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Abstract 

The purpose of this study is to examine and describe how gender can be constructed in 

children´s literature. The study discusses how gender is represented and composed in two 

fiction books written for children aged 6-9 years. I applied the method of discourse analysis, 

which is a qualitative form of text analysis. My results indicate a rather stereotype depiction 

of gender, although minor deviations from the norms are made. I discern there is a risk 

children might be affected by these stereotype depictions and that they are forced into the 

gender order without being given the opportunity to develop identities with broad gender 

positions. 

The characters in my study displayed both feminine and masculine traits, which I believe is a 

problem present in all gender stereotypes and not only in a literary context. I found it 

problematic strictly interpreting the characters against a contrary schedule. My conclusions 

are that I concur with anterior research findings, arguing that values are found in children´s 

literature, and that it can both challenge and reenforce the norms of the society. 

Keywords: gender, gender roles, children´s literature, discourse analysis, deconstruktion 
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Sammanfattning 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka och beskriva hur genus kan konstrueras i 

barnlitteratur. Studien avhandlar hur genus framställs och konstrueras i två stycken 

skönlitterära böcker som är skrivna för barn i åldersgruppen 6-9 år. Som metod har jag använt 

en diskursanalys vilket är en kvalitativ textanalys. Mina resultat visar en ganska stereotyp 

framställning av genus även om det görs små avsteg från normerna. Jag ser en risk i att barnen 

kan påverkas av dessa stereotypa framställningar och att de tvingas in i genusordningen utan 

att få möjlighet att utveckla identiteter med breda genuspositioner.  

Karaktärerna i min studie visade upp både feminina och maskulina drag vilket jag tror är ett 

problem som återfinns i alla genusstereotyper och inte enbart i litterära sammanhang Jag 

upplevde det problematiskt att strikt tolka karaktärerna mot ett motsatsschema. Det jag ändå 

kom fram till i mina slutsatser är att jag håller med den tidigare forskningen om att 

värderingar återfinns i barnlitteraturen, samt att den kan både utmana och förstärka normer 

som finns i samhället.  

Nyckelord: Genus, genusnormer, Barnlitteratur, diskursanalys, dekonstruktion  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Pojkflicka är ett ord, som följt mig genom hela mitt liv utan att jag egentligen reflekterat 

närmare kring det. Det var först under min lärarutbildning som jag hörde talas om begreppet 

genus och började reflektera över de många olika samhällsstrukturer som vi människor 

placeras in i och som innebär maktförhållanden. Genus är en sådan struktur som finns ständigt 

närvarande i vårt samhälle. Man- kvinna, pojke – flicka. Redan på BB och ibland ännu 

tidigare delas vi in i de två kategorierna pojkar och flickor detta utifrån snopp eller snippa, 

eller rättare sagt vilket kön barnet har. Enligt genusforskaren Yvonne Hirdman (2001) anses 

genus vara det socialt konstruerade könet som uppkommer genom de kulturella förväntningar 

som följer med begreppen pojke och flicka samt man och kvinna. Genus är något som styr 

vårt handlingsutrymme i olika situationer, hur vi bemöter människor och hur vi blir bemötta 

styrs till stor del av genus. Hirdman (2001) menar att vi fostrar och präglar in våra barn i den 

maktstruktur som finns dold i vårt samhälle och som ställer kvinnor i underordning till 

mannen (Hirdman 2001). Skolan, är en samhällsarena där demokratins värderingar om alla 

likas värde skall förmedlas, och en instans som innehar har ett tydligt ansvar för fostran över 

våra barn. Styrdokumenten för skolan har över tid förändrats och formuleringar som rör 

jämlikhet mellan könen och genus har förändrats. I Lgr 80 och stod det att läsa att ”Skolan ska 

verka för jämställdhet mellan kvinnor och män” (Lgr 80). Jämställdhetsarbetet i skolan 

handlade då främst om ämnes och yrkesval och det var framför allt flickor som skulle 

stimuleras och uppmuntras inom traditionellt manligt kodade ämnen och yrkesval (Tallberg 

Broman 2002:168ff). Forskning visade sedan att skolan förstärkte och återskapade 

könsmönster vilket enligt Eidvald var anledningen till att ändringar i styrdokumenten gjordes 

(Eidvald 2009:6-8). 

I och med införandet av skolans läroplan, Lpo 94, skärptes skolans uppdrag gällande 

könsrollsfrågorna. I både Lpo 94 och senare Lgr11 har de en kraftigt markerande ställning 

gällande könsroller. I skolans läroplan Lgr 11 står det bland annat: 

”Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster”(Lgr 11s8). 

Det är en stor och viktigt uppgift som åläggs lärare att ha ansvar för. Hur gör man när man 

motverkar en samhällsstruktur? 
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Skolan har, i ämnet svenska kursplaner som uttryckligen säger att elever skall läsa 

skönlitterära texter. Lärare ska även väcka läslust och intresse för skönlitteratur hos sina 

elever, skriver Lena Kåreland (2005) i sin antologi Modig eller stark.( Kåreland 2005:16) 

Skönlitteratur för barn är en typ av barnkultur, där barn inte har någon möjlighet att påverka, 

eller ha något inflytande över då den görs av vuxna för barn, anser kulturforskaren Flemming 

Mouritsen (Mouritsen 2002:14). Enligt professorn Lena Kåreland (2005) så har barnböcker 

stor betydelse för barns förståelse av världen och att litteratur kan förmedla och utmana 

normer. 

Litteraturvetaren Magnus Persson menar enligt Kåreland (2005), att värderingar skapas och 

omskapas i ett aktivt möte mellan elever, bok och lärare. Värderingarna är så att säga inte 

färdigförpackade i litteraturen men litteratur har alltid ansetts som ett användbart medium för 

bildning av elever (Kåreland 2005:13ff, 351). Jag kommer använda mig av böcker i min 

yrkesroll som lärare och jag vill därför med denna studie öka mina kunskaper i hur man kan 

undersöka genuskonstruktion i barnlitteratur. 

1.2. Syfte 

Mitt huvudsakliga syfte med denna studie är att undersöka genuskonstruktion i barnlitteratur. 

Studien avhandlar hur genus framställs och konstrueras i två stycken skönlitterära böcker som 

är skrivna för barn i åldersgruppen 6-9 år. Mina resultat kommer jag jämföra med varandra 

och se om böckerna följer eller motverkar skolans värdegrunds intentioner om jämställdhet. 

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla mitt syfte om att undersöka genuskonstruktion i barnlitteratur kommer jag att 

utgå ifrån följande frågeställningar. 

 Hur framställs flickor och pojkar i mina för studien utvalda böcker? 

 Hur framställs män och kvinnor i mina för studien utvalda böcker? 

 Vilket berättar/handlingsmönster har böckerna? 

