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Abstract 

Cecilia Tönnberg (2015). Gulliga tanter och argsinta gubbar – Om genus i tre av Astrid 

Lindgrens böcker. (Sweet old ladies and irascible old men – about gender in three Astrid 

Lindgren books). Independent Project, Swedish, Independent Project, Specialisation in Grades 

4-6, Second Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 

The purpose of this essay is to study gender in three literary works written by Astrid 

Lindgren. The books in focus are Alla vi barn i Bullerbyn, Barnen på Bråkmakargatan and 

Mästerdetektiven Blomkvist. This is to be useful for a literature didactic work in school where 

the differences between books and approaches about gender can be useful for classroom 

discussions. It can also be used for a further education about people’s differences and the 

variation of approaches when it comes to gender and sex roles that exist in our society today. 

My method is grounded in a thorough reading of every book. I have studied characters and 

different events throughout the stories. The characters thoughts and dialogues are a significant 

empiricism in my study. The result shows that there is a distinct disparity when it comes to 

gender and sex roles amongst these three books and the view our society has today. 

Keywords: children literature, Astrid Lindgren, gender, didactics, education,   
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1. Inledning 

Under min lärarutbildning har begreppet genus kommit upp på tapeten under samtliga kurser 

och jag har tillsammans med mina studiekamrater vänt och vridit på frågorna om genus och 

kön i skolans värld. Var skapas de könsstereotyper som elever dagligen tar del av? Kan elever 

känna tydlig tillhörighet till sitt biologiska kön och vad händer med självkänslan och sociala 

tillhörigheten om de inte gör det? Använder vi könsstereotypiska inslag i utbildningen, utan 

att tänka på det? Denna studie kommer inte att försöka besvara denna typ av frågor utan 

istället ska jag analysera ett område där barn och ungdomar dagligen möter genus. Många 

barn och ungdomar kommer varje dag i kontakt med olika kulturella former, däribland 

böcker. Paul Tenngart skriver: ”Litteraturen är förstås en del av den kultur som konstruerar 

könsroller. Att studera hur litteraturen har bidragit och fortfarande bidrar till att klyva 

mänskligheten i två grovkornigt definierade genuskategorier är en viktig uppgift” (Tenngart, 

2008, s. 123). Med detta citat som en del avutgångspunkten för denna studie är det viktigt att 

studera skönlitterära verk som elever dagligen kommer i kontakt med för att se vilka 

könsstereotyper som visas i dem. I Lgr 11 står det att: ”I undervisningen ska eleverna möta 

samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket, 

2011, s. 222). Detta betyder att elever ska läsa och ta del av böcker som inte utspelar sig och 

tar form i modern tid (bland annat). Tanken är att eleverna ska få förståelse för vår historia 

och den konst som finns och detta innebär i sin tur att eleverna läser och tar del av en 

samhällsskildring och ett synsätt som fanns förr. Vid ett litteraturarbete i skolan kommer 

elever att ta del av olika typer av litteratur och det är av yttersta vikt att presentera de 

skillnader som kan finnas mellan litteratur och verklighet samt visa att det finns olika synsätt 

och värderingar i böckerna gentemot verkligheten. För att kunna göra detta behöver vi, som 

lärare, veta vilka synsätt som finns representerade i litteraturen. Litteratur som är vanlig i 

skolan än i dag är Astrid Lindgrens böcker. Lindgrens böcker finns fortfarande representerade 

i skolans värld och med tanke på detta är det av yttersta vikt att även studera den kända 

författarinnans verk. Litteraturen som står i fokus för analysen är Alla vi barn i Bullerbyn, 

Barnen på Bråkmakargatan och Mästerdetektiven Blomkvist. Alla dessa böcker har 

gemensamt att de utspelar sig i samhällen som liknar det samhälle vi lever i idag med 

undantag för den historiska skillnaden. Historierna formar sig i en verklighetstrogen värld där 

jag menar att elever idag kan göra kopplingar till sina egna liv även om skillnader när det 

gäller levnadsvillkor och synsätt finns representerade.  
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2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera hur genus gestaltas i tre skönlitterära barn- och 

ungdomsböcker av Astrid Lindgren och vilken relevans detta har för ett litteraturdidaktiskt 

arbete i skolan. Jag ämnar undersöka om det finns könsstereotyper i böckerna och resonera 

om på vilka sätt resultaten kan användas i skolan under ett litteraturdidaktiskt arbetsområde. 

3. Metod och material 

Följande kapitel kommer att redogöra för uppsatsens metod samt det material som ligger till 

grund för undersökningen, där bland annat urvalet kommer att motiveras. 

3.1 Metod 

Att studera texter är av betydelse för att få förståelse för hur vi tänker och agerar i livet. 

Genom den skrivna texten kan vi uttrycka saker som inte annars kommer fram. Texter kan 

bidra till ökad förståelse för samhället och medmänniskor. Det handlar om att studera på 

vilket sätt texter uppfattas och bemöts och vilka olika tolkningar som kan göras utifrån en och 

samma text beroende på vem det är som läser texten (Widén, 2009).  

Denna undersökning ämnar studera genus i tre skönlitterära verk av Astrid Lindgren. 

Böckerna kommer att läsas noggrant och ingående med ett genusperspektiv i ryggen. 

Analysen kommer att fokusera på ett karaktärsstudium där dialoger och sysslor som 

karaktärerna har eller gör ligger som grund. Analysen har som utgångspunkt att studera alla 

karaktärer vilket innebär att inte enbart lyfta genus i samband med huvudkaraktärerna utan 

även studera de biroller som finns i böckerna. Detta för att studera det helhetsintryck om 

genus som boken skapar för läsaren. Varje bok kommer att läsas som ett eget verk där 

karaktärerna studeras utifrån händelser och dialoger som förkommer inom historien. 

Könsroller som identifieras i böckerna kommer att studeras och böckernas likheter och 

olikheter i förhållande till genus- och könsroller kommer att användas för att påvisa de olika 

könsrollerna som skapats bland Lindgrens verk.  

Senare kommer det material som valts för studien att presenteras. Detta material är valt efter 

olika kriterier och krav som har utvecklats för att på så vis få en hanterbar empiri för studien. 

De krav som jag haft på materialet är att böckerna ska vara verklighetstrogna så att eleverna 

kan känna igen sig i miljöer och händelser. Det är viktigt att poängtera att även om böckerna 

är fiktiva och utspelar sig i fiktiva miljöer och med fiktiva karaktärer så kan böckerna vara 

verklighetstrogna där kopplingar till elevernas liv kan göras. 



Cecilia Tönnberg 

7 

 

3.2 Begreppsförklaring 

Här följer förklaringar av för uppsatsen centrala begrepp. Dessa begrepp är genus och kön. 

3.2.1 Genus  

Genus är en social konstruktion där olika mönster skapar manligt eller kvinnligt genus. Genus 

skapas utefter hur människor agerar i situationer och vilken roll människan har i samhället. 

Arbete, makt och identitet skapar tillsammans det genus som människan sedan faller in i. 

Genus är således inget biologiskt kön, det är inte manliga eller kvinnliga könsorgan. Istället 

skapas genus genom tillhörighet och sociala sammanhang (Connell, 2009). Begreppet genus 

har tillkommit i forskarvärlden för att förtydliga att det är något som vi gör och inte något som 

vi är (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003).   

3.2.2 Kön 

Kön är en biologisk skillnad mellan hona och hane och våra olika könsorgan är ett redskap för 

att vi ska kunna fortplanta oss (Connell, 2009). Raewyn Connell (2009) poängterar att det är 

en felaktig allmän uppfattning att kvinnligt och manligt kön har bestämda skillnader. Det 

finns skillnader mellan könen men att de skulle vara bestämda och ej överskridbara menar 

Connell är felaktigt. Detta är även något som Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomsson 

(2003) understryker. När vi föds, föds vi med könsliga karaktärsdrag som påvisar utåt sett 

vilket kön vi tillhör men att det sedan är samhället och de olika intryck som den nya lilla 

människan upplever som avgör vilken kategori hen infaller i. Det lilla barnet är biologiskt en 

flicka eller pojke men hens genus skapas i sociala situationer och tillhörigheten till vilket 

genus barnet sen väljer att ingå i är individuellt och kan förändras.   

Begreppen kommer att i denna studie att användas på följande sätt. Genus är något vi gör, 

något som skapas i samspelet med andra. Vi formar genus i sociala sammanhang där vad som 

anses som typiskt manligt och kvinnligt ofta förekommer. Kön är istället det kön vi föds till 

men könet behöver inte avgöra hur vi senare i livet kommer att bete oss och agera. Vanligt är 

det att använda begreppet kön som likvärdigt med genus men detta kommer alltså inte att vara 

aktuellt i min analys. I följande arbete kommer även orden kvinnligt (flickor) och manligt 

(pojkar) att användas för att hänvisa till de stereotypiska könsrollerna. De kommer användas 

för att särskilja de karaktärer som finns i litteraturen utefter de kön som de tillhör i boken. 

Kvinnor och män tituleras de vuxna karaktärerna och barnen kommer att beskrivas som 

flickor och pojkar.  
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3.3 Urval 

Som känt har Astrid Lindgren skrivit en mängd av barn- och ungdomsböcker och det finns 

många verk att välja och vraka bland. Att sålla bland karaktärer som Emil, Nils Karlsson 

Pyssling, Ronja Rövardotter och Skorpan var ett nödvändigt ont där insikten till slut kom att 

alla inte kunde uppnå kraven för analysen. Det material som slutligen valdes uppfyller de 

kriterier som skapats för att studien ska kunna snävas åt och få ett tydligt och hanterbart syfte.  

Det första urvalet som gjordes från min sida var att välja bort de fantastiska berättelser som 

Lindgren skrivit. Med det menas de böcker som på ett eller annat sätt har inslag av fantasy i 

sina historier. Böcker som ingår i denna genre är till exempel Bröderna Lejonhjärta (1973) 

och Mio, min Mio (1954). Detta urval har gjorts för att senare kunna göra en historisk 

koppling mellan tiden i Lindgrens böcker och modern tid (den tid eleverna lever och verkar i). 

Kopplingar mellan modern tid och den tid där dessa händelser tänks utspela sig kan självfallet 

också göras, men för att begränsa min undersökning samt för att få tydliga likheter som 

läsaren sen kan koppla samman med sitt eget liv har denna begränsning gjorts. Begränsningen 

har i sin tur bidragit till att bland annat böckerna om Pippi Långstrump (1945, 1946 & 1948) 

och Karlsson på taket (1955, 1962 & 1968) också har valts bort liksom till exempel Nils 

Karlsson Pyssling (1949). Alla böcker som har inslag av något overkligt och/eller 

övernaturligt eller något som läsaren kan ifrågasätta som verklighet har sållats bort.  

Vidare har urvalet blivit kategoriserat utefter böckernas huvudroller. Huruvida böckernas 

huvudrollsinnehavare är flickor eller pojkar har haft en stor betydelse i det urval som till slut 

ledde mig fram till de valda böckerna. Syftet med detta urval är att materialet ska ha variation. 

Materialet ska bestå av böcker med båda kvinnliga och manliga huvudroller. 

