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Abstract  

 

Engelsk titel: Robots that swear or have lip gloss fingers. Gender portraits in two literary works for 

middle-aged children and their adaptation in Swedish teaching. 

 

Author: Rebecca Lejon 

 

Supervisor: Christina Svens 

 

 

The purpose of this study is to examine, from a gender perspective, fictional books self-selected by middle-aged 

children. The aim of this is to test how these books function in Swedish studies to promote equality between 

students. In order to help investigate the purpose, two issues have been formulated: “Which fictional books do 

middle-aged children read today?” and “How do these books portray gender?”  

 

The method that is used is a quantitative survey where students in year 5 answered which fiction book is their 

favorite. Based on the answer from the survey a top-three list of the books girls, and boys, has named as their 

favorite have been compiled. The book that ended up at the top of each list has been reviewed and analyzed from a 

gender perspective, which is the theory that is infusing the entire study. The results of the study showed that gender 

patterns and gender stereotypes are a common occurrence in the books. The gender patterns that emerge are a 

division between the sexes where men are over-represented. The same type of gender patterns also appeared in the 

areas of activities and qualities where boys are portrayed as active, violent and rational, while girls are portrayed as 

passive, emotional and caring. In conclusion, this study urges that it is important for teachers to have an idea of 

how the most self-selected fiction books portray gender, because the books middle-aged children prefer to read do 

not brake traditional gender patterns. The books that have been analyzed in this study are Glasbarnen by Kristina 

Ohlsson and Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader by Jeff Kinney.   
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1. Inledning 

Under 1800-talet delades barnlitteraturen in i olika genrer och typer där kategorierna oftast byggde på 

barnets kön, ålder och samhällsklass. Det var då de klassiska pojk- och flickböckerna uppstod (Kåreland 

2013, s. 50). Pojkböckerna innehöll berättelser om vita och indianer, om äventyr till havs och om skatt- 

och bovjakt. De hade fokus på yttre handling och djärva bedrifter där hela världen fungerade som scen 

för berättandet. Flickboken däremot bestod mer av rådgivningslitteratur som höll sig inom hemmets fyra 

väggar. Här skildrades vardagslivet, relationer och känslor. Dessa pojk- och flickböcker beskrev 

dåtidens förväntningar på unga och visade vilka framtida livsroller de skulle inta. Vid slutet av 1800-

talet började dock flickboken kritiseras då den gestaltade en ytlighet och verklighetsförfalskning. 

Pojkboken blev även den kritiserad för att vara för hård och rå, men ändock fortsatte pojk- och 

flickböcker att följa det traditionella mönstret in på 1900-talet. Inte förrän på 1960-talet då feminismen 

växte sig stark, och den könsrollsdebatt som kom med det, började den så kallade ungdomsboken 

lanseras i ett försök att nå båda könen.  

Trots att barnlitteraturen till en början användes för att uppfostra kan den idag användas både i 

undervisande och socialiserande syften (Nikolajeva 2017, s. 33). Sverige som idag kan kallas för ett av 

världens mest jämställda länder lyfter fram detta kring jämställdhet och genus i skolans värdegrund. 

Med genus menas de uppfattningar om kvinnligt och manligt som kommer till uttryck, och om 

förväntningarna som riktas mot flickor och pojkar utifrån dessa uppfattningar (Hedlin 2010, ss. 7-8). Det 

resulterar i att det ska vara lika behandling i skolan oavsett kön på individen, ändå så har 

litteraturundervisningen i skolan ett genussystem där mannen ses som norm. Litteraturämnet är idag 

”genus impregnerat”, dvs. fyllt med värderingar och frågeställningar som handlar om genus, men vilken 

syn pojkar och flickor har på genus beror delvis på vilka böcker de blivit presenterade för i skolan, därav 

har svenskundervisningen en viktig roll för eleverna (Kåreland 2013, s. 128).  

Lärare har länge tampats med vilken litteratur man ska ta upp i sin undervisning samt hur man får barn 

att läsa och finna glädje i läsningen. De didaktiska frågorna hur (med vilka metoder), vad (vilken slags 

litteratur) och varför (litteraturläsning i skolan) är frågor som diskuterats. Förvisso står det i den 

nuvarande kursplanen för svenska i grundskolan att skönlitteratur ”öppnar nya världar och förmedlar 

erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje” (Kåreland 2013, s. 109). Likaså står 

det att skönlitteratur möjliggör empati och en förståelse för andra som då kan resultera i omprövningar 

av attityder och värderingar. Det kan alltså leda till motbilder av stereotypa genusmönster. Det råder 

dock en osäkerhet gällande vilket syfte litteraturundervisningen egentligen har bland lärare i 
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grundskolan, trots att styrdokumenten (d.v.s. läro- och kursplaner) ger riktlinjer över hur 

svenskundervisningen ska utövas. 

Med detta som utgångspunkt kommer denna studie undersöka hur skönlitterära verk som är självvalda 

av barn i mellanåldern är framställda ur ett genusperspektiv. Det finns tidigare forskning som har 

analyserat barn- och ungdomslitteratur ur ett genusperspektiv, men då främst i äldre verk och inte med 

någon direkt koppling till svenskundervisningen. Därför kommer denna studie följa upp den tidigare 

forskningen, men i mera nyare verk som är självvalda av barn i mellanåldern. Det som är av intresse 

handlar om hur denna litteratur varierar genusgestaltningarna, vilket indikerar hur romanerna skulle 

kunna användas i svenskundervisningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att med ett genusperspektiv undersöka självvalda skönlitterära verk av barn i 

mellanåldern för att pröva hur dessa verk fungerar att använda sig av i svenskundervisningen som ska 

främja jämställdhet mellan eleverna. 

Frågeställningar: 

- Vilka skönlitterära böcker läser barn i mellanåldern idag? 

- Hur gestaltar dessa böcker genus? 
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2. Bakgrund 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det under svenskämnets 

syfte att elever ska ges förutsättningar att utveckla den egna identiteten, sitt språk och sin förståelse för 

omvärlden genom mötet med olika typer av texter (Skolverket 2019). Likaså står det i skolans 

värdegrund att  

 

utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. /…/ Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Skolverket 2016, s. 

41). 

 

Språket och litteraturens betydelse för den personliga identiteten betonas genomgående i skolans läro- 

och kursplaner, samtidigt som de även kan skapa en förståelse för andra (Kåreland 2015, s. 117). Det är 

bevisat att barn redan i förskolan är medvetna om skillnader mellan kvinnor och män, och att det redan 

då anses vara både roligare och finare hos både flickor och pojkar att vara just pojke eller man före 

flicka eller kvinna. Könstillhörigheten har en avgörande betydelse när barn utvecklar sin egen identitet, 

och här tillskrivs olika egenskaper till det manliga respektive kvinnliga könet. Exempelvis anses mannen 

vara stark, rationell och aggressiv, medan kvinnan ses som mjuk, svag och känslosam. Genom detta 

ställs olika krav, både medvetet och omedvetet, på pojkar och flickors beteende (Kåreland 2015, s. 177).  

Skolan i sig är inte någon könsneutral institution, men en förändring har skett under senare år. Flickor 

har blivit starkare och mer jämställda pojkarna. Böcker förmedlar, både dolt och öppet, kulturella och 

sociala scener av hur de olika könen uppträder, relaterar till andra och bemöts av sin omgivning. 

Böckerna formulerar också olika föreställningar om kön eller genus, kvinnligt och manligt, vilket även 

det kan påverka barns förståelse om vad som anses vara maskulint och feminint. I bästa fall kan 

litteraturen applicera ett genus- och könsperspektiv som ger pojkar och flickor en förståelse för att det 

finns flera olika sätt att vara pojke eller flicka (Kåreland 2015, ss. 177-180).    
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3. Teoretiska perspektiv 

Inom forskning förknippas perspektiv med att välja ett visst fokus eller att ha vissa specifika 

utgångspunkter (Hedlin 2010, s. 5). Nedan presenteras de teoretiska perspektiv som används vid 

analysen och diskussionen av studiens insamlade material. Perspektiven som framgår är genus och 

stereotypa genusmönster, vilka valdes då de är väsentliga inom genusforskningen samt att 

frågeställningarna utgår ifrån hur de skönlitterära verk som är självvalda av barn i mellanåldern förhåller 

sig till genus.  

3.1 Genus  

Genusbegreppet är komplext och har flera olika infallsvinklar och definitioner. Marie Evertsson (2016) 

förklarar att en av de vanligaste definitionerna kom i början av 1970-talet då man började tala om det 

engelska begreppet gender. Genderbegreppet, som på svenska heter genus, började användas för att 

synliggöra att många av de olika skillnader mellan kvinnor och män som människor ser omkring sig inte 

har med det biologiska könet i sig att göra, utan snarare att det är så att kön skapas socialt – människor 

gör kön. När människan gör kön resulterar det i att individer medvetet eller omedvetet beter sig och 

agerar på ett sätt som förväntas av hen som könad individ. Detta skapar ”en hierarkisk dimension där det 

ena könet – mannen – är normen och kvinnor definieras som en avvikelse från denna norm” (Evertsson 

2016, s. 51). Kvinnor och kvinnliga egenskaper värderas därmed lägre än män och manliga egenskaper.  

Yvonne Hirdman (2001, s. 108) skriver att det finns en tydlig genuskonflikt som är inordnad i det 

svenska samhället och med den följer en uppfattning om att kvinnans plats är i hemmet medan de 

ekonomiska förpliktelserna ligger hos mannen. Hon förklarar vidare att genuskontrakt är något som 

uppstår på grund av denna konflikt. Över tid ihop med att vårt samhälle utvecklas förändras 

genuskontrakten, och det borde ha hänt mer men ändock kvarstår grundformen om de stereotypa 

genuskontrakten där kvinnor och män är olika varandra (Hirdman 2001, s. 130). Man kan allmänt 

konstatera att en alltför sträng dikotomi mellan könen ifrågasätts mer och mer. Numera är man 

medveten om att det finns olika typer av maskulinitet och femininitet beroende på tidsperiod, kultur 

samt det sätt genus konstrueras på (Kåreland 2015, s. 184).  