 Förstärker eller ifrågasätter den utvalda litteraturen stereotypa könsmönster? 
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1.4 Skolans styrdokument 
I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11, står det uttryckligen att skolan skall verka för 

jämställdhet, och att elever skall ges möjlighet att utveckla sin identitet utan påverkan av 

normativa föreställningar. 

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. (Lgr2011:7). 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. (Lgr2011:8. 

Resultatet och analyserna kommer att diskuteras utifrån jämförelse av dessa delar av ur 

värdegrunden. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan följer en redogörelse av centrala mina teoretiska utgångspunkter. Jag börjar med att 

redogöra för genustorier och genusordningen. Efter det följer ett stycke om 

socialkonstruktivistisk syn på genus samt diskursteorier och avslutningsvis redogör jag för 

teorier om genus i barnlitteratur. 

2.1 Genus 

Enligt genusforskaren Yvonne Hirdman (2001) kommer ordet genus från latin och har 

historiskt sett i Sverige, endast använts som könsbestämmande av substantiv. Latinets gen-ere 

betyder sort, släkte, kön och slag. Kvinnoforskare på 1980 talet tog ordet från lingvistiken då 

man inte ville ha ett engelskt ord till och samtidigt behövdes ett bra ord för att påvisa, att 

bakom de fasta formerna, man och kvinna, finns det en fostran och prägling som ställer 

kvinnan i underordning till mannen i en så kallad genusordning (Hirdman 2001:12). 

Könsroll är ett begrepp Hirdman (2001) menar att man inte kan likna med genus eftersom 

begreppet könsroll i sig riskerar att bli missuppfattat, och då bidra till ett ständigt 

återskapande av just könsroller. Ekvationen, kön + roll = den roll personen förväntas spela i 

egenskap av det biologiska kön personen har, blir enligt Hirdman (2001) den faktor som 

ständigt leder oss fel i diskussioner om genus, det blir även en tämligen enkel syn på biologi 

och kultur. Hon ifrågasätter vilket som spelar störst roll i människors handlande, är det könet 

eller rollen? (Hirdman 2001:13). Enligt Hirdman (2001) har vi genom genusordningen skapat 

stereotypa könsmönster där kvinnlighet och manlighet förknippas med vissa egenskaper. 
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Dessa egenskaper förväntas vara motsatser till varandra. Historiskt har kvinnlighet 

förknippats med svaghet, passivitet, omhändertagande, känslor och mjukhet och då sågs 

manlighet som det motsatta det vill säga styrka, aktivitet, utåtagerande mm 

(Hirdman:2001:78f). Begreppet ”Genus” beskrivs av adjunkten i pedagogik Birgitta Fagrell 

(2000) som, ett mångtydigt begrepp som varierar i betydelse av det sammanhang man talar 

om det. Hon skriver att det övergripande, specifika för genus är att det alltid produceras och 

återskapas på basis av det biologiska könet, samt att genus är någonting som ”görs” hela tiden 

genom handlingar och användande av könskodade yttre attribut. Vidare menar hon att 

könskategorierna man och kvinna skiljer ut och skapar en normalitetsdiskurs med en 

heterosexuell matris i vilken maskulinum och femininum produceras och bärs upp utifrån 

särskiljande idéer (Fagrell 2000:69f). 

Robert W Connell som är maskulinitetsforskare skriver att könkategorierna maskulinum och 

femininum inte bara tas emot passivt utav barn utan att barnen är aktiva medkonstruktörer. 

Han beskriver samhället, skola och kamratgrupper som viktiga instanser för pojkars 

maskulinitetsskapande så tillvida att de erbjuder dem olika positioner i genusordningen i vilka 

de inordnar sig (RW Connell i Norberg 2005:161). Marie Nordberg (2005) som är doktorand i 

etnologi skriver att Connell hävdar att positionera i genusordningen underordnar kvinnor och 

även män. Det finns en dominerande heterosexuell norm vilken Connell kallar för 

hegemonisk maskulinitet. Den är hierarkisk uppbyggd med en stereotyp bild av manlighet 

vilken innebär att man ska vara stark och inte visa känslor. Pojkar tvingas alltid att förhålla sig 

till denna hierarki och löper en stor risk att uteslutas från den manliga sociala gemenskapen, 

vid ett normbrott som anses vara feminint kodad (Nordberg2005:124). 

2.2 Genusordningen 

För att förstå hur genusordningen ser ut och skapas behöver man se till historien, och enligt 

Hirdman (2001) finns det tre historiska sätt att se på kvinnan, vilket hon beskriver med 

följande formler; A- icke, A-a och A-B. 

Man=A. Att vara man innebär att han inte är en kvinna. Men det är ur definitionerna om vad 

en kvinna är, och det som anses feminint, som skapar stereotypbilden av en man och män och 

manlighet är alltid överordnat (Hirdman 2001:48). 

A-icke är en formeln där tankegången kring kvinnans väsen beskrevs som en inte man, hon 

var något annat än människa, en sort sorts varelse likvärdig djur. Hirdman (2001) beskriver 
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denna formel som grundläggandet av genuskonstruktion och menar att historiskt sätt var det 

likställt med att vara ett djur eller en sak. Den andra formeln i tänkandet om kvinnan var A-a 

där kvinnan ses som en människa ja, men inte fullt ut, man tänkte sig att det bara fanns ett 

kön, enligt det Hirdman (2001) kallar enkönsmodellen, och att kvinnan var en dålig och 

ofullgången man. Kvinnan blev hela tiden blev jämförd och mätt emot mannen som stod som 

norm. Kvinnan ansågs vara helt känslostyrd, och oförmögen till att ta hand om sig själv, eller 

att kunna ta rationella beslut (Hirdman 2004:30). Detta tänkande la sedan grunden för det 

sentida synsättet A-B, vilket bekräftades genom forskning av naturvetenskaplig karaktär. 

Forskare såg kvinnan som människa och en tvåkönsmodell framträdde i tänkandet kring 

människan. Kvinnan ansågs då vara en människa men ha olika egenskaper kontra mannens, 

dessa egenskaper var varandras motsatser och mannens sågs som norm och det mest 

eftersträvansvärda (Hirdman 2001: 27-35). 

2.3 Heteronormativitet 

Genuspedagogen Eva- Karin Wedin (2009) skriver med hänvisning till Hirdman att vi 

”genusifierar” (Wedin 2009:46) människor och ständigt delar in folk utifrån deras kön och på 

så vis skapar vi genusordningen vilken bygger på två grundstenar, den ena är, i särhållande av 

könen och den andra är, normen med manlig överordning. Detta sker både inom små grupper 

och i samhället som helhet (Wedin 2009:46). Fanny Ambjörnsson (2008) som är 

genusforskare och socialantropolog talar om och beskriver att heteronormativitet råder 

igenom genusordningen, och innebär att människor av samma kön biologiskt, förväntas bete 

sig och klä sig olika från hur det andra biologiska könet gör och klär sig. Samtidigt förväntas 

det biologiska könet attraheras sexuellt av det motsatta könet. Synen på dessa förhållanden är 

förknippad med historia och kulturella föreställningar och innehåller många olika 

maktförhållanden (Ambjörnsson2003:14-16). 

