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Sammanfattning 
 

Inledning 

I studien har populär skönlitteratur för barn analyserats ur ett genusperspektiv. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, s. 7) står det att en del 

av skolans uppdrag är att på ett medvetet och aktivt sätt främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Elever skall i svenskundervisningen möta skönlitteratur från olika tider och olika 

delar av världen och i detta möte skall de ges förutsättningar att utveckla den egna identiteten 

och sin förståelse för omvärlden (Skolverket 2011, s. 222). I och med att den litteratur elever 

möter bidrar till identitetsutvecklingen samt att skolan skall arbeta för att främja kvinnors och 

mäns lika möjligheter och rätt vill jag med den här studien synliggöra hur genusframställningar 

ser ut i barnlitteratur.  

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv analysera populär skönlitteratur 

för barn med fokus på stereotypa manliga och kvinnliga könsroller.  

 

Metod 

Undersökningen genomfördes med textanalys som metodval. Utgångspunkten för analysen var 

de ord och uttryck som upprätthåller eller frångår stereotypa genusskildringar hos karaktärer. 

Ett analysverktyg i form av ett motsatsschema användes för att strukturera upp analysen.   

 

Resultat 

I resultatet framgår det att de böcker som analyserats generellt sett oftare är normativa med 

stereotypa skildringar än de är normbrytande med könsöverskridande skildringar. Det är något 

oftare kvinnliga karaktärer som framställs både på stereotypt och normbrytande. Sammantaget 

visar resultatet en jämn fördelning av både normativa och normbrytande skildringar av manliga 

och kvinnliga karaktärer.  
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Inledning 
Kåreland (2015, s. 177) menar att det i vårt samhälle är grundläggande att dela in människor 

efter kön, något som innebär att känslan av könstillhörighet är avgörande vid barns 

identitetsutveckling. Könsuppdelningen innebär även att det, både medvetet och omedvetet, 

ställs olika sorters krav på flickors och pojkars beteende. Utifrån skolans verksamhet kan de 

olika kraven utgöra ett problem om exempelvis betygssättning eller klassrumsklimat påverkas, 

varför en rimlig plats att börja öka medvetenheten och motarbeta traditionella 

genusförhållanden torde vara just skolan. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, LGR11, som är ett av skolans styrdokument, presenteras bland annat 

skolans värdegrund och uppdrag. Skolan skall aktivt motarbeta traditionella könsroller och 

arbeta för att främja jämställdhet (Skolverket 2011, ss. 7-8). Auhadeeva, Yarmakeev och 

Aukhadeev (2015, s. 34) lyfter att en medvetenhet och kunskap om hur genus konstrueras 

behövs för att motarbeta traditionella könsroller. Elever behöver goda förebilder i lärare och 

även i de medier de exponeras för. En typ av medier som elever ofta kommer i kontakt med i 

skolan är litteratur, exempelvis genom högläsning eller så kallad bänkbok, det vill säga en bok 

elever har i sin bänk eller låda och som de kan läsa i vid olika tillfällen under dagen. I kursplanen 

för svenska lyfts det att skönlitteratur bidrar till att utveckla den egna identiteten hos elever 

(Skolverket 2011, s. 222). Enligt feministisk litteraturteori strukturerar litterära texter 

könsnormer, det vill säga att de litterära texterna upprätthåller och förmedlar traditionella 

könsroller: flickor är vackra och snälla medan pojkar är starka och busiga. Det innebär att om 

den skönlitteratur elever möter visar på en stereotyp, dikotom framställning av genus kan den 

skildringen komma att utgöra en del av elevers identitetsutveckling. 

 

Med studien vill jag därför undersöka hur skildringen av maskulina och feminina stereotyper 

ser ut i populära skönlitterära verk riktade till barn. För att kunna göra ett aktivt val som lärare 
krävs en medvetenhet kring hur karaktärer i olika skönlitterära verk framställs. Det tydligt 

avgränsade, dualistiska tänket att kvinnor och män är två väldigt separata varelser med motsatta 

egenskaper är inte längre aktuellt och det är dags att sluta förmedla den bilden. Vi är alla 

människor och vi har alla rätt att identifiera oss med de egenskaper vi själva valt.  

 

Syfte  
Syftet med undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv analysera populär skönlitteratur 

för barn i åldrarna 7-9 år, med fokus på stereotypa manliga och kvinnliga könsroller.  
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Bakgrund 
I det här avsnittet ges först en kortfattad förklaring av begreppet genus och på vilket sätt 

genuskonstruktion kopplas till skolvärlden. Därefter lyfts skolans värdegrund och uppdrag 

innan bakgrundsavsnittet avslutas med presentera syftet med svenskundervisningen som finns 

beskrivet i kursplanen för svenska.  

 

Vad betyder genus? 
I de flesta fall innebär genus den socialt och kulturellt strukturerade skillnad mellan män och 

kvinnor som bottnar i den biologiska uppdelningen hanar och honor. Det handlar om en 

uppdelning utifrån skillnader och dikotomier, det vill säga motsatspar, som ofta målas upp 

mellan män och kvinnor (Connell 2009, s. 23). Connell (s. 24) framhäver dock att det riktas 

kritik mot den här typen av definition, bland annat eftersom varken verkligheten eller 

människors liv är svart eller vitt, varför det inte alltid är enkelt att dela upp dessa i två motsatta 

”läger”. Vidare lyfter Connell att fokus bör flyttas från skillnader mellan män och kvinnor till 

relationer mellan dem, eftersom det är i sociala relationer som sociala strukturer bildas. 

Hirdman (2003, s. 14) är av samma uppfattning; begreppet genus bör ses som ett verktyg för 

att försöka komma bort från uppdelningen av de kulturella skillnaderna mellan män och 

kvinnor. Paechter (2007, s. 10) lyfter det faktum att vi ofta förväntar oss att en mänsklig kropp 

är antingen enbart kvinnlig eller enbart manlig, trots att det finns många fler variationer av den 

mänskliga kroppen. I och med dessa variationer menar Paechter att kön och könsroller ofta är 

missvisande om inte de sociala strukturerna tas med i beräkningen.  

 

I studien ses begreppet genus, trots att det kan verka som det, inte enbart som en socialt 

strukturerad, dualistisk uppdelning utifrån dikotoma maskulina och feminina egenskaper. Det 

analysverktyg som används i studien visar på just en sådan uppdelning, men verktyget används 

för att visa hur genusskildringar sker i den analyserade litteraturen.  

 

Det finns tre primära förhållanden i vilka människor lär sig stereotypa feminina och maskulina 

egenskaper: i familjen, i kamratgruppen och i skolan (Paechter 2007, s. 2). Barn i de yngre 

åldrarna konstruerar barndomen på ett starkt uppdelande vis, där vad som anses flickigt och vad 

som anses pojkigt är varandras motsatser. Genus utgör en stor del i hur barn uppfattar sig själva 

och omvärlden. I det första mötet med skolans värld försöker barn därför snabbt etablera sig 

bland de andra som en typisk pojke eller typisk flicka. De letar efter ledtrådar hos de vuxna på 

skolan och hos de övriga barnen gällande vad som är, eller inte är, ett accepterat beteende. I 

samband med att de konstruerar en identitet baserat på vad som är flickigt eller pojkigt söker 

de också vägledning hos vuxna och kamrater, för att säkerställa att deras beteende är korrekt 

utifrån rådande könsroller (Paechter 2007, ss. 68, 73).  

 

Sedan genusdebatten inleddes under 1960-talet har skildringar av flickor och pojkar i 

barnlitteratur fått kritik. Enligt Kåreland (2015, s. 179) kan vi idag hitta både manliga och 

kvinnliga könsöverskridande karaktärer, osäkra och ängsliga pojkar samt starka och kaxiga 

flickor, i barnlitteratur. I litteratur skildras sociala och kulturella föreställningar gällande hur de 

olika könen uppträder, förhåller sig i relation till varandra och blir bemötta i samhället. 

Litteratur ger således uttryck för vad som anses manligt respektive kvinnligt, något som kan 

påverka barns förståelse för vad som uppfattas som maskulint och feminint och i förlängningen 

även hur de själva bör uppträda för att uppfattas som pojke eller flicka. Enligt Wernersson 

(2006, s. 15) har konstruktionen av genus alltid varit en del av den pedagogiska praktiken 

eftersom skolan är en social institution skapad för att fostra, undervisa och indirekt också 

konstruera individer för att passa in i det socialt och kulturellt acceptabla.  
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Genus och jämställdhet i läroplanen 
Redan inledningsvis i LGR11 (Skolverket 2011, s. 8) fastslås att skolan ”aktivt och medvetet 

skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”. Det bemötande och det bedömande 

pojkar och flickor får i skolan formar deras uppfattningar om vilka egenskaper som ses som 

kvinnliga respektive manliga. Skolan skall därför arbeta för att motverka traditionella 

könsroller och uppmuntra varje elev att undersöka och utveckla förmågor och intressen utöver 

de som är stereotypt könsbundna. I LGR11 beskrivs skolans värdegrund och uppdrag. Begrepp 

som lyfts är allas lika värde, solidaritet med utsatta och jämställdhet. Skolan skall hjälpa alla 

elever att utvecklas till individer med förmåga att visa respekt, empati och acceptans. Ingen 

skall behöva utstå diskriminering på grund av exempelvis kön eller könsöverskridande identitet 

och alla tendenser till diskriminering skall motverkas (Skolverket 2011, s. 7). 