3.2 Stereotypa genusmönster 

Evertsson (2016, ss. 54–55) klargör att genus även kan kallas för ”socialt kön” och att det finns olika 

teorier om hur detta skapas. En av dessa teorier är att socialiseringen är central. Flickor och pojkar 

socialiseras in i en könsroll i ett tidigt stadium under deras uppväxt, eftersom mammor och pappor 

uppfostrar sina barn på samma sätt som de själva blev uppfostrade; in i dikotomin man och kvinna, dvs. 

två roller som kompletterar varandra. Enligt detta perspektiv tilldelas människor alltså könsroller tidigt i 
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livet som sedan uttrycks i olika sammanhang. Människor bemöter samt behandlar varandra och agerar 

utifrån normer om kön i mer eller mindre alla situationer, vilket påverkar individens alla relationer. Män 

och kvinnor tillgivs skillnader som vare sig är biologiska eller naturliga, vilket ökar på skapandet av det 

sociala könet. Ständigt blir människan granskad utifrån de manliga och kvinnliga normer som råder, 

även om de själva inte vill leva upp till dem.  

Bronwyn Davies (2003, s. 17) motsätter sig begreppen socialisation och könsroll då hon menar att de 

bidrar till att vilseleda människor. Likaså anser hon att den begreppsmässiga uppdelningen av 

människans biologiska jag (könet) och sociala jag (genus) bidrar till en förvirring. Hur människor förstår 

sig själva som könsvarelser kan variera utifrån det biologiska kön som man föds med och det sociala 

kön som man sedan konstruerar. Gunilla Molloy (2007, s. 65) förklarar att idag används begreppet 

”konstruktion av kön” istället för det mer statiska begreppet ”könsroll” just för att påvisa att det handlar 

om en ständigt pågående process som därmed också är föränderlig. Det är alltså inte en roll man träder 

in i ena stunden för att sedan vid ett senare tillfälle kliva ur.  

I tidiga studier av barnböcker ur ett genusperspektiv gjordes en skildring av könsroller, alltså hur 

litteraturen skildrade kvinnor och män, flickor och pojkar, samt hur dessa gestaltades i förhållande till 

verkligheten. Nyckelbegreppet var könsstereotyper, vilket innebär att flickor och pojkar, kvinnor och 

män beter sig på det sätt som förväntas av dem utifrån den norm som råder (Nikolajeva 2017, ss. 191-

192). Vidare i denna text kommer begreppen könsroll och könsstereotyper frångås till förmån för 

begreppen stereotypa genusmönster eller bara genus. Detta för att påvisa att det är den socialt skapande 

konstruktionen om kön som människan ägnar sig åt, och inte en roll man bär just för stunden. Nästa 

avsnitt tidigare forskning redogör för den barnlitteraturforskning som kombinerar genusteoretiska och 

didaktiska perspektiv. 
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4. Tidigare forskning 

Avsnittet presenterar tidigare forskning med didaktiska ingångar på barnlitteratur. Vidare berörs 

genusforskning allmänt, men även specifikt ifråga om genus i barnböcker.  

4.1 Didaktiska ingångar i barnlitteratur och genus 

Lena Kåreland är professor i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori. 

Hennes forskning som i delar implementerar ett genusperspektiv är huvudsakligen inriktad på 

barnlitteratur. Hon har skrivit ett 15-tal böcker med fokus på barn- och ungdomslitteratur, bland annat 

Modig och stark – eller ligga lågt (2005) där hon förklarar att en vanlig utgångspunkt i 

litteratturdidaktiken är när läsare möter texter och i dessa möten antingen själv eller gemensamt med 

andra skapar sig en förståelse över textens betydelse. Då genusrelaterade frågor under senare år ökat i 

samhället lyfter Kåreland fram vikten av att belysa dem även i litteraturen, vilket hon bland annat gjort i 

Barnboken i samhället (2013) och Skönlitteratur för barn och unga – historik, genrer, termer, analyser 

(2015). Hennes forskningen visar att genus och genusrelationer både skapas och upprätthålls i skolan, 

därför finns det ett behov av fördjupad kunskap inom detta område eftersom ”genusordningen eller 

genussystemet formar vårt psykiska liv, influerar våra drömmar, våra förhoppningar och begär” 

(Kåreland 2005, s. 11).  

Ann Boglind och Anna Nordenstam (2015) har tillsammans skrivit Från fabler till manga 1 – 

Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barnlitteraturen där de ger en framställning av 

barnlitteratur. De presenterar olika översikter och fördjupningar som gjorts i kombination med 

litteraturdidaktiska infallsvinklar och textexempel. Detta gjorde de med syftet att kunna ge en 

introduktion samt vidgad förståelse för barnlitteraturen. Deras främsta fokus ligger på barnlitteraturen i 

sig, men det finns även inslag av olika textexempel och litteraturdidaktiska perspektiv. Boken lyfter 

dock inte textexemplen ur ett genusperspektiv, men sådana analyser skulle likväl kunna göras.   

Boglind och Nordenstam (2015) konstaterar att barnlitteraturen inte alltid har funnits i tryckt form och 

att den från början heller inte alltid varit avsedd för barn. De förklarar vidare att synen på litteratur, 

pedagogik och förhållandet mellan vuxna och barn har förändrats med tiden. Ny forskning visar 

nämligen att gränsen mellan äldre litteraturs didaktiska ansats och den moderna litteraturens 

underhållande estetiska ansats är konstruerad. Böcker som är ämnade för barns behov har alltid skrivits 

fram på olika sätt (Boglind och Nordenstam 2015, ss. 7–10).  

Maria Nikolajeva är professor i litteraturvetenskap och undersöker i Bilderbokens pusselbitar (2000) 

och Barnbokens byggklossar (2017) berättartekniken i ett antal äldre och moderna barnböcker. I fokus 

för dessa undersökningar står den moderna narratologin och hur författaren konstruerar handlingen, 
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berättarperspektivet, personskildringar och tidsrelationer. I sin forskning har Nikolajeva (2017, s. 193) 

även framställt ett schema över hur kvinnor och män skrivs fram i litteratur där dessa gestaltningar 

bygger på föreställningar om typiska ”kvinnliga” respektive ”manliga” egenskaper, vilket ser ut på 

följande sätt: 

 

Män/Pojkar  Kvinnor/Flickor 

Starka  Vackra  

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande  

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla  

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt  

Rationella  Intuitiva  

Tabell 1  

4.2 Genusforskning och genusstudier av barnböcker 

Yvonne Hirdman (2004) har bedrivit genusinriktad forskning och är särskilt känd i Sverige för att ha 

lanserat begreppet genus. I Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning skriver 

hon om sin forskning angående ordningsstrukturen av kön som består av två delar: isärhållningen av 

könen, dvs att manligt och kvinnligt inte bör blandas, och det manliga som norm, det som är det normala 

och allmängiltiga. Mannen är det positiva och kvinnan det negativa: A – B.  

Hirdman (2004) förklarar att enligt filosofen Simone de Beauvoir kan man inte vara en A utan att 

förtrycka en B, och denna typ av social konstruktion föds barn in i. Alltså föds varken män eller kvinnor 
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till det, utan de båda skapas. Frågan som uppstår utifrån detta är: behöver det vara så? Gunilla Zackari 

(1976) skrev redan i antologin Textanalys från könsrollssynpunkt att undervisningen på mellanstadiet 

gällande könsrollsfrågor bör hjälpa eleverna att gå utanför sin roll och uppmuntra samt stödja dem i de 

försök de gör. När traditionella könsroller framträder i en bok räcker det inte med att bara konstatera att 

skillnader mellan könen finns, utan dessa bör även diskuteras. Hon förklarar vidare hur detta kan göras 

med inspiration från studien Dick and Jane as Victims – sex stereotyping in Children´s readers (1972), 

utförd på New Jersey-avdelningen av National Organization for Women. Kvinnorna som utförde studien 

gick igenom 134 läseböcker och uppmärksammade skillnaden på antalet pojkar och flickor, deras 

utseenden, egenskaper, känslor och aktiviteter samt olika vuxna roller så som yrkesroller, modersrollen, 

fadersrollen och familjemönster (Zackari 1976, s. 29). De kunde konstatera att pojkar och män 

förekommer tre gånger så ofta som flickor och kvinnor, samt att i vissa verk förekommer flickor endast 

som bifigurer. Flickor intresserar sig mycket för att vara söta och prydliga, medan pojkar inte alls bryr 

sig om hur de ser ut. Egenskaper pojkar och män besitter är kreativitet, mod, skarpsinne, självständighet 

och äventyrlighet. Flickors egenskaper är uppoffrande och anspråkslösa. Misslyckas flickor med något 

beror det på dumhet, medan pojkars misslyckande beror på iver eller nyfikenhet.  

I ett flertal böcker var det endast dumma och svaga individer som uttryckte känslor. Flickor framstår 

ofta som rädda medan pojkar är tvungna att bekämpa sin rädsla och gråt. Pojkar uppfattas istället som 

aggressiva och flickorna faller då offer för deras aggressivitet. Flickor beskrivs som passiva åskådare till 

livet, de förlitar sig på pojkar och män trots det att de är fullt kapabla till att ta hand om sig själva. De 

vågar sig sällan långt bort ifrån hemmets säkerhet, de uppfostrar djur och små barn och de förväntas 

göra tråkigt rutinarbete som pojkar i sin tur får beröm för ifall de utför. Pojkar är oberoende andra, de är 

ute på äventyr, de tävlar och vinner. De är helt enkelt aktiva deltagare i livet (Zackari 1976, ss. 30-31). 

