aktiv och påhittig 

I boken får vi också en bild av Pippi som aktiv. När hon gjort färdigt något så tar det 

ingen lång stund innan hon är i gång med något nytt. När Pippi, Tommy och Annika 

bakat pepparkakor frågar Tommy vad de ska göra nu, och Pippi svarar: ” ’Inte vet jag, 

vad ni tänker göra’, sa Pippi. ’Men själv tänker jag inte ligga på latsidan. Jag är en 

sakletare nämligen, och då har man aldrig en ledig stund.’ ” (Lindgren, 1983, s.19). 

Efter barnen har lekt sakletare beskrivs Pippis aktiva sida igen: ”Pippi hade varit uppe 

halva natten och kastat boll, och nu kände hon sig plötsligt sömnig.” (Lindgren, 1983, 

s.27). När poliserna vill att hon ska hänga med till ett barnhem börjar hon också leka 
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kull med dem (Lindgren, 1983 s. 32). Pippi verkar aldrig vara speciellt sysslolös och 

beskrivs även här enligt det stereotypiska för ”manlighet” enligt Nikolajeva (2004).  

 

Aggressivitet och våldsamhet 

Vid några tillfällen i boken beskrivs det hur Pippi agerar när hon blir arg: ”Pippi blev 

så arg att hon kastade sin ena sko i en stor, djup vattenpöl.” (Lindgren, 1983, s. 66). 

Ett annat exempel när Pippi agerar våldsamt är då en tjur kastar upp Tommy i luften 

och Pippi ingriper genom att rycka tjuren i svansen och sedan bryta av båda hornen på 

tjuren (Lindgren, 1983, s. 67). När Pippi får besök av tjuvar och inser att de försöker 

sno hennes kappsäck blir också Pippi arg: ”Innan de hade hunnit resa sig upp, hade 

Pippi fått fram ett rep, och kvickt som tanken surrade hon fast armar och ben på de 

bägge tjuvarna.” (Lindgren, 1983, s. 89). Pippi agerar även våldsamt när hon blir arg 

vilket också stämmer överens med hur ”manlighet” beskrivs enligt Nikolajeva (2004). 

Pippi handlar ofta innan hon tänker och är impulsiv med det hon gör. 

 

Omtänksam 

På flera ställen i boken får vi se Pippis omtänksamhet. När de leker sakletare gömmer 

Pippi fina saker till Tommy och Annika. När Pippi är i skolan visar hon 

omtänksamhet genom att ge fröken en guldklocka för att hon är så snäll: ” ’Jag tycker 

du är väldigt snäll, fröken. Och här ska du få, fröken!’ ” (Lindgren, 1983, s. 47).  För 

första gången i boken platsar Pippi in bland de ”kvinnliga” normerna. Pippi har en 

omtänksam sida och prioriterar andra före sig själv. 

 

Ingen vacker flicka 

Nikolajeva (2004) beskriver också hur kvinnor brukar beskrivas som vackra. Pippi 

framställs inte på detta sätt: ”Hon pressade sin lilla potatis-näsa mot fönsterrutan och 

tittade ut i höstskymningen.” (Lindgren, 1983, s.106). En annan beskrivning av Pippis 

utseende lyder: ”Hennes hår hade samma färg som en morot och var flätat i två hårda 

flätor som stod rätt ut. Hennes näsa hade samma fason som en mycket liten potatis, 

och den var alldeles prickig av fräknar.” (Lindgren, 1983, s. 9). Även hennes kläder 

beskrivs som märkvärdiga och man får ingen bild av att Lindgren vill framställa Pippi 

som en speciellt vacker flicka:  
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Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen, att den   

skulle bli blå, men det blå tyget räckte inte, så Pippi fick lov att sy dit lite röda tygbitar här 

och där. På hennes långa, smala ben satt ett par långa strumpor, den ena brun och den andra 

svart. Och så hade hon ett par svarta skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. 