 

Svenskämnet i läroplanen 
I kursplanen för svenska presenteras svenskundervisningens syfte. Eleverna skall i 

undervisningen möta skönlitteratur från olika tider och från olika delar av världen. I det här 

mötet skall eleverna ges förutsättningar att bland annat utveckla den egna identiteten och 

förståelsen för omvärlden. De skall också få förståelse för att det sätt vi kommunicerar på får 

konsekvenser för andra (Skolverket 2011, s. 222). Detta innebär att den litteratur eleverna 

kommer i kontakt med i skolan bidrar till deras identitetsutveckling och deras förmåga att förstå 

och tolka omvärlden. Det kan således tolkas som att den litteratur eleverna möter bör förmedla 

de värderingar som skolan skall arbeta för att främja, eftersom litteraturen utgör en del i hur 

eleverna ser på sig själva och på dem runt omkring. Att sättet vi kommunicerar på kan få 

konsekvenser för andra handlar inte enbart om sättet eleverna kommunicerar med varandra utan 

även hur litteraturen kommunicerar med eleverna.  
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Forskningsöversikt 

I det här avsnittet presenteras den forskning som föregår studien. Det finns ett flertal forskare 

som analyserat skönlitterära barnböcker ur ett genusperspektiv. Flera av dem har dessutom 

analyserat prisvinnande sådana. Några av dessa forskare har analyserat litteraturen med fokus 

på illustrationer, några med fokus på text och andra med fokus på både illustration och text. 

Gemensamt för de flesta av de forskare som lyfts här är dels att de analyserat litteraturen ur ett 

genusperspektiv och dels att de analyserat litteratur som sträcker sig över flera decennier.  

 

Naraharas (1998, ss. 6-16) litteraturöversikt genomförd strax innan millennieskiftet presenterar 

hur forskare har analyserat bilderböcker ur ett genusperspektiv. Forskarna har dock haft olika 

fokus och utgångspunkter; medan vissa analyserade prisvinnande bilderböcker analyserade 

andra de böcker lärare valt till sina klassrum. Efter att Narahara kortfattat presenterat dessa 

studier och deras huvudresultat dras slutsatsen att det skett en viss förbättring gällande att 

minska användandet av stereotypa karaktärer, samtidigt som subtila stereotyper fortfarande 

lever kvar i barnlitteraturen. Narahara framhäver också att stereotyper gällande kön och genus 

begränsar barns utveckling samt att böcker utan sexism kan bidra till positiva förändringar i 

barns självbild, attityd och beteende.  

 

Crabb och Marciano (2011, ss. 394-395) analyserade 490 olika illustrationer i 68 amerikanska, 

prisbelönta barnböcker. De böcker som valdes för studien sträckte sig över en 20-årsperiod, 

från år 1990 till år 2009. Studien visade att trots att tiderna förändrades gjorde inte illustrationer 

i barnböcker det; i de flesta fall avbildades kvinnor utförandes sysslor i hemmet medan män 

avbildades utanför hemmet. Verkligheten under den tidsperiod böckerna skrevs och 

illustrerades såg dock annorlunda ut. Kvinnor hade i allt större utsträckning börjat arbeta utanför 

hemmet medan män i allt mindre utsträckning arbetade utanför hemmet. Böckerna och 
illustrationerna visade således inte den utveckling som pågick utan höll fast vid bilden av 

kvinnan som hemmafru och mannen som inkomstbringare. Samma resultat framkom i en studie 

av genusporträtteringen i läseböcker, det vill säga den typ av böcker skolor använder med barn 

som skall lära sig läsa. Jackson och Gee (2005, ss. 115, 126) analyserade illustrationer i 100 

olika nyzeeländska läseböcker som använts i landets skolor mellan år 1950 och år 2000. De 

analyserade hur karaktärers utseende beskrevs och vilka aktiviteter dessa ägnade sig åt. Trots 

att det skett stora förändringar under tidsperioden som föremålen för studien producerats var 

förändringarna i läseböckerna relativt små. Precis som i studien av Crabb och Marciano (2011) 

porträtterades kvinnor i de nyzeeländska läseböckerna som hemmafruar och männen som 

inkomstbringare. När det gäller yngre karaktärer i läseböckerna porträtterades pojkar, med få 

undantag, med stereotypa maskulina egenskaper och aktiviteter som traditionellt kopplas till 

maskulinitet. Porträtteringen av flickor i läseböckerna började däremot förändras över tid. De 

började exempelvis delta i aktiviteter som traditionellt kopplas till maskulinitet. Samtidigt bar 

de tydligt stereotypa feminina drag, som till exempel långt hår eller klänningar, för att inte 

underminera femininiteten.  

 

Medan dessa två studier jämfört böcker och läseböcker över en längre tid har Taber och 

Woloshyn (2011, ss. 893-895) analyserat genusframställningen i prisvinnande barnlitteratur 

som publicerats mellan år 2005 och år 2008. De analyserade fem olika prisvinnande 

skönlitterära barnböcker ur genus-, makt- och ableismperspektiv. Det sistnämnda, ableism (från 

engelskans able), innebär ett perspektiv med fokus på diskriminering och fördomar mot 

människor med funktionsvariationer. När det gäller genusperspektivet framkom det i deras 

analyser att böckerna i stor utsträckning upprätthåller dikotoma genusförhållanden mellan män 

och kvinnor. Kvinnliga karaktärer håller sig i hemmet och sköter detta medan männen är 

inkomstbringare, beskyddare, äventyrare och räddare från faror. I analysen framkom dock även 
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att i de fall mannen i huset hade gett sig ut på äventyr eller omkommit, och ingen annan man 

fanns tillgänglig för att ta hans plats, kunde kvinnor ta över rollen som familjeöverhuvud.  

 

De studier som hittills lyfts i det här avsnittet har alla genomförts på litteratur från 

engelskspråkiga länder. För att få ett svenskt perspektiv på genusförhållanden i den typ av 

litteratur som barn kommer i kontakt med presenteras här, i korta drag, resultatet av Eilards 

(2008) avhandling om hur (bland annat) genusperspektivet representeras i svenska läseböcker 

mellan år 1962 och år 2007. I avhandlingen grupperas läseböckerna utefter det årtionde de 

producerats. I och med den typen av gruppering blir det förändrade perspektivet på genus 

tydligt. Under 1960-talet presenteras pappan i de analyserade läseböckerna som 

familjeförsörjare, något som förändras under 70-talet (s. 148). Då skildras män och kvinnor 

samt pojkar och flickor i sysselsättningar som inte traditionellt förknippas med det egna könet. 

Alla de analyserade läseböckerna från 70-talet visar på mer jämställdhet och omvända roller. 

Trots detta ägnar pojkar sig fortfarande mest åt typiskt pojkiga aktiviteter. Flickorna har å andra 

sidan övergått till att ägna sig åt samma typ av aktiviteter som pojkarna (ss. 210-211). Under 

80-talet visar de svenska läseböckerna på en tillbakagång till de mer konservativa genusidealen 

som rådde innan 70-talet och i och med detta skildras en dualistisk uppdelning av könsskillnader 

(s. 283). Under 90-talet blir rollerna återigen något omvända, både mellan kvinnor och män 

samt mellan barn och vuxna (s. 325). Sist i avhandlingen presenteras analysen av de läseböcker 

som publicerats under 2000-talet. I flera av läseböckerna finns det ingen mamma närvarande i 

familjen utan istället är det pappan som har ansvar för barnen. Samtidigt är det just barnen som 

är i fokus och särskilt mycket insyn i familjeförhållandena ges inte. Pojkarna framställs i princip 

precis som de gjort i de tidigare analyserade läseböckerna, det vill säga de ägnar sig åt 

traditionellt maskulina aktiviteter, samtidigt som de även framställs som mjuka, empatiska 

individer. Flera av de analyserade böckerna från 00-talet har enbart en manlig huvudperson. 

Flickor är inte bortglömda utan finns med i framträdande roller som starka individer men de är 

ändå inte mer än pojkars partner. I och med dessa läseböcker har en oväntad förändring skett. 

Det är trots allt inte en tillbakagång i utvecklingen, eftersom de tidigare analyserade 

läseböckerna så gott som alltid haft både en flicka och en pojke som huvudpersoner, utan 

snarare något helt nytt (s. 410).  

 

För att ge ett mer skolinriktat perspektiv på genusfrågan redogörs här för en studie genomförd 

av Auhadeeva, Yarmakeev och Aukhadeev (2015, s. 35). Studien genomfördes med hjälp av 

olika sorters tester och frågeformulär som 300 lärare och elever svarade på. I undersökningen 

framkom att en stor majoritet av de tillfrågade lärarna ville lära sig mer om genus som social 

konstruktion för att kunna implementera ett medvetet genusperspektiv i skolverksamheten. Alla 

de tillfrågade eleverna ansåg att det finns skillnader mellan flickor och pojkar som 

manifesterades i kommunikation och relationer, inlärningssituationer samt när det gällde 

beteende. Mindre än fem procent av de tillfrågade eleverna ansåg att det inte finns några 

skillnader mellan flickor och pojkar utöver de biologiska skillnaderna. Majoriteten av de 

tillfrågade eleverna ansåg dessutom att lärare ofta var mer välvilligt inställda mot flickor på 

grund av traditionella stereotyper som exempelvis att flickor är lydiga, försiktiga och duktiga 

medan pojkar inte är lika skötsamma och lätt blir distraherade. Auhadeeva, Yarmakeev och 

Aukhadeev (s. 34) framhåller att traditionella genusstereotyper inte stämmer överens med 

verklighetens samtid. Stereotyperna speglar en förgången tid och begränsar elevers förmågor 

att utvecklas och att göra verklighet av sin potential samtidigt som de hindrar utvecklingen av 

jämställdhet och demokratiska relationer.  