De böcker som slutligen valdes är Alla vi barn i Bullerbyn (1946), Barnen på 

Bråkmakargatan (1958) och Mästerdetektiven Blomkvist (1946). Boken om barnen i 

Bullerbyn valdes på grund av variationen mellan könen som huvudrollsinnehavare medan 

karaktärerna Lotta och Kalle Blomkvist får stå för den kvinnliga respektive den manliga 

huvudrollen. Ovanstående böcker har alla utkommit i nya upplagor flertalet gånger och de 

versioner som jag använt i mitt arbete är utgivna följande år: Alla vi barn i Bullerbyn (1963), 

Barnen på Bråkmakargatan (1992) och Mästerdetektiven Blomkvist (1967). 

3.4 Sökningar och avgränsningar 

För att få fram den litteratur som används i denna uppsats har jag använt mig av flera olika 

tekniker. Jag har bland annat sökt efter litteratur genom olika databaser, jag har letat och sökt 
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i biblioteken, jag har använt mig av litteratur från min utbildning samt följt referenslistor i 

redan funnen litteratur. De databaser som kommit till användning är LIBRIS, DiVA och Eric 

(EBSCO). De sökord som använts kommer jag att redogöra för i tabellen nedanför. Utöver de 

sökord som presenteras har även ett medvetet val gjorts utifrån litteraturens utgivningsår. Jag 

har försökt att begränsa litteraturen till så nyligen publicerade verk som möjligt. Vidare har 

även viss kategorisering efter tillgänglighet gjorts där böcker som varit möjliga att låna via 

mitt lokala bibliotek och universitetets bibliotek har fått större prioritet. 

 

4. Tidigare forskning 

Under tidigare forskning kommer forskning om genus och könsroller att redovisas. Även 

historia om barnboken och varför barnboken är ett viktigt inslag i undervisningen i skolan 

presenteras med anknytning till undervisning med ett genusperspektiv. Till sist avslutas 

kapitlet med en redogörelse för författarinnan Astrid Lindgrens uppväxt och hennes 

yrkesverksamma liv samt en presentation av de böcker som ligger till grund för studien.  

4.1 Genusteori 

Begreppet genus har skapats för ett specifikt syftes skull, för att forskarna behövde ett 

begrepp som förklarade könsroller som skapas utifrån sociala och kulturella sammanhang, ett 

begrepp som tillät dem prata om könsroller och könsstereotyper utan att prata om det 

biologiska könet (Hedlin, 2006). Att prata om genus eller kön är att prata om vad som är 

Databas Sökord Strategi 

Libris Könsroller 

Könsroller + kön 

Könsroller + 

Barnlitteratur 

1. Sökorden 

2. Endast mitt bibliotek 

3. Nyast först 

4. Endast böcker eller elektronisk resurs 

Libris Astrid Lindgren 

Astrid Lindgren + 

genus 

Astrid Lindgren + kön 

1. Sökorden 

2. Endast mitt bibliotek 

3. Nyast först 

4. Endast böcker eller elektronisk resurs 

ERIC Gender 

Gender + litterature 

Gender + children 

litterature 

1. Sökorden 

2. Peer-reviewed 

3. Elektronisk resurs 

DiVa Astrid Lindgren 

Astrid Lindgren + kön 

1. Sökorden 

2. Forskningspublikationer, artiklar 

3. Nyast först 

4. Elektronisk resurs 
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kvinnligt och manligt, vilka roller som könen spelar i samhället och hur normerna skapas. ”En 

könlös varelse är omöjlig att förhålla sig till” (Gens, 2007, s. 14). Att vara flicka eller pojke är 

att tillhöra något, skriver jämställdhetsexperten Ingemar Gens (2007), det är att vara någon. 

Gens menar att vi som vuxna inte kan hålla ett nyfött barn i våra armar utan att få veta vilket 

kön den lilla krabaten har. Vi kan inte förhålla oss till varelsen om vi inte vet vilket fack 

barnet tillhör. Hur vi tilltalar den nyfödda babyn beror helt på vilket kön hen har. Det är just 

detta förhållningssätt som har gjort det till en nödvändighet att prata om genus och kön.  

Det är inte helt riktigt att påstå att barn kommer utan tvekan att falla in i samma könsmönster 

och genusroller som vuxna i barnens närhet. Connell (2009) menar att barn inte faller in i 

könsstereotypiska mönster utan hjälp och intryck från vuxenvärlden men så länge barnen blir 

uppfostrade utan dessa normer och behandlas utifrån person istället för kön kommer barnet 

inte heller att växa in i viss könsroll eller skapa ett visst genusmönster. Att barn påverkas av 

vuxna i sin närhet är inget som behöver ytterligare bevis och att kön påverkar barns identitet 

är något som Kathryn L. Davis, Bernice G. Brown, Ann Liedel-Rice, and Pamela Soeder 

understryker genom att referera till det Phinney och Rotheram sagt om kön: ”Gender is the 

characteristic that can shape a child's experience more than any other factor, with the possible 

exception of race” (Davis, Brown, Liedel-Rice & Soeder, 2005, s. 179) Med detta sagt är det 

viktigt att inte låta könsrollerna ta överhand i skolans värld så att de på så vis överförs på 

eleverna.  

Gens (2007) använder begreppet kön som likvärdigt med genus. I följande citat bör därför 

detta observeras. ”Kön är till allra största delen en social egenskap och en produkt av 

förväntan” (Gens, 2007, s. 17). Det är först och främst samhället som skapar könsrollerna som 

barnen förväntas placera sig i. Samhället vill se en trygg, stark och självständig pojke bredvid 

en försiktig, duktig och fin flicka (Gens, 2007). Skolans värld är en stor del av barns vardag 

och det är viktigt att förstå att många könsroller skapas redan där och att lärare, undervisning 

och kultur bidrar till att placera barn och ungdomar i ett manligt eller kvinnligt beteende. 

Connell (2009) skriver att pojkar och flickor är vana att belönas när de inställsamt beter sig 

som normen menar och vill få dem till. Att vara en duktig flicka och en modig pojke 

uppmuntras liksom att ett brott mot dessa normer resulterar i negativa erfarenheter.  

Barn (och vuxna) växer upp i en värld och ett samhälle där den manliga stereotypen är att ha 

makt och att vara dominant och det är just sådana fördomar som skapar två olika könsroller, 

den dominante mannen och den förtryckta kvinnan (Davies, 2003). Bronwyn Davies (2003) 
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skriver att det inte enbart är en ”begreppsmässig process” (s. 29) att placera sig som man eller 

kvinna, det är även en fysisk process. Den tydligaste delen av den fysiska processen är hur vi 

ser ut, vilka kläder, accessoarer och vilken frisyr som vi bär. Att en flicka klär sig i ”pojkiga” 

kläder är långt mer accepterat än att en pojke klär sig i ”flickkläder”. Andra delar av den 

fysiska processen, där det finns tydliga fördomar om vad som är manligt och kvinnligt, är vårt 

kroppsspråk och beteende. Det är när dessa fördomar och normer bryts som det blir svårt att 

passa in och accepteras i ett samhälle vars könsliga grunder baseras på typiska kvinnliga och 

manliga mönster.  

4.2 Barnboken 

Lennart Hellsing (1999) skriver:  

[...]man får för den skull aldrig glömma att barnet redan är en människa och med ett 

legitimt behov att leva också i nuet och inte bara för framtiden. Barnbokens mål är 

därför inte bara att ge uppfostran på lång sikt utan även upplevelser i nuet och glädje 

för stunden (1999, s. 28). 

 Tidigare har synen varit att barnboken ska uppfostra goda medborgare och inte läses för nöjes 

skull men detta är något som vi frångått mer och mer. Ulla Lundqvist (2012) berättar om det 

ban- och normbytande genomslag som Pippi Långstrump förde med sig, inte bara i Sverige 

utan även i andra delar av världen. Den negativa kritiken gällde Pippis upptåg, som inte kunde 

ses som fostrande och hon ansågs inte vara en bra förebild för barn samtidigt som det var just 

de här egenskaperna som också gjorde henne till en god, normbrytande och positiv 

upplevelse. Precis som Hellsing (1999) skriver ovan måste barnboken också bidra till lust och 

glädje och detta var något som Lindgrens Pippi Långstrump gjorde, kanske aningen före sin 

tid.  

Lena Kåreland (2001) redogör för barnbokens historia i Sverige där den äldsta barnboken som 

hittats kom ut redan år 1591, en översättning från Tyskland. Alla barnböcker från den tiden 

fram till 1800-talets mitt har ett tydligt pedagogiskt syfte där den religiösa uppfostran ofta 

utgör det centrala i boken. Det var i och med införandet av allmän skolplikt i mitten av 1800-

talet som läskunnigheten ökade, och efterfrågan på litteratur för barn ökade vilket i sin tur 

ledde till en stor ökning av barnlitteratur i slutet av 1800-talet. Nu var det inte enbart tyska 

sagor och historier som översattes utan rim och ramsor fick ta större plats. Kåreland (2001) 

utvecklar vidare att de flesta barnböckerna handlade om högt uppsatta familjer med barn som 

växte upp med goda förutsättningar. Detta ändrades först när Ellen Key gav ut sin kända 

studie Barnets århundrade (1900) för att sedan få sällskap av Laura Fitinghoffs bok Barnen 
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från Frostmofjället (1907). Dessa böcker bidrog till att synen på barnlitteraturen ändrades så 

att alla samhällsklasser kunde ingå i litteraturen.  

Slutligen poängterar Kåreland (2001) att det stora ”genombrottet för den moderna svenska 

barnboken” infinner sig år 1945 (s. 35). Stora författare som Tove Jansson och Lennart 

Hellsing debuterade det här året och Astrid Lindgren fick sitt stora genombrott med boken om 

Pippi Långstrump. Från och med det här året menar Kåreland (2001) att attityden mot 

barnboken ändrades och detta även i samband med att det började formas en ny syn på 

uppfostran i Sverige. ”En gestalt som Pippi Långstrump kom att bli en symbol för det nya, 

fria barnet, som sätter sig över vuxnas förbud och krav. Pippi förkroppsligar barnets dröm om 

frihet och styrka” (Kåreland, 2001, s. 35). 

Med detta sagt kan koppling åter igen göras med det ovan nämnda citatet från Hellsing 

(1999). Den moderna barnboken tillåter barn att vara barn. Kåreland (2001) beskriver den nya 

barnboken som ett redskap för att få en stunds nöje och inte bara nödvändiga ur ett 

undervisningssyfte. Att läs barnböcker idag ska inte bara var lärorikt utan även roligt och 

inspirerande. På grund av detta nya synsätt behöver inte barnboken ha ett fostrande och 

pedagogiskt syfte utan kan helt enkelt läsas för nöjes skull. 