2.4 Socialkonstruktivistisk syn på genus  

Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt menar man att allt vi ser omkring oss i vår värld är 

socialt konstruerat. Med detta menas att alla uppfattningar om verkligheten samt kunskaper 

om vår värld är produkter av människors interaktion och handlande. Inom 

samhällsvetenskapen myntades begreppet konstruktivism då man ställde sig kritisk till 

människors handlande som något av naturen bestämt. Med ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv på genus avser man, att man biologiskt föds med ett kön men sedan görs genus 

vilket då blir det socialt konstruerade könet med de medföljande kategorierna manligt och 
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kvinnligt. Kategorierna är socialt skapade och språkligt förmedlade. Ingenting i naturen 

bestämmer hur män och kvinnor ska handla utan det styrs av hur normen och kulturen ser ut, i 

det samhälle man lever i, och vilka förväntningar det finns där på män och kvinnor. 

(Thomassen 2007:205). 

2.5 Diskursteori 

Diskursanalys kan enligt Bergstöm och Boréus (2009) användas som både teori och metod 

och vid användandet av den som metod så syftar den till ett speciellt sätt att analysera texter 

men även bilder. En diskurs kan man säga är sätt att tala/skriva och förstå världen på 

(Bergstöm & Boréus 2009:323). Bergström och Boréus (2009) skriver att diskursanalysen 

som metod inriktar sig på innebörden av texter och är användbar för att studera maktrelationer 

då man studerar språkliga mönster i ett flertal texter (Bergström & Boreús 2009: 305-308).  

Det finns olika sätt att utföra diskursanalyser och definiera begreppet diskurs. Den lingvistiska 

synen på diskurs, är enligt Bergström och Boréus (2009), snäv och innebär enbart talat och 

skrivet språk. Med den lingvistiska synen på diskursbegreppet saknar texten förankring med 

verkligheten eller det sammanhang i vilken texten ingår. Bergström och Boréus (2009) skriver 

att Norman Faircloud vidgade den lingvistiska betydelsen av begreppet diskurs, Faircloud 

skapade den kritiska diskursanalysen, vilken har utgångspunkt i lingvistiken men som sedan 

är integrerad med samhällsvetenskapen och som omfattar tre olika dimensioner. 

Den kritiska diskurs analysen undersöker relationer mellan diskursiv praktik och sociala 

strukturer. Och är enligt Bergström och Boréus (2009) en egen inriktning. Faircloud menade 

enligt Bergström och Boréus (2009), att diskurserna har olika funktioner. De inte bara 

konstruerar identiteter och vidmakthåller sociala relationer, utan de bidrar även till att 

upprätthålla rådande maktstrukturer som exempel genusstrukturen med manlig överordning 

(Bergström & Boréns 2009:321ff). Whinter Jörgensen Phillips (2011) menar att genom 

språket i författares texter, så formas och omformas sociala fenomen och det centrala med en 

diskursanalys är att kartlägga förbindelsekopplingarna mellan de sociala praktikerna och 

språkbruket (Whinter Jörgensen Phillips 2011 31,76). 

Med en diskursanalys är det möjligt att synliggöra ojämlika förhållanden i den sociala 

världen, men viktigt att komma ihåg är att olika diskurser samverkar om makt genom en så 

kallad diskursordning. exempelvis, etnicitet och genus eller ålder och genus (Whinter 

Jorgensen & Philips 2011:69). Den övergripande tanken inom diskursteori är att det inte finns 
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någon absolut sanning och att sociala fenomen är ständigt föränderliga (Whinter Jorgensen & 

Phillips 2011:31). 

2.6 Genus i barnlitteratur 

Professor i litteraturvetenskap, Lena Kåreland och Agneta Lind-Munther skriver att, förskolan 

är barns första möte med samhället utanför sin familj, och att de vuxna och de kamrater, de 

möter där är viktiga för deras identitetsutveckling. Kåreland och Lindh-Munther skriver att 

forskning har visat att det grundläggande för identitetsskapande är könsidentifikationen och 

att barn redan i 2års åldern är medvetna om kön som kategori. De hänvisar till Ulla Forsberg 

som myntat ett begrepp hon kallar ”category maintenance- arbete”, vilket innebär att barnen 

själva kommenterar för varandra vad som är lämpligt agerande för respektive kön och att de 

därmed accepterat den manliga överordningen. På Förskolan och i skolan kommer barnen i 

kontakt med barnlitteratur och Kåreland och Lindh Munter menar att barnböcker kan 

förmedla kulturella värden och även påverka barnens identitetskapande genom att visa vilken 

samhällssyn som råder gällande manligt och kvinnligt (Kåreland & Lindh Munther i 

Kåreland:126). 

Maria Nikolajeva (2004) har analyserat ett antal böcker och är professor i litteraturforskning 

och docent i barnlitteratur. Hon visar och förklarar i sin bok ”Barnbokens byggklossar” att 

man kan, genom att identifiera persongestaltningarna i böcker få reda på, vilka roller olika 

personerna har i en bok. Hon menar att en person kan ha en biroll eller huvudroll och de kan 

vara runda eller platta till sin karaktär. Platta karaktärer beskrivs av Nikolajeva (2004) som 

personer utan egenskaper som motsätter sig varandra, och har endast den karaktären, platta 

karaktärer står enligt Nikolajeva (2004) för en stereotypbild av en grupp människor och är 

vanligt i populärlitteratur. Runda personer har olika egenskaper och beskrivs som helt vanliga 

människor men, skriver Nikolajeva när en flicka eller pojke uppträder enligt förväntat mönster 

för respektive kön kallas det för genusstereotyper. (Nikolajeva 2004:110). 

Nikolajeva (2004) hänvisar till ett begrepp myntat av Judith Butler som hon kallar 

performativt genus och innebär att en person kan beskrivas som kvinna men bete sig som en 

man, denne person menar då Butler följer ett manligt manus. Nikolajeva (2004) menar att 

personer med performativt genus i litteratur bara leder till en politisk korrekthet men det kan 

inte ses som ett ifrågasättande av normen, det blir ifrågasättande enbart om 

femininiteten/maskuliniteten kvarstår trots egenskaper enligt det motsatta könets matris 

(Nikolajeva 2004:133). Genus finns i och genomsyrar barnlitteraturen såväl som samhället 
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skriver Nikolajeva(2004), Vidare menar hon att kvinnliga karaktärer ofta följer ett stereotypt 

schema och förväntas förhålla sig till den maskulina normen vilket leder till förminskning av 

flickor samtidigt som pojkarna tillåts att växa. Man kan se det genom att flickor ofta 

nedvärderar sina sysslor och sig själva i förhållandet till pojkarna (Nikolajeva 2004:130).  