(Lindgren, 1983, s. 9-10) 

 

Karaktärerna Tommy och Annika 

Karaktärerna Tommy och Annika är pojken och flickan i grannhuset som blir Pippis 

lekkamrater. Tommy och Annika är till skillnad från Pippi exempel på personer som 

stämmer bättre överens med de typiska ”kvinnliga” och ”manliga” egenskaperna och 

blir på så sätt kontrastkaraktärer. Både Tommy och Annika är lydiga barn som 

kommer från ett tryggt familjeliv och har till skillnad från Pippi fått en uppfostran där 

båda föräldrarna varit närvarande. I boken beskrivs det hur Tommy i vissa situationer 

inte vill visa hur han är rädd medan Annika ofta är rädd, ängslig och vågar visa 

känslor. När Pippi klättrar in i ett hål på ett träd och säger att hon kanske inte kommer 

kunna komma upp igen börjar Annika gråta medan Tommy istället vill testa: ”Det var 

rätt besvärligt att klättra upp till hålet, för det satt högt upp, men Tommy var modig.” 

(Lindgren, 1983 s.58). När de är på utflykt och det står en ko i vägen agerar Tommy 

och Annika på olika sätt: ”Annika skrek åt henne, och Tommy gick modigt fram och 

försökte fösa bort henne, men hon rörde sig inte ur fläcken utan bara glodde på barnen 

med sina stora koögon.” (Lindgren, 1983, s. 63).   

 

Man märker tydligt hur Lindgren använder sig av olika ord för att beskriva Tommy 

och Annikas motsatsförhållanden. Tommy beskrivs ofta som modig medan Annika 

beskrivs som rädd men förståndig. Ett exempel på hur Annika beskrivs är: ” ’En 

annan gång’, sa den förståndiga Annika.” (Lindgren, 1983, s. 66). Det synliggörs 

också när de ska iväg och leta efter apan Herr Nilsson som försvunnit vid en utflykt: 

”Annika var lite rädd av sig och ville först inte, men Tommy sa: ’ Du är väl inte feg 

heller!’ ” (Lindgren, 1983, s. 66-67). Vid ett tillfälle när Pippi ska visa Tommy och 

Annika gastarna som hon påstår finns på vinden är Tommy egentligen rädd men vill 

inte visa det utåt utan han spelar istället tuff och modig. Detta för att kunna berätta för 

sina kompisar: ”Tommy ville inte visa, att han var rädd, och på sätt och vis ville han 

nog gärna se en gast. Det skulle vara något att berätta för pojkarna i skolan.” 

(Lindgren, 1983, s. 123). Annika däremot är rädd och visar detta utåt. Trots att det 



Frida Magnusson 

 25 

mestadels är Annika som gråter och visar ängslan så går det även att hitta ett ställe i 

boken där Tommy visar sin känsliga sida genom att gråta: ”Hon steg ner från hans 

rygg och gick bort till Tommy och Annika. Tommy hade gråtit lite.” (Lindgren, 1983, 

s.68).   

 

När Tommy och Annika ska på Pippis födelsedagskalas framkommer skillnader i hur 

de ska se ut på festen. Utifrån Lindgren sätt att skildrar Annika och Tommy fås en 

känsla av hur en flicka ska se vackrare ut och att en flicka är mer beroende av att se 

bra ut. När de ska fixa i ordning sig till kalaset får Annika hjälp av sin mamma med 

att krusa håret och hon får även ett fint sidenband i håret. Tommy kammar sitt hår 

med vatten och det beskrivs hur han inte alls vill vara lika lockig. Det beskrivs också 

hur Annika får en fin klänning till skillnad från Tommy: ”Tommy brydde sig inte så 

mycket om, vad han hade för kläder, bara han var någorlunda snygg.” (Lindgren, 

1983, s. 116).  