4.2.1 Barnboken och genus 

Att läsa barnböcker för nöjes skull är ett relativt nytt synsätt men även om så är fallet drar vi 

oftast lärdomar av det vi läser. Alla de hyss som Emil i Lönneberga utför kan för barnet vara 

roliga men de kan samtidigt lära oss att det är fel och att när vi gör otyg ska vi straffas. Barnet 

kan även lära sig om villkorslös kärlek. Även om Emil gör hyss så älskar pappa Anton honom 

i alla fall. Hur vi läser och tar till oss historierna är delvis helt individuellt samtidigt som vissa 

tolkningar kommer av det helhetsintryck som boken ger oss. Både Tenngart (2008) och 

Widén (2009) poängterar att det vi läser tolkas utifrån våra tidigare erfarenheter och 

upplevelser och kan i sin tur påverka hur vi handlar och på vilket sätt vi tänker. Detta kan 

jämföras med läsning av litteratur som Lindgrens, där tiden i böckerna liknar men ändock 

skiljer sig från vår tid det vill säga den som vi nu lever i. Som nämnts tidigare möter barn och 

elever genus i flertalet olika forum och däribland litteraturen. Kåreland (2001) understryker 

att det var efter den stora könsrollsdebatten på 60-talet som även barnboken fick större krav 

på sig att vara medveten om kön och könsroller. Barnböckerna borde från och med då kantas 

av tydligare förebilder, manliga såväl som kvinnliga. Kåreland skriver vidare att den stora 

förändringen egentligen handlade om att ”göra upp med förlegade könsroller” (Kåreland, 



Cecilia Tönnberg 

13 

 

2001, s. 119). Ying Toijer-Nilsson (1978) lyfter tydligt fram att barnböcker skrivna innan den 

stora könsrollsdebatten på 1960-talet även innehåller goda genussynpunkter men detta var 

dock inget som uppmärksammades eller diskuterades på grund av att samhället i övrigt ännu 

inte kommit så långt fram i genusdebatten. Det var efter 1960-talet som även redan skriven 

litteratur ifrågasattes. Elsa Beskows Tomtebobarnen har bland annat fått utstå en hel del kritik 

för de typiska könsrollerna som målas upp i hennes bok (Toijer-Nilsson, 1978).  

Flickboken har länge varit ett begrepp för böcker som vanligtvis handlar om unga, starka och 

självständiga kvinnor som väljer att gå sin egen väg och lever ett normbrytande liv. 

Flickboken fick sitt genombrott i mitten av 1800-talet och Hellsing (1999) konstaterar att 

flickböcker från den här tiden och framåt fortfarande läses av flickor (och pojkar) idag. 

Hellsing menar att flickboken har såväl som övrig barnlitteratur fått följa med i samhällets 

utveckling och historierna har fått ändrats vartefter. Trots detta läses böcker om kvinnor som 

levde för 50 eller 100 år sedan flitigt. Han menar att orsaken till detta kan vara för tillfället att 

få leva i de romantiska episka tiderna som böckerna ofta handlar om och att denna typ av 

läsning i sin tur inte alltid får positiva resultat. Hellsing syftar då på den tydliga skillnaden i 

könsrollerna då och nu. Han poängterar att det är av yttersta vikt att belysa de historiska 

aspekterna för barn och ungdomar som läser böcker skrivna under en annan tid. Han uttrycker 

tydligt sin åsikt om att flickboken är ett föråldrat begrepp och borde anses som en anakronism 

istället för en nödvändig del av litteraturens utveckling.  

4.3 Undervisning och genus/kön 

Elina Lahelma och Elisabet Öhrn (2011) beskriver den vikt som kön och könsforskning har 

för skolans värld. Författarna menar att kön berör och påverkar de flesta områden inom 

skolans verksamhet som betyg, sociala sammanhang och prestationer under lektion – för att 

nämna några. Att vi behandlas utifrån vårt kön gör sig med andra ord även påmint i skolan 

och även om det är med avsikt eller inte formas eleverna på ett eller annat sätt som könsliga 

individer.  

I Lgr 11 står det: 

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). 
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Detta innebär att ingen verksamhet, undervisning eller situation i skolan får bidra till den 

oönskade effekten att elever får uppfattningen om att det finns givna könsliga fack att ingå i. 

Elever bör inte känna att de förväntas att platsa i ett kön. De ska istället vara uppskattade och 

accepterade var än de finner sin tillhörighet om så i ett kön eller två. Att prata om könsroller 

och genus i skolan är av yttersta vikt och det är pedagogers (och övriga anställdas) ansvar att 

förmedla till eleverna den värdegrund som skolan vilar på. Även skollagen säger att 

utbildningen ska formas och vara uppbyggd på de mänskliga rättigheterna och däribland 

omnämns just jämställdhet (SFS 2010:800).  

Lahelma och Öhrn (2011) menar att könsforskning idag ofta fokuserar på de olika biologiska 

könens skillnad istället för att studera vad könen kan ha för likheter. Detta bidrar i sin tur till 

att kategorisering av könen blir tydligare. Författarna understryker vikten av att för elever 

poängtera att könen inte är enhetliga grupper utan kan överskridas och utforskas. Det är 

viktigt att eleverna känner tillhörighet till sitt jag snarare än sitt kön. Tydligt visar forskningen 

på att flickor i allmänhet är mer tillbakadragna medan pojkar oftast är mer framfusiga och 

anledningar till dessa konstanta skillnader kan variera. Lahelma och Öhrn (2011) diskuterar 

lärarens roll som en stor inverkansfaktor på hur elever uppfattar kön i skolan och i 

klassrummet. Lärarens medvetna eller omedvetna agerande bidrar till att elevers könsligt 

stereotypiska beteenden ökar. Det finns en norm att flickor inte ska bråka eller göra för 

mycket ljud medan pojkar inte ska vara allt för tysta och ofta är det sådana normbrytanden 

som lärare reagerar på i klassrummet som avvikande och störande.  

Att kategorisera människor, inte bara barn, menar Eva Hjörne (2012) är att markera att det 

finns bättre och sämre typer av kategorier. Hjörne skriver om kategorisering i samband med 

att kategorisera elever utefter deras förmågor och ställda diagnoser, men poängterar tydligt att 

all sorts kategorisering har negativ effekt för eleven. Pedagoger kommer utifrån denna 

kategori att bemöta eleven utifrån ett visst vanemönster istället för att se eleven som individ 

och egen. Ingrid Karlsson (2007) lyfter fram att elever får den förståelse och de uppfattningar 

om olikheter som skolan kan presentera för dem. De normer som skolan står för och har som 

mål byggs upp utefter de samhällskildringar som är aktuella för tiden. Vad som är viktigt i 

samhället och vilka lagar som styr oss påverkar självfallet även vilka värderingar som lärs ut i 

skolan. Karlsson (2007) menar vidare att det krav som ställs på läraren bör sträcka sig till att 

ha en medvetenhet om alla dessa olikheter och de normer som ligger i samhället just nu för att 

på ett så bra sätt som möjligt uppnå det jämställdhetsmål som Lgr 11 presenterar. 
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4.4 Astrid Lindgren 

Astrid Lindgren är en av Sveriges genom tiderna största författare. Nedan kommer en 

övergripande presentation av hennes liv att göras med fokus på hennes uppväxt och privatliv 

snarare än hennes författarkarriär.  

14 november år 1907 föddes den lilla flickan Astrid på gården Näs i Vimmerby som näst äldst 

av fyra syskon, Gunnar (1906), Astrid, Stina (1911) och Ingegerd (1916). Jens Andersen 

(2014) berättar hur Lindgren har beskrivit sina föräldrar Samuel August och Hanna Ericsson 

som kärleksfulla. Även om mamma Hanna var reserverad och inte visade sin kärlek och 

ömhet på ett lika öppet sätt som Samuel August behövde barnen aldrig tvivla på moderns 

kärlek. 

Lindgrens yrkesval är väl förankrat inom familjen. Margareta Strömstedt (2003), en god vän 

till Lindgren, skriver att alla syskonen Ericsson på ett eller annat sätt har haft yrken där 

skriften varit deras verktyg. Gunnar, som även tog över gården Näs, arbetade med politik där 

han bland annat skrev satirer, Stina arbetade som översättare och Ingrid arbetade som 

journalist. Det var inte enbart barnen i familjen Ericsson som var berättare och skribenter. 

Även Samuel August och Hanna använde på ett eller annat sätt orden för att berätta och 

beskriva livet. Hanna skrev poesi och Samuel August berättade ofta historier om sådant han 

hade upplevt men även påhittade saker. Även farmor Ida var en stor sagoberättare som ofta 

berättade historier för barnbarnen (Strömstedt, 2003). 

Lindgrens beskrivning av sin uppväxt på gården Näs i Vimmerby återberättas av Strömstedt 

(2003) som någonting positivt och bra. Många gånger har Lindgren beskrivit föräldrarnas 

kärlek som villkorslös och deras samliv som lyckligt. Detta avspeglar sig i den näst intill 

bekymmerslösa barndomen som Lindgren upplevde under tidigt 1900-tal (Strömstedt, 2003). 

Även om vardagen bestod av livliga lekar var syskonen Ericsson även tvungna att hjälpa till 

med arbetet på gården. Familjen hade många djur och en stor gård att ta hand om och det 

fanns dagligen många sysslor att uträtta och hjälpa till med. Andersen (2014) skriver att 

Lindgren själv har berättat att det inte gjordes någon skillnad mellan pojkarna och flickorna i 

byn. Alla hjälpte till så mycket de kunde och lekte gjorde de alltid tillsammans, utan tankar 

om vad som passade pojkar respektive flickor.  

Lindgren var duktig i skolan och visade på goda författaregenskaper redan i tidig ålder. År 

1921 var Lindgren 13 år och i Wimmerby Tidning publicerades en uppsats som hon skrivit i 

skolan och när hon två år senare tog realexamen anställdes hon på tidningen som 
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journalistelev (Andersen, 2014).  År 1926 fick Lindgrens anställning på tidningen ett abrupt 

slut. Den 19 åriga flickan hade blivit gravid. Strömstedt (2003) redogör för hur svår den här 

tiden var för Lindgren eftersom barnafödande utanför äktenskap på den här tiden inte var 

accepterat. Andersen (2014) poängterar att det aldrig var okej att föda barn utanför 

äktenskapet men än mindre när fadern till barnet var den 30 år äldre och gifta Reinhold 

Blomberg, chefredaktören på Wimmerby Tidning. Lindgren fick hjälp att resa till Köpenhamn 

där hon födde pojken Lars. Lasse, som han även kallades, fick bo hos en fosterfamilj under 

tiden som Lindgren arbetade i Stockholm. Hon arbetade som skrivmaskinist innan hon år 

1928 fick tipset att söka anställning på tidningen KAK där Sture Lindgren var chefredaktör. 

Sture Lindgren och Astrid Lindgren gifte sig senare och fick dottern Karin tillsammans 

(Strömstedt, 2003). 

Strömstedt (2003) lyfter fram det faktum att Lindgren själv har beskrivit år 1941 som 

startskottet för hennes författarskap. Det var på vintern som dottern Karin insjuknade och bad 

sin mamma att berätta om Pippi Långstrump, och det gjorde hon. På Karins födelsedag 1944 

fick hon manuskriptet om Pippi Långstrump i födelsedagspresent och samtidigt hade 

Lindgren skickat in en kopia till Bonniers förlag utan framgång. Lindgren lät sig inte slås ner 

utan skrev en ny historia om flickan Britt-Mari och detta manuskript skickades in till Rabén & 

Sjögren som bidrag i en tävling om bästa flickboken. Britt-Mari lättar sitt hjärta vann andra 

pris (Strömstedt, 2003). Samma år hade Rabén & Sjögren en ny tävling och denna gång 

skickade Lindgren återigen in Pippi Långstrump och den här gången med bättre framgång. 