Angerd Eilard (2004) har i sin studie Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska 

skolan analyserat en läsebok med syftet att visa hur man kan granska läromedelstexter för interkulturella 

undervisningskontexter. Det hon gjorde då var att utifrån en kritisk diskursanalys, ett genusperspektiv 

och den postkolonial teorin dekonstruera texten för att visa på hur implicita ideal och värderingar 

tillsammans skapar genus och etnicitet.  

Det Eilard (2004) konstaterar är att det perspektiv av verkligheten som gestaltas i skolböcker bidrar, 

ihop med andra medierade bilder barn kan möta i sin vardag, till en specifik uppfattning om vad som är 

”rätt” livsstil och vad som därmed är normalt och utgör det som ska eftersträvas. Om en större del av 

människors värderingar och beteenden anses självklara blir det ett normerande ideal. Därför kommer per 

automatik allt som avviker från dessa värderingar eller beteenden anses som onormalt i dagens 

samhällsordning. I det långa loppet kan detta skapa ett ”vi och dom”-tänk där fördomar om ”de(t) 
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andra” (samhällsklasser, könet eller folkgrupper) blir märkbara. Språkbruket och tilltalsformerna i 

texterna är alltså betydelsefulla då dessa visar på vem som inkluderas respektive exkluderas, till 

exempel på ett sexistiskt eller rasistiskt sätt (Eilard 2004, s. 242). I Eilards (2004) studie framvisar hon 

även hur vi enligt Louis Althusser (Fiske 1998 se Eilard 2004, s. 253) placeras i en speciell social 

relation eftersom när vi läser (eller lyssnar) utgår all vår kommunikation utifrån vår egen sociala samt 

ideologiska konstruktion. När kvinnor exempelvis blir avbildade i film eller reklam i en kultur formad 

av manlig smak anammar även kvinnorna det manliga perspektivet samt den manliga ideologin. Detta 

gör att kvinnor omedvetet lär sig se på världen från en position där kvinnorna ses som ett objekt på den 

manliga värdeskalan.    

Bronwyn Davies (2003) skriver i Hur flickor och pojkar gör kön om den systematiska undersökning hon 

gjorde på hur små barn uppfattar feministiska sagor. Studien utförde hon för att ta reda på varför det är 

så viktigt att uppfatta sitt eget och andras kön på ”rätt” sätt, och varför det betyder så mycket. För att 

kunna koda den data hon samlade in i studien utgick hon ifrån den poststrukturalistiska teorin.   

Undersökningen gjordes i två steg där det första var att för åtta barn med olika bakgrund läsa historier 

för var och en av dem där varje läsning spelades in och transkriberades. Efteråt gick hon noggrant 

igenom de kommentarer barnen lämnat för att verkligen försäkra sig om att de förstod vad de hade hört. 

Efter det valde hon att spendera tid i förskolor för att observera barnen när de lekte samt för att läsa 

sagor för dem. På så sätt kunde hon föra samman det barnen förstått av historierna med deras 

vardagsaktiviteter. Nästa steg hon gjorde var att spela in sin läsning av sagor med över 40 barn.  

Davies (2003, s. 10) kom fram till att barn anammar det manliga respektive kvinnliga som om det vore 

oföränderligt för deras personliga och sociala jag. Barn lär sig det genom att ta till sig de bestämda 

praktiker som visar om en människa antingen är man eller kvinna. Vidare förklarar Davies (2003) att de 

”roller” som barn fått lära sig från vuxna är ett yttre sken gällande det sociala, byggt ovanpå ”faktiska” 

biologiska skillnader. Barn lär sig sitt genus av en vuxen nyckelperson som ”pressar” hen att 

upprätthålla denna roll inför både föräldrar, vänner och många andra (Davies 2003, s. 17).  
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5. Metod 

Detta avsnitt redogör för den undersökningsmetod som används vid genomförandet av studien, likaså 

det urval och avgränsningar som gjorts samt förhållningssättet angående forskningsetiska principer. Det 

klargör också analysmetoden som använts för att besvara undersökningens frågor.   

5.1 Undersökningsmetod  

Det empiriska materialet har samlats in genom en strukturerad intervju utformad i enkätform. Intervjuer 

brukar vanligtvis användas som en kvalitativ undersökningsmetod, men ju mer strukturerad den är desto 

bättre fungerar den för att samla in kvantitativa data (Eliasson 2013, s. 27).  

5.2 Urval och forskningsetiska principer 

I undersökningen har hänsyn tagits gällande vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer har fyra huvudkrav där det första är 

informationskravet som innebär att deltagarna i forskningsstudien har rätt att ta del av undersökningens 

syfte som forskaren i sin tur ska informera om. Inför denna studie, som gjordes i två årskurs 5 klasser på 

en skola i Stockholmsområdet, fick samtliga elever förhandsinformation om vad undersökningen skulle 

användas till. Efter det fick eleverna själva bestämma om de ville medverka i studien vilket gjorde att 

krav nummer två – samtyckeskravet – också uppfylldes. Samtliga elever valde att delta.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som betyder att alla personuppgifter gällande deltagarna i 

studien ska förvaras på ett sätt som obehöriga inte har en möjlighet att ta del av. I denna studie utfördes 

enkätundersökningen helt anonymt där resultatet sammanställdes i ett dokument varefter samtliga 

enkäter förstördes. Undersökningen har gjorts för ett forskningsändamål, vilket gör att det fjärde kravet 

– nyttjandekravet – har uppfyllts då de insamlade uppgifterna om enskilda personer inte använts i ett 

icke-vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).  

När forskning med stöd av barn utförs är det främst föräldrar (eller annan vårdnadshavare) som i regel 

skyddar deras rättigheter. Vanligtvis när barn givit sitt samtycke till en intervju måste även 

föräldrar/vårdnadshavare ge sitt för att en intervju med ett barn ska genomföras på ett fullt korrekt sätt 

(Dalen 2015, s. 27). Då denna studie gjordes med hjälp av den strukturerade intervjuformen enkät, som i 

sin tur var helt anonyma, behövdes inte något godkännande från föräldrar/vårdnadshavare. 

5.3 Urval och analysmetod  

Att analysera något är att undersöka och identifiera dess beståndsdelar (Boréus & Bergström 2018, s. 

24) och i denna undersökning har i första hand enkäternas svar sammanställts för att sedan vidare 

analyseras och diskuteras. 
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De svar som framkom i enkäterna ligger till grund för den resultatsammanställning som presenteras över 

de mest populära verken hos den elevgrupp som deltog i undersökningen. Det populäraste verket hos 

flickor respektive pojkar har sedan analyserats ur ett genusperspektiv. En analysmodell som legat till 

grund för dessa textanalyser är Pil Dahlerups (1973) analysmodell i Litterære kønsroller som fokuserar 

på att granska personers kön, ålder, utseende, egenskaper, känslor och aktiviteter. (Zackari 1976, ss. 32–

33). Analysen tar fasta på tre olika frågor som lyder:  

• Hur många av huvudkaraktärerna samt bikaraktärerna är av manligt respektive kvinnligt kön?  

• Vilka egenskaper och karaktärsdrag har pojkar och flickor?  

• Vilka aktiviteter utför pojkar respektive flickor? 
 

Dahlerups (1973) modell som är av ett äldre slag har i sin tur kompletterats med Nikolajevas (2017) 

schema som redogjordes för under avsnitt 4:1. Anledningen till valet att kombinera Dahlerups 

analysmodell från 1976 och Nikolajevas schema från 1998 är att analysmodellen har vidareutvecklats 

allteftersom forskningsfältet vuxit. Det i sig gör att analysmodellen fungerar bra gällande denna studies 

syfte och frågeställningar. Utifrån analysmodellen har frågor kunnat sammanställas på det som ska tittas 

på, och utifrån schemats uppdelning över kvinnligt och manligt blir det enklare att se vad som ska tittas 

efter. I linje med romanernas gestaltningar ligger fokuset främst på pojkar.  

En uppdelning av vad som anses vara manligt respektive kvinnligt, som Nikolajevas (2017) schema 

bygger på, kan ses som genusstereotypt. Schemat bygger dock på hur litteratur brukar gestalta kvinnor 

och män med typiska egenskaper för respektive kön. Därmed vill jag förtydliga att det inte är ett schema 

över hur kvinnor och män faktiskt är, utan att det är just föreställda typiska egenskaper hos kvinnor och 

män som ofta är framskriven i litteratur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

6. Resultat och analys 

Nedan redogörs först för resultatet av enkätmaterialet. Enkätdelens resultat redovisas i huruvida 

eleverna identifierat sig som flicka, pojke eller annat, ifall de var positivt eller negativt inställda till 

läsning och om de föredrog att läsa om en huvudkaraktär med ett specifikt kön. En topp-tre lista över de 

böcker som var mest populära bland flickor respektive pojkar kommer också att utkristallisera sig.  

Därefter beskrivs med berättarkomposition den bok som hamnade högst upp på flickornas topp-tre lista 

innan textanalysen sker där genusperspektivet fokuserar på de frågor och det schema som redogjordes 

för under avsnittet 5:3. Samma sak sker med den bok som hamnade högst på pojkarnas topp-tre lista, 

vilken var densamma som de elever som identifierade sig som annat namngav som favoritbok. 

6.1 Enkäterna 

I undersökningen deltog totalt 43 elever, 20 av dessa elever identifierade sig som flicka, 21 elever 

identifierade sig som pojke och två elever identifierade sig som annat.  