 

För att sammanfatta den tidigare forskning som presenterats här visar några studier att en 

mindre förbättring skett över tid. Flertalet av de studier som presenterats visar dock att det inte 
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skett någon förbättring alls över tid i den litteratur som analyserats. En studie visar även att 

lärare vill lära sig mer om genuskonstruktion och att elever i stor utsträckning anser att det finns 

skillnader mellan flickor och pojkar utöver de biologiska. Detta är relevant för studiens syfte 

eftersom det visar att lärare och elever både vill och behöver lära sig mer om genus som social 

konstruktion samt att både läseböcker och skönlitteratur riktad till barn fortfarande skildrar 

stereotypa genusförhållanden.   
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Teoretisk ram 
I det här avsnittet presenteras feministisk litteraturteori vilken utgör studiens teoretiska 

ramverk. Teorin kallas ibland även feministisk litteraturkritik eftersom den ofta riktar kritik mot 

exempelvis den mansdominerade litteraturhistorien. 

 

Feministisk litteraturteori bygger på grundantagandet att föreställningar om könet 

bidrar till att strukturera litterära texter, och att texterna omvänt bidrar till att 

strukturera föreställningar om könet.  

(Munk Rösing 2015, s. 460, min kursivering).  

 

Den feministiska litteraturteorin har, till skillnad från många andra litteraturteorier, en 

ideologisk utgångspunkt. Det innebär att idéer om hur samhälle och kultur fungerar har stor 

betydelse för teorin (Tenngart 2010, s. 113). Teorin har gått från att kallas feministisk 

litteraturkritik till kvinnoforskning under 1970-talet till genusstudier under 80-talet. Den 

feministiska litteraturkritiken fokuserade på sexism i det samtida samhället och i manliga 

författares verk medan kvinnolitteraturforskningen istället fokuserade på och undersökte 

litteratur skriven av kvinnor. När det gäller genusstudier fokuseras intresset på konstruktionen 

av kön och sexuell identitet i språkliga och kulturella diskurser (Larsson 2002, s. 116). Den 

feministiska litteraturteorin har således behandlat flera olika områden under de senaste 

årtiondena. Den här studien håller sig nära den så kallade tredje vågens feminism, vari 

genusstudier inkluderas. Tredje vågens feminism sätter föreställningen om att maskulinitet och 

femininitet är dikotomier i gungning. Litteraturstudier inom tredje vågen undersöker ofta hur 

kön konstrueras i text med fokus på skildringen av det maskulina och feminina (Heede 2015, s. 

281). Den här studien syftar till att undersöka just det, hur genusframställning ser ut i 

skönlitterära texter riktade till barn. I studien används ett analysverktyg för att undersöka 
skildringen av det maskulina och feminina i text. Analysverktyget utgörs av ett motsatsschema 

där dikotoma stereotypa manliga och kvinnliga egenskaper ställs mot varandra. För att kunna 

undersöka skildringen av maskulinitet och femininitet i text är det lämpligt med en tydlig 

struktur och kategorisering av analysen, varför analysverktyget ges stor betydelse i den här 

studien. Analysverktyget skall ses som ett verktyg för att realisera den teoretiska ramen.  
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Metod  
Avsnittet beskriver metoden textanalys. Dessutom presenteras hur urvalet gått till, hur 

arbetsprocessen för undersökningen sett ut liksom det analysverktyg som ligger till grund för 

studien. Sist lyfts begreppen validitet och reliabilitet i förhållande till studien. 

 

Textanalys 
Boréus (2015, s. 157) menar att texter påverkar samhället och bidrar till att forma människors 

uppfattningar om hur samhället ser ut. Utöver det påverkar texter även hur relationen mellan 

människor ser ut. Heede (2015, ss. 278-279) framhäver att en vanlig angreppsvinkel när det 

gäller textanalys ur ett genusperspektiv är att analysera kvinno- och mansframställningar i 

texten. Boréus (2015, s. 161) beskriver flera möjliga aspekter att analysera hos en text, 

exempelvis vad som påstås, vad som underförstås eller vilka ord och uttryck som används. Det 

sistnämnda, de ord och uttryck som används, är vad som analyserats i den här studien. 

Nikolajeva (2004, s. 106) beskriver karaktärer i barnlitteratur och i vuxenlitteratur som 

konstruktionsmässigt likartade vilket innebär att samma typer av analysverktyg kan användas 

för karaktärer i både barn- och vuxenlitteratur. Litterära personer presenteras för läsaren av 

författaren genom, bland annat, sitt beteende, sina uttalanden och sitt utseende. Widén (2015, 

ss. 179-180) listar tre olika dimensioner på vilka en kvalitativ textanalys bör byggas. Den första 

dimensionen handlar om att analysera texter för att få reda på någons uppfattning i en specifik 

fråga, exempelvis genom att analysera tidskrifter eller dagstidningar. Den andra dimensionen 

handlar om att analysera språkbruket i en text, exempelvis genom att analysera vilka begrepp 

som används för att beskriva ett fenomen. Den tredje dimensionen handlar om att analysera 

texter för att förstå omgivningen och samhället i vilka de producerats. Den här studien bygger 

på den andra dimensionen, det vill säga den som behandlar språkbruket i texterna. För att 

analysera de ordval och uttryck författare använder sig av för att beskriva sina karaktärer i 

böckerna tog jag hjälp av det motsatsschema som presenteras nedan.  

 

Syftet med undersökningen är att analysera populär skönlitteratur för barn med fokus på de 

stereotypa manliga och kvinnliga könsroller som listas i motsatsschemat nedan. Fokus ligger 

på karaktärsanalys samt på de ord och uttryck olika författare använder för att beskriva 

karaktärer i böckerna. I samtliga böcker har alla förekommande karaktärer analyserats. 

Karaktärerna har analyserats utifrån hur de framställs i förhållande till motsatsschemat. De ord 

och uttryck som författarna använder för att beskriva karaktärer jämfördes således med 

motsatsschemat och en kodning av resultatet gjordes.  

 

Urval 

Inledningsvis var tanken att med hjälp av en bibliotekarie vid ett stadsbibliotek välja ut de fem 

mest lånade skönlitterära titlarna för barn i åldrarna 7-9 år under år 2015. Det visade sig dock, 

när jag fick ta del av statistiken, att alla dessa böcker var skrivna av samma författare och 

tillhörde samma serie – LasseMajas Detektivbyrå. I förhållande till studiens syfte hade det inte 

gett tillräckligt stor variation i resultatet att analysera böcker ur samma serie och från samma 

författare. För att få lite större spridning valde jag istället att rådfråga mina kurskamrater, som 

precis haft VFU, vilka böcker som var mest populära på deras VFU-platser. Jag ställde frågan 

i en privat grupp för mitt utbildningsprogram på Facebook för att den skulle nå så många som 

möjligt. Utifrån de svar jag fick valdes sedan de fyra olika titlar som nämndes flest gånger i 

kommentarsfältet. Dessa var alla titlar på hela bokserier. Jag bestämde mig för att analysera den 

senaste boken i varje bokserie. I vissa fall har den senast publicerade boken varit utlånad hos 

alla bibliotek jag besökt och vid dessa tillfällen har jag istället valt den näst senast publicerade. 

Den femte boken som valdes var den LasseMaja-bok som toppade lånestatistiken för år 2015 
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hos kommunens bibliotek. Just den LasseMaja-boken är från 2006, det vill säga det är inte den 

senast publicerade i serien men eftersom det är den mest lånade boken hos alla kommunens 

bibliotek valde jag den och inte den senaste. När det gäller urvalet i övrigt var böckernas sid- 

eller textomfång irrelevant, likaså genren.  

 

En av böckerna, Helt ute ur serien Dagbok för alla mina fans av Jeff Kinney, är den enda av de 

fem valda böckerna som riktar sig till barn i åldrarna 9-12 år istället för till 6-9 år. Helt Ute 

valdes trots detta istället för nästa bok som riktade sig till barn i åldrarna 6-9 år, eftersom den 

nämndes långt fler gånger. För att datainsamling och bearbetning inte skulle bli för omfattande 

samt eftersom den inte riktar sig till barn i den åldersgrupp jag skall undervisa i ströks sedan 

Helt ute ur urvalet. Analysunderlaget i studien utgörs således av fyra titlar istället för fem, vilket 

var ursprungsidén. De titlar som ingår i studien är Koron – dödens käftar av Adam Blade 

(2016), Du och jag, Sigge av Lin Hallberg (2015), Sune i fjällen av Sören Olsson och Anders 

Jacobsson (2015) samt Guldmysteriet av Martin Widmark (2006). 

 

Genomförande och analys 

Den datainsamling som utgör grunden för studien samlades in genom att analysera de olika 

böckerna med fokus på hur karaktärer framställs och beskrivs i förhållande till analysverktyget. 

För att hålla böckerna separerade från varandra under datainsamlingen skrevs fyra exemplar av 

analysverktyget ut, ett för varje bok. Jag bestämde mig för att använda ett kodsystem för att 

kunna tolka det jag analyserade. Jag använde mig av symboler som var lätta att skriva in i 

analysschemat: |, - och *. Den första, |, står för något som är direkt uttalat. Om det exempelvis 

hade stått ”Han var stark.” hade jag använt symbolen | vid ordet stark i analysverktyget för att 

markera att det var en pojke eller man som tydligt beskrevs som stark. Den andra symbolen, −, 

står för att någon karaktär beskrivs som eller handlar på ett normbrytande sätt och markeras i 

det motsatta könets kolumn. Om det i en av böckerna hade stått ”Hon var stark.” hade jag använt 

symbolen - vid ordet stark, det vill säga i kolumnen för pojkar och män, i analysverktyget för 

att markera att det handlade om något normbrytande. Den tredje och sista symbolen, *, står för 

något som enbart antyds, underförstås eller beskrivs indirekt. Om det exempelvis hade stått 

”Hon log och tryckte sig intill honom. Han blev generad.” hade jag använt symbolen * vid ordet 

vacker för att visa på en tolkning av något underförstått. Utöver kodsystemet förde jag även 

anteckningar över de markeringar jag gjorde och varför. När jag fyllt i analysverktyget för alla 

böcker kategoriserade jag resultaten för varje bok efter hur utseende, egenskaper, handlande 

och känslor beskrivs både på ett direkt och ett indirekt plan. Kategorierna valdes utefter de 

fenomen jag upplevde var vanligt förekommande för alla de analyserade böckerna eller, när det 

gäller kategorin utseende, något jag ansåg relevant för studien trots att ämnet inte fanns 

representerat i alla böcker. 