Pippi Långstrump vann första pris och skulle lanseras och ges ut. Lindgrens författarkarriär 

hade äntligen tagit fart (Andersen, 2014). Efter den stora debuten skriver Astrid Lindgren 

ytterligare sex storartade böcker på enbart tre år, bland annat Alla vi barn i Bullerbyn och 

Mästerdetektiven Blomkvist (Strömstedt, 2003).  

Astrid Lindgrens framgångar har ingen ände. Hennes böcker är översatta till inte mindre än 76 

olika språk men Strömstedt (2003) poängterar att storheten aldrig har stigit Lindgren åt 

huvudet. Hela livet bodde hon kvar i den lilla våningen i Vasastan med en levnadsstandard 

som kanske kan anses vara till och med under genomsnittet i Sverige på den tiden. Hon har 

skänkt stora summor pengar till olika föreningar och sin största inversting gjorde hon när hon 

köpte lös sitt barndomshem Näs i Vimmerby. Andersen (2014) och Strömstedt (2003) redogör 

båda för alla de priser och utmärkelser som Lindgren fått under alla år som författare och 

hennes författade verk är många. Efter ett långt och framgångsrikt yrkesliv somnade Astrid 

Lindgren in den 28 januari år 2002 i sin lägenhet på Dalagatan 46. Många människor 
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vallfärdade den dagen till Vasastan i Stockholm för att lägga blommor och tända ljus för den 

berömda författarinnan (Andersen, 2014).  

4.5 Böckerna 

Nedan kommer tidigare forskning och en kort historik om de valda böckerna för studien att 

presenteras. 

4.5.1 Alla vi barn i Bullerbyn 

Att inspirationen till Bullerby-böckerna är hämtad från Astrid Lindgrens egen barndom går 

inte att missta sig om. Detta är inte bara något som Vivi Edström (1992) och Strömstedt 

(2003) skriver om utan har även bekräftats av Lindgren själv under en TV-intervju (Ekholm, 

1988). Likt Edström och Strömstedt poängterar Lindgren att Bullerbyn är fiktion men att 

många delar av det vi kan läsa om i böckerna är ”direkt verklighetsbeskrivning”. Gårdarna 

och byn är inte hämtade ur Lindgrens uppväxt men hur som helst har lekarna, samhörigheten 

och samhället hämtats från Lindgrens uppväxt (Ekholm, 1988).  

Edström (1992) beskriver ingående den lekfyllda vardagen som centrum för Bullerby-

böckerna. I Bullerby-böckerna tar barnen plats och de vuxna är en mycket liten del av 

historien. Finns vuxna med är de ofta goda och kärleksfulla vuxna och lämnar oftast barnen 

ifred. Lisa, som intar berättarrollen, återskapar alla de lekar och all den glädje som finns i 

Bullerbyn och beskriver gärna hur lyckliga alla barnen som bor där är. Böckerna är i första 

hand återberättelser helt utifrån barns erfarenheter (Edström 1992).   

4.5.2 Barnen på Bråkmakargatan 

Likt Bullerby-böckerna berättas Barnen på Bråkmakargatan i jag-form där storasyster Mia-

Maria har berättarrollen. Igen är det barnens erfarenheter och barnen verklighet som visas och 

återskapas. Den största skillnaden på denna bok och andra böcker av Lindgren är att den inte 

utspelar sig på landet. Istället tar historien form i ett modernt samhälle där familjen bland 

annat tar bilen när de ska på utflykt (Edström 1992).  

4.5.3 Mästerdetektiven Blomkvist 

Trilogin om Kalle Blomkvist och hans vänner är de enda deckarna som Lindgren skrivit. 

Edström (1992) skriver att Lindgren ofta har olika deckarinslag i alla sina böcker men på ett 

eller annat sätt så målar hon upp det spännande med hjälp av komiska inslag. Lindgrens bovar 

är ofta en komisk duo som ibland ställer till det för sig själva men detta skiljer sig från 

deckarhistorierna om Kalle Blomkvist.  
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Böckerna om mästerdetektiven Blomkvist är mörkare och hårdare än övriga böcker av 

Lindgren. För första gången används stora kraftuttryck hos vuxna för att minimera barnen, en 

författarteknik för att visa hur hemska skurkarna faktiskt är. Det är inte bara brotten och 

bovarna som är mörkare och mer skräckinjagande utan barnen råkar även ut för fler 

hemskheter än i vanliga fall. I Mästerdetektiven Blomkvist blir Kalle tillsammans med sina 

bästa vänner Anders och Eva-Lotta vid ett tillfälle inlåsta med vetskapen att de kanske 

kommer dö där inne. Detta är ovanligt för att vara Lindgren (Edström 1992).  

4.5.4 Om genus i Astrid Lindgrens verk 

Edström (1992) påpekar flera gånger att den manliga och kvinnliga stereotypen ofta 

förekommer i Lindgrens böcker. Rollerna att vara man och kvinna är tydliga såväl när det 

gäller vuxna som barn. Edström (1992) menar att sysslorna formas av tidens mönster men att 

böcker som Alla vi barn i Bullerbyn, Madicken och Emil i Lönneberga, där fiktionen nästan är 

verklighet, nästan aldrig överskrider könsroller som fanns på den tiden. Trots detta poängterar 

Edström (1992) även att det finns normöverskridande karaktärer som inte formar sig efter 

könstereotypiska företeelser. Dessa karaktärer är oftast kvinnor som på ett eller annat sätt 

bryter mot den kvinnliga roll de borde leva upp till. Exempel på detta menar Edström (1992) 

är Lovis (Ronja Rövardotters mamma) och Eva-Lotta (Kalle Blomkvists kompis). Lovis 

överröstar ofta sin make och hans rövargäng och styr och ställer med dem som hon vill och 

som det passar henne, vilket inte överensstämmer med den tidens könsnormer. Eva-Lotta är 

en ”pojk-flicka”. Hon leker med pojkar och är precis lika modig som en pojke fast att hon 

egentligen, ändå, är en flicka. Edström (1992) skriver att Eva-Lotta fungerar som en hjältinna 

och prinsessa på samma gång. Hon är modig och självständig men eftersom hon är flicka är 

det även okej att börja gråta eller hamna i knipa utan att vi som läsare finner det konstigt. 

5. Resultat 

Här nedan kommer analysens resultat att redovisas. Resultatet för varje enskild bok kommer 

att presenteras under respektive titel. En kort resumé samt det analysen visat kommer att 

presenteras. Resultatet är även uppdelat i kategorierna manligt och kvinnligt under varje bok. 

Kategorin manligt och kvinnligt förekommer även under två av böckerna, detta för att det 

uppstod svårigheter att redogöra könsroller och genusnormer i situationer där de båda 

biologiska könen samspelade. 
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5.1 Alla vi barn i Bullerbyn 

Alla vi barn i Bullerbyn är en av Astrid Lindgrens första böcker och kom ut redan 1946. 

Bokens berättare är Lisa, 7 år, som bor i Mellangården i den lilla byn Bullerbyn. Att Lisa är 

en flicka markerar Lisa klart och tydligt redan under bokens första stycke på följande sätt: 

”Jag heter Lisa. Jag är flicka, det hörs förresten på namnet.” (s. 7). Att det är just flickan Lisa 

som är berättaren kan ha en viss påverkan på den empiri som kommer att redovisas nedan, 

men på vilket sätt detta påverkar kommer att tas upp först senare. I byn finns det tre gårdar: 

Norrgården, Mellangården och Sörgården. I Norrgården bor syskonen Britta och Anna, i 

Mellangården bor Lisa tillsammans med sina bröder Lasse och Bosse och i Sörgården bor 

Olle. I Alla vi barn i Bullerbyn får vi läsa om dessa barns vardag som präglas av arbete och 

lek. Vi får läsa om Lisas sjunde födelsedag, om den gången då Olle fick en hund, om när alla 

barnen sov på höskullen och mycket, mycket mer. Boken är uppbyggd av korta episodavsnitt 

där kapitlen inte är beroende av varandra. 

5.1.1 Manligt 

Den manliga rollen i Alla vi barn i Bullerbyn är en man som faller in i de stereotypiska 

könsrollerna. Han är händig, han arbetar, han är också dominant, bråkig och slarvig. 

De manliga rollerna i boken är först och främst barnen som bor i Bullerbyn. Det är Lasse, 

Bosse och Olle men de har även sällskap av skomakare Snäll, farfar och de olika papporna på 

gårdarna. Alla dessa karaktärer formar på ett eller annat sätt den manliga könsrollen som 

gestaltas i boken. Den starkaste manliga karaktären som framträder är Lasse. Lasse beskrivs 

som en bråkig/busig och dominant pojke. Lasse bestämmer oftast inte bara vad barnen i 

Bullerbyn ska leka utan även hur lekarna ska gå till. Även om termen pojkar(na) används ofta 

där karaktärsbeskrivningar innefattar Lasse, Bosse och Olle så beskrivs Lasse tydligare som 

person och är oftare omtalad som en egen person än Bosse och Olle. Nedan följer några 

exempel på när Lasse karakteriseras som dominant: 

– Tycker ni jänterna ska få va med, sa Lasse till Bosse och Olle. 

– Tja, vad tycker du själv, sa dom, för dom ville nog först höra, vad Lasse tyckte. Och Lasse 

sa, att vi kunde få vara med (s. 85). 

– Vi skenar till Kristin i Lövnäset, sa Lasse. Vi gör nästan jämt, som Lasse säger, och det 

gjorde vi nu också (s. 37). 
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Sen lekte vi indianer där i kojan. Lasse var hövding och hette Starka Pantern […] och jag 

Sluga Räven. Jag skulle ha velat heta nånting bättre, men det fick jag inte för Lasse (ss. 85-

86). 

Lasses dominanta sida innebär att han bestämmer om lekarna som alla barnen deltar i. Han 

bestämmer vem som får vara med och på vilka villkor. Vidare gör han en tydlig skillnad på 

manligt och kvinnligt, bland annat om lekarna passar flickor eller inte. Vid ett tillfälle hittar 

pojkarna på ett hemligt språk som flickorna inte får delta i. När flickorna konfronterar 

pojkarna om vad som sägs händer följande: ”[...]och då sa Lasse, att det var ett särskilt språk, 

som bara pojkar förstod. Det var alldeles för svårt för flickor, sa han” (s. 36). Lasse har 

bestämt att det hemliga språket ska stanna hos pojkarna och hans försvar handlar om att 

flickorna i alla fall inte skulle förstå det.  