6.1.1 Flickor 

Av de 20 flickor som deltog i undersökningen tyckte 14 av dem om att läsa böcker och 6 av dem gjorde 

inte det.  

Det var 3 flickor som helst ville läsa om en huvudkaraktär som själv var flicka. Motiveringen till det löd 

”jag är själv tjej”, ”jag vill helst läsa om någon med samma kön som mig själv” och ”då har man typ 

något gemensamt”.  

Resterande 17 flickor svarade att det inte spelar någon roll vilket kön huvudkaraktären har med 

motiveringar som ”så länge boken är bra och spännande spelar det ingen roll”, ”det är roligt att läsa 

blandat” och ”det kan vara intressant och spännande oavsett vilket kön”.  

Flickornas topp 3 böcker var: 

1. Glasbarnen av Kristina Ohlsson 

2. Sorgfjäril av Ingelin Angborg 

3. Dagbok för alla mina fans-serien av Jeff Kinney 
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6.1.2 Pojkar 

Av de 21 pojkar som deltog i undersökningen svarade 10 av dem att de tycker om att läsa och 11 att de 

inte gör det. 

Tre pojkar svarade att de helst ville läsa böcker där huvudkaraktären också är en pojke med 

motiveringarna ”jag själv är en pojke”, ”för att pojkar kan göra konstiga saker” och ”för att det är det 

som känns bra”.  

Resterande 18 pojkar svarade att det inte spelar någon roll vilket kön huvudkaraktären har med 

motiveringar som ”så länge boken är bra spelar det ingen roll vilket kön huvudkaraktären har”, ”det 

spelar ingen roll för jag läser aldrig böcker” och ”jag bryr mig inte om huvudkaraktären”.  

Pojkarnas topp 3 böcker var: 

1. Dagbok för alla mina fans-serien av Jeff Kinney 

2. Tuffa gänget av Aaron Blabey 

3. Jack-böckerna av Martin Olczak 

6.1.3 Annat 

Av de två elever som identifierar sig som annat tyckte båda om att läsa och båda säger att det inte spelar 

någon roll vilket kön huvudkaraktären har, men den ena motiverade sig på följande sätt: ”det roligaste är 

att läsa böcker där huvudpersonen är en HBTQ person”. 

Båda dessa elevers favoritbok var Dagbok till alla mina fans som hamnade på första plats av pojkarnas 

topp 3 böcker och på tredjeplats hos flickorna.   
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6.2 Glasbarnen och berättarkomposition 

Glasbarnen utgavs år 2013 och är den första delen av tre i deckarserien skapad av författaren Kristina 

Ohlsson. Året därefter kom del två kallad Silverpojken och året därpå kom den tredje och sista delen 

Stenänglar.  

I boken får man följa huvudkaraktären Billie som under sommarlovet flyttar från Kristianstad till ett nytt 

hus i Åhus med sin mamma. Att berättelsen utspelar sig på sommarlovet kan möjligtvis bero på att 

sommarlov kan kännas som en slags karneval eftersom barn får mer frihet och makt då. Likaså är det 

enklare att framställa barngäng som tillsammans blir inblandade i brott som behöver lösas (Boglind & 

Nordenstam 2015, ss. 170-171). Huset som Billie och hennes mamma sedan flyttar in i är gammalt och 

konstiga saker händer som Billie, med hjälp av hennes vänner Aladdin och Simona, börjar luska i.  

Boken är byggd med en tredjepersonsberättare eftersom alla benämns som ”hon”, ”han” eller med namn 

(Nikolajeva 2017, s. 237). När en berättare inte är identisk med någon person som finns i berättelsen 

hamnar den på en annan nivå och kallas då för heterodiegetisk vilket är icke lika med fiktionen. En 

sådan berättare som berättar med distans kallas också extradiegetisk som betyder utomfiktiv. Alltså är 

en extradiegetisk-heterodiegetisk berättare en person som inte är med i berättelsen och även en sådan 

som står utanför berättelsen under själva berättandet. Denna typ av berättare kallas också för 

allnärvarande eller allvetande och tas för givet att vara en vuxen person. På så sätt finns det en klyfta 

mellan den unga läsaren och den extradiegetisk-heterodiegetisk berättaren, som är än mer markant än i 

vuxenlitteraturen (Nikolajeva 2017, s. 253).  

Utöver den extradiegetisk-heterodiegetiska berättarrösten har berättelsen en viss synvinkel och ett 

specifikt perspektiv. Billie som finns på de flesta sidor i boken och likaså ingår i alla avsnitt är 

berättelsens huvudperson (Nikolajeva 2017, s. 155), och det är ur hennes synvinkel berättaren utgår. 

Med synvinkel menas den vars ögon eller medvetande läsare har som utgångspunkt i sin upplevelse av 

olika händelseförlopp (Nikolajeva 2017, s. 255). Den synvinkel som Ohlsson (2013) använt sig av är 

perceptionssynvinkeln då man som läsare ser olika händelser ur en viss förutbestämd position.   

Om berättaren är ”den som berättar” så är fokalisatorn ”den som ser”. Fokalisering är en manipulerad 

synvinkel som gör att vi uppfattar berättelsen som om den berättades av den fokaliserade personen. I 

barnlitteraturen är det ofta en vuxen person som fokaliserar en barnperson och i och med det skapas en 

illusion av att händelserna presenteras genom ett barns ögon (Nikolajeva 2017, s. 258). Även detta är 

något Ohlsson (2013) har anammat i sitt författarskap trots att det ofta kan uppstå en oordning när 

fokalisatorn blandas ihop med den centrala personen som står i fokus. Då fokaliseringen är bunden till 

synvinkeln kan den vara både fast eller rörlig och ett fokaliseringsmönster som då uppstår är intern 
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(inre) fokalisering. Med intern fokalisering menas att berättaren ser och vet precis lika mycket som 

fokalisatorn (Nikolajeva 2017, s. 259) vilket överensstämmer med Ohlssons (2013) karaktär Billie då 

hon är huvudpersonen som man som läsare följer. 

Ohlsson (2013) använder sig av mycket dialoger i sin deckare, vilket kan bero på att hon som författare 

då kan gömma sig bakom sina karaktärer och på så sätt låta läsarna dra egna slutsatser (Boglind & 

Nordenstam 2015, s. 169). Att gestalta situationer eller händelser från ett barns erfarenhetsvärld är ett 

sätt att försöka skildra lekens spänning och allvar tillsammans med de möjligheter som erbjuds av 

fantasin. Detta blir en ganska så naiv blick då försök att närma sig barnets erfarenheter ofta leder till en 

begränsad synvinkel och därmed ett avgränsat perspektiv. Det blir endast ett försök att spegla barns 

funderingar om omvärlden, hur allt är konstruerat och hänger samman. Men på samma gång ger 

utgångsläget i den naiva blicken och barnets begreppssfär en möjlighet att beskriva verkligheten på ett 

överraskande och oväntat sätt. 

6.2.1 Textanalys av Glasbarnen 

 

Fördelningen mellan kvinnor och män  

Boken har totalt sett 26 karaktärer där en av dessa är en huvudkaraktär och resterande är bikaraktärer. 

Av dessa 26 karaktärer är 11 av dem av kvinnligt kön och resterande 15 är av manligt kön. Trots att 

huvudpersonen i boken är en flicka och att könsfördelningen mellan karaktärerna nästintill är fördelad 

femtio-femtio är karaktärer med manligt kön representerade med 58 procent och karaktärer med 

kvinnligt kön 42 procent. Därför kan Hirdmans (2004) ordningsstruktur gällande mannen som det 

normala och allmängiltiga kopplas samman här. Männen och pojkarna i boken blir det positiva medan 

kvinnorna och flickorna blir det negativa. Hirdmans (2004) uppdelning mellan A – B är möjligtvis inte 

lika markant som i den undersökning New Jersey-avdelningen (1972) gjorde, men den är ändock synlig.    

Yttre gestaltningar 

Huvudkaraktären Billie och de mest väsentliga bikaraktärerna är alla beskrivna med namn, likaså är de 

mest relevanta karaktärerna också beskrivna med en del yttre attribut. Exempelvis kan man läsa att 

”Billie hade alltid velat ha lika fint och lockigt hår som sin mamma, men hade istället fått pappas raka, 

ljusa” (Ohlsson 2013, s. 20), ”Simonas röda hår stod som en gloria kring hennes huvud” (Ohlsson 2013, 

s. 31) och ”en kille med mörkt hår och bruna ögon” (Ohlsson 2013, s. 37). Av de få yttre attributen 

berättaren beskriver om bokens huvudkaraktär och två mest relevanta bikaraktärer kan en liten skillnad 

ses på flickorna och pojken. Det är mycket fokus på flickornas hår, som oftast illustreras som långt 

(Nikolajeva 2000, s. 143), då Billie önskar att det kunde se annorlunda ut för att vara finare och Simonas 
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hår gestaltas på ett sätt som nästan gör henne änglalik. Flickorna faller därmed in under den typiska 

flickegenskapen vacker som finns i Nikolajevas (2017) schema, medan pojkens hår och ögon istället är 

beskrivet mer rakt utan att någon större värdering läggs i det.   

Billies känslor 

I början på boken får man reda på hur Billie och hennes mamma är och tittar på ett mycket gammalt hus 

som ska bli deras nya hem. Huset kommer fullt möblerat då det verkar som de tidigare ägarna lämnade 

det med all hast. Billie vill absolut inte flytta dit, men mamma Ebba behöver en nystart efter att Billies 

pappa nyligen insjuknat och dött. Det märks tidigt i boken hur Billies karaktär är en ledsen och lite 

osäker person, vilket Ohlsson (2013) gestaltar genom att bland annat skriva ”Billie blev rädd så hon 

nästan grät” (Ohlsson 2013, s. 48) samt ”då kom tårarna, som om hon gick sönder av att någon var snäll 

mot henne” (Ohlsson 2013, s. 83). Samtidigt går Billie och bär på mycket ilska och frustration. Hon 

hamnar ofta i bråk med sin mamma som inte tror på de otäcka saker Billie berättar händer i huset, och 

hon jämför sig mycket med sin vän Simona där ”allting verkar vara så enkelt /…/ trots att Billie visste 

att hon också haft det svårt ibland” (Ohlsson 2013, s. 42). Bille framstår därmed som mycket emotionell 

och sårbar, vilket är typiska karaktärsdrag för en flicka enligt Nikolajevas (2017) schema. 