 

Böckerna analyserades med hjälp av Maria Nikolajevas motsatsschema. Nikolajeva (2004, ss. 

129-130) beskriver sitt motsatsschema som ett sätt att underlätta en litterär analys av stereotypa 

karaktärer. Motsatsschemat visar de dikotomier som de rådande, könsstereotypa normerna 

innebär. Flickor och kvinnor förväntas vara snälla, lugna och duktiga medan pojkar och män 

förväntas vara starka, känslokalla och våldsamma. Den här typen av egenskaper ses ofta som 

antingen kvinnliga eller manliga, och ställs ofta i motsats till varandra – i enlighet med schemat 

nedanför.  

 
Tabell 1: Analysverktyg efter Nikolajeva (2004, s. 129) 

Pojkar/män Flickor/kvinnor 

Starka Vackra 
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Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga  Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Thornberg och Fejes (2015, ss. 257-258) används begreppet validitet ofta för att beskriva 

kvalitet i forskning. Validitet betyder giltighet och begreppet beskriver i vilken utsträckning 

den forskning som bedrivits undersöker det den faktiskt syftar till att undersöka. Det finns olika 

sätt att säkerställa validiteten i sin undersökning. Ett sätt är att genomföra en pilotstudie. Ett 

annat sätt är att ställa sig själv kritiska frågor genom hela processen. Sådana frågor kan 

exempelvis vara ”Passar den valda teorin och redovisningen av tidigare forskning med studiens 

syfte och frågeställningar?”, ”Hur tillförlitlig och systematisk är datainsamlingen och 

dokumentationen?” och ”Hur väl besvarar resultatet studiens syfte och frågeställningar?”. Är 

svaren på dessa, och resterande, frågor som Thornberg och Fejes (ss. 257-258) listar negativa 

har forskaren troligtvis inte lyckats undersöka det som var avsikten med studien. Under arbetet 

med den här studien har jag vid flera tillfällen stämt av med frågorna Thornberg och Fejes listar 

för att säkerställa att jag hållit mig så nära syftet som möjligt och för att säkerställa studiens 

kvalitet och giltighet. Ett annat sätt att säkra validiteten i den här studien är att välja de böcker 

som är mest populära bland barnen på kurskamraternas VFU-skolor just nu. Jag valde alltså 

inte böcker utifrån mina egna preferenser eller utifrån vad jag själv tror att barn läser.  

 

Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och beskriver hur väl forskningen mäter det 

forskaren avser att mäta. Det handlar även om att den som genomförstudien skall vara så 

noggrann som möjligt i alla steg i processen och om att eliminera så många felkällor som 

möjligt (Bergström & Boréus 2012, s. 42). I kvalitativ forskning är det viktigt att hela tiden 

reflektera över exempelvis metodval, tillvägagångssätt och ens egna värderingar för att se till 

att studien är så tillförlitlig som möjligt (Thornberg & Fejes 2015, s. 257). För att öka studiens 

reliabilitet lästes de två första kapitlen i en av de tilltänkta böckerna av mig själv och en vän 

som studerar genusvetenskap. Vi läste på var sitt håll utan att tala med varandra. Jag hade i 

förväg delat med mig av analysverktyget och förklarat hur det används i studien. När vi hade 

läst de två första kapitlen i boken hördes vi av via Skype för att, med utgångspunkt i 

analysschemat, jämföra och diskutera vad vi lagt märke till. Detta gjordes för att säkerställa att 

metoden och analysverktyget skulle kunna användas för att svara på studiens syfte. Våra 

kategoriseringar var i stor utsträckning överensstämmande. Vissa saker hade min vän lagt 

märke till som jag förbisett vilket jag tror, när vi diskuterade det, hjälpte mig att lägga märke 

till den typen av ord och uttryck under den verkliga analysen. En ingående beskrivning av 

analysprocessen är också ett sätt att öka reliabiliteten och därför har alla delar i analysen 

beskrivits noga. Jag är väl medveten om de värderingar jag har sedan innan och därför har det 

varit till stor hjälp att kunna ta del av alla de råd Thornberg och Fejes erbjuder kring hur en 

kritiskt kan granska sig själv och sin studie genom hela arbetet.  
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Resultat 
De böcker som analyserats presenteras var för sig i detta avsnitt. Presentationen av varje bok 

inleds med en kort sammanfattning av boken. Därefter följer resultatet av analysen i förhållande 

till analysverktyget. Fokus för analysen har varit hur mänskliga karaktärer framställs. I detta 

framställande ingår hur deras utseende, egenskaper, handlande och känslor beskrivs, både på 

ett direkt och ett indirekt plan. Sist i resultatavsnittet görs en sammanfattande slutsats.  

 

Koron – dödens käftar av Adam Blade (Utgiven 2016) 
Koron – dödens käftar är en bok i serien Beast Quest. Boken handlar om Tom som slåss mot 

piratkungen Sanpao och hans bestar för få tag på Livets Träd och med hjälp av det kunna befria 

sin mor och sin vän Elennas varg. Under berättelsens gång stöter Tom och Elenna på både 

förtrollade människor och djur samt piratkungen och hans best Koron som de måste besegra. 

 
Tabell 2: Analysverktyg för Koron - dödens käftar efter Nikolajeva (2004, s. 129) 

Pojkar/män Flickor/kvinnor 

Starka | *  Vackra 

Våldsamma | | | | | | | |  Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda | Emotionella, milda - - - - - 

Aggressiva | | | | | - | | | | Lydiga | | 

Tävlande | Självuppoffrande 

Rovgiriga | Omtänksamma, omsorgsfulla - | | | 

Skyddande | | | | | | -  Sårbara - |  

Självständiga *  Beroende | | 

Aktiva | - - | - | Passiva | | | 

Analyserande | | | Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

 

Karaktärer 

Boken kretsar kring karaktären Tom och även kring Elenna, som förefaller vara Toms sidekick 

snarare än hans jämlike partner. Andra karaktärer i boken som får stort utrymme är piratkungen 

Sanpao, hästskötaren Abraham och kentauren Tagus.  

 

Utseende 

Karaktärernas utseende beskrivs inte i boken.  

 

Egenskaper 

Huvudpersonen i boken är Tom och det mesta handlar om honom. Hans egenskaper är således 

de som framkommer mest eftersom det är hans tankar läsaren får följa. Tom framställs ofta som 

aggressiv, exempelvis väller vrede och besvikelse upp inom honom när han tror att piratkungen 

fått tag på Livets Träd (s. 35) och när en gammal vän dyker upp som en vision tar Toms ilska 

över, han skriker åt visionen och kastar en bests klo mot den (ss. 22-23). Tom framställs också 

ofta som skyddande, i synnerhet när det gäller Elenna. Han uppmanar exempelvis Elenna att 

hålla sig nära honom samtidigt som han drar sitt svärd och höjer sin sköld (s. 44). Vid ett senare 

tillfälle skjuter han henne åt sidan innan han räddar sig själv när de är under attack. Tom visar 

flera gånger upp en analyserande sida när han snabbt undersöker och kartlägger de situationer 

han befinner sig i för att försöka finna hopp eller lösningar på problem. När piratkungen under 

deras sista möte i boken tillkallar besten Koron förbereder sig Tom först för den värsta striden 
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i sitt liv innan han ser att Koron inte rusar mot honom utan mot piratkungen. Tom analyserar 

situationen med tankar som ”[…] tänk om han ändå var en god best?” och ”Skulle han attackera 

Sanpao?”. Det visar sig dock att Toms tolkning av situationen är felaktig när Sanpao plötsligt 

gör en volt upp på ryggen på Koron och det visar sig att Sanpao kontrollerar besten (ss. 87-88).  

 

Elenna finns hela tiden vid Toms sida men har mer av en biroll i berättelsen. Hon framställs 

som omsorgsfull exempelvis när de stöter på en skadad häst som hon är mån om att inte 

skrämma (s. 31). Den enda gången Elenna egentligen framställs som aggressiv är när hon och 

Tom möter Sanpao första gången. Elenna fräser att det kanske skulle vara värt att dö om hon 

kunde befria världen från Sanpao, samtidigt som hon siktar en pil mot Sanpaos hjärta (s. 51).  

  

Redan innan berättelsen börjar möts läsaren av ett brev eller en hälsning från piratkungen 

Sanpao (s. 7). Sanpao säger i brevet saker som ”ingen kan stå i min väg”, ”mina pirater kommer 

att skövla och bränna utan förskoning” och ”Vi kommer för att erövra och utplåna!”. Redan 

innan berättelsen börjar ges läsaren alltså en försmak på Sanpaos maktlystenhet och 

våldsamhet. När Tom och Elenna möter Sanpao första gången funderar Sanpao högt kring hur 

han skall bestraffa Tom och säger ”Ska jag hugga av huvudet från dina axlar? […] Skära din 

kropp i småbitar för att roa min besättning?” (s. 50).  

 

Handlande 

Tom är en aktiv karaktär som gör aktiva val. Han beslutar när det är dags för honom och Elenna 

att strida och när det är dags för dem att hålla sig undan. Elenna blir i och med detta ofta 

förpassad till en passiv och lydig roll. Ändå tar hon en aktiv roll då och då. Efter mötet med den 

skadade hästen, som Tom helar med hjälp av en eldfågels klo, bestämmer Tom sig för att 

försöka hitta Livets Träd före Sanpao. Han säger då åt Elenna att stanna hos hästen medan han 

rider iväg för att hitta trädet. Han blir snart förvånad när han hör hovar bakom sig och ser att 

Elenna ridit ikapp honom (ss. 33-35). Tom fattar alltså beslut åt Elenna utan att stanna för att 

höra eventuella invändningar. Han tar en aktiv roll och medan hon uppmanas att ta en passiv 

roll. I just det här exemplet låter hon sig inte övertalas utan följer efter Tom, men vid flera andra 

tillfällen gör hon som han säger åt henne och håller sig undan medan han går in i strider. 