Emil i Lönneberga utifrån ett genusperspektiv 
 
Vackra barn 

Redan på första sidan av Emil i Lönneberga beskrivs Emil som ”en liten vild och 

envis unge, inte så där snäll som du” (Lindgren, 1989, s. 5). Genast får vi en bild av 

Emil som en busig och envis pojke, och den bilden stämmer överens med hur han 

framställs längre in i boken. Hans utseende säger däremot något annat: ”Alltihop såg 

snällt ut på något sätt, så man kunde tro att Emil var en riktig liten ängel.” (Lindgren, 

1989, s. 5). På flera ställen i texten beskriver Lindgren dessutom Emil och Ida som 

vackra barn: "vackra som små änglar båda två, tyckte Emils mamma, Emil i sina 

randiga söndagskläder och med skärmmössan på det ulliga huvudet, Ida i ny, röd 

klänning och med vitt skärp om den trinda magen” (Lindgren, 1989, s. 50). Enligt 

Nikolajevas schema ger denna skönhet en signal om att barnen är "kvinnliga". Men 

ändå skapas en känsla av att Lindgrens avsikt är att framställa barnen som söta små 

barn och inte endast som ”kvinnliga”.  

 

Olydig, trotsig  

Emil är en envis pojke som vill att saker ska bli som han vill. Han är trotsig och 

olydig: ”Så där envis var Emil. Han ville bestämma över mamma och pappa och hela 

Katthult och helst över hela Lönneberga, men det gick inte Lönnebergaborna med 
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på.” (Lindgren, 1989, s. 8) Lönnebergaborna tycker synd om familjen Svensson 

därför att de har en sådan stökig pojke (Lindgren, 1989, s. 8). När Emils mamma 

säger till honom att han inte får sova med sin kära mössa i sängen skrek Emil så det 

hördes över hela Lönneberga: ” ’Jag vill ha mi mysse!’ ” (Lindgren, 1989, s. 6). När 

han sedan sover med mössan varje natt i tre veckor visar det pojkens trots mot sin 

mamma. Han äter inte heller grönsaker som han får påtalat för sig är så nyttigt 

(Lindgren, 1989, s. 6–7) och när han äter soppa sörplar han (Lindgren, 1989, s. 14). I 

sitt schema för ”manlighet” och ”kvinnlighet” ställer Nikolajeva upp en bild av 

kvinnor som lydiga. Genom sin olydighet och sitt trots passar Emil in bättre på det 

stereotypt "manliga". 

 

Missförstånd, aggressivitet och särbehandling 

I boken gör Emil ett flertal hyss. Han fastnar med huvudet i soppskålen, sväljer en 

femöring, hissar upp Ida i flaggstången och så vidare. Trots detta går det att utläsa hur 

Emil ofta har en god avsikt med det han gör. Han blir ofta missförstådd och i boken 

framställs missförstånden som hyss. Ett exempel där Emil egentligen vill väl är när 

han råkar hissa upp Ida i flaggstången: ”Lilla Ida skrattade, å, vad Emil var snäll och 

vad han hittade på roliga saker jämt! ’Ja, jag vill se Mariannelund’, sa lilla Ida. ’Det 

ska du få då’, sa Emil vänligt” (Lindgren, 1989 s. 51-52). Ida skrattar också när Emil 

hissar upp henne vilket visar på att Ida inte heller ser det som en ond avsikt. Emils 

föräldrar tar förgivet att det är Emil som gjort mot Idas vilja och försöker inte ta reda 

på hur det gick till: ”Emil tyckte att hans pappa var bra orättvis. Ingen hade någonsin 

sagt åt Emil att han inte fick visa lilla Ida Mariannelund.” (Lindgren, 1989, s. 59).  

Detta visar den förutfattade bild föräldrarna har av sina barn, och kanske är det även 

här Lindgrens sätt att problematisera bilden av hur olika man behandlar flickor och 

pojkar.  

 

Ida är en kontrastkaraktär till Emil och det är genom henne som man får en 

uppfattning om det motsatsförhållande som finns mellan barnen: ”Lilla Ida var ett 

snällt barn. Hon satte sig genast i knäet hos Krösa- Maja […]”. ”Annat var det med 

Emil. Han gick ute på stallbacken med bössan i näven, arg så att det fräste om 

honom.” (Lindgren, 1989, s. 90-91). En annan anledning till att många av de hyss 

Emil begår uppstår kan också bero på hans impulsivitet. Han reflekterar inte över 
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vilka konsekvenser olika handlingar kan få och är snarare efterklok istället: ” Emil 

funderade aldrig länge, när han fick sina bra idéer.” (Lindgren, 1989, s. 65).  