Aggressionshämmad är även det ett karaktärsdrag som faller in under typiskt flickigt i schemat, vilket 

kanske inte riktigt överensstämmer med Billie. Hon får mycket utlopp verbalt för sina känslor, främst då 

på sin mamma. Aggressionen finns alltså där, men Billie tar inte till fysiskt våld för att få utlopp för sina 

känslor. Detta kan möjligtvis bero på att enligt schemat är våldsam ett mer typiskt karaktärsdrag som 

överensstämmer med pojkar och män.   

”- Billy? Är inte det ett pojknamn?” 

I ett tidigt stadie i boken är Billie och hennes mamma på stranden där de får syn på en pojke. Hans namn 

är Aladdin och han blir snart Billies nya vän. När hon och Simona hälsar på honom för första gången 

uppstår dock en liten förvirring:  

 

 – Billie. Och det här är min kompis Simona. 

 – Billy? Är inte det ett pojknamn?  

– Billie med ie på slutet, det är ett tjejnamn.  

– Aha, sa killen och bugade sig. (Ohlsson 2013, s. 44).  

 

Att Aladdin tar för givet att ett namn är ett pojknamn och att Billie sedan måste förklara varför det 

inte är det visar på hur de olika skillnader som Evertsson (2016) menar att vi människor ser och 
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förstår omkring oss inte har med det biologiska könet i sig att göra, utan mer hur genus skapas 

socialt. Deckaren gestaltar alltså en sådan social process som Davies (2003) förklarar är 

föränderlig eftersom Aladdin har tagit till sig att vissa namn antingen är manliga eller kvinnliga, 

men ändå kan förstå en skillnad och acceptera att ett namn kan bli föränderligt.  

Aladdins egenskaper  

Efter att ha lärt känna Aladdin börjar Billie jämföra sig en del med honom och hans liv och känner 

hur en avundsjuka växer sig fram. Hon tycker att han verkar leva ett spännande liv eftersom hans 

föräldrar äger en restaurang och för att de bor i en husbåt i hamnen (Ohlsson 2013, s. 46). Aladdin 

i sin tur är gestaltad som en självsäker kille som inte drar sig för något. Han är absolut inte 

mörkrädd eftersom han inte kan förstå vad det kan finnas att vara rädd för när det är mörkt som 

inte redan finns där när det är ljust. Han imponerar också en hel del på Billie och Simona då han 

tycker det är ”busenkelt” att cykla på en enhjuling. Billie tycker att allt verkar vara så enkelt för 

Aladdin, precis som hon tycker att det är för Simona (Ohlsson 2013, s. 66/70). Aladdin ses här som 

en självständig individ då han till största del av tiden är ensam på husbåten eftersom hans föräldrar 

har en restaurang att sköta. Han är med andra ord oberoende andra vilket är typiska egenskaper för 

pojkar som Zackari (1976) redovisar utifrån New Jersey-avdelningens undersökning. Liksom 

typiska egenskaper för pojkar utifrån Nikolajevas (2017) schema har han också ett rationellt 

tänkande vad gäller till exempel mörkret, och framstår som både aktiv och äventyrlig med sitt 

enhjulingscyklande.  

Ett detektivpar. Eller?  

Trots att Billie är bokens huvudkaraktär och den som råkar ut för mystiska händelser i sitt nya hus 

är det ändå Aladdin som framstår som den lösningsorienterade och drivande i berättelsen. Det är 

honom Billie vänder sig till när hon undrar vad de ska göra härnäst i letandet av de tidigare ägarna 

till huset:  

 

-Vad ska vi göra nu? sa Billie. Hur ska vi få veta varför de flyttade? /…/ Aladdin gick och hämtade en 

dator och gjorde några sökningar. /…/ Aladdin räckte henne två kataloger.  

- Jag svär, hittar vi några barn som heter så i katalogerna så tillhör de familjen som bodde i ditt hus 

(Ohlsson 2013, ss. 116-117).   

 

I dagens deckarböcker för barn gestaltas vanligtvis en flicka och en pojke som detektivpar, just för att 

fånga läsare från båda könen. De brukar normalt sett framstå som likvärdiga, men flickkaraktärerna är 
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oftast mer aktiva och något modigare än pojkarna som istället är något försiktigare och mer 

eftertänksamma (Boglind & Nordenstam 2015, s. 172). I Ohlssons (2013) bok syns detta mönster inte 

alls då Billie är den passiva i sökandet och därmed beroende av Aladdin, som i sin tur då är den aktiva 

och analyserande i letandet. I nästa steg i sökandet efter de gamla husägarna är Billie och Aladdin på en 

skola i byn. Aladdin är den som förklarar för Billie, då hon framstår som oförmögen att komma på det 

själv, att de kan uppsöka en lärare på skolan redan två veckor innan sommarlovet är slut, eftersom 

lärarna är där och planerar den kommande terminen. Väl på skolan spanar de båda in genom olika 

fönster tills en lärare får syn på dem och ”automatiskt hukade sig Billie så att hon försvann från fönstret” 

(Ohlsson 2013, s. 121), vilket får Aladdin att fråga vad hon håller på med och säga att de ju vill att 

lärarna ska se dem så att de kommer och öppnar. Detta resulterar i att Billie känner sig väldigt dum. 

Enligt New Jersey studien (1972) anses flickors misslyckade bero på dumhet. Och visst framstår Billie 

som dum både här och i andra situationer i boken. Det är som att Billie, till och med när hon har hjälp 

från Simona, är okapabel att lösa problem. När de båda flickorna vid två olika tillfällen letar efter en 

äldre dam vid namn Ella som lovat att berätta sanningen bakom husets mysterier misslyckas de. Detta 

trots att Ella givit Billie sin fullständiga adress. Inte förrän Billie gör ett tredje försök att hitta henne, 

ihop med Aladdin denna gång, lyckas hon (Ohlsson 2013, s. 72/89). Återigen är Aladdin den som är 

rationell och aktiv medan Billie då blir passiv och beroende av honom.  

Beskyddande eller förminskande?  

I Boglind & Nordenstam (2015, s. 169) redogörelse över hur barndeckare vanligtvis är uppbyggda 

skriver de att vuxna män är av majoritet bland brottslingar, vilket stämmer överens med den person som 

spökat omkring i Billies hus. När de tre barnen i upplösningen av boken ska konfrontera honom är Billie 

heller inte särskilt drivande i situationen utan: 

 

Simona var den som ryckte upp dörren och gick först in i huset. /…/  

- Vadå? Sa Aladdin och klev in i rummet. Vad är det Billie måste förstå? /…/ Det var Simona som föreslog 

att de skulle lämna gästrummet och sätta sig i vardagsrummet istället (Ohlsson 2013, ss. 224/225/226). 

 

Billie är återigen mycket passiv, till och med så till den grad att Aladdin talar i hennes ställe. Det kan 

möjligtvis ses som att Aladdins ifrågasättande är en form av beskydd. Just beskyddande är nämligen 

även det en egenskap som faller in på pojkar i Nikolajevas (2017) schema. Men det blir även så att Billie 

förminskas i denna situation, som om hon inte kan tala för sig själv, vilket är problematiskt i sig. Det blir 

precis som Simone de Beauvoir säger utifrån Hirdmans (2004) ordningsstruktur med A – B, att man inte 
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kan vara en A (man) utan att förtrycka en B (kvinna). Likväl blir språkbruket och tilltalsformen Ohlsson 

(2013) använt sig av här betydelsefulla då de visar på, som Eliard (2004) säger, vem som inkluderas 

respektive exkluderas, på ett sexistiskt sätt. 

 

6.3 Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader och berättarkomposition  

Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader utgavs 2008 och är den första delen i serien. Författaren är 

den amerikanska barnboksförfattaren Jeff Kinney som sedan det första boksläppet år 2008 publicerat 11 

böcker till i serien. Den senaste boken Dagbok för alla mina fans: Satsa allt utgavs 2016.  

I boken får man följa titelpersonen (Nikolajeva 2017, s. 155) och huvudkaraktären Greg under ett läsår i 

skolan, och man får även följa med honom i hans vardagsliv bland vänner och familj. Boken är skriven 

med en jag-berättare och den synvinkel och perspektiv man utgår ifrån i sin läsning är Gregs då boken är 

gestaltad som hans dagbok. Den är skriven med snirkliga bokstäver och har även målande bilder som 

illustrerar olika händelseförlopp. Som tidigare nämnts är synvinkel den vars ögon eller medvetande 

läsare får uppleva händelser genom och det finns tre olika synvinklar med vilka författare kan variera sin 

berättarteknik med. Liksom Ohlsson (2013) använder Kinney (2008) sig av perceptionssynvinkeln i sitt 

skrivande då man som läsare får se händelserna beskrivna från Gregs position i hans värld (Nikolajeva 

2017, s. 255). 