3. Tidigare Forskning 

I följande kapitel kommer jag att redovisa tidigare forskning om genus, genus i litteratur 

och barnlitteratur vilka jag kommer att knyta an till i mina analyser. 

 

Fanny Ambjörnsson (2004) som är socialantropolog och genusforskare har gjort två stycken 

studier. I den ena studien har hon observerat ett tretiotal flickor från olika gymnasieprogram. 

Studien varade under ett års tid för att ta reda på hur man blir flicka och vad som anses vara 

normalt eller inte. I sin avhandling I en klass för sig (2004) skriver hon att hår anses vara så 

kallad gränsvakt och att långt svallande hår anses vara en stark könsmarkör för femininitet 

liksom pojkars korta frisyrer signalerar maskulint (Ambjörnsson 2004: 142-143). Vidare 

avslöjar Ambjörnsson (2004) att flickorna, hade en gräns inom vilken man bör hålla sig som 

tjej. Ambjörnsson omnämner fenomenet som normativ femininitet vilket drivs på av 

heteronormativa begär. Det fanns menade Ambjörnsson (2004) oönskade ytterligheter inom 

den normativa femininiteten. Att anses okvinnlig och oattraktiv ansågs vara katastrof och 

tabubelagt (Ambjörnsson 2004: 106-117). 

Ambjörnsson (2011) har även gjort en annan studie då hon undersökt föräldrars attityder till 

rosa samt vilka klädval föräldrar gör. Resultatet presenteras i boken Rosa den farliga färgen 

(2011) Ambjörnsson (2011)kom fram till att föräldrarna ansåg att kläder hade stor betydelse 

och då framför allt färgvalen. Det ansågs viktigt att barnens kläder följer traditionella 

genuskoder, rosa kjolar och klänningar för flickor och byxor för pojkar. Det fanns emellertid 

en större tolerans att klä flickor i mer könsneutrala plagg. Men att klä en pojke med risk att 

han skulle tas för en flicka ansågs helt otänkbart. Ambjörnsson (2011) menar att det beror på 

att det manliga anses vara mer statusfyllt eftersom det manliga är överordnat det kvinnliga 

(Ambjörnsson 2011: 16-23). 
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Lena Kåreland (2005) har i sin antologi Modig och Stark eller ligga lågt visat att, och hur, 

genus kan konstrueras normativt i litteratur, men även att litteraturen kan utmana normer. I sin 

litteraturstudie har Kåreland (2005) studerat fyra stycken bilderböcker, två stycken böcker om 

grispojken Benny och två stycken om grisflickan Malla. Hon har i studien kommit fram till att 

manliga huvudkaraktärer i högre utsträckning skildras som starka, aktiva och högljut 

aggressiva och att flickor oftare skildras som passiva, rädda och ängsliga. Hon menar även att 

litteratur kan bekräfta eller ifrågasätta barnens erfarenheter från verkligheten (Kåreland 

2005:150f). Kåreland (2005) betonar dock att litteratur har fått konkurrans av andra medier så 

som tv, video och dator så barn och ungdomslitteraturen kan därför inte ensamt ses som 

normskapande medium för barn, men väl ett i raden av medium som förmedlar sociala 

värderingar och normer, vidare skriver Kåreland (2005) att fiktionens pojkar visar upp 

upproriskt beteende mot vuxna och att de är självständigt oberoende, medan flickornas 

aktiviteter ofta är beroende av stöd och hjälp från de vuxna (Kåreland 2005:25,36). 

Lena Kåreland har även utfört en annan litteraturstudie tillsammans med Agnetha Lindh -

Munther. Den studien genomfördes utifrån litteraturlistor från förskolor och även den studien 

presenteras i Kårelands (2005) antologi. Kåreland och Lindh Munther granskades och 

Kåreland och Lind Munther kom fram till att huvudrollsinnehavaren är till övervägande delen 

manliga och oftast hade de djurkaraktärer. Deras studie visade dock att det var vanligt att ha 

två huvudkaraktärer, en av varje kön. Det handlade då ofta om syskonpar där den äldre 

personen var pojke. I Kåreland och Lindht Munthers studie visade resultatet även att flickor 

och pojkars agerande i litteraturen skiljer sig det åt påtagligt, pojkar agerar utomhus och ofta 

helt ensamma mot världen och pojkkaraktärerna ges större handlingsfrihet än flickor. 

Flickorna tillåts vara aktiva i inomhusmiljöer, mestadels i hemmiljö (Kåreland 2005 131). 

Maria Nikolajeva (2004) har gjort en rad olika studier och är författare av boken Barnbokens 

byggklossar, Nikolajeva redovisar i boken korta texter och resultat från de studier hon gjort på 

exempelvis Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga Harry Potter med flera. Nikolajeva har 

undersökt persongestaltningar och hon skriver att den maskulina norm som råder i samhället 

gör sig gällande även i barnlitteraturen samt att handlingsförloppen har maskulina eller 

feminina mönster, pojkar i litteraturen växer medan flickor krymper och förminskas 

(Nikolajeva 2004:130f). 

Genus och litteraturvetaren Maria Nilsson (2010) redogör för sin forskning i sin bok Från 

Gossip girl till Harry Potter 2010 Nilsson (2010) har gjort genusanalyser på olika genrer så 
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som chick lit och fantasyromaner inom ungdomslitteraturen. Nilssons forskning visar att inom 

genren fantasy är det vanligt att ha en agerande manlig huvudrollsinnehavare och en förnuftig 

och smart birollsperson som är flicka (Nilsson 2010:99f). 

Angerd Eilard (2008) som är lektor i pedagogik har undersökt läromedel med ett 

intersektionellt perspektiv, vilket innebär att fokuset ligger på genus, klass och etnicitet. 

Studien omfattade läseböcker utgivna under perioden 1962-2007 och resultaten presenteras i 

doktorsavhandlingen Modern, svensk och jämställd (2008). Eilard (2008) hävdar att 

läseböcker återskapar normativa föreställningar och att det finns vi och dem relationer i 

böckerna. Eilard (2008) menar att synen på kvinnan och hur hon ska uppträda har förändrats 

över tid från att ha varit stereotypt feminin till en mer maskulin framtoning. Eilard (2008) 

menar att det är flickorna i böckerna som har förändrats mest under de femtio åren. Eilard 

(2008) hävdar även att på senare tid har pojkarna börjat förändras mot ett lite mjukare ideal 

med en mer feminin framtoning, vilket hon antar är en följd av att kvinnors värde har höjts i 

samhället som helhet Eilard (2008:428). 