 

Trots att han gör så mycket hyss och visar sidor som hör till det stereotypa för 

”manligt” enligt Nikolajeva (2004) så får en ändå en känsla av att Lindgren ibland 

speglar Emils sätt att vara på som överraskande för omgivningen. Ett exempel är när 

pigan Lina ska beskriva sina tankar om Emil: ” ’Han gör jämt en massa hyss, den 

pojken’, sa Lina. ’Och gör han inga hyss själv, så händer det ändå mycket med Emil. 

Jag har aldrig sett maken till unge.’ ” (Lindgren, 1989, s. 11). Däremot ser vi en 

motsats när Emils mamma Alma pratar om Emil och enligt henne är det inget 

märkvärdigt att Emil är en liten bråkstake:  

 
              ”Det är då inte så farligt med Emil”, sa hon. ”I dag har han bara nypt Ida en gång och spillt 

ut kaffegrädden, det är allt … ja, och så jagat katten runt hönshuset var så sant! Men i alla 

fall, jag tycker han börjar bli lugnare och snällare.” (Lindgren, 1989, s. 12).  

 

På så sätt blir det en tolkningsfråga huruvida Emil visar en manlig sida eller inte. 

Hyssen är inte tänkta att bli hyss men ändå kan en utifrån de andra karaktärerna i 

boken få en bild av Emil som en rackarunge. Astrid Lindgren försvarar även Emils 

handlingar på ett ställe i boken: ” Och inte var Emil elak, det kan man inte säga. Han 

tyckte så mycket om både Ida och katten. Men Ida blev han tvungen att nypa lite, 

annars hade hon inte gett honom sin sirapssmörgås […] ” (Lindgren, 1989, s.12). 

Utifrån denna mening blir det också okej att nypas för att få sin vilja fram.  

 

Emotionell och sårbar 

Enligt Nikolajeva (2004) är det stereotypiska för ”manlighet” att visa en känslokall 

och hård sida utåt. När Emil fastnar i soppskålen så tycker lillasyster Ida att det ser ut 

som att Emil gråter, varav Emil är snabb med att förneka: ” ’Det gör jag visst inte’, sa 

Emil. ’Det är köttsoppa.’ ” (Lindgren, 1989, s. 18). Frågan är om det är köttsoppa 

eller om Emil faktiskt gråter, kanske är detta Lindgren sätt att problematisera normen 

och huruvida det är accepterat att visa känslor utåt eller inte. Senare i boken, när Emil 

gjort hyss får läsaren allt mer se en känslosam sida hos Emil. Emil både skriker och 

gråter och är ledsen över att ingen lyssnar på honom: ”Emil fortsatte att gråta. Men 

bara tills hans pappa hade låst dörren och gått sin väg. Då slutade han.” (Lindgren, 



Frida Magnusson 

 28 

1989, s. 59). Emil har också en mycket god kontakt med drängen Alfred och gråter 

när han ska fara iväg till Hultsfreds slätt (Lindgren, 1989, s. 86). I boken framställs 

det som att Emil blir mer ledsen över att han blir missförstådd än att han blir satt i 

snickarboden.  

 

Fysisk styrka 

Nikolajeva (2004) beskriver fysisk styrka som en manlig norm. I bokens inledning 

beskrivs det att Emil är stark: ”Fem år var han och stark som en liten oxe, […] ” 

(Lindgren, 1989, s. 5). Det beskrivs också som en manlig norm att vara stark genom 

drängen Alfred (Lindgren, 1989, s. 16). Dock går det inte att utläsa på fler ställen där 

Emil visar sin fysiska styrka och genom att utgå från ovanstående mening fås ingen 

tydlig bild av att Emil framställs som stark. 
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Slutsats och diskussion 
 

Pippi är helt klart en flicka som i de flesta fall bryter mot normerna för ”kvinnlighet”. 