När en berättare befinner sig på samma nivå som det den berättar kallas den för homodiegetisk, alltså 

berättaren är lika med fiktionen och på så sätt identisk med en person i berättelsen. När berättaren 

berättar olika händelser allt eftersom de sker, utan distans, kallas den för intradiegetisk och är därmed 

inomfiktiv. En intradiegetisk-homodiegetisk berättare är därmed själv inne i sin berättelse och berättar 

den utan distans, liksom Greg gör. Fiktiva dagböcker har nämligen den typer av berättare (Nikolajeva 

2017, s. 254). Intradiegetisk-homodiegetiska berättare i barnlitteraturen är främst barn, vilket gör att det 

i första hand är denna form som gör att läsaren får höra något som hen anser vara en äkta barnröst. Greg 

som är en homodiegetisk berättare och bokens huvudperson blir också autodiegetisk eftersom han 

berättar sin egen historia (Nikolajeva 2017, ss. 253-255). 

Även Kinney (2008) har fokaliserat en barnperson och på så sätt skapat en illusion av att händelserna 

presenteras genom ett barns ögon. Hans karaktär Greg har det interna fokaliseringsmönstret eftersom 

han ser och berättar precis lika mycket som fokalisatorn (Nikolajeva 2017, s. 259). Han är 

huvudpersonen som läsaren följer, men han är även den som skriver berättelsen som följs. Men 

skillnaden mellan synvinkeln (vem som ser) och berättarinsatsen (vem som talar) är väsentlig när det 

kommer till barnböcker. En berättares synvinkel behöver inte överensstämma med personen, och i ett 
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flertal traditionella barnböcker gör de heller inte det eftersom berättaren är just en didaktiskt och 

uppfostrande vuxen person (Nikolajeva 2017, s. 261). Barnlitteraturforskare hävdar ändock att 

dagboksformen inger ett bra sätt att imitera barnens egna stil och därför tycker unga om att läsa 

dagboksromaner. Likaså kan det vara att barn i verkligheten som skriver dagbok anammar de mönster 

som figurerar i dagboksromaner, exempelvis formeln ”Kära dagbok” (Nikolajeva 2008, s. 179).    

Huvudkaraktären Greg förklarar dock redan på första sidan i boken att det inte är en dagbok han skriver, 

utan en loggbok. Han vill också reda ut redan från början att det är hans mammas idé, men hon ska inte 

tro att han tänker skriva om sina ”känslor” där eller nåt, för i så fall är hon knäpp. Man ska därför inte 

vänta sig några ”Kära dagbok” hit och ”Kära dagbok” dit. Ett tämligen sent fenomen i barn- och 

ungdomslitteraturen är den manliga dagboken och en anledning till det är de fördomar som bygger på att 

det i första hand är flickor som skriver dagbok. Likaså framstår det även i första hand som att endast 

kvinnliga läsare har ett intresse för den sorten av berättelse som skildrar känslor och relationer som 

dagboksformen inspirerar till (Nikolajeva 2008, s. 182). 

6.3.1 Textanalys av Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader 

 

Fördelningen mellan kvinnor och män  

Boken har en huvudkaraktär och ett flertal bikaraktärer. Totalt sett gestaltar boken 72 olika personer 

varav en persons genus är oklart då denne benämns som doktor Garrisson. De övriga personerna består 

av 51 pojkar eller män och 20 flickor eller kvinnor. Något iögoninfallande är att av de 51 personer av 

manligt kön benämns 40 av dessa med namn, medan resterande 11 är namnlösa. Dessa kan istället 

benämnas som Rowleys pappa, ett gäng high school killar och Whirely Street gänget. Av de karaktärer 

med kvinnligt kön beskrivs 5 av dem med namn och de övriga 15 är antingen namnlösa flickor i skolan 

eller kvinnor som beskrivs som mamma, farmor, Rowleys mamma, Gregleys mamma och mamma till 

en förstaklassare.  

Utifrån Hirdmans (2004) reflektioner kring kvinnors sociala underordning blir den andra logiken i 

genussystemet (mannen som norm) ytterst anmärkningsvärd här. Till att börja med har boken en 

uppdelning av ca 70 procent män och 30 procent kvinnor och det är främst män och pojkar som beskrivs 

mer ingående med namn, egenskaper och karaktärsdrag. Liksom New Jersey studien (1972) kom fram 

till förekommer pojkar och män mer än tre gånger så ofta som flickor och kvinnor och likaså 

förekommer flickor och kvinnor endast som bikaraktärer i denna bok. Det är således män som är 

människor, medan kvinnor endast är en mamma, farmor eller till och med så icke-betydelsefull att hon 

inte behöver nämnas med namn. Precis som Evertsson (2016) skriver framstår kvinnor och flickor 
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därför som en avvikelse från normen och värderas därmed lägre. I rollen som en mamma eller farmor 

kan en också läsa sig till undertoner av vissa egenskaper, så som milda, självuppoffrande, omsorgsfulla 

och passiva, vilka alla faller in som typiskt kvinnliga egenskaper enligt Nikolajevas (2017) schema. De 

existerar för deras män eller söners skull. 

Manliga bikaraktärer  

Greg bor ihop med sin mamma, pappa, storebror Rodrick och lillebror Manny i vad som verkar vara ett 

medelklasshem. På samma gata som han själv bor hans bästa vän Rowley som han nu ska börja Middle 

School (motsvarande årskurs 5 i Sverige) tillsammans med. Redan i början av boken får läsaren reda på 

hur idiotiskt Greg tycker det är med Middle School eftersom sådana som han själv som ännu inte 

kommit in i puberteten än måste beblanda sig med ”gorillor som måste raka sig två gånger om dan” 

(Kinney 2008, s. 9). Av den anledningen menar han att det inte är konstigt att det är så vanligt med 

mobbing i skolan. Det framgår vid flera tillfällen i boken hur större killar ger sig på de yngre pojkarna. 

De slår och knuffar dem i korridorerna, kastar snöbollar, jagar dem med bil och tvingar in dem i 

slagsmål. De är även verbalt elaka då de skriker att ”tjejer luktar bajs”, ger öknamn baserat på en 

persons efternamn eller sykunskaper (Kinney 2008, s. 13/85/151). Med andra ord är det många av 

bokens bikaraktärer av manligt kön som framställs som retsamma, aggressiva och våldsamma och de 

faller därmed in i Nikolajevas (2017) schema över typiska manliga egenskaper.  

Gregs lathet och flickors egenskaper  

Huvudkaraktären Greg är en person som har mycket idéer, men han är även ganska lat och självisk, 

vilket gör att han misslyckas med det mesta han försöker sig på att göra. Skapandet av de stereotypa 

egenskaperna kopplat till människors genus blir tydliga utifrån New Jersey studien (1972) med Greg då 

hans misslyckande egentligen inte blir framställt som dumhet, utan snarare beror på hans nyfikenhet och 

sedan brist på intresse. Vid ett tillfälle i boken får Greg till exempel för sig att börja styrketräna för att 

bygga muskler så han kan stå upp mot de äldre killarna i skolan. Han bygger då en hemmagjord 

skivstång av ett kvastskaft, två mjölkpaket och sand som han sedan låter Rowley prova först för att se 

om kvastskaftet håller eller inte. Kvastskaftet håller, men Rowley orkar inte lyfta det mer än fem gånger 

och blir till slut fastklämd liggandes under den hemmabyggda skivstången där Greg lämnar honom. Vid 

ett senare tillfälle i boken kastar Greg en boll på Rowley när han cyklar så att han ramlar och bryter 

handen som då i sin tur behöver gipsas. När båda pojkarna sedan är tillbaka i skolan samlas flickorna 

runt Rowley ”som om han var en hjälte eller nåt” (Kinney 2008, s. 147) och bjuder honom till deras 

bord på lunchen så att de kan mata honom. Här gestaltas flickorna som typiska omtänksamma och 

omsorgsfulla individer, precis som Nikolajevas (2017) schema visar på.  
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Robotar som svär eller har läppglansfingrar  

Strax efter Rowleys gipsincident ska eleverna i hans och Gregs skola starta ett projekt där de ska bygga 

en robot. Snabbt slutar det med att klassen delar upp sig i flickor och pojkar eftersom flickorna vill 

”uppfinna en robot som kunde ge råd om hur man dejtar och hade tio sorters läppglans inbyggt i 

fingertopparna” (Kinney 2008, s. 154). Pojkarna tycker det är det dummaste de någonsin hört och 

bestämmer sig därför att skapa en egen robot som inte ska kunna svära, och därför behöver de skriva en 

lista på alla fula ord som finns så roboten inte ska kunna använda sig av dem. I slutet av lektionen läser 

läraren igenom pojkarnas papper, vilket resulterar i att robotprojektet läggs ner helt.  

Uppdelningen av flickor och pojkar faller in i det Hirdman (2004) skriver om isärhållningen av könen, 

att kvinnligt och manligt inte bör blandas. Likaså faller det in i de genusstereotyper som Nikolajeva 

(2017) stolpat upp i sitt schema som kvinnliga egenskaper. Flickorna vill uppfinna en robot som ska 

hjälpa dem att bli vackra, ett objekt, där de medvetet eller omedvetet positionerar sig på vad Eilard 

(2004) kallar för den manliga värdeskalan. De vill få råd om hur man dejtar och därmed vara männen till 

lags som i sin tur leder till självuppoffring av dem själva. 

Den lydiga flickan  

Gregs lathet blir synlig vid ett tillfälle när han ska ha förhör på USA:s alla delstaters huvudstäder. Hans 

plats i klassrummet är precis bredvid en karta över USA där alla huvudstäderna står, så han har helt 

enkelt valt att inte plugga eftersom han kommer kunna se alla svaren där uppe på väggen. Precis innan 

förhöret ska starta säger en av de flickor i boken vars karaktär faktiskt är namngiven – Patty Farrell, till 

magistern att han borde täcka över kartan. Detta resulterar givetvis i att Greg inte klarar förhöret och blir 

mycket hämndlysten på Patty. Patty Farrell framstår som en lydig flicka. Hon gör rätt för sig med 

förhöret och likaså är hon ivrig att få huvudrollen i skolans teaterpjäs om trollkarlen från Oz. Greg som i 

sin tur blivit förmanad av sin mamma att delta i teaterpjäsen ser nu sin chans att hämnas på Patty. Han 

tillges en roll som träd och planerar då att kasta äpplen på Patty framför en stor publik, vilket han 

slutligen gör. Greg framstår här, vilket stämmer in på typiska egenskaper för pojkar enligt Nikolajevas 

(2017) schema, som en aning rovgirig tillika aggressiv och våldsam. Men Greg har fler sidor än så.  