4 Metod och material 
I kommande kapitel kommer jag först att presentera min metod och redogöra för 

tillvägagångssättet vid analyserna. Jag kommer därefter att redogöra för mitt material och de 

avgränsningar som gjorts. Jag kommer även att föra en kritisk diskussion över mitt val av 

metod. 

4.1 Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ textanalys för att söka svaren på mina forskningsfrågor. Då 

mitt syfte är att undersöka och beskriva hur genus kan konstrueras i barnlitteratur var en 

diskursanalys användbar. Bergström och Boréus (2005) skriver att en diskursanalys fokuserar 

på språket i en text och att den används för att studera samhällsfenomen. Vidare menar 

Bergström och Boréus (2005) att diskursanalysen har ett speciellt sätt att se på språk och hur 

språk används, man menar att språket är avgörande och bidrar till att forma verkligheten och 

inte återge den (Bergström och Boréus 2005:305). 

Den kvalitativa delen av min analys innebär att jag kommer att tolka text och bild och jag 

kommer då att tillämpa dekonstruktion och närläsning som verktyg. Det innebär att jag 

studerar hela textens uttryck såväl meningar som enskilda ord och bilder (Berseth Nilsen 

m.fl.1998:22). Eilard (2008) skriver att, vid dekonstruktion kan man avslöja stereotypa 
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föreställningar vilka kan ligga dolda i en text. På så vis synliggörs normerna och dessa kan 

ifrågasättas och utmanas (Eilard 2008:70). 

Bergström och Boréus (2005) hävdar att närläsning är ett måste vid en kritisk diskursanalys 

eftersom det är språket som studeras, och därför bör texten läsas om och om igen (Bergström 

och Boréus (2005:358). 

Jag gör denna studie inom ramen för ett hermeneutiskt synsätt. Det innebär att jag har en 

förförståelse och att jag är medveten om att min förståelsehorisont har betydelse för och 

påverkan av denna studies resultat. Jag tolkar från helhet till del och till helhet igen vilket ger 

mig en ny förståelsehorisont vilket i sin tur leder till nya tolkningar, likt det man kallar den 

hermeneutiska cirkeln. Jag vill därför också betona att en annan person med en annan 

förförståelse kommer kanske till ett helt annat resultat vid analys av samma böcker då 

tolkningen skett utifrån min förförståelse (Thomassen 2007:102ff). 

Bilderna kommer att analyseras och tolkas med hjälp av semiotik vilket enligt Maria 

Nikolajeva (2000) innebär läran om tecken. Inom semiotiken vill man skapa sig en förståelse 

för hur budskap kan förmedlas via tecken och då talar man om två olika typer av tecken, de 

första är de ikoniska tecknen som innebär avbildningar av föremål eller gestaltningar som 

relateras till varandra. Den andra teckentypen menar Nikolajeva (2005) är den konventionella 

vilket kräver bakomliggande kunskaper för att förstå innebörden av. Exempelvis så kan vi inte 

förstå en kombination av bokstäver som bildar ett ord, om vi inte lärt oss att läsa bokstäver, 

bokstäverna utgör den teckentypen som Nikolajeva (2005) kallar för konventionella tecken 

(Nikolajeva 2000:76). Enligt Thomas Kopperfeldt (2005) finns det två nivåer inom 

semiotiken vilka är denotativa nivån och konnotativa nivån. Den förstnämnde innebär nivån 

som beskriver bilden, vad är det, jag kan se på en bild? och vilka reflektioner den förmedlar 

till mig som läsare. Den konnotativa nivån innebär hur jag tolkar det bilden beskriver 

(Kopperfeltd 2005: 169-178). Jag kommer alltså att med den denotativa nivån beskriva 

bilderna i mina resultat och med den konnotativa nivån tolka och försöka förstå vad de 

förmedlar i mina analyser. 

4.2 Analysverktyg 

Vid dekonstruktionen av texten har jag använt av ett klassifikationsschema över dikotomier 

vilket jag har hämtat från Maria Nikolajevas (2004) bok, jag anser att schemat är en adekvat 

återgivning över hur könsstereotyperna i dagens samhälle ser ut. Mag. Art., universitetslektor 
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i dansklitteratur Pi Dahlerup, skriver att det som regel finns motsatspar centrala i en text, vilka 

kan anses grundläggande (Dahlerup i Westman Berg 1976:173). Jag kommer därför att 

förhålla mig öppen för förekomst av andra motsatspar och inte låsa in mig blint på enbart 

Nikolajevas schema vilket presenteras här nedan. 

Pojkar 

Starka 

Våldsamma 

Känslokalla/ hårda 

Aggressiva 

Tävlande 

Rovgiriga 

Skyddande 

Självständiga 

Aktiva 

Analyserande 

Tänker kvantitativt 

Rationella 

Flickor 

Vackra 

Aggressionshämmade 

Emotionella, milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma/omsorgsfulla 

Sårbara 

Beroende 

Passiva 

Syntetiserande 

Tänker kvalitativt  

Intuitiva 

(Nikolajeva 2004:129)  

Nikolajeva (2004) problematiserar sitt motsatsschema och skriver att det kan tyckas vara 

abstrakt. Hon menar ändå att det kan underlätta för genusanalysen och utgöra en slags grund. 

Vidare skriver Nikolajeva (2004) att underförstått så är de kvinnliga normerna och attributen 

underlägsna de manliga (Nikolajeva 2004:130). Här kan man dra paralleller till Hirdman 

(2001) teorier om genusordningen och dess hierarki med mannen som norm (Hirdman 2001: 

27-35). 

För att ytterligare strukturera upp mina analyser inspireras jag av Pi Dalerup´s analysmodell. 

Modellen presenteras av Gunilla Zackari som är fil.stud. i pedagogik och könsrollsfrågor, jag 
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anser modellen som relevant för mina forskningsfrågor om hur litteraturens pojkar och flickor 

framställs ur ett genusperspektiv (Zackari i Westman Berg 1976:32). Jag kommer att titta på 

följande i mina analyser  

Personer: 

Jag kommer att titta på vem som agerar huvudperson samt redovisa centrala bipersoner. Jag 

kommer att titta på barn och vuxenkaraktärer. Personerna kommer jag kommer att separera i 

kategorierna. Huvudperson, bipersoner samt män och kvinnor. 

Utseende: 

Jag kommer att beskriva bilderna på den denotativa och konnotativa nivån och analysera vad 

som skrivs i texten gällande utseende på de centrala karaktärerna, jag kommer att titta på 

frisyrer och kläder och redovisa resultaten enligt samma kategorisystem som ovan. 