Hon är stark, våldsam, aggressiv, självständig, oberoende, aktiv och analyserande 

vilket alla stämmer överens med Nikolajevas (2004) schema för ”manlighet”. Pippi 

beskrivs heller inte som vacker, lydig eller känslosam vilket är det stereotypa för 

”kvinnlighet” utan beskrivs i stället i ett motsatsförhållande gentemot det kvinnliga. 

Pippi bryter mot samhällets normer, vilket blir tydligt då hon på några ställen blir 

ifrågasatt som flicka. När Pippi är i skolan blir det tydligt att fröken har en förutfattad 

bild av hur en flicka ska bete sig i skolan och att Pippi bryter mot den bilden.  

 

Emil står för det ”manliga” normerna. Emil beskrivs som olydig, ouppfostrad, aktiv, 

stark och impulsiv. Dock så visar Emil mycket känslor och Emil visar sig vara sårbar. 

Han visar inte heller någon våldsam sida utan en mer ilsken och emotionell sida. I 

Emil i Lönneberga blir det inte tydligt att Emil bryter mot normerna, men på vissa 

ställen får en ändå en känsla av att Lindgren framställer honom som normbrytande. 

Hans ilska och sårbarhet bygger många gånger på att han känner sig missförstådd. 

Hyssen och snickarboden får på så sätt en komisk effekt. Exempelvis så bygger hysset 

när Ida blir upphissad i flaggstången på en omtänksam grund och Emil blir inte den 

rackarunge och typiska pojkgestalt som han skulle kunna bli. 

 

I Nikolajevas (2004) schema för ”manlighet” och ”kvinnlighet” är det tydligt hur 

pojkar och flickor befinner sig i ett motsatsförhållande. Detta motsatsförhållande blir 

synligt genom kontrastkaraktärerna i båda böckerna. Tommy och Annika är Pippis 

kontrastkaraktärer medan Ida är Emils kontrastkaraktär. I båda böckerna visas 

motsatsförhållande genom att huvudkaraktären möter kontraster hos 

bikaraktären/bikaraktärerna. Jämför man Pippi med Tommy och Annika så platsar de 

bättre i det typiska ”manliga” och ”kvinnliga” än vad hon gör. Annika är helt klart en 

stereotyp för det ”kvinnliga” medan Tommy i vissa fall bryter mot det ”manliga” då 

han både visar sig vara sårbar och lydig. Han visar inte heller den aggressiva, starka 

och våldsamma sida som Pippi visar. I Emil i Lönneberga står Ida för det stereotypa 

för ”kvinnligt” vilket också visar sig genom föräldrarnas förväntningar. De har 

uppfattningen om att Emil är en rackarunge och att Ida inte skulle kunna ligga bakom 

några hyss. 
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Utifrån det som sagts tidigare om barnlitteratur och genusperspektivet i den så är det 

tydligt att Pippi framställs som det fria barnet, som inte bryr sig om vuxnas förbud 

och krav. Precis som Kåreland (2001) skriver så står Pippi Långstrump för frihet och 

styrka, och hon blir uppmärksammad för den normbrytande flicka hon är. Jag anser 

precis som Wahlström (2011, s. 180) att Emil blir en missförstådd pojke då hans hyss 

ofta uppstår av misstag. 

Böckernas användning i skolan  
 
Forskningsläget visar hur viktigt det är att inte bara läsa böcker genom lustläsning i 

skolan utan att det är av stor vikt att följa upp det man läser. Kåreland (2001) betonar 

att Lindgrens böcker bör användas i skolans litteraturundervisning där elever och 

lärare tillsammans skapar möjlighet för analytisk granskning av det skrivna. Jag håller 

med om det som tidigare forskning visar och bedömer att det är något som behövs i 

skolan då elever behöver bearbeta det som de har läst för att skapa en djupare 

förståelse. I min analys av Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga har jag funnit 

många intressanta iakttagelser som jag förmodligen aldrig skulle upptäcka utan att 

reflektera över det jag läst.  