Exempelvis håller hon sig undan när de möter Sanpao för andra gången. Tom säger då åt Elenna 

att hoppa av kentauren Tagus och vakta Abraham och Livets Träd medan han själv slåss mot 

Sanpao tillsammans med Tagus (s. 91).  

 

Känslor 

Den som oftast visar känslor, det vill säga framställs på ett emotionellt sätt, är Tom. Han visar 

många olika känslor. Det är exempelvis svårt för honom att se sin vän förhäxad. Han blir också 

rädd och orolig när de faller från piratskeppet och han inte kan se Elenna. Under det första mötet 

med Sanpao väller hat och ilska upp inom honom när Sanpao talar om Livets Träd (ss. 22, 52, 

71). 

 

Sammanfattning 

Karaktärsskildringarna i boken är i hög grad normativa. Pojkar och män framställs ofta som 

aggressiva och våldsamma medan Elenna, den enda kvinnliga karaktären i boken, ofta 

framställs som omsorgsfull, passiv och lydig. Både Tom och Elenna framställs då och då med 

egenskaper eller handlingsmönster som traditionellt tillskrivs det motsatta könet. Tom visar till 

exempel mycket känslor och Elenna tar ibland en aktiv roll.  
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Du och jag, Sigge av Lin Hallberg (Utgiven 2015) 
Du och jag, Sigge handlar om Elina, hennes vänner och hästarna på Brobygården. Det är dags 

för träningsläger på Brobygården och Elina ser fram emot att få umgås med hästen Sigge. Hon 

blir ledsen när hon får reda på att hon inte är den enda med Sigge som favorithäst och att det 

därför kanske inte blir hon som får rida Sigge under lägret. Först vill Elina inte vara med på 

lägret alls om hon inte får lov att rida Sigge men sedan ändrar hon sig. Läsaren får följa Elina 

innan, under och efter lägret med allt vad det innebär.  

 
Tabell 3: Analysverktyg för Du och jag, Sigge efter Nikolajeva (2004, s. 129) 

Pojkar/män Flickor/kvinnor 

Starka Vackra * * * * * * - * * * * * * * 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda | | | | | | - | | | | | 

Aggressiva -  Lydiga 

Tävlande - - - -  Självuppoffrande | | | | 

Rovgiriga -  Omtänksamma, omsorgsfulla | | | - | | | -  

Skyddande -  Sårbara | | | 

Självständiga - | -  Beroende 

Aktiva -  Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva | 

 

Karaktärer 

Huvudpersonen i boken är Elina och det är hennes tankar läsaren får följa. Boken handlar också 

om Elinas kompisar på Brobygården, både människor och hästar, och om hennes familj. Sigge 

är den häst som ges störst utrymme i berättelsen. 

 

Utseende 

Karaktärernas utseende beskrivs inte i boken. Däremot ler ridläraren Ingela nästan varje gång 

hon säger något, vilket i analysen kodats som en indirekt beskrivning av det feminint vackra 

(ss. 30, 35, 45).  

 

Egenskaper 

Elina är berättelsens huvudperson och berättelsen kretsar kring henne även om läsaren möter 

många andra karaktärer. Mycket av berättelsen rör på ett eller annat sätt hästar och ridlägret, 

vilket innebär att karaktärsframställningen inte är lika påtaglig som i övriga böcker i studien. 

Inledningsvis framställs Elina som enveten och tjurig, nästan rovgirig, när Rosanna berättar att 

Sara Li som också skall på träningslägret tycker om Sigge. Rosanna berättar att Sara Li vill rida 

Sigge under lägret och Elina svarar att det ju inte går samtidigt som hon helst vill skrika att 

Sigge är hennes häst (s. 15). Hon framställs här med två traditionellt maskulina egenskaper 

samtidigt – rovgirighet och aggressivitet.  

 

När barnen är i stallet och sköter hästarna säger Rosanna att hon skall borsta hästen Molly så 

att hon blir den blankaste av alla hästarna. Sara Li föreslår då att de skall göra det till en tävling 

och Eric svarar att det är tråkigt. Flickorna fortsätter prata om att tävla och Eric frågar om allt 

måste vara en tävling (ss. 33-34). Det är enbart flickorna som framställs som tävlingsinriktade. 

Eric flinar till och med åt tanken på att barnen på Brobygården kommer vara ”värsta sämsta 



18 
 

dressyrlaget” i ridtävlingen (s. 50). Både flickor och pojkar framställs alltså med en egenskap 

som traditionellt inte skulle tillskrivas dem på grund av deras kön.  

 

Handlande 

Elina framställs flera gånger med ett självuppoffrande handlingsmönster. När Sigge inte mår 

bra efter att de ridit en lång väg ut i skogen verkar det som att Elina och Sigge inte längre kan 

vara med i ridtävlingen. Mattis uttrycker oro för att Elina inte skall få tävla och hon svarar att 

hon inte bryr sig om tävlingarna så länge Sigge blir frisk (s. 98). Senare berättar Elina för en 

annan flicka som skall vara med på tävlingen att hon och Sigge kanske inte kan vara med 

eftersom han blivit sjuk. Flickan tycker synd om Elina men hon svarar återigen att bara Sigge 

blir bra så gör det inget (s. 109). Elina är villig att ge upp drömmarna om tävlingen som hon 

haft hela sommaren för att inte Sigge skall bli ännu sämre. Medan kompisarna tar emot pris för 

sina insatser under tävlingen sitter Elina i Sigges box. Mattis kommer in och tvingar med Elina 

och Sigge ut på ridbanan där Elina får motta pris för att hon satt Sigges hälsa i första rummet 

(ss. 127, 131-132). Priset kan tolkas både som något hon får för att hon visat sådan omsorg för 

Sigge, eller för att hon gjort en stor uppoffring.  

 

Känslor 

I de två första kapitlen av boken är Elina nära på att börja gråta eller gråter fyra gånger (ss. 15, 

16, 25). Tårarna är sedan ett återkommande tema genom boken. Hon gråter exempelvis för att 

Rosanna berättat att Sara Li också tycker om och vill rida Sigge. Elina tycker det är så hemskt 

att Sara Li också vill rida Sigge att hon knappt ens kan berätta varför hon gråter för sin mamma 

(s. 16). När de tränar på ridbanan inför tävlingen vill Sigge inte göra det de skall och när Ingela 

kommer fram till dem för att fråga hur det går är Elina nära att börja gråta igen (s. 49). Oftast 

framställs Elina som dyster, ledsen och grinig men det finns tillfällen då hon uttrycker glädje 

också, exempelvis när de rider mot en sjö och hästarna får galoppera fort fram. Elina skrattar 

då högt och ropar ut att det är härligt (s. 77).  

 

Sammanfattning 

Karaktärsskildringarna i boken är oftare normativa än normbrytande. Det är främst Elina som 

beskrivs i boken och hon framställs ofta på ett för flickor normativt sätt. Hon visar mycket 

känslor och är vid många tillfällen omsorgsfull och självuppoffrande. Flickorna som grupp är 

däremot i högre utsträckning normbrytande då de exempelvis är tävlingsinriktade medan 

pojkarna inte vill att allt skall vara en tävling. De vuxna kvinnorna framställs indirekt som 

vackra genom att de ständigt beskrivs som leende.  
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Sune i fjällen av Sören Olsson och Anders Jacobsson (Utgiven 2015) 
Sune i fjällen handlar om Sune och hans familj som bestämmer sig för att resa bort över jul. 

Efter att Sunes pappa råkat boka en resa till Thailand hos ett flygbolag som gått i konkurs, 

samtidigt som han lånat bort bilen och hyrt ut huset, åker Sunes familj med familjen Blixt till 

fjällen istället. Sune tycker inte om kyla, snö eller höga höjder, men han tycker mycket om 

Sophie Blixt. Sophie är arg på Sune eftersom han gav bort den julklapp han skulle gett henne 

till en annan tjej. Nu måste de spendera två veckor ihop i fjällen.  

 
Tabell 4: Analysverktyg för Sune i fjällen efter Nikolajeva (2004, s. 129) 

Pojkar/män Flickor/kvinnor 

Starka * Vackra | | - 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda -  Emotionella, milda - - - - - - - |  

Aggressiva - | | | - | - | | - | - * - - |  Lydiga 

Tävlande * * - | * *  Självuppoffrande 

Rovgiriga *  Omtänksamma, omsorgsfulla |  

Skyddande * |  Sårbara - -  

Självständiga -  Beroende 

Aktiva |  Passiva 

Analyserande | | | Syntetiserande 

Tänker kvantitativt | | Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva -  

 

Karaktärer 

Bokens huvudperson är Sune. Utöver honom får även hans familj, hans flickvän Sophie och 

Sophies familj stort utrymme i berättelsen.   

 

Utseende 

Beskrivningar av karaktärers utseende är inte särskilt vanligt förekommande i boken, men vid 

några få tillfällen beskrivs utseendet hos enstaka karaktärer. Exempelvis beskrivs den nya 

flickan på skolan, Lydia, av flera av pojkarna som söt (ss. 11-12). När Sune tänker på sin 

klasskompis, tillika kärleksrival, Santos beskrivs även han som söt (s. 100). I boken beskrivs 

både vuxna som barn och flickor som pojkar som leende. Därför finns detta attribut inte med 

kodat som vacker i analysen av den här boken.  