Egenskaper och Känslor: 

Jag kommer att titta på vilka egenskaper huvudpersonerna har, och vilka känsloyttringar som 

beskrivs i texten. Jag kommer att tolka och se om de är stereotypa eller normbrytande enligt 

Nikolajevas (2004) klassifikationsschema. 

Aktiviteter: 

Under denna kategori kommer jag att titta på vad huvudkaraktärerna gör och när. Jag kommer 

även under denna punkt att titta på miljöer då det är av vikt för att bestämma vilket 

handlingsförlopp som råder i böckerna. 

4.3 Kritisk reflektion av metod 

Ett problem som Bergström och Boréus (2005) framhåller med användandet av diskursanalys, 

är att det råder en motsägelse i att framhålla hermeneutiken som forskningstradition ur vilken 

diskursanalysen stammar, eftersom diskursanalysen inte kan användas vid studier av enskilda 

subjekt. Kritiker menar att diskursanalysen inte har någon teori om enskilda grupper eller 

människor, att utan den endast kan användas för att öka förståelse för hur kollektiva 

identiteter som exempelvis kvinnor/kvinnlighet konstrueras (Bergström & Boréus 2005:351). 

Jag ser dock inget som hindrar mitt användande av diskursanalys och framhållande av 

hermeneutiken som forskningstradition för mina analyser då jag med det avser att jag tolkar 
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utifrån förförståelse samt att mina frågor är att jag vill undersöka och förstå hur män och 

kvinnor skapas som kollektiva identiteter. Thomassen (2007) skriver att dem teorier som har 

en stark ställning i dagens samhällsvetenskap, och betecknas som socialkonstruktivistiska står 

för ett synsätt som hermeneutiken banade väg för, så tillvida att man ansåg att, verkligheten 

alltid förmedlas genom språkliga handlingar och att dessa alltid är tolkningar (Thomassen 

2007:204). Jag måste dock framhålla ett annat problem som Bergström & och Boreús (2005) 

anser att man som användare av diskursanalyser bör problematisera Det är de 

kunskapsteoretiska konsekvenser som diskursanalysen medför. Bergström och Boréus (2005) 

menar att en diskursanalytiker aldrig kan ställa sig utanför sin studie utan är en del av den, då 

som tolkare och producent av en text. Texten i sin tur konstituerar verkligheten och även den 

studerade diskursen, men då utifrån forskarens synvinkel. När texten ingår i ett vetenskapligt 

sammanhang innebär det att kunskapen är underbyggd och att ytterligare en pusselbit till 

diskursen har lagts. Konsekvensen av studien blir att en typ av ”sanning” förs fram 

(Bergström och Boréus 2005:350).  

Jag anser ändå att diskursanalysen är rätt metod för mina studier eftersom mitt empiriska 

material är skrivna texter och delvis bilder, samt att, varken deltagande observationer eller 

intervjuer, hade gett mig svaren på mina forskningsfrågor, om hur genus kan konstrueras i 

barnlitteratur. men jag vill återigen betona att min analys, inte på något sätt kan sägas ge en 

generell bild av hur genus konstrueras i barnlitteratur, utan enbart i de böcker som valts ut för 

studien samt att tolkningen avser min tolkning. Andra böcker kan ge en helt annan bild och en 

annan forskare med samma böcker kan komma fram till ett helt annat resultat. 

4.4 Material 

Eftersom jag har begränsat med tid och utrymme i denna studie och det finns en uppsjö av 

barnböcker har jag varit tvungen att avgränsa mig. Här nedan redogör jag för vilka 

avgränsningar jag har gjort och hur jag samlat in mitt empiriska material. 

 

I min forskning ville jag undersöka och beskriva hur genus kan konstrueras i barnlitteratur. 

Med barnlitteratur menar jag böcker som är skrivna för målgruppen 6-9 år. Det är visserligen 

svårt att avgöra exakt vid vilken ålder barn läser olika böcker men jag har dock valt bort 

bilderböcker av anledningen att jag tror att bilderböckerna oftare läses av vuxna för barn och 

jag vill undersöka böcker som barnen läser själva. Studiens material omfattar två stycken 
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skönlitterära böcker och jag kommer i huvudsak att koncentrera mig på texten men i de fall 

det finns bilder kommer jag tolka även dessa i mina analyser. 

Jag började min materialinsamling med att gå till svenska barnboksinstitutet. 

Barnboksinstitutet används flitigt av barnlitteraturforskare och är ett offentligt 

forskarbibliotek (sbi.kb.se). Av bibliotekarien där fick jag tips om bokjuryn och dess 

omröstning. Bokjuryn är en omröstning som pågår varje år mellan januari till april, där barn i 

åldern 6-19 år får rösta fram sina favoritböcker. I omröstningen för 2012 var det 33 000 barn 

som deltog och jag anser att antalet röstande deltagare visar att mina valda böcker är populära. 

Jag bestämde att analysera de två främsta i kategorin kapitelböcker 6-9år 

4.5. Materialpresentation 

Här nedan följer en kort presentation av mina utvalda böcker i vilka jag har undersökt, hur 

genus kan konstrueras och sedan jämfört med varandra i mina analyser. Jag vill här passa på 

att betona att jag är medveten om mitt begränsade urval om två böcker och påpeka att 

resultatet av mina analyser inte kan ge någon generell bild av hur genus konstrueras i 

barnlitteratur. Jag vill samtidigt också understryka att andra böcker kanske ger ett helt annat 

resultat. 

1. Födelsedagsmysteriet 

Författare: Martin Widmark, Illustration: Helena Willis, Förlag: Bonnier Carlsen, 

utgivningsår 2012, Antal sidor 90. 

Boken ingår i en bokserie som handlar om Lasse och Maja. Handlingen äger alltid rum i eller 

omkring Valleby, en liten stad där de flesta känner varandra. Lasse och Maja är klasskompisar 

och tillsammans driver de en detektivbyrå. I denna bok anlitas de av polismästaren i Valleby, 

efter att ett diamanthalsband försvunnit från ett födelsedagskalas på stadshotellet. Till en 

början ser det mörkt ut och Lasse är på väg att ge upp eftersom diamanten är spårlöst 

försvunnen. Maja envisas däremot att de ska stanna på stadshotellet över natten för att spana. 

De lånar en huvudnyckel i receptionen för att kunna smyga in på de misstänktas rum. Men det 

går inte riktigt som de tänkt, de blir tillfångatagna och tjuven smiter i väg. De lyckas 

emellertid via sina mobiltelefoner, larma polismästaren som hinner gripa tjuven ute på torget. 

Slutet gott allting gott 
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2. Ett monster sover över 

Författare är Mats Wänblad, Illustratör: Pelle Forshed. Förlag: Rabén & Sjögren, 

Utgivningsår 2012, Antal sidor 45.  