Tjejleksaker 

Strax innan jul återberättar Greg en händelse som skett något år innan. Det enda han ville ha i julklapp 

var Barbies drömhus, vilket inte berodde på att han gillade tjejleksaker utan för att huset skulle ha blivit 

ett jättefint fort till hans leksakssoldater. Denna gestaltning om att Barbiesaker är typiska tjejleksaker 

medan Gregs egna legosoldater är typiska pojkleksaker kan kännas föråldrad och borde möjligtvis vara 

utdöd. Kinney (2008) försöker sig på att neutralisera detta i sin bok, dock kanske inte på ett så självklart 
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sätt då Greg skriver att mamma och pappa började storbråka när de såg hans önskelista. Pappan kommer 

aldrig i sitt liv köpa ett dockhus till sin son utan han vill att Greg ska skriva en ny lista med saker som 

”passar” pojkar. Mamman däremot tycker att det är bra för Greg att ”experimentera” med olika slags 

leksaker. Återigen blir Hirdmans (2004) ordningsstruktur gällande isärhållningen av könen, alltså att 

manligt och kvinnligt inte bör blandas, synlig. Likaså den redogörelse Evertsson (2016) har om hur barn 

socialiseras in i ett genusmönster redan under deras uppväxt då mammor och pappor uppfostrar sina 

barn på samma sätt som de själva blev uppfostrade. De skillnader kvinnor och män blivit tillgivna, trots 

att de varken är naturliga eller biologiska, fortsätter att skapa genus. Så även i denna bok. Gregs pappa 

säger vrångt nej, medan mamman anser att lite utforskande kan Greg få vara. På julafton fick Greg en 

Barbiedocka av sin morbror Charlie, då han enligt Greg måste ha tagit första bästa grej det stod ”Barbie” 

på. Gregs pappa blir inte särskilt glad och säger åt honom ”att antingen kasta bort den eller ge den till 

någon insamling” (Kinney 2008, s. 124). Trots att en Barbie inte var vad Greg ville ha så behöll han den 

ändå och han erkänner också att han faktiskt lekte med den någon gång. Författaren till boken har på så 

sätt försökt att porträttera att en leksak, i detta fall en Barbie, som genusneutral. Ändock lyser, likt det 

Evertsson (2016) säger, undertoner av värderingar kopplat till de olika könen igenom. Det i sin tur 

resulterar i att läsaren omedvetet agerar och beter sig på ett sätt som förväntas av den som könade 

individ.    

”Den nya pojken” 

När ungdomslitteraturen framställer flickor som nedtystade och förtryckta förbiser läsare ofta att även 

pojkar idag är utsatta för stora krav. Pojkar väntas passa samman med den traditionella maskulina 

matrisen, alltså att visa styrka och framgång, ha tuffa fritidssysslor och en hög ambition beträffande 

erövringar av det motsatta könet. I den moderna dagboksromanen av idag stämmer det inte helt överens 

med självporträttet av ”den nya pojken” (Nikolajeva 2008, ss. 190-191), vilket syns i Kinneys (2008) 

framställning av Greg.   
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7. Diskussion 

Avsnittet nedan diskuterar först enkätresultatet och sedan den teori och tidigare forskning som ligger till 

grund för denna studie. Efter det följer en diskussion med didaktiska implikationer, vilken leder fram till 

en kort reflektion om studiematerialet med uppslag till vidare forskning.  

7.1 Diskussion utifrån enkätresultat  

Resultatet av enkätundersökningen visar att majoriteten av flickorna tycker om att läsa, medan 

läsintresset hos pojkarna var nästan jämt fördelat, femtio-femtio. Majoriteten av eleverna som deltog i 

undersökningen svarade att det inte spelar någon roll vilket kön huvudkaraktären har, men ändå visar 

resultatet att samtliga av pojkarnas topp tre-böcker hade en huvudkaraktär av manligt kön. Flickornas 

första och andra bok på topplistan hade likaså en huvudkaraktär av samma kön som de själva, medan 

den tredje boken på listan hade en pojke som huvudkaraktär. Detta illustrerar Kårelands (2013) 

iakttagelser, att flickor oavsett ålder läser böcker med både kvinnliga och manliga karaktärer, medan 

pojkar behöver komma upp lite i åldern innan de kan läsa mer brett och varierat. Givetvis finns det inte 

en specifik bok som passar alla, och inte finns det någon bok som passar bäst för alla flickor eller för 

alla pojkar. Kåreland (2005) förklarar att det är ju så att barn i stor utsträckning väljer olika böcker att 

läsa och därmed utnämner olika titlar till den bästa boken. Vanligtvis syns detta mönster hos pojkar i 

högre utsträckning än flickor då möjligtvis på grund av att flickor påverkar varandra genom att diskutera 

sin läsning. Utifrån resultatet i denna undersökning verkar det ändock mer som att diskussionen varit 

könsöverskridande hos samtliga som tycker om att läsa då Dagbok för alla mina fans kom med på både 

flickornas och pojkarnas topp tre-lista, samt var favoritboken hos båda de elever som identifierade sig 

som annat.    

Det syns ändå att flickor och pojkars läsval skiljer sig åt eftersom de läser olika böcker. Det syns även 

hur pojkar i större utsträckning tar avstånd från skönlitterära böcker, vilket enligt Kåreland (2005) skulle 

kunna ses som att pojkar i sitt konstruerande av manlighet behöver ta avstånd från läsning då det mer ses 

om en kvinnlig aktivitet. Flickor accepteras i större grad av samhället att vara genusöverskridande, 

medan pojkar tidigt skolas in i att ta avstånd från det feminina. Det kan därför vara positivt med böcker 

som komplicerar frågan om kön och ifrågasätter det nuvarande genussystemet där det manliga är 

överordnat det kvinnliga. På så sätt kommer barn i kontakt med att det finns flera olika alternativ. Att 

pojkar väljer att ta avstånd från läsning kan kopplas samman med det Kåreland (2005) redogör för 

gällande rådande genusnormer som säger att det är flickigt att vara duktig i skolan och därför inte något 

eftersträvansvärt hos pojkar. Sättet att gestalta pojken Greg som struntar i att göra sin läxa bredvid 
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flickan Patty som plikttroget förberett sig för ett förhör kan tolkas som en negativ spegling av manlighet 

för pojkar eftersom denna norm gör pojkar till förlorare i skolsammanhanget. 

7.2 Diskussion utifrån teori och tidigare forskning 

De två barnböcker denna studie fokuserat på visar att det fortfarande förekommer en hel del stereotypa 

genusmönster. Kåreland (2015) redogör för hur skolans läro- och kursplaner genomgående betonar att 

elever ska få möjlighet att utveckla sin egen identitet och sin förståelse för omvärlden genom sina möten 

med olika typer av texter eftersom litteraturens betydelse är stor för den personliga identiteten. Böcker 

kan göra att elever ifrågasätter den rådande normen, men böcker kan även underbygga stereotypa 

genusmönster. Likt det Eilard (2004) konstaterar bidrar det genusperspektiv på verkligheten som 

gestaltas i dessa skönlitterära verk till en viss uppfattning om vad som är den ”rätta” livsstilen som 

därmed är normalt och det som ska eftersträvas. Böckerna attribuerar olika egenskaper till det manliga 

och kvinnliga könet, vilket gör att genustillhörigheten har en avgörande betydelse när eleverna utvecklar 

sin egen identitet. Precis som Nikolajevas (2017) motsatsschema redovisar bedöms män som starka, 

rationella och aggressiva, medan kvinnor ses som mjuka, svaga och känslosamma. Hirdman (2004) 

förklarar att ordningsstrukturen beträffande kön består av två delar: isärhållningen av könen och att det 

manliga är norm. Det råder därmed en obalans mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i vårt 

samhälle som nutidens skönlitterära verk håller fast vid. Detta gör såsom Eilard (2004) nämner att 

flickor hamnar i en position där de anses mindre värda i motsats till pojkar. När dessa skönlitterära verk 

porträtterar kvinnor och män, flickor och pojkar på det vis de gör tillskrivs skillnader likt det Evertsson 

(2016) menar varken är biologiska eller naturliga. Det i sig bidrar till en ökning i skapandet av genus där 

flickor i större utsträckning blir framställda som ”det andra”. Precis som Eilard (2004) förklarar kan det 

språkbruk och karaktärsgestaltningar de två verken har bidra till att flickor främst kan känna sig 

exkluderade. Likaså är det möjligt att flickor kan känna sig förminskade på ett sexistiskt sätt utifrån de 

gestaltningar Gregs klasskamrater har när de vill bygga en robot med läppglansfingrar.  