En generell markering som görs är att pojkar är slarviga. Detta påtalas bland annat i samband 

med skolsituationer där pojkarna kladdar i böckerna och hellre önskar att skolan är inställd 

eller stängs än att gå dit och lära sig något. Detta påtalas även i samband med att Lisa berättar 

hur barnen ofta är och hälsar på Anna och Brittas farfar där de bland annat får läsa tidningen 

högt för honom eftersom han är nästan blind. Då beskrivs situationen på följande sätt: ”Ibland 

läser pojkarna för honom. Fast han tycker bättre om, när Britta och Anna och jag gör det, för 

pojkarna slarvar iväg och hoppar över en del annonser och sånt.” (s. 52). En annan generell 

markering som beskrivs är att pojkar är bråkiga och stökiga. De kan inte hålla rent omkring 

sig och de anses vara bråkiga och retas ofta. Boken inleds med att Lisa gör en kort 

presentation av sig själv och sedan beskriver hon kortfattat hur byn ser ut för att sen berätta 

om alla barn som bor i Bullerbyn. Under den här tiden uttrycker Lisa tydligt att pojkar är 

bråkiga och detta i samband med att hon beklagar sig för att inte ha någon syster. 

”Pojkar kan inte ha några hemligheter.” (s. 55). Att pojkar inte kan ha några hemligheter är 

något som flickorna är övertygade om. Citatet ovan är en kapitelrubrik. Rubriken inleder ett 

kapitel som handlar om hemligheter och som vi kan utläsa kan inte pojkar, enligt Lisa, ha 

några hemligheter. Pojkarna och flickorna har varsin hemlighet. Flickorna har hittat rika 

smultronsnår, närmare bestämt 17 stycken, och pojkarna får inte veta var de finns. Pojkarna 

har i sin tur gjort grottor i höet uppe på höskullen och vill inte tala om var grottorna finns. Till 

slut avslöjas pojkarnas grottor eftersom de röjer ledtrådar som gör att flickorna kan finna dem 

men smultronställena förblir hur som helst en hemlighet. För att skipa rättvisa avslöjar 
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flickorna några smultronställen men de allra bästa behåller de för sig själva och om det säger 

Lisa: ”Det är vår hemlighet, och vi ska aldrig, aldrig, aldrig tala om det för någon” (s. 62).  

Olle benämns ofta tillsammans med de övriga pojkarna som slarvig, bråkig och så vidare. 

Men han markeras även som en normbrytande pojke. Lisa berättar vid ett tillfälle om Olles 

milda attityd gentemot flickor och hur han minsann inte alls bryr sig om han leker med flickor 

eller pojkar. Hon beskriver denna egenskap i förhållande till hur andra pojkar är och hon 

jämför hans normbrytande närmande och beskriver det som en skillnad i förhållande till det 

normala. 

Vardagen i Bullerbyn handlar i första hand om barnen som lever där vilket medför att de 

vuxnas roll inte tar särskilt stor plats. Vidare finns det inte många vuxna presenterade och de 

vuxna som visas är främst kvinnor. Alla gårdarna har två föräldrar, en mamma och en pappa, 

men i Norrgården bor även Britta och Annas farfar. Papporna i byn har en undanskymd plats i 

historien. Mellangårdens fadersgestalt omtalas mest på grund av att Lisa har berättarrollen 

medan pappan i Norrgården inte nämns alls. Olles pappa presenteras kort i ett kapitel, när 

Olle, tack vare sin pappa, får ta över skomakare Snälls hund. Skomakare Snäll är en arg man 

som alla barnen i Bullerbyn är rädda för. Den gamla skomakaren har en hund som han 

vanvårdar och som till slut blir Olles alldeles egna hund. Vid ett tillfälle hamnar barnen i ett 

förfärligt snöoväder på väg hem från skolan, som ligger i grannbyn. De är trötta och det börjar 

bli mörkt när de till slut når Skomakare Snälls stuga. Lasse bestämmer att de ska gå in där, 

istället för att fortsätta vidare. Snäll beskrivs som en argsint fyllegubbe som avskyr barn. När 

barnen kommer i nöd och knackar på får de stiga in i stugan men de får ingen mat. Istället får 

de se på när Snäll äter smörgås och dricker en varm kopp kaffe.  

5.1.2 Kvinnligt 

Den kvinnliga rollen gestaltas i Lindgrens Alla vi barn i Bullerbyn som försynt, 

tillbakadragen, duktig och ordningsam. Flickornas lekar är ofta direkta kopior av 

vuxenvärldens rollspel mellan barn och vuxna och mellan vuxna och vuxna. De vuxna 

kvinnorna arbetar flitigt med typiska kvinnliga sysslor. Främst är barnen de starka 

frontfigurerna i historien men de delar de kvinnliga rollerna tillsammans med bland annat 

pigan Agda, mammorna och barnens skolfröken.  

Flickorna i Bullerbyn är duktiga, artiga och omhändertagande barn. Deras lekar handlar om 

familjelivet där de tar hand om påhittade barn och fostrar dem till goda medborgare. De själva 

spelar de vuxna och konstruerar leken efter de intryck vuxenvärlden givit dem. I sina lekar är 
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barnen artiga, duktiga vuxna som tar hand om sina barn samtidigt som de upprätthåller ett helt 

hushåll. Lisa och de andra flickorna i Bullerbyn vet mycket väl hur de i framtiden förväntas 

leva sina liv. Detta visas tydligt när Lisa berättar om Lasses, Bosses och sina egna 

framtidsplaner. Lasse planerar att bli ingenjör, Bosse kanske ska bli indianhövding eller 

lokomotivförare medan Lisa säger: ”Jag vet inte riktigt, vad jag ska bli. Kanske en mamma. 

För jag tycker om små, små barn. Jag har sju stycken dockor, som jag är mamma åt” (s. 13). 

Här ser vi hur Lisas framtidsplaner enbart sträcker sig så långt samhället förväntar sig av 

henne. Hon kan bli mamma, för det är hon bra på – det kan hon.  

Vidare finns även ett exempel på när Lisa visar att hon tycker det är konstigt hur mamma gör 

skillnad på flickor och pojkar och vad som passar en flicka och en pojke. Pojkarna kommer 

vid ett tillfälle på att de ska sova på höskullen och detta vill så klart flickorna också pröva på. 

Lisa frågar sin mamma om lov och när mamma då svarar att flickor inte borde sova på 

höskullar säger Lisa ifrån och markerar tydligt att det vore väl konstigt om inte flickor, likväl 

som pojkar, fick ha lika roligt. 

Mellangården har en jungfru som heter Agda och hon arbetar ofta tillsammans med Lisas 

mamma. De sköter tillsammans de sysslor som passar kvinnorna. Ett exempel är under julen 

där de båda står i köket och stökar: ”Hemma hos oss höll mamma och Agda på och gjorde 

julkorven, och det var så stökigt överallt” (s. 105). Ett kapitel i boken berättar om den gången 

när Lisa fick ett nytt rum och senare i boken förklarar Lisa hur hon ibland får hjälp av just 

Agda med att städa och hålla ordning. Lisas mamma säger att det är viktigt att Lisa håller 

ordning och reda på sitt rum och Lisa tar uppgiften på stort allvar och storstädar ofta. Om hon 

skulle glömma bort att städa kallar mamma henne för slarvlisa. 

En annan kvinna som barnen möter är Kristin i Lövnäset. Under ett ruskigt åskoväder tar 

barnen skydd hemma hos henne. Lisa berättar för oss att hon är en snäll gammal gumma som 

kan liknas vid en farmor och barnen har varit där många gånger, eftersom hon är så snäll. 

Under ovädret tänder Kristin i Lövnäset eld i öppna spisen, hon kokar kaffe åt dem och bakar 

rån över elden. Kristin har även fått tre kattungar som hon inte kan ta hand om och dessa får 

barnen i Bullerbyn ta hand om, en kattunge till varje gård. 

5.1.3 Manligt och kvinnligt 

Ett tydligt exempel där skillnaden mellan de kvinnliga och manliga sysslorna visas är under 

en kort situation där Lisa berättar hur hennes nya rum kom till. Exemplet visar hur de manliga 

sysslorna handlar om snickeri och ett mer kroppsligt påfrestande arbete medan de kvinnliga 
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sysslorna enbart handlar om tyger och sykonster som inte är lika påfrestande för kroppen. 

”Pappa hade trollat dit tapeterna [...] och mamma hade trollat dit gardinerna för fönstret. 

Pappa hade stått nere i snickarboden om kvällarna och trollat fram en byrå och ett runt bord 

och en hylla och tre stolar [...]. Och mamma hade trollat fram trasmattorna [...].” (s. 19). 

Exemplet visar hur de manliga och kvinnliga sysslorna skiljer sig åt - de är stereotypiska. 

Mannen har gjort sysslorna som inte bara behöver mer kraft och styrka utan har även gjort de 

sysslor som länge varit stereotypiska för mannen. Han arbetar inte med tyger eller inredning. 

Han snickrar och tapetserar och skapar rummets möbler och material medan kvinnan intar 

rollen som inredare. Lisas mamma syr och inreder rummet med mjuka textilier. 

Dessa könsstereotypiska sysslor visar även barnen prov på under en senare del av boken. 

Eftersom det i Bullerbyn bara bor sex barn finns där ingen skola så barnen får istället gå till en 

skola i grannbyn. En dag när barnen kommer fram till skolan är den stängd. Eftersom det inte 

finns telefon i Bullerbyn har inte barnen fått reda på att fröken är sjuk och att skolan är 

inställd för dagen. Barnen vet att fröken bor på skolans övervåning och går upp dit för att se 

om fröken är hemma. När de hittar henne sängliggande är alla överens om att de måste hjälpa 

henne med mat och hushållets sysslor. Nu börjar könsrollerna segregeras. Pojkarna och 

flickorna tar genast ansvar för olika delar i hushållet: ”Pojkarna sprang efter ved, och Britta 

eldade i spisen och satte på tevatten. Jag sopade golvet och ristade Frökens kuddar, och Anna 

dukade en bricka.” (s. 89). Flickorna arbetar innanför husets väggar med att göra kökssysslor 

och städar medan pojkarna går ut för att hämta ved. Efter en stunds arbete tröttnar pojkarna på 

att hjälpa till och går istället ut och leker medan flickorna gladeligen fortsätter att städa och 

hjälpa fröken i hennes hem. 

5.2 Barnen på Bråkmakargatan 

Lindgren skrev Barnen på Bråkmakargatan år 1958. Boken handlar om en familj med tre 

barn som bor i ett trevligt bostadsområde. Barnen är storebror Jonas, Mia-Maria och 

lillasyster Lotta. Det är Mia-Maria som berättar om alla roligheter som 

Bråkmakargatanbarnen är med om men främst återspeglar hon vad hennes lillasyster Lotta tar 

sig för. Även här är det en flicka som återskapar historien för oss. Vi får bland annat följa med 

familjen när de hälsar på mormor och morfar och när barnen besöker sin snälla granne Tant 

Berg. 

Analysen visar att boken Barnen på Bråkmakargatan inte följer samma mönster som de två 

andra i min undersökning Det syns en tydlig skillnad på fokus och upplägg mellan denna bok 
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och de övriga två. I Barnen på Bråkmakargatan finns ett större fokus på att beskriva 

skillnaden mellan barn och vuxna samt att beskriva syskonrelationer. Kapitelboken är 

utformad som korta avsnitt som visar vad Lotta hittar på och alla konstigheter som hon gör. 