Boken ingår i en serie som heter Familjen Monstersson. Denna del handlar om när Boris ska 

sova över hemma hos sin kompis Ebba. Vi får följa Boris och Ebba och ta del av deras kväll 

tillsammans, vilken inte är helt friktionsfri, Boris är nämligen ett monster och han har aldrig 

sovit över hos någon tidigare. Ebba tycker att de ska göra en massa roligt som man gör när 

man sover över, exempelvis ha kuddkrig men Boris vill inte, han har hemlängtan och det 

framkommer att han brukar sova hängandes upp och ner i en garderob och inte i en säng med 

kuddar. Ebba fixar genast plats i sin garderob och tillslut somnar Boris efter att Ebbas pappa 

hade berättat en läbbig spökhistoria. Boris vaknar utvilad dagen efter men det är inte Ebba för 

hon har inte kunnat sova och har legat vaken hela natten. 

5. Resultatredovisning och analys 

I nedanstående kapitel redovisas mina resultat och analyser av de utvalda böckerna samt en 

jämförande diskussion av dem. Jag kommer att redogöra för hur pojkar och flickor gestaltas i 

litteraturen och jag kommer att redovisa mina resultat enligt följande ordning: Personers kön 

och antal, Utseende, Egenskaper och Känslor samt Aktiviteter. Varje analys kommer att följas 

upp med en sammanfattning. 

5.1 Födelsedagsmysteriet (2012) 

Det är födelsedagskalas för Mohammed i Valleby. Mohammeds fru Barbro har anordnat så att 

tre stycken sockerbagare ska tävla om vem som gör godaste tårtan. Hon har även fixat ett stort 

fyrverkeri till Mohammeds ära, men när ljuset släcks under fyrverkeriet så försvinner hennes 

diamanthalsband och Lasse och Majas detektivbyrå får ett nytt fall att reda upp. 

Personers kön och antal 

Huvudperson och biperson 

Huvudkaraktärerna i boken är Lasse och Maja, de driver en detektivbyrå tillsammans. Att ha 

två huvudpersoner mellan vilka historien växlar är enligt Kåreland och Lind Munther så 

kallade kollektiva huvudpersoner och används för att locka läsare av båda könen. (Kåreland 
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2005:123) Maria Nikolajeva (2004) håller med Kåreland och Lind Munther om att kollektiva 

huvudpersoner erbjuder identifikationsobjekt för läsare av bägge könen. (Nikolajeva2004:96) 

Nikolajeva (2004) skriver att det kan vara svårt att urskilja, vem som är huvudperson i en bok, 

och för att identifiera huvudpersonsinnehavaren, kan man se till vilken person som genomgår 

en förändring under handlingens gång (Nikolajeva 2004:94). 

Lasse är den som genomgår förändringar under historiens gång eftersom han ställs inför 

svårigheter vilka han sedan bemästrar. Han trotsar bland annat sin rädsla för höjder och går ut 

på en avsats vilket jag tolkar som en förändring från rädd till modig. Och han förändras även 

från uppgiven till beslutsam efter att de inte funnit några spår av diamanten och de stod helt 

utan ledtrådar och är då på väg att ge upp men efter att ha resonerat om försvinnandet en 

stund med Maja blir han beslutsam. Vidare menar Nikolajeva (2004) att ”Alla karaktärer 

utöver huvudpersonen är bipersoner.” (Nikolajeva 2004:100). Maja är då en biperson enligt 

Nikolajevas (2004) definition, en så kallad motspelare vilket innebär att hon är oumbärlig för 

handlingen vilken inte kan utvecklas utan henne, men samtidigt är det inte hon som är 

huvudperson då hon förblir oförändrad.(Nikolajeva 2004 94-100). 

Män och Kvinnor 

Följande kvinnor och män nämns i texten; Leopold, Polismästaren, Muhammed, Dino, 

Ronny, Prästen, Anita Fatima och Renate, Barbro Palm, Ivy Roos. Det är fler män än kvinnor 

som finns omnämnda så här ser jag ojämlika förhållanden, vilket också Kåreland och Lindh 

Munter påpekar ”Den manliga dominansen är alltså högst påtaglig.” (Kåreland & Lind 

Munther i Kåreland 2005:122) Kvinnor eller flickor anses således underrepresenterade i 

litteratur för barn vilket är fallet även i denna bok. 

Utseende 

Huvudperson och biperson 

Lasse har kort hår och på sig har han ett par jeans och en tröja med en vit skjorta under. Maja 

har långt hår som är uppsamlat i ett diadem. Och på sig har hon en jeanskjol ett par leggings 

och en tröja med tryck. 

Framställningen av Lasse och Maja är stereotyp och strikt uppdelad i enlighet med de 

särskiljande praktiker som Ambjörnsson (2004) uppmärksammat i sin forskning om rådande 
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normer för femininitet och maskulinitet det vill säga som motsatser, pojkar ska ha kort hår 

och flickor långt hår (Ambjörnsson 2004:143).  

Män och kvinnor 

Utseendet på män och kvinnor följer här strikt stereotyperna med kort hår och långt friserat 

hår, kjolar och byxor förutom på en person som framställs som icke stereotyp enligt 

Nikolajevas (2004) schema och Ambjörnssons (2004)utseende ideal. Det är Renate Gloss, en 

av de tre sockerbagarna som sedan också visar sig vara halsbandstjuven, hon framställs som 

smutsig och osmaklig. Texten beskriver Renates kläder vara ”fulla av stora fläckar” 

(Widmark2012:23) Bilden på Renate visar att hon har likadant utseende som Leopold. Enda 

skillnaden är att han har mustasch, annars har de båda kort svart hår av icke frisyr samt 

kockkläder. Kockkläder har även den person som texten uttrycker ”vackra Anita” 

(Widmark2012:25).  

Anita beskrivs med adjektiven vacker och söt och det påpekas vid flertal tillfällen i texten att 

Anita Fatima är vacker och även hennes hår finns omnämnt. Anita är feminint vacker så som 

idealet på Nikolajevas schema säger att en kvinna ska vara. Det förstärker normen om att 

kvinnor ska vara vackra (Nikolajeva 2004:130). Om jag studerar de påpekanden som uttrycks 

om Anitas och Renates utseenden så kommenteras de i huvudsak av de manliga personerna i 

boken, exempelvis av prästen som säger om Anita ”-Vilken ängel! Stönar prästen. Med det 

håret, och de runda kinderna.” (Widmark2012:24) eller Lasses uttalande om Renate ”–Vad 

smutsig hon är,”(Widmark 2012:24). Renate framställs som en oattraktiv och smutsig tjuv 

som ser ut som en man och Anita framställs som en vacker ängel som blivit utvald till landets 

lucia. Enligt den heteronorm som Ambjörnsson (2004)skriver om, så ska kvinnor attrahera 

män och tvärt om och de olika könen ska även se olika ut (Ambjörnsson 2004:14-16). att 

kontrastera Anita och Renate riskerar att förstärka den normen och bekräftar även att det är 

viktigt att vara vacker som kvinna. Jag tolkar även männens uttalanden som en representation 

av Hirdmans (2001) A- icke a modell som ansåg kvinnan som ett föremål, sättet att tala om 

Anita och Renate ser jag som ett objekt – subjekt förhållande, där det manliga subjektet står 

överordnat att fritt tycka om och mäta kvinnorna utseendemässigt. 