 

Egenskaper 

Många av de egenskaper som framställs hos karaktärer i boken är de som anses vara 

traditionella för karaktärens kön. Sunes pappa Rudolf är exempelvis den som beslutar var de 

skall åka på semester. Under familjemötet bestämmer han att de skall göra en resa tillsammans 

när de andra börjar tveka. Sedan säger han att han ordnar det och att han tar på sig att hitta en 

resa i rätt prisklass (s. 33). Rudolf framställs här som aktiv, en beslutstagare som styr upp 

situationen. Rudolf framställs även som tävlande när han skall hyra snowboard för att bevisa 

för killen i skiduthyrningen att han inte är gammal (ss. 80-81). I samma stund framställs han 

även indirekt som stark när han bestämt talar om för killen vid disken att han inte har några 

problem varken med sina knän eller sin hälsa. Sophies föräldrar, Yvonne och Ragnar, framställs 

båda som tävlande när familjerna skall spela spel tillsammans. De fuskar och hittar på egna 

regler som bara gäller för dem själva. När Rudolf också vill fuska och följa de nya reglerna 

skrattar Ragnar att det inte går att fuska (s. 122).  
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Sune framställs som skyddande när han tror att Sophie hellre vill vara med Santos än med 

honom. Han tänker att det krävs både mod och list för att han skall få tillbaka Sophie. Sune 

tänker att han måste bli mer som skidåkande Santos för att inte förlora Sophie, därför ger han 

sig ut i snön och iskylan fastän det är det värsta han vet. När han träffar Sophie i skidbacken 

frågar han vad som är så bra med Santos och Sophie berättar en massa saker. När Sune blir 

ensam ställer han sig frågan om han skall förlora sin kärlek Sophie för alltid eller om han skall 

kämpa för att de skall fortsätta vara ett par. Han väser fram ”Santos Hernandez. Nu är det du 

mot mig.” vilket visar tydligt på att han vill skydda sitt förhållande med Sophie (ss. 87, 90, 99). 

Sune framställs även som skyddande när han tillsammans med Santos försöker skrämma 

skidläraren Adrian från att träffa hans syster Anna. Detta för att inte Anna skall bli ledsen när 

hon måste åka hem från fjällen och lämna Adrian (s. 143).  

 

Vid flera tillfällen framställs karaktärer med egenskaper som traditionellt sett inte skulle 

tillskrivas dem på grund av deras kön. Pär, Sophies lillebror, framställs exempelvis som ängslig, 

rädd och orolig när han och Sunes lillebror Håkan skall leta efter demoner och monster (ss. 71, 

78-79). Pärs rädsla och oro är ett tecken på sårbarhet vilket är en traditionellt feminin egenskap.  

 

Handlande 

Sune träffar på den nya flickan Lydia utanför biblioteket när han varit och handlat en julklapp 

till sin flickvän Sophie. Lydia är så söt att Sune drabbas av ”tjejtjuseri” och måste gå fram till 

henne. Han har inte tänkt över det han gör och han kan inte heller styra över det han gör när 

han går fram för att prata med henne och sedan ger henne den julklapp han nyss köpt till Sophie 

(ss. 39-40). Sune framställs här med en slags intuition, något som traditionellt tillskrivs kvinnor. 

Han ser Lydia och känner att han måste gå fram och prata med henne och sedan måste han ge 

henne Sophies julklapp. Det finns inget rationellt i det han gör utan handlingen är snarare 

spontan. Sunes handlande i den här situationen skulle även kunna tolkas som stereotypt 

maskulint, det vill säga att han saknar förmåga att styra sina egna sina egna handlingar på grund 

av starka lustkänslor, något som dock inte är möjligt att analysera utifrån analysverktyget.  

 

Känslor 

Många gånger när Sune framställs som emotionell är det bara på låtsas. Han försöker 

exempelvis komma ur knipor genom att låtsas vara ledsen. När hans föräldrar dyker upp på 

skolan för utvecklingssamtal, trots att Sune slängt lappen med informationen, fäller han några 

tårar och hittar på att han blev bestulen på lappen och att han inte berättat något för att han 

skämdes så (ss. 18-19). När han berättar för Sophie att han gett bort hennes julklapp försöker 

han återigen använda känslor för att slingra sig ur knipan genom att hitta på en historia om sin 

morfar (s. 47). Flera gånger i boken framställs Sune även med känslor som inte är påhittade. 

Till exempel känner han sig eländig och ångrar sig nästan omedelbart när han gett bort Sophies 

julklapp till Lydia (s. 41). Sophie är den enda karaktären som framställs som känslokall. Under 

bilresan till fjällen pratar hon inte med Sune och han börjar tro att hon inte bryr sig om att de 

bråkat. Sune blir till och med arg för att Sophie inte bryr sig ”ett endaste lite fjuttigt dugg (s. 

72).  

 

Sammanfattning 
Karaktärsskildringarna i boken är oftare normativa än normbrytande. Bland de manliga 

karaktärerna är det bara Sune och Pär som någon gång tillskrivs traditionellt feminina 

egenskaper. Sune, som är bokens huvudperson, är den karaktär som oftast framställs som 

normbrytande då han visar mycket känslor (både påhittade och äkta). Det är just på punkterna 

aggressiva och emotionella som flest karaktärer framställs som normbrytande.  
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Guldmysteriet av Martin Widmark (Utgiven 2006) 
Guldmysteriet är en bok i serien LasseMajas Detektivbyrå. Läsaren får följa klasskompisarna 

Lasse och Maja som driver en detektivbyrå tillsammans i den lilla staden Valleby. I 

Guldmysteriet skall en last med guld förvaras i Vallebys bank över natten innan guldet skickas 

vidare till en större bank i en annan stad. Under natten blir dock guldet stulet inifrån kassavalvet. 

Lasse, Maja och polismästaren börjar genast undersöka vad som kan ha hänt och blir snabbt 

indragna i ett klurigt mysterium.  

 
Tabell 5: Analysverktyg för Guldmysteriet efter Nikolajeva (2004, s. 129) 

Pojkar/män Flickor/kvinnor 

Starka - -  Vackra * * * * * * * * 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda -  

Aggressiva Lydiga | 

Tävlande Självuppoffrande |  

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla - | 

Skyddande |  Sårbara - - | 

Självständiga  Beroende 

Aktiva | Passiva - -  

Analyserande - - Syntetiserande | -  

Tänker kvantitativt | | Tänker kvalitativt | 

Rationella | | - Intuitiva *  

 

Karaktärer 

Bokens huvudpersoner är Lasse och Maja. Även polismästaren ges stort utrymme i berättelsen. 

Andra betydande karaktärer är bankdirektören, kamreraren och vaktchefen.  

 

Utseende 

Den enda karaktär vars utseende beskrivs är vaktchefen Maria Gonzales de la Cruz. När hon 

introduceras i berättelsen beskrivs hon som ”en mörkhårig kvinna i uniform” (s. 14). I början 

av berättelsen ler Maria dessutom nästan varje gång hon säger något, vilket i analysen kodats 

som en indirekt beskrivning av det feminint vackra (s. 16). Maria framställs även indirekt som 

vacker när hon börjar dansa ute på gatan och sedan trycker sig intill polismästaren. 

Polismästaren blir generad och blyg och måste svälja innan han kan fortsätta prata. När Maria 

lämnar platser mumlar polismästaren ”Caramba, vilken kvinna!” (ss. 29-31).  

 

Egenskaper 

I början av boken framställs Lasse, Maja och polismästaren med egenskaper som traditionellt 

tillskrivs deras kön. De står i hamnen och tittar på när guldet lastas ned från båten. Både Lasse 

och polismästaren framställs som kvantitativt tänkande och Maja framställs som kvalitativt 

tänkande. När guldet lastas ned kommenterar polismästaren att det är 250 kg rent guld. Lasse 

undrar hur mycket det är värt och polismästaren gissar. Maja undrar istället varför guldet 

egentligen kommer till Valleby (s. 13).  

 

När Lasse, Maja och polismästaren kommer till banken är vaktchefen Maria i färd med att lasta 

in en av lådorna med guld i banken. Bankdirektören står bredvid och uppmanar Maria att vara 

försiktig så att lådan inte skall välta. Polismästaren erbjuder sig att hjälpa Maria men hon 

avböjer och fortsätter på egen hand att bära in lådan (ss. 19-20). Här framställs flera olika 

egenskaper hos karaktärerna. Maria framställs med den traditionellt maskulina egenskapen 
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styrka, samtidigt som både bankdirektören och polismästaren framställs som skyddande när de 

uppmanar Maria att vara försiktig och erbjuder sig att hjälpa henne. Bankdirektören framställs 

också som något passiv när han står och ser på medan Maria bär in en uppenbart tung låda. Vid 

ett senare tillfälle presenterar bankdirektören sig själv och sina anställda för Lasse, Maja och 

polismästaren. Han beskriver Maria som duktig och noggrann och polismästaren tillägger att 

hon dessutom är stark (s. 25).  

 

När guldet lastas in i banken står bankdirektören och pratar med Lasse, Maja och polismästaren. 

Bankdirektören framställs som väldigt nervös och uttrycker en oro över att något skulle kunna 

gå på tok (s. 21). Polismästaren klappar bankdirektören på axeln och frågar uppmuntrande vad 

som egentligen skulle kunna hända (s. 23). Bankdirektören framställs här som nervös och 

orolig; ett tecken på sårbarhet vilket är en traditionellt feminin egenskap. Dessutom framställs 

polismästaren som omsorgsfull vilket även det är en traditionellt feminin egenskap.   

 

Handlande 

När Lasse, Maja och polismästaren undersöker banken efter att guldet blivit stulet säger Lasse 

åt Maja att göra olika saker. När hon frågar vad han gör får hon inget svar utan bara en ny 

uppmaning. Maja gör det hon blir tillsagd samtidigt som hon undrar vad Lasse sysslar med (s. 