Beskrivningarna är kortare och inte lika detaljrika vilket resulterar i en innehållsfattigare bok 

på ett vis. Berättandet har inte som syfte att beskriva familjen och hushållet i relation till 

varandra utan istället att tydliggöra allt som Lotta tar sig för som syskonen tycker är lite udda. 

De vuxna har ofta en mindre framträdande roll, de tar inte stor plats i historien och 

personbeskrivningar förekommer inte. Detta medför att boken inte innehåller lika stor mängd 

av genus- och könsroller som de andra böckerna men det finns ändå en del analysresultat att 

redogöra för. Likt Alla vi barn i Bullerbyn är boken uppbyggd av korta avsnitt och händelser. 

Kapitlen bygger inte på varandra utan berättas som självständiga helheter.  

5.2.1 Manligt 

De manliga rollerna är få, närmare bestämt tre stycken (med undantag för Lottas kusiner som 

omnämns kort i ett kapitel). Dessa tre är storebror Jonas, Lottas pappa och morfar. Jonas har 

en stor roll i boken, likaså pappa, medan morfar är en bifigur som enbart finns med i ett fåtal 

kapitel. Den manliga könstereotypen är inte självklar i Barnen på Bråkmakargatan.  Det finns 

korta fragment som visar på skillnader mellan mannen och kvinnan.  

Lottas pappa är en arbetande man, men vad han arbetar med återger inte Mia-Maria. Vid ett 

tillfälle får vi veta att barnen ibland skojar med sin far och gömmer sig i hallen när han 

kommer hem från jobbet, för att sedan skrämma honom. Varför jag valt att redovisa detta i 

min analys är för att motpolen – Lottas mamma – inte arbetar. Hon är hemmafru, hon 

uppfostrar barnen och lagar mat. 

5.2.2 Kvinnligt 

De kvinnliga rollerna är något fler, även om de tre barnen på Bråkmakargatan är i fokus och 

oftast inte samspelar med vuxna. Vi har Lotta själv, storasyster och berättare Mia-Maria, 

mamma, mormor, tant Berg och Majken. Tant Berg är familjens snälla granne och Majken 

arbetar för mormor och morfar. 

Som beskrivits ovan har Lottas mamma en tydlig roll som hemmets fasta hand. Vi kan inte 

utläsa att hon har ett arbete utan är hemma för att värna och ta hand om barnen. Majkens roll 

faller också in i ett typiskt kvinnligt mönster.  Hon arbetar för mormor och morfar som piga, 

eller hemhjälp som Mia-Maria förklarar. Hennes sysslor är att städa och laga mat, och när 

barnen är på besök tar hon även hand om dem. 
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Tant Berg är den snälla tanten som bor granne med familjen och barnen är ofta där på besök. 

Mia-Maria beskriver tant Berg så här: ”Tant Berg är den snällaste som finns.” (s. 40). Barnen 

tycker om Tant Bergs sällskap och ofta får de godsaker hemma hos henne. De leker ofta där 

och har hemskt roligt. Vid ett besök lagar tant Berg våfflor åt dem som de gladeligen äter upp. 

5.2.3 Manligt och kvinnligt 

Den tydligaste situationen där könsrollerna är givna och aldrig överskrids är när barnen leker. 

Ofta leker de olika rollekar där karaktärerna avspeglar delar av vuxenvärlden som barnen 

känner väl till. Ett exempel på detta är när barnen ska leka doktor och rollerna i leken ingår i 

de könsmönster som förväntas av dem. Jonas är doktor medan Mia-Maria är sjuksyster (Lotta 

är minst och får agera patient). Ett annat exempel när barnen väljer att leka enligt typiska 

karaktärsroller är när de ska återskapa sagan om Rödluvan. Lotta är Rödluvan, Mia-Maria är 

mormodern och Jonas är jägaren. Sagan som är väl känd följer detta mönster, det är en liten 

flicka som är på väg till sin gamla mormor i skogen och jägaren som kommer och räddar dem 

ur knipan är man. Att barnen inte överskrider sagorollerna kan vara på grund av sagans 

uppbyggnad men att doktorn måste vara man är inte lika självklart. 

5.3 Mästerdetektiven Blomkvist 

År 1946 släpptes den första boken om Mästerdetektiven Kalle Blomkvist. Mästerdetektiven 

Blomkvist handlar om Kalle Blomkvist som bor i den lilla staden Lillköping, han är 13 år och 

drömmer om att bli en känd detektiv en dag. Det är även Kalle som är berättare och denna 

könsliga skillnad av berättarkaraktärer kommer att diskuteras senare. Han har fortfarande inte 

löst några större mysterier eller satt några bovar i fängelse när historien börjar och ingen tar 

hans detektivdrömmar på allvar. Skillnad blir det när Eva-Lottas mammas kusin kommer på 

oväntat besök en dag. Kalle är övertygad om att farbror Einar är en otäck skurk och efter 

noggrant detektivarbete börjar mysterierna hopa sig. Mästerdetektiven Blomkvist är en 

intrigberättelse och skiljer sig på det viset från mina övriga exempel. Boken har en 

genomgående historia och bygger inte på korta oberoende episoder.  

De vuxna karaktärerna som på ett eller annat sätt medverkar under historiens gång med en 

något större roll är i första hand skurkarna. Föräldrarna till Eva-Lotta, Anders och Kalle finns 

men har ingen framträdande roll. De omnämns enbart för det mesta, men Kalles pappa och 

Eva-Lottas mamma har även korta repliker och tar plats i samspel med barnen, om än ytligt. 

Andra vuxenroller är poliser, Fredrik med Foten – Lillköpings omtalade alkoholist – och 

farbror Einar, alla män. I historien finns även tre andra barn med, även de av det manliga 

könet: Sixten, Benka och Jonte. 
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5.3.1 Manligt 

De manliga karaktärerna är dominerande i boken om Kalle Blomkvist men de är inte alltid 

könsstereotypiska. Pronomina benämns som honom eller han i situationer där det inte är 

självklart att vi kan förvänta oss att det är en man och på så vis dras vissa slutsatser om det 

manliga könet. Ett exempel på detta är när Kalle förbarmar sig över polisernas dåliga arbete 

och poängterar att: ”De [polisen] kände inte igen en mördare, om de också snavade på 

honom.” (s. 7). Antagandet som Kalle gör är att om polisen faktiskt skulle snava över en 

mördare, så är mördaren, självklart, en man.  

Som alltid handlar Lindgrens böcker om barn och deras lekar och även i Kalle Blomkvist har 

barn den stora ledarrollen. I Mästerdetektiven Blomkvist berättas det om sex barn som leker 

tillsammans och av dessa barn är en flicka och resterande fem är pojkar. Pojkarna överskrider 

inte de stereotypiska könsrollerna utan beter sig i enlighet med stereotyperna. Likt boken om 

barnen i Bullerbyn är pojkarna retsamma men ingen tendens av dominans eller slarvighet 

redovisas.  

Männen i Mästerdetektiven Blomkvist delar på rollbesättningen och det finns män i 

huvudrollerna likaväl som i bakgrunden. Farbror Einar delar huvudrollen tillsammans med 

barnen. Kalles pappa, poliskonstapel Björk och Fredrik med foten delar på de vuxna manliga 

birollerna.  

Även om farbror Einar är huvudrollsinnehavare i boken finns ingen tydlig personbeskrivning. 

Den beskrivning som målas upp ingår i Kalles detektivarbete där farbror Einar beskrivs som 

en lömsk och underlig typ, vilket också visar sig stämma. Einar, och två kompanjoner – även 

dessa manliga – är skurkar och har tillsammans rånat en juvelerarbutik. På så vis gestaltas 

även karaktärerna med en misstänksam ton där Kalle lägger in sina detektivvärderingar i 

utseenden och beteenden. De ska inte förskönas utan är banditer och beskrivs i enlighet med 

det också. Andra manliga karaktärer som även de ingår i kategorin otrevliga män är Fredrik 

med Foten och Anders pappa. Fredrik med foten är Lillköpings ökände alkoholist som varje 

kväll står utanför garveriet och berättar historier, för vem som än vill lyssna. Vad beträffar 

Anders pappa får vi veta att Anders tydligt ser skillnad på sin egen pappa och till exempel 

Eva-Lottas pappa. Eva-Lottas pappa är bagare och serverar ofta barnen bullar och saft. 

”Visserligen sa farsan titt och tätt: Nu ska ni få se på andra bullar. Men då menade han aldrig 

vetebröd, då menade han smörj!” (s. 48). På detta sätt återberättar Anders i korta drag den 

vardag som han lever i. Ett annat exempel är när Anders inte vill gå hem en eftermiddag för 
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han har smutsat ner sin nytvättade tröja, och han vet med säkerhet sen innan att det inte 

kommer att gå obemärkt förbi. Kalle förklarar att Anders bor i de fattiga kvarteren där han 

tillsammans med många syskon delar på ett rum och kök. Kalle menar att Anders därför trivs 

så bra hemma hos Kalle där det finns både plats och ordentligt med mat och att han ofta 

kommer på besök 

5.3.2 Kvinnligt 

Den stora kvinnliga rollen i boken om Kalle Blomkvist är utan tvekan Eva-Lotta. Eva-Lottas 

mamma har en liten roll i historien men tar plats utan ytterligare personbeskrivningar och har 

enbart fåtalet repliker. Eva-Lotta är en av Kalles bästa vänner och de leker för det mesta 

tillsammans med Anders. Eva-Lotta kan beskrivas som en normbrytande karaktär eftersom 

hon flera gånger gestaltas som en atypisk flicka. Ibland påpekar Kalle att hon till och med är 

mer lik en pojke än en flicka och att hon ibland är tuffare än flickor och pojkar. Samtidigt 

påvisas även Eva-Lottas mer flickaktiga sida många gånger. Eva-Lotta är en självständig 

flicka som många gånger gör saker som Kalle beskriver som normbrytande. Kalle beskriver 

Eva-Lotta så här ”Hon var förresten inte den, som drog sig, när det gällde något skojigt. Hon 

var lika djärv och snabb som någon pojke.” (s. 20). Vid ett tillfälle klättrar Eva-Lotta, Anders 

och Kalle upp i träställningarna runt stadens vattentorn och när konstapel Björk ber barnen att 

omedelbart klättra ner därifrån sätter sig Eva-Lotta längst ut på en planka och ber konstapel 

Björk att komma upp och hämta dem istället. Kalle och Anders klättrar ner vid tillsägelse 

medan Eva-Lotta sitter kvar. Då säger Anders: ”- För nog var det väl bra modigt, sa Anders, 

att hon vågade säga sådär till en polis. Det skulle inte många jänter ha gjort. Inte många 

grabbar heller för den delen!” (s. 21). På detta sätt gestaltas Eva-Lotta som den flicka som 

bryter de typiska mönster som Kalle och Anders anser vara manligt och kvinnligt. Det finns 

även tillfällen då Eva-Lotta lever efter de kvinnliga normer och uppföranden som förväntas av 

henne.  