Något annat som blir problematiskt är hur pojkar missunnas i skapandet av sitt genus eftersom det sällan 

syns hur pojkar och män blir gestaltade med typiska ”kvinnliga” egenskaper som Nikolajevas (2017) 

schema illustrerar. Pojkar porträtteras sällan med egenskaper som känslosamma, omtänksamma och 

svaga i skönlitterära verk över lag, vilket överensstämmer med de verk som ingår i denna studie, trots att 

dessa egenskaper ofta är mycket bra att ha. Båda de skönlitterära verk som analyserats gestaltar pojkar 

på ett tämligen dominant sätt. I Dagbok för alla mina fans hade de flesta pojkar ett våldsamt och 

aggressivt beteende och i Glasbarnen är Aladdin rationell och mycket beskyddande. Dessa egenskaper 

kan i sin tur styrka att det är accepterat för en pojke att vara så.  
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När dylika bilder av flickor och pojkar fortsätter att porträtteras i barnlitteratur på ett sådant sätt utan att 

bli ifrågasatt så medför det en risk för att dessa skildringar blir giltiga sanningar. Detta leder därmed till 

att ett jämställdhetsarbete mellan könen försvåras, men i bästa fall kan läraren applicera ett 

genusperspektiv som ger pojkar och flickor en förståelse för att det finns flera olika sätt att vara pojke 

eller flicka på. Det gäller därför för lärare att alltid kritiskt granska innehållet i populära skönlitterära 

verk för barn innan de används i undervisningen.  

7.3 Diskussion med didaktiska implikationer 

Ordet genusperspektiv förekommer i olika sammanhang, varav skolan är ett där krav ställs på att det ska 

ingå i undervisningen. I läroplanen (Lgr 11) för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet samt i 

kursplaner tas frågor om jämställdhet och genus upp, vilket innebär att lärare måste ha gedigna 

kunskaper för att kunna diskutera sådana frågor med sina elever. Kåreland (2005) förklarar att så länge 

skolan funnits har genus varit en del av den pedagogiska ideologin, men tankarna kring genus och 

skapandet av kön har förändrats med tiden. Utformningen av genus och kön i barnlitteratur har därför en 

viktig betydelse för barns förståelse och uppfattning om världen eftersom de innehåller kulturella 

värderingar som klargör sociala mönster i samhällets syn på vad som är maskulint och feminint.  

Som tidigare nämnts förklarar Hirdman (2004) hur barn uppfostras in i dikotomin där kvinnor och män 

är varandras motpoler. Idéen om att kvinnor och män är varandras motsatser klargör Davies (2003) 

beror mer på att vårt språk har skapat två enhetliga kategorier där alla individer kan pressas in. Det är 

alltså en begreppsmässig förenkling, på samma sätt som en uppdelning av världen i korta och långa 

människor, alternativt vackra och fula eller dumma och intelligenta är det. Människor har inga 

medfödda egenskaper som är feminina eller maskulina, utan egenskaperna är infogade i strukturen på 

vårt samhälle, vilket därmed skapar en förutsättning för hur livet ska levas. Med detta i åtanke är det av 

yttersta vikt att lärare är medvetna om de stereotypiska genusmönster som gestaltas i de mest populära 

skönlitterära böcker elever idag läser för att kunna motverka traditionella genusmönster. Lärare bör vara 

medvetna om hur skönlitterära texter gestaltar genus och därmed hur de kan påverka barn och unga.  

Trots att ingen av de två skönlitterära verk som analyserats i denna studie bryter mot de rådande 

stereotypa genusmönstren kan lärare ändå använda sig av dem som verktyg i sin svenskundervisning för 

att diskutera dessa stereotyper. Det kan bli ett steg i att främja jämlikhet, och eftersom böckerna inte 

utmanar genusnormerna själva blir det ännu viktigare för lärare att arbeta för att ifrågasätta dessa och i 

nästa steg motverka dem. Ett sätt lärare skulle kunna göra det på är genom boksamtal där elever själva 

får samtala om den litteratur de läst och då ha jämställdhet och genus som utgångspunkt i sina 

diskussionsfrågor. 



 

30 

 

Sammanfattningsvis går det med stöd ibland annat denna studie att konstatera att det är viktigt för lärare 

att ha en uppfattning om hur de mest självvalda skönlitterära böckerna gestaltar genus. Detta bekräftar 

att de böcker barn i mellanåldern helst läser inte bryter mot traditionella genusmönster, utan de har 

snarare en konserverande effekt eftersom de gestaltar kön utifrån traditionella genusmönster. Detta blir 

den totala motsatsen till vad de specifika målen som står i styrdokumenten gällande jämställdhet och 

genus säger. Styrdokument som alla skolor ska följa enligt lag.    

 

7.4 Materialreflektion och vidare forskning 

Syftet med denna studie är att undersöka självvalda skönlitterära verk som barn i mellanåldern väljer ur 

ett genusperspektiv och hur lärare kan använda sig av dessa i sin svenskundervisning. Studiens material 

är insamlat i två klasser i årskurs 5 på en skola i Stockholmsområdet, vilket endast indikerar vilka 

skönlitterära böcker för barn i mellanåldern som generellt skulle kunna vara de mest valda. Hade fler 

enkätundersökningar gjorts på fler skolor runt om i staden eller landet skulle resultatet möjligtvis sett 

annorlunda ut. Något som dock går att se är att år 2018 hade Dagbok för alla min fans-serien 8 platser 

av 20, där topplaceringen var nummer 3, på Stockholm stads topplista av lånade böcker för barn i åldern 

9-12. För att få en mer gedigen kunskap om hur en lärare kan anpassa sin undervisning så att den 

uppfyller läroplanens syften och mål om genus och jämställdhet skulle en större studie över skönlitterära 

verk behöva genomföras. Den bör då omfatta fler verk och inte enbart sådana som eleverna själva läser. 

Anledningen till att inte fler enkätundersökningar genomförts eller fler skönlitterära verk analyserats 

beror på tidsramen för denna studie.  

Vidare forskning på ett större material kan arbeta med samma metoder, dvs. enkätundersökningar och 

analyser av skönlitterära verk. Den kan också behandla andra infallsvinklar, exempelvis genom att 

undersöka hur lärare arbetar med genusperspektivet i sin litteraturundervisning i praktiken. Då kan 

intervjuer med lärare bidra med deras tankar kring jämställdhetsarbete, samt hur de implementeras redan 

i planeringen synliggöras. Detta kan kompletteras med observationer av hur lärare utför en 

genusmedveten litteraturundervisning, samt hur de metodiskt arbetar mot stereotypa genusmönster för 

att främja jämställdhet hos elever. Ytterligare en forskningsidé utgår från observationer av hur elever 

själva har boksamtal och därigenom undersöka deras syn och tankar på olika genusmönster som 

gestaltas i böcker.   

 



 

31 

 

Litteraturlista: 

Bergström, G. & Boréus, K. (2018). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig 

textanalys. Lund: Studentlitteratur AB.  

Boglind, A. & Nordenstam, A. (2015). Från fabler till manga 1. Litteraturhistoriska och didaktiska 

perspektiv på barnlitteraturen. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Dahlerup, P. (1973). Litterære kønsroller. Köpenhamn: Glyendal. 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB.   

Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber AB. 

Eilard, A. (2004). Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den svenska mångetniska skolan. Malmö: 

Pedagogisk forskning.  

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB.  

Evertsson, M. (2016). Kön. I: Edling, C & Liljeros, F. Ett delat samhälle – makt, intersektionalitet och 

social skiktning. Stockholm: Liber AB. 

Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0. Om genus och skolans jämställdhetsmål. Växjö: Institutionen 

för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.  

Hirdman, Y. (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB. 

Hirdman, Y. (2004). Genussystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning. Uppsala: 

Maktutredningen.  

Kåreland, L. (2013). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kåreland, L. (2005). Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola. 

Stockholm: Natur & kultur AB.  

Kåreland, L. (2015). Skönlitteratur för barn och unga: Historik, genrer, termer, analyser. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Molloy, G. (2007). När pojkar läser och skriver. Lund: Studentlitteratur AB.  

Nikolajeva, M. (2017). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur AB.  

Nikolajeva, M. (2000). Bilderbokens pusselbitar. Lund: Studentlitteratur AB. 

Nikolajeva, M. (2008). Det självutlämnande jaget. Den fiktiva dagboken i barn- och ungdomslitteratur. 

I: Andersson, M. & Drucker, E. Barnlitteraturanalyser. Lund: Studentlitteratur AB. 



 

32 

 

Skolverket. (2016). Lärarens handbok. Lund: Studentlitteratur AB. 

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Västerås: Edita.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskapligforskning. 

Tillgänglig på internet: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf. Hämtad senast: 

2019-11-11 

Women on Words and Images. (1972). Dick and Jane as Victims. Sex stereotyping in Children´s 

readers. New Jersey: Princeton. 

Zackari, G. (1976). Behöver det vara så? I: Westman Berg, K. Textanalys från könsrollssynpunkt. Lund: 

Berlingska Boktryckeriet.  

Skönlitteraturlista: 

Angborg, I. (2010). Sorgfjäril. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Blabey, A. (2017). Tuffa gänget. Stockholm: Alfabeta.  

Kinney, J. (2008). Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Kinney, J. (2016). Dagbok för alla mina fans: Satsa allt. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Ohlsson, K. (2013). Glasbarnen. Stockholm: Lilla Piratförlaget AB. 

Ohlsson, K. (2014). Silverpojken. Stockholm: Lilla Piratförlaget AB. 

Ohlsson, K. (2015). Stenänglar. Stockholm: Lilla Piratförlaget AB. 

Olczak, M. (2011). Legenden om Jack: Gastar i Göteborg. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

33 

 

Bilaga: Enkät om skönlitteraturläsning i årskurs 5 

 

Jag är:          Pojke                       Flicka                        Annat  

 

1. Jag tycker om att läsa böcker                    Ja  Nej   

 

 

2. Det är roligast att läsa om en huvudperson som är: 

 

Pojke   Flicka  Spelar ingen roll                Annat 

 

Varför tycker du så?  

 

 

 

 

3. Vilken är din favoritbok / favoritböcker? 

 

Författare och titel: 

 

 

 

 

 

 

4. Varför är just den/dem din favoritbok?  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