50). Maja framställs här som lydig eftersom hon gör det hon uppmanas till. Hon frågar varför 

hon skall göra det hon blir tillsagd men när hon inte får något svar ställer hon inte frågan igen 

utan fortsätter göra det hon blir tillsagd.  

 

Känslor 

De känslor karaktärer i boken visar är inte många och har i korthet redan analyserats under 

rubrikerna Utseende och Egenskaper. Polismästaren blir generad när vaktchefen Maria dansar 

intill honom. Han försöker styra över dansen till en brottningslektion för att göra situationen 

mer bekväm för honom själv (ss. 29-31). Polismästarens genans är ett tecken på sårbarhet, 

särskilt med tanke på att Maria enbart dansar med honom för att distrahera honom medan 

bankdirektören låtsas låsa bankvalvet där guldet finns. Även bankdirektören framställs som 

sårbar när han ängslas och oroas över hur det skall gå med guldet över natten (ss. 19-21). 

  

Sammanfattning 
Karaktärsskildringarna i boken är oftare normativa än normbrytande. De vuxna manliga 

karaktärerna är oftast de som framställs som normbrytande och tillskrivs traditionellt feminina 

egenskaper. Lasse och Maja framställs ofta normativt med egenskaper som ofta tillskrivs deras 

kön. Vaktchefen beskrivs med egenskaper som traditionellt är både typiskt manliga och typiskt 

kvinnliga, och som dessutom ställs som motsatser i analysverktyget.   

 

Sammanfattande slutsats 
Sammanfattningsvis går det att utläsa många tydliga stereotypa framställningar i de analyserade 

böckerna. Böckerna är alla mer normativa när det gäller genusframställningen än vad de är 

normbrytande. Normbrytande genusframställning förekommer samtidigt i alla böcker och är då 

något som är jämnt fördelat mellan manliga och kvinnliga karaktärer, utom i Du och jag, Sigge 

där kvinnliga karaktärer framställs som normbrytande mycket oftare än manliga. Även när det 

gäller normativa skildringar av manliga och kvinnliga karaktärer i böckerna är skillnaderna som 

störst i ovan nämnda bok. Sammantaget skildras kvinnliga karaktärer oftare normativt men 

skillnaden i antalet normativa karaktärsskildringar mellan kvinnliga och manliga karaktärer är 

väldigt liten. Allt som allt är de analyserade böckerna dubbelt så normativa och stereotypa som 

de är normbrytande. I alla böcker är det barnen som är huvudpersoner. Vuxna finns med i 
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berättelsen och ofta som viktiga personer vilka hjälper till att föra berättelsen framåt, men de 

ges ändå inte lika stort utrymme som barnen. 

 

Sammanställning av analysverktyget  

Här visas en sammanställning av de fyra böckernas analyser i ett sammanslaget analysverktyg 

för att ge en tydligare överblick över resultatet som helhet.  

 
Tabell 6: Analysverktyg för alla böcker efter Nikolajeva (2004, s. 129) 

Pojkar/män Flickor/kvinnor 

Starka | * * - - Vackra * * * * * * - * * * * * * * | | - * * * * 

* * * * 

Våldsamma | | | | | | | | Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda | -  Emotionella, milda - - - - - | | | | | | - | | | | | - - - 

- - - - | -  

Aggressiva | | | | | - | | | | - - | | | - | - | | - | - * - - 

| 

Lydiga | | | 

Tävlande | - - - - * * - | * * Självuppoffrande | | | | | 

Rovgiriga | - *  Omtänksamma, omsorgsfulla - | | | | | | - | | | - | 

- | 

Skyddande | | | | | | - - * | |  Sårbara - | | | | - - - - | 

Självständiga * - | - -  Beroende | | 

Aktiva | - - | - | - | | Passiva | | | - - 

Analyserande | | | | | | - - Syntetiserande | -  

Tänker kvantitativt | | | | Tänker kvalitativt |  

Rationella | | - Intuitiva | - * 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras undersökningen i tre steg. Först presenteras resultatdiskussionen i 

vilken resultatet diskuteras i förhållande till den forskning som lagts fram tidigare i studien samt 

till den valda teorin. Därefter presenteras metoddiskussionen vari studiens metodval diskuteras. 

Slutligen diskuteras didaktiska konsekvenser av studien.  

 

Resultatdiskussion 
I de analyserade skönlitterära verken är skillnaderna mellan skildringen av pojkar och flickor 

inte särskilt stora, fastän flickor oftare framställs både normativt och normbrytande. Den 

jämförande studie Narahara (1998, ss. 6-16) genomförde visade på en minskning av stereotypa 

karaktärsskildringar över tid, medan Crabb och Marcianos studie (2011, ss. 394-395) knappt 

visade på någon förändring alls gällande karaktärsskildring. Utifrån den här studiens resultat 

kan sägas att det, åtminstone bland de böcker som analyserats, fortfarande finns rum för 

förbättring. Sammanlagt var de analyserade böckerna dubbelt så normativa som normbrytande, 

både när det gäller skildringen av kvinnliga och av manliga karaktärer. De böcker som 

analyserats är utgivna under en tioårsperiod men någon större förändring verkar inte skett sedan 

den första boken, Guldmysteriet, gavs ut. I Guldmysteriet skildras karaktärer oftare på ett 

normativt sätt än på ett normbrytande, något som gäller för alla analyserade böcker förutom 

den senast publicerade, Koron – dödens käftar, där karaktärsskildringen istället i hög grad är 

normativ och inte särskilt normbrytande.  

 

Av resultatet kan som sagt utläsas att böckerna ofta skildrar en normativ föreställning om hur 

pojkar och flickor skall vara. Manliga karaktärer som Sune, Tom och de vuxna männen i 

Guldmysteriet framställs exempelvis ofta som beskyddare eller den som skall rädda andra från 

fara. Detta överensstämmer med det resultat Taber och Woloshyn (2011, ss. 893-895) kom fram 

till i sin analys av barnlitteratur, nämligen att män i stor utsträckning framställs som just 

beskyddare eller räddare från faror. Flera av karaktärerna i Koron – dödens käftar framställs 

med stereotypt maskulina egenskaper som exempelvis aggressivitet, våldsamhet och de tar ofta 

en aktiv roll. Majoriteten av yngre manliga karaktärer i Jackson och Gees studie (2005, s. 126) 

framställdes också på det viset, med stereotypt maskulina egenskaper. Samtidigt visade deras 

studie att porträtteringen av flickor såg lite annorlunda ut; flickor deltog över tid allt mer i 

aktiviteter som traditionellt kopplas till maskulinitet samtidigt som de hade tydligt feminina 

drag för att inte vara alltför överskridande. Toms sidekick Elenna är ett exempel på en kvinnlig 

karaktär som deltar i traditionellt maskulina aktiviteter. Hon befinner sig på äventyr 

tillsammans med Tom och hamnar i strider med pirater. Samtidigt som hon deltar i äventyret 

och på så vis gör något traditionellt maskulint tvingas hon ofta ta en passiv roll i. I och med den 

passiva rollen hon tvingas ta framställs hon med det tydligt feminina draget passivitet för att 

inte skildras som alltför överskridande. Elenna blir något slags ”bihang” till huvudkaraktären 

Tom tack vare att hon får delta i äventyret men ändå måste vara passiv. Eilard (2008, s. 410), 

som analyserat svenska läseböcker, framhäver att flickor finns med i berättelser men att de 

sällan är huvudpersoner. De finns med som en slags partner till pojkar utan att själva inneha 

huvudrollen. Precis på det viset skildras Elenna – som någon som hela tiden finns vid Toms 

sida utan att någonsin ha en framträdande roll. Tidigare forskning visar att stereotyper lever 

kvar i barnlitteratur, något som även den här studiens resultat visar.  

 

Som motvikt till den ovan beskrivna skildringen av stereotypa maskuliniteter och femininiteter 

tål att lyftas alla de överskridande skildringar av karaktärer som lagts fram i böckerna. Till 

skillnad från Elennas roll som sidekick till huvudpersonen är Maja en jämställd partner till 

Lasse och Elina är ensam huvudperson. Manliga karaktärer framställs i viss mån som mjuka 
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och empatiska, något även Eilard (2008, s. 410) observerade i sin forskning. Sune framställs 

ibland med känslor som är rent påhittade och ibland med känslor som faktiskt är äkta. Han 

framställs alltså både som oempatisk när han lurar andra att han känner på ett visst sätt samtidigt 

som han framställs som mjuk och empatisk när han känner riktiga känslor. Även Tom och 

vuxna män i Guldmysteriet framställs då och då med en mjuk, empatisk sida. I Jackson och 

Gees studie (2005, s. 126) framkom att yngre manliga karaktärer ofta porträtterades med 

stereotypt maskulina egenskaper och som engagerade i stereotypt maskulina aktiviteter. I flera 

av de i den här studien analyserade böckerna förefaller det vid ett antal tillfällen snarare vara 

tvärtom. De ovan beskrivna empatiska manliga karaktärerna har tillskrivits en egenskap som 

ofta anses vara feminin, nämligen att visa känslor och empati. Flera av de manliga karaktärerna 

går även emot föreställningen att de enbart skulle engagera sig i traditionellt maskulina 

aktiviteter. Två exempel på detta är Tom och pojkarna i Du och jag, Sigge, som alla ägnar sig 

åt den stereotypt feminina aktiviteten ridning. En av pojkarna i boken om Sigge visar dessutom 

direkt motstånd mot den stereotypt maskulina tävlingsinriktade egenskapen.  