När intrigerna drar ihop sig får barnen reda på att farbror Einar gömt sitt stöldgods i den 

gamla borgen i utkanten av Lillköping. De besöker borgen och letar fram stöldgodset som 

visar sig vara massvis med vackra juveler. Vid upphittandet av juvelerna klär sig Eva-Lotta i 

alla de vackra diamanterna och utbrister: ”- Å, så underbart! Är jag inte som drottningen av 

Saba? Den som hade en enda endaste liten ring åtminstone!” (s. 117) Varpå Anders svarar: ”- 

Ja, se fruntimmer, sa Anders.” (s. 117). Här återställs genus- och könsmönstren. Eva-Lottas 

kvinnliga sida tar överhand när hon ser alla vackra diamanter och Anders kommenterar 

hennes beteende som typiskt kvinnligt. Vidare finns ytterligare ett exempel när Anders och 
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Kalle inte riktigt förstår sig på Eva-Lottas beteende och då drar slutsatsen att det måste bero 

på att hon är av det motsatta könet. Barnen stängs vid ett tillfälle inne i den gamla borgen och 

lämnas ovetande om de någonsin ska komma ut därifrån. Till slut hittar de en väg ut och då 

börjar Eva-Lotta gråta hysteriskt. ”Jänter är bra konstiga, tänker Kalle och Anders. Förut, nere 

i källaren, där grät hon inte, men nu, när alla är över, då sprutar hon som en fontän.” (s. 146). 

Här frångår Eva-Lotta den annars hårda fasaden som bättre passar en pojke än en flicka. Hon 

blir så lättad att hon börjar gråta. Denna blödighet kan ses som ett utmärkande drag för 

kvinnligt beteende.  Senare svimmar även Eva-Lotta av utmattning efter den tuffa natten i 

borgen och av alla intriger och äventyr vilket Anders och Kalle inte gör. Även om de utstått 

precis samma saker verkar deras mentalitet vara en aning hårdare än Eva-Lottas.  

Avslutningsvis är det viktigt att analysera om inte Eva-Lottas personlighet är vad som gör att 

pojkarna tycker om att umgås med henne. Om det är slumpen som avgjort om de tre vännerna 

är kamrater är inget vi kan svara på, men att Eva-Lotta flera gånger imponerar på Anders och 

Kalle samt Sixten, Benka och Jonte är inget som borde bortses ifrån. De två gängen leker ofta 

tillsammans och mellan dem utspelas ett seriöst krig om rosen där Kalle, Anders och Eva-

Lotta är riddare av den vita rosen och Sixten, Benka och Jonte är riddare av den röda rosen. 

Kalle förklarar vid ett tillfälle att även om Sixten ofta retas med Eva-Lotta på grund av hennes 

kön så är hon lika accepterad som någon annan av dem. Hon är en fullfjädrad medlem av den 

vita rosen som de båda andra och behandlas inte som en skör, duktig flicka under tiden som 

leken utspelar sig.  

5.4 Avslutande jämförande analys 

Nedan kommer de tre böckerna redovisas i förhållande till varandra och likheter och 

skillnader mellan dem kommer att presenteras. Avsnittet kan ses som en sammanställning av 

det som redan presenterats. 

De tre böckerna har gemensamt att barn berättar historien, det är ett jag-perspektiv där jaget 

skapar och berättar historien. I mina undersökta böcker intas berättarrollen av två flickor och 

en pojke i varierande åldrar. Deras berättande utgår från deras eget perspektiv där de blott 

återskapar vad som händer i deras liv. Lisa, Mia-Maria och Kalle har alla starka åsikter och 

framhäver dem tydligt under historiens gång och ibland finner jag det svårt att definiera vad 

som är menat som karaktärernas personliga åsikter och vad som är en beskrivning av den 

tiden som böckerna utspelar sig i. 
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De tre böckerna har även gemensamt att vuxna inte finns i centrum och tar ingen plats i 

historien. Böckerna är helt och hållet baserade på barn och på barns liv. Alla böcker 

presenterar vuxna som finns i barnens närhet men oftast har de ingen speciell påverkan på 

historien. Vissa könsstereotypiska mönster har kunnat utläsas med hjälp av barnens 

återberättande av vad de vuxna i deras närhet tar sig för. 

Som nämnts tidigare finns det skillnader mellan alla tre böckerna när det kommer till 

berättartekniker och böckernas struktur. Alla vi barn i Bullerbyn och Barnen på 

Bråkmakargatan har båda gemensamt att böckerna är episodiska kapitelböcker där de olika 

kapitlen kan ses som självständiga och inte som en fortsättning på föregående avsnitt. 

Självklart är historien fortlöpande genom boken men kapitlen behandlar alltid en ny händelse. 

Detta i kontrast till boken om Kalle Blomkvist som är en intrigberättande text som måste läsas 

från pärm till pärm där alla kapitel hör ihop och spinner vidare på föregående kapitel. Alla vi 

barn i Bullerbyn och Mästerdetektiven Blomkvist har likheter i berättartekniken. Böckerna är 

mera beskrivande och målar upp en bild för läsaren av miljöer och människor.  Barnen på 

Bråkmakargatan är mer kortfattad och handlar främst om att återskapa Lottas bravader och 

upptåg snarare än att beskriva livet barnen lever på Bråkmakargatan.  

Alla böckerna innehåller få normbrytande karaktärer. Eva-Lotta utgör den i särklass största 

normbrytande faktorn. Olle har även ett normbrytande beteende men generaliseras i första 

hand som en av pojkarna. De vuxna som finns har typiska könsliga normer och beteenden och 

skiljer sig inte från det som anses stereotypt. Tydliga tecken på detta är till exempel Lisas 

föräldrar som fördelar sysslorna i hushållet efter traditionella könsroller eller det faktum att 

Mellangården och Lottas mormor och morfar båda har pigor som uträttar typiska kvinnliga 

sysslor. I Lottas familj är det fadern som arbetar medan mamma är hemma med barnen och 

även detta kan ses som en typisk könslig uppdelning. I Alla vi barn i Bullerbyn och Barnen på 

Bråkmakargatan är barnens lekar ett centralt innehåll i historien och när vi ser till lekarna 

utformas även de efter könsliga mönster. Flickorna i Bullerbyn leker rollspel där de kan vara 

vackra damer eller duktiga mammor och på Bråkmakargatan har rollspelen givna roller där 

man spelar man och kvinna spelar kvinna. 

Ett annat mönster relaterat till kön är det faktum att böckerna kantas av snälla, 

omhändertagande tanter. Lotta har en mycket omtyckt och snäll granne, Tant Berg, och Lisa 

berättar om den snälla tanten Kristin i Lövnäset. Båda tanterna har ett varmt inbjudande hem 

och bjuder alltid barnen på något gott att äta. Kontrasten blir extra tydlig genom att böckerna 



Cecilia Tönnberg 

30 

 

även kantas av arga och fulla män. Skomakare Snäll är en otrevlig alkoholist som barnen i 

Bullerbyn är rädda för och även om Fredrik med foten inte är otrevlig där han står på gatorna i 

Lillköping så är även han en alkoholist. Anders pappa beskrivs inte som alkoholist men han 

målas ändå upp som en otrevlig man. 

6. Diskussion 

Diskussionen kommer att vara ett redskap för att belysa min empiri i relation till tidigare 

forskning. Detta för att kunna dra eventuella slutsatser om den inverkan Lindgrens litteratur 

kan ha på elever som lever i dagens samhälle. Diskussionen kommer belysa hur ett 

litteraturdidaktiskt arbete i skolan skulle kunna utnyttja litteratur likt den som jag använt i min 

undersökning.  

Den historiska aspekt som jag haft under arbetet av den här uppsatsen är av yttersta vikt för att 

dels ge rättvisa åt Astrid Lindgren och dels också för att utan den hade kanske inte skillnader 

mellan böckerna och nutiden uppmärksammats. De könsnormer som skildras i böckerna är 

ibland förlegade och det är just därför som det är viktigt att de jämförs med de könsnormer 

som finns idag och de könsnormer som vi än strävar efter.  

6.1 Berättarrollens inverkan 

Det är av yttersta vikt att presentera skillnaderna i berättarrollen och berättartekniken som 

något essentiellt för analysen. Vem som berättar historien menar jag har en klar inverkan på 

hur människorna i deras omgivning presenteras och gestaltas. Hur hade Bullerbybarnen 

målats upp om det istället vore Lasse eller Olle som berättat historien? Hur hade Kalle och 

Anders gestaltats om Eva-Lotta varit berättaren? Frågor som dessa är svåra att besvara men 

bör ändock lyftas fram.   

Lisa har en stark personlighet med många åsikter som främst handlar om hennes äldre bröder 

och specifikt om Lasse. De biologiska könsskillnaderna och det sociala genusskapandet gör 

sig påminda när Lisa ska berätta om barnens alla upptåg. Lasses dominanta sida går inte att ta 

miste på, men var tar fakta vid och när slutar Lisas personliga åsikter att spela roll? Självklart 

står Lindgren som ansvarig för all den text och skrift som böckerna innefattar men det kan 

ändå vara viktigt att poängtera skillnaden i barnens dialoger och olika miljö- och 

personbeskrivningar. Barnens åsikter om varandra, som på ett eller annat sätt framkommer 

vid lekar eller i dialoger, kan förklaras som just åsikter och inte ett fast stereotypiskt mönster. 

Att Lisa tycker pojkar är slarviga, bråkiga och att de inte kan hålla hemligheter är inget som 
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egentligen bevisar hur pojkar är. Likt det Connell (2009) uttrycker om hur barn vet vad som 

förväntas av dem i genussammanhang och hur ett riktigt normbeteende uppmuntras medan 

normbrytande mönster inte uppskattas kan Lisa och barnen i Bullerbyn falla in i mönster som 

de vet passar efter deras kön. Jag menar att Lisas åsikter anpassar sig efter de könsnormer som 

hon vet passar sig. Pojkar mot flickor är vanligt förekommande och i Bullerbyn är detta inget 

undantag. På grund av detta menar jag att historien hade haft skillnader om Lisa inte varit 

berättare. Om istället Lasse och Olle berättat historien hade deras åsikter varit dominerande. 

Att Lasse och Olle skulle ha beskrivit sig själva som bråkiga, slarviga och dominanta är inte 

rimligt utan istället skulle beskrivningar av flickorna på det sätt som de ansett riktigt 

förekommit. Med tanke på att Lindgren själv beskrivit sin barndom på Näs som en jämställd 

lekplats där ingen skillnad gjordes på flickor och pojkar kan det tyckas konstigt att det i 

Bullerbyn finns sådana tydliga skillnader. Mer likvärdig med Lindgrens egen 

barndomsbeskrivning är historien om Kalle och hans vänner. Även om barnen här leker 

tillsammans utan att påverkas av kön sticker Eva-Lotta ut från gruppen. Att Anders och Kalle 

målar upp Eva-Lotta som en normbrytande flicka är för att hon enligt deras mening inte beter 

sig som flickor bör göra. Det kan ses som en direkt koppling till vad samhället för tiden anser 

normalt och vad som egentligen bryter könsmönstret.  

I en klassrumssituation är det viktigt att ta upp sådana aspekter och belysa dessa ytterligare i 

en diskussion. Det är betydelsefullt att diskutera effekten av historien utifrån olika synvinklar. 