 

Borin (2011) redogjorde i tidigare forskning för möjligheten att använda böckerna för 

att diskutera könsroller. Hon tar bland annat upp att det kan bli problematiskt då 

böckerna utspelar sig i en annan tid. Hon poängterar också att karaktärernas sätt att 

beskrivas bidrar till att vi också måste studera författaren, då författaren spelar stor 

roll för hur man uppfattar karaktärerna. Utifrån min analys av Emil i Lönneberga och 

Pippi Långstrump har jag funnit många intressanta karaktärsdrag som blir intressanta 

att diskutera. Böckerna blir således intressanta att studera trots att de utspelar sig i en 

annan tid. Som lärare bör man absolut poängtera för eleverna att mycket såg 

annorlunda ut förr, men jag tror inte det skapar problem för en genusanalys. Kåreland 

(2005) menar också att det är viktigt att poängtera skönlitteraturens egenskaper och att 

den inte alltid speglar en rättvis bild av den tid den utspelar sig (Kåreland, 2005, s. 

12). Likväl är det bra att känna till Astrid Lindgren och lite av hennes bakgrund innan 

man börjar arbeta med hennes böcker. Jag bedömer dock inte att det behövs i ett 

större sammanhang utan att studera könsroller och vad som anses vara manligt och 

kvinnligt i böckerna går att studera isolerat.  
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I redogörelsen för tidigare forskning presenterades det också hur Borin (2011) ger 

förslag på hur Emil i Lönneberga kan användas i skolan som temaarbete. Utifrån min 

analys bedömer jag att även Pippi Långstrump har potential för detta. Det är viktigt 

att eleverna lär sig läsa böcker kritiskt och att de inte bara godtar det som författaren 

förmedlar. Min analys indikerar att Lindgrens böcker är lämpliga i svenskämnet för 

läsning och analys av skönlitteratur men även att böckerna kan användas för samtal 

om skolans värdegrund. Skolan ska belysa kvinnor och mäns lika rätt i skolan så att 

de får samma möjligheter till att lyckas, samt motverka traditionella könsmönster om 

vad som anses vara kvinnligt och manligt (Skolverket, 2011, s.8). Böckerna kan då 

diskuteras utifrån vilka egenskaper som de olika karaktärerna tillskrivs och varför 

vissa beteenden eller egenskaper undermedvetet ses som normala och hur det hör ihop 

med det som anses vara manligt och kvinnligt.  

 

Lärare kan också ta fast på elevers förkunskaper och vad de anser är typiskt för pojkar 

och flickor. Det är då viktigt att eleverna får en förståelse för könsroller och 

stereotypa beteenden, och hur det styr vårt sätt att tänka och identifiera oss själva. 

Detta är också viktigt då skolans värdegrund bygger på att flickor och pojkar inte ska 

särbehandlas utifrån könstillhörighet och då krävs det att eleverna är medvetna om 

vilka uppfattningar som kan finnas om det kvinnliga och manliga. Jag anser också att 

detta är viktigt för lärare. Ju mer medveten en blir om hur vi konstruerar genus desto 

mer medveten kan en också bli om hur vi bemöter flickor och pojkar i skolan. På så 

sätt kan jämställdheten mellan könen också öka.  

 

Slutligen har denna uppsats tillfört intressanta iakttagelser och genusperspektiv som 

leder till kunskap om hur genus konstrueras i barnböcker. Det skulle vara intressant 

att bygga vidare på detta resultat och dra slutsatser utifrån fler av Lindgrens böcker. 

Vid analys av fler av hennes böcker hade säkerligen andra intressanta iakttagelser och 

slutsatser kunnat göras. Då båda böckerna är skrivna under Lindgrens första år som 

aktiv författare hade det också varit intressant att analysera några som skrivits under 

hennes senare år för att se om pojkar och flickor skildras annorlunda då. Det hade 

också varit intressant att komplettera texterna med bilderna för att se hur väl de 

stämmer överens men de slutsatser som dragits utifrån endast texterna. Genom att 

analysera böcker utifrån genus skapas en medvetenhet om hur kön konstrueras och det 
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är först när vi som lärare och vuxna blir medvetna om detta som vi kan lära barn att 

inta ett kritiskt förhållningsätt gentemot de budskap som barnboken förmedlar.  
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