 

I de analyserade böckerna är majoriteten av karaktärsskildringarna stereotypa. En del, både 

manliga och kvinnliga, karaktärer skildras vid olika tillfällen som könsöverskridande även om 

det är en klar minoritet i jämförelse med de stereotypa skildringarna. Kåreland (2015, s. 179) 

lyfter att maskulina och feminina framställningar i litteratur kan påverka barns uppfattningar 

kring genus och kring hur de själva bör uppträda för att uppfattas som pojke eller flicka. Även 

den feministiska litteraturteorin vidhåller att litteratur bidrar till att strukturera föreställningar 

kring genus och kön (Munk Rösing 2015, s. 460).  Enligt kursplanen i svenska skall eleverna i 

undervisningen få möta skönlitteratur. I detta möte skall de ges förutsättningar att utveckla sin 

egen identitet (Skolverket 2011, s. 222). Eftersom genusframställning i litteratur kan påverka 

barns uppfattningar kring genus och därmed utgöra en del i identitetsutvecklingen kan det vara 

relevant att eftersträva att den litteratur som finns i klassrum också stämmer någorlunda överens 

med skolans värdegrund – att motverka traditionella könsroller (Skolverket 2011, s. 8). Den, 

ofta tydliga, uppdelningen av vad som anses manligt respektive kvinnligt lever, enligt det 

resultat som erhållits i den här studien, fortfarande kvar i barnlitteratur. Precis som i de 

genusstudier som kom med tredje vågens feminism (Larsson 2002, s. 116), har intresset i den 

här studien varit att undersöka konstruktionen av kön i språkliga diskurser. Avsikten har varit 

att undersöka skildringen av stereotypa dikotomier i barnlitteratur. Detta har gjorts med den 

feministiska litteraturteorins idéer om att kön konstrueras i språkliga och kulturella diskurser 

samt att dessa språkliga diskurser bidrar till att strukturera föreställningar kring genus som 

utgångspunkt.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att det jag finner mest intressant med undersökningen är att den 

bok som i högst grad upprätthåller stereotypa genusföreställningar är den enda av de 

analyserade böckerna som inte är skriven av en svensk författare eller producerad i Sverige. 

Eftersom urvalet är gjort utefter vilka böcker som är populärast hos elever på kurskamraters 

VFU-skolor just när studien genomförs är det intressant att alla böcker är så pass stereotypa, 

med tanke på att mötet med litteratur utgör en del av identitetsutvecklingen och skolans 

värdegrund är att motverka dessa stereotyper.  

 

Metoddiskussion 
Genom att använda textanalys som metod och Nikolajevas motsatsschema som analysverktyg 

har jag kunnat nå syftet med undersökningen. Jag ville undersöka genusframställningen i 

populära skönlitterära böcker för barn och därför var textanalys ett självklart metodval. Om 

syftet hade varit annorlunda, exempelvis om jag hade velat undersöka barns upplevelse av 

genusframställning i skönlitteratur, hade kanske en form av intervju varit ett lämpligt metodval. 



26 
 

Om undersökningen hade genomförts under en längre tidsperiod hade jag kanske kunnat 

överväga att observera hur stereotypa könsroller upprätthålls eller frångås i klassrumsmiljöer. 

Med en sådan typ av undersökning hade syftet blivit annorlunda och inte längre handlat om 

skönlitteratur, men det hade varit en intressant undersökning att genomföra. När det gäller 

analysverktyget har det varit till stor hjälp för att kunna identifiera och kategorisera stereotypa 

genusframställningar i böckerna. Under tiden böckerna analyserades insåg jag att 

analysverktyget inte täckte allt jag hade önskat. Innan jag började analysera hade jag tankar på 

att formulera om vissa av punkterna eller lägga till egna men jag valde att inte göra det för att 

inte omedvetet råka påverka eller förändra resultatet. I och med detta kunde exempelvis inte 

Sunes tjejtjuseri (och ibland närapå objektifiering av flickor) ta den plats i undersökningen som 

det gör i böckerna om Sune och inte heller problematiken i att den enda kvinnliga mörkhyade 

personen i någon av de analyserade böckerna visar sig vara skurk. Både Connell (2009, s. 24) 

och Hirdman (2003, s. 14) anser att fokus inte bör ligga på skillnader mellan män och kvinnor 

utan på de sociala relationer vari genus struktureras. Med hjälp av studiens analysverktyg, som 

visar en stark uppdelning mellan det stereotypt maskulina respektive feminina, har jag 

synliggjort hur skillnaderna faktiskt upprätthålls (och i viss mån frångås). Med hjälp av 

uppdelningen har jag kunnat identifiera ett behov av medvetenhet och förändring. Jag har 

ansträngt mig för att göra en så nära korrekt analys som möjligt men trots det är jag medveten 

om att jag både kan ha missat saker och att jag kan ha överanalyserat saker. Det finns även en 

möjlighet att jag påverkats av illustrationer i böckerna eller det faktum att jag tagit del av 

tidigare forskning innan analysen av böckerna genomfördes. Jag anser ändå att det resultat jag 

fått fram kan ses som tillförlitligt då jag genom hela analysprocessen markerat alla de ord och 

uttryck jag analyserat i analysverktyget samtidigt som jag fört anteckningar över det jag 

markerat samt att resultatet även visar på flera likheter mellan de olika böckerna.  

 

Det hade varit mycket intressant att analysera både text och illustrationer i undersökningen. 

Tanken var från början att bara analysera texter men jag funderade även på att analysera 

illustrationer. För att inte göra undersökningen för omfattande valde jag ändå att genomföra 

undersökningen utifrån min ursprungliga tanke. Jag kunde trots det inte låta bli att i tanken 

ibland titta på och halvt analysera illustrationerna i böckerna för mitt eget nöjes skull. Jag hade 

gärna gjort den här typen av undersökning under en längre tidsperiod och på ett större antal 

böcker. Då hade det även varit intressant att analysera illustrationer och jämföra dem med texter 

för att se hur de förhåller sig till varandra och vilken roll de båda spelar i genusframställningen. 

Det hade också varit intressant att göra en komparativ studie där barnlitteratur från olika länder 

jämfördes för att se om det är någon skillnad i genusframställningen. I den här studien var 

endast en av de fyra analyserade böckerna varken skriven eller publicerad av en svensk 

författare eller i Sverige. Det hade således inte lämpat sig att genomföra en komparativ studie 

med fokus på genusframställning i litteratur från olika länder på det urval som valts ut till den 

här studien då resultatet hade blivit missvisande.  

 

Didaktiska konsekvenser 
Den här studien grundar sig i den skönlitteratur som är populär just när studien genomförs. Det 

har inte spelat någon roll om böckerna varit nyutkomna, prisvinnande, lättlästa eller illustrerade. 

Det som har varit av intresse för studien har varit just att böckerna faktiskt läses av barn idag. 

Det hade därför varit intressant att se en liknande studie genomföras i större omfattning på 

svensk barnlitteratur, för att se om de resultat jag fått är representativa i och med att studiens 

urval inte är särskilt omfattande. En studie i större omfattning skulle kanske dessutom ge 

starkare argument för förändring i skönlitteratur som riktar sig till barn. I framtida forskning 

hade det, utöver att analysera genusframställning, varit intressant att analysera skönlitteratur ur 

ett intersektionellt perspektiv – det vill säga med fokus på hur exempelvis etnicitet, 
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funktionsvariationer och sexualitet skildras i litteraturen. Det hade även varit intressant att 

undersöka andra medier, till exempel appar som blir ett allt vanligare inslag i undervisningen, 

ur ett genusperspektiv. Det vore intressant att undersöka vilken genusframställning barn möter 

i de appar som används i undervisningen 

 

Resultatet av studiens analyser visar att böckerna sammantaget erbjuder en väldigt stereotyp 

karaktärsframställning då de är dubbelt så normativa som normbrytande. Samtidigt är det 

flickor som oftast framställs på ett stereotypt sätt. Det är möjligt att en början till förändring 

ligger i att ge genusvetenskap som ämne större utrymme i lärarutbildningar. Genusmedvetna 

lärare och pedagoger kan hjälpa, stötta och uppmuntra elever att utvecklas utöver de osynliga 

gränser som finns gällande vad som anses vara ett acceptabelt beteende beroende på om du är 

flicka eller pojke. I en tidigare intervjustudie jag genomfört gällande genusmedvetenhet hos 

lärare framkom det att ingen av de intervjuade lärarna var särskilt insatta i genusdebatten men 

att de ändå ville försöka implementera genusmedvetenhet i klassrummen (Almroth & Börjesson 

2014, s. 14). Detta framkom även i en studie av Auhadeeva, Yarmakeev och Aukhadeev (2015, 

s. 35), där majoriteten av de tillfrågade lärarna ville lära sig mer om genus som social 

konstruktion för att kunna skapa en mer genusmedveten undervisning. För att underlätta för 

dessa och andra lärare skulle mer kompetensutveckling, diskussioner om ämnet eller ett 

gemensamt formulerande av någon slags policy eller arbetsplan kunna vara möjliga 

utgångspunkter. En annan väg att gå skulle kunna vara att lärare samarbetar för att vara 

normkritiska när det gäller böcker i klassrummet. Alla klasser på skolan skulle kanske kunna 

ha en normkritisk månad, där barnen läser böcker som inte erbjuder stereotypa skildringar av 

män och kvinnor och av pojkar och flickor. Det finns exempelvis flera förlag som enbart riktar 

in sig på normkritisk barnlitteratur. Hos dessa förlag gäller normbrytandet sällan enbart gäller 

genus utan till exempel även etnicitet, familjebildning och funktionsvariation.  

 

Som avslutning vill jag säga att jag med den här studien hoppas kunna bidra till en ökad 

medvetenhet om hur genusframställningen ser ut i de böcker barn läser. Det är en del av skolans 

uppdrag att motverka traditionella könsroller och att uppmuntra alla elever att utvecklas till 

individer med förmågor och möjligheter som inte är stereotypt könsbundna (Skolverket 2011). 

Det är därför relevant att se över vilka böcker som finns att läsa i klassrummet.  
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