Till exempel det faktum att Lisa även råkar vara lillasyster kan såklart också ha en effekt på 

hur hon gestaltar de andra pojkarna. Klassrumsdiskussionen kan formas efter frågor som berör 

vad som är okej att uttrycka och vad som inte är okej. Att Lasse säger att flickorna inte får 

vara delaktiga i pojkarnas hemliga språk för att de inte skulle förstå är en direkt nervärdering 

av flickornas intellekt och egenskaper och tvärtom när Lisa markerar att pojkar visst inte kan 

ha några hemligheter. Sådana kommentarar menar jag att är viktigt att ta upp i en 

klassrumsdiskussion. Det är en slags diskriminering baserat på personens kön. Hjörne (2012) 

hävdar bestämt att ingen kategorisering är bra och att människor ska bemötas efter sin 

personlighet och som en egen individ snarare än utifrån en viss kategorisering. Diskussioner 

om det vid något tillfälle är okej att markera skillnader hos flickor och pojkar samt om det 

någon gång är okej att skilja dem åt i olika kategoriseringar tror jag bidrar till ett mer jämställt 

klassrumsklimat. Detta på grund av den förhoppningsvis ökade förståelse som eleverna får för 

det motsatta könet. 
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6.2 Vuxnas könsmönster 

Som Connell (2009) påpekar föds barn inte in i olika genus och kön utan hamnar där med 

hjälp av intryck från vuxenvärlden. Bullerbybarnens lekar, främst flickornas, som är en direkt 

avspegling av vuxenvärlden kan ha med detta att göra. Att Lisa inte vet vad hon ska blir när 

hon blir stor kan också vara en effekt av detta. Flickorna formas utefter den samhällsnorm 

som finns och de vet vad livet förväntar sig av dem. Eftersom föräldrarna är med i en ytterst 

liten del av historien är det svårt att säga vilka genusuppfattning som de lever efter och det är 

under korta sekvenser som genusskillnader kan uppmärksammas. En tydlig markering som 

Lisas mamma gör är att ifrågasätta om småflickor verkligen ska sova på höskullar samt att 

Lisa måste, som en duktig flicka, städa och hålla ordning på sitt rum. Sådana kommentarer 

visar ändock på typiska genusskillnader och kan i så fall vara en bidragande faktor till varför 

Lisa så noggrant måste särskilja på manligt och kvinnligt. 

I Barnen på Bråkmakargatan har föräldrarna en typisk indelning av hushållets sysslor. Fadern 

arbetar medan modern stannar hemma med barn och hushåll. Detta är en tydlig könsrelaterad 

skillnad som länge har varit en norm men som sakta förändras. Davies (2003) skriver om de 

stereotyper som länge format vårt samhälle och vikten av att bryta dem. Även om sekvensen 

där skillnaderna mellan Lottas föräldrar påvisas är kort är detta ytterligare en viktig diskussion 

för klassrummet. Här menar jag att det finns tillfälle att diskutera med elever om deras 

hemmasituation. Vem arbetar, mamma, pappa eller båda? När (om) elever får ett syskon, vem 

av föräldrarna stannar hemma hos barnet? Det här är inte bara viktigt för att skapa en 

förståelse för att familjelivet ser olika ut för alla utan även för att påpeka att det finns olika 

normaliteter. Att mamma arbetar och att pappa inte gör det ska inte upplevas som någonting 

negativt eller normbrytande utan som ett vardagligt och normalt tillvägagångssätt.  

En påtaglig faktor som jag funnit i min analys är de personbeskrivningar som de små 

birollerna får. Även om de inte påverkar historien eller tar särskilt stor plats kan ändå vissa 

likheter fastställas. De gulliga, omhändertagande tanterna är lika många som de odrägliga, 

otrevliga männen. Jag vill påstå att denna gestaltning är långt ifrån en sanning i dagens 

samhälle. Män och kvinnor kan vara alkoholister såväl som att både män och kvinnor kan 

vara omhändertagande och snälla. Karlsson (2007) skriver att elever enbart från skolan kan få 

den förståelse som skolan lär ut och som skolan representerar och att det är lärarens ansvar att 

vara påläst och medveten om hur samhället ser ut. Detta innebär att det ligger ett ansvar hos 

läraren att tydliggöra detta för eleverna. Min roll som lärare är viktig och jag får inte vara rädd 

att diskutera även svåra frågor med eleverna. Jag behöver arbeta fram ett accepterande 
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klassrumsklimat där alla åsikter och känslor är välkomna. Det går inte att förlita sig på att 

eleverna får goda värderingar med sig hemifrån och därför ligger det något i det Karlsson 

skriver. Att skolan står för en god värdegrund är därför av yttersta vikt.  

6.3 Normbrytande karaktärer 

Eva-Lottas normbrytande beteende anser jag vara högst användbart i en klassrumsdiskussion. 

Som Lahelma & Öhrn (2011) poängterar är det viktigt att tydliggöra för elever att könsroller 

inte är fasta, att kön- och genusnormer kan brytas och överskridas. Detta är ett resonemang 

som även jag står bakom. Att barn ska få vara barn är det främsta och viktigaste. Tanken att 

elever är individer och ska behandlas utifrån detta och inte på grund av vilket kön de tillhör är 

en självklarhet. Tanken kan vara komplex men det är viktigt att försöka eftersträva ett sådant 

synsätt. Att födas in i ett kön är en sak men att sedan utifrån sin personlighet, egenskaper och 

samhället skapa ett genus, en tillhörighet oberoende av sitt biologiska kön, är något annat och 

det är mitt ansvar som pedagog (i enighet med skollag och läroplan) att stötta eleverna i detta. 

Eva-Lottas personlighet kan under en klassrumsdiskussion hjälpa till att lyfta frågor om hur vi 

egentligen bör vara. Vad förväntar sig samhället av oss och när tänjer vi på gränserna? Det är 

viktigt att resonera kring hur stereotyperna egentligen bestämmer hur vi ska vara snarare än 

vilka vi verkligen är. Även om Eva-Lotta klär sig i flickkläder, gillar juveler och svimmar av 

utmattning är hon samtidigt lika tuff, snabb och modig som en kille. Sådana beskrivningar 

anser jag är viktiga att bryta ner och ifrågasätta. Vad är ”modig som en kille”? Vad har Eva-

Lottas klädsel för inverkan på hennes personlighet? Kan vi tycka om juveler och vara tuffa 

samtidigt? Att visa elever hur det normala kan problematiseras och ifrågasättas vill jag påstå 

bidrar till ytterligare förståelse för de olika könens skillnader såväl som likheter samt till ökad 

förståelse för ett reviderat och nyare synsätt angående kön. 

6.4 Avslutningsvis 

Det står tydligt i både skollag och läroplan att skolan ska främja jämställdhet mellan könen 

och att alla traditionella könsroller ska ignoreras och inte överföras på eleverna. Att läsa 

skönlitterära verk från olika tider ingår i skolans krav och med detta kommer ett ökat ansvar 

hos pedagoger att tydliggöra för de skillnader som kan finnas mellan litteraturen beroende på 

när den är skriven. Att studera böcker ökar förståelsen för de könsstereotyper som elever tar 

del av som inte pedagoger, anhöriga eller andra vuxna i barnens närvaro bidrar till. Böcker 

kommer alltid att vara en historisk återspegling av hur samhället såg ut när boken skrevs. 

Världen runt omkring ändras och moderniseras medan böckernas ord och mening finns kvar.  
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Vid läsning av dessa tre verk borde det tas i beaktande att könsrollerna är av historisk karaktär 

där dagens samhälle och vårt moderna tänkande har nya normer och aspekter att ta hänsyn till. 

Många detaljer i böckerna har stor möjlighet att skapa bra klassrumsdiskussioner där olikheter 

kan ligga som fokus för att sedan utvecklas till frågor om mänskliga rättigheter och livsstil. 

Det är av yttersta vikt att betona och förtydliga att könsrollerna i dessa böcker handlar om en 

annan tid samtidigt som de även har många likheter med idag. Att poängtera att vi har 

utvecklat synen på könsstereotypiska hemmasituationer och sysslor för att idag acceptera fler 

normbrytande beteenden har relevans för ytterligare diskussioner och ökad förståelse.  

Vidare finner jag det även viktigt att belysa att hemmasituationer som ej är avvikande utan 

förhåller sig enligt de traditionella könsnormerna inte ska ses som något dåligt och inte heller 

bör elever som tycker om att tillhöra sitt bilogiska kön få sin åsikt ifrågasatt. Om en elev inte 

är normbrytande eller avvikande betyder det inte att vara sämre. Det ska vara accepterat att 

vara typiskt tjejig och typiskt killig (vad det än innebär) likaväl som att inte vara det. Vad som 

är viktigt är att förstå människors olikheter oavsett olikheter som att elever med två mammor, 

en arbetande pappa och en mammaledig mamma är lika okej. Att vara tjej och spela fotboll 

och att vara pojke att spela fotboll är lika okej. Som lärare har vi ett stort värdegrundsansvar 

där ingen diskriminering får förekomma på några villkor och detta gäller såklart även genus- 

och könsfrågor.  

Slutligen känns det rimligt att poängtera att detta enbart är en studie av tre litterära verk 

skrivna av Astrid Lindgren och studien kan inte ses som en övergripande analys av hennes 

författarskap. Min metod har varit att ingående läsa dessa tre verk för att studera hur dessa kan 

användas i skolans litteraturdidaktiska arbete, men självklart kan metoden också ses som ett 

medel att även se till användingen av liknande böcker i undervisningen. 

7. Sammanfattning 

Denna uppsats analyserar Astrid Lindgrens Alla vi barn i Bullerbyn, Barnen på 

Bråkmakargatan och Mästerdetektiven Blomkvist. Syftet är att studera dessa böcker utifrån ett 

genusperspektiv för att sedan se på vilket sätt dessa litterära verk kan användas vid ett 

litteraturdidaktiskt arbete i skolan.  

Min empiri läses noggrant och med ett genusperspektiv i ryggen kommer materialet att samlas 

in. Fokus för studien är ett ingående karaktärsstudium av samtliga karaktärer, huvudkaraktärer 

så väl som biroller, där dialoger och händelser iakttas för att analysera helhetsintrycket av 
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böckerna. Som teori används bland annat tidigare forskning om genus, om de litterära verken 

och hur genus- och könsdiskussioner hör hemma i undervisningen.  

Analysen visar att dessa tre böcker av Lindgren beskriver könsroller som förr var normala och 

kan ses som historiskt stereotypiska. I resultatet presenteras varje enskilt verk för sig. 

Könsnormer syns bland annat i de sysslor som fördelas bland karaktärerna och följer ett 

typiskt könsligt mönster, det visar tydliga kvinnliga och manliga sysslor. Normbrytande 

karaktärer framträder tydligt eftersom det normbrytande beteendet ses som avvikande och 

kommenteras flertalet gånger. Att använda böckerna i klassrummet kan skapa goda 

möjligheter till bra diskussioner om bland annat genus och normbrytande beteenden. Med 

tanke på de krav som Skolverket (2011) ställer på skolan angående jämställdhet och litteratur 

är det rimligt att forma ett litteraturdidaktiskt arbete utifrån dessa verk. 
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