Egenskaper och Känslor 

Det förekommer väldigt få egenskaps eller känslobeskrivningar i boken. Maja beskrivs i 

texten som smart vilket är hennes enda egenskap, Nikolajeva (2004) menar att om en person 
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endast har en egenskap så räknas denna som en platt karaktär vilken då står som stereotyp för 

en grupp människor (Nikolajeva 2004: 110). 

Lasse beskrivs vid ett tillfälle som rädd och gör då avsteg från den traditionella 

pojkskildringen, det är när han ska gå ut på en avsats vilket han tycker verkar livsfarligt. I 

enlighet med manliga normer så trotsar han sin rädsla och genomför det läskiga och 

skrämmande vilket gör att han växer, ett förlopp som enligt Nikolajeva (2004) tillhör det 

manliga handlingsförloppet (Nikolajeva2004:130). 

Aktiviteter 

Maja verkar till en början ha större plats än Lasse i boken men det är Lasse som tar flest 

initiativ som är betydelsefulla för fallet. Maja är oftare den som sammanfattar, observerar och 

tänker kring ledtrådarna. Det kan liknas med resultaten som Nilsson (2010) sett och menat 

varit vanligt förekommande i fantasy och hjältesagor. Maja är en smart tjej som stöttar den 

manliga huvudpersonen, hon är viktig för handlingen men än dock en biperson i bakgrunden 

av den manliga huvudrollsinnehavaren (Nilsson2010:101). 

Boken har ett maskulint handlingsförlopp då handlingen utspelar sig utanför hemmets sfär. 

Enligt Kåreland (2005) är de maskulina handlingsförloppen autonoma och det är själva 

handlingen som är intressant till skillnad från de feminina handlingsförloppen som brukar 

fokusera på relationer och hållas inomhus (Kåreland2005:43). 

Både Lasse och Maja är aktiva växelvis under bokens gång men Lasse är den som är mest 

aktiv när historien närmar sig upplösningen. Det är han som går in på den misstänkta tjuvens 

rum medan Maja håller vakt utanför vilket kan tolkas som en mer passiv roll enligt 

Nikolajevas (2004) schema (Nikolajeva 2004 129). Majas aktiviteter kan tolkas som att hon 

rör sig mer inom det manliga, hon tar plats och är utanför hemmet, på så vis ifrågasätter hon 

normen mer än Lasse. Hirdman (2001)påpekar att det anses positivt att gå från kvinnligt till 

manligt men inte tvärtom (Hirdman 2001:27). 

5.2 Sammanfattning av analys Födelsedagsmysteriet (2012) 

Lasse och Maja skildras inte strikt som varandras motpoler enligt Hirdmans (2001) A-B 

modell vilken innebär att män och kvinnor är raka motsatser till varandra (Hirdman 2001:30). 

Ibland skildras det att Lasse observerar och funderar och Maja tar mer initiativ och gör 

insikter. Men mönstret är ändå påtagligt, Lasse och Maja har en ganska traditionell 
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framställning av genus där Lasse har en mer aktiv roll och Maja skildras mer som passiv. Här 

finner jag likheter med Kårelands (2005) studier som påvisar att pojkar oftare skildras aktiva 

och flickor passiva (Kåreland 2005:150f). Lasse är även den person som agerar huvudperson 

enligt Nikolajevas (2004)definition. Enligt Kåreland & Lindh Munther, är det vanligare med 

manliga huvudrollsinnehavare i barnlitteratur (Kåreland & LindMunther i Kåreland 

2005:122). 

Utseendet på karaktärerna är genomgående stereotypt. Man kan se ett överskridande i 

personen, Renate, som bryter mot stereotypen ”vacker flicka” eftersom hon framställs som 

både smutsig och äcklig. Normen om heteronormativitet förstärks eftersom hon ser ut som en 

stereotyp man, med kort hår liknande Leopold och ställs som motsats till den vackra Anita 

Fatima vars uppenbarelse hyllas. Enligt Ambjörnsson (2004) finns det en norm för hur man 

bör vara flicka på vilken hon kallar normativ femininitet och som drivs av den 

heteronormativa begärsmarknaden. Det finns enligt Ambjörnsson (2004) två oönskade 

ytterligheter för flickor, den första är att vara oattraktiv och okvinnlig vilket Renate framstår 

som (Ambjörnsson 2003: 106-117). 

De få känsloyttringar vi får ta del av är att Lasse vid ett tillfälle är rädd för att gå ut på en 

avsats, det kan tolkas som ett avsteg från de känslor som traditionellt förknippas med pojkar 

vilka ska vara modiga. Lasse bemästrar känslan och övervinner den och växer således i sin 

roll något som Nikolajeva (2004) påpekar följer ett manligt förlopp i litteratur (Nikolajeva 

2004:130). Handlingen följer ett manligt händelseschema vilket Kåreland (2005) beskriver 

sker utanför hemmets trygghet. Kommunikationen skiljer sig även från ett feminint 

handlingsmönster då den bygger på informationsutbyte och inte interaktioner (Kåreland 

2005:43,45). 

5.3 Ett monster sover över (2012) 

Ebbas vän ska få sova över hos henne vilket hon tycker ska bli roligt. Vännen heter Boris och 

är ett monster. Vi får följa dem under kvällen hos Ebba, som vill att de ska ha kuddkrig och se 

på film, äta godis och göra sådant som man göra, när man sover över. men Boris är inte van 

och tycker det är konstigt. Dessutom brukar han inte sova på natten men efter att Ebbas pappa 

har berättat en läskig spökhistoria somnar Boris sött och sover hela natten. Det gör däremot 

inte Ebba, för historien har skrämt upp henne rejält, så pappa måste stanna hos henne. 
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Personers kön och antal 

Huvudperson och biperson 

I boken finns en flicka och en pojke, om man ska bortse ifrån att Boris är ett monster. Boris 

omnämns i texten vid ett flertal tillfällen med könsbestämmande pronomen som han och 

honom vilket gör att jag anser honom vara pojke. Boris är den som innehar huvudrollen i 

boken och det är Ebba som har birollen. Nikolajeva (2004) skriver att en huvudperson är den 

som genomgår en förändring under bokens gång (Nikoklajeva 2004:94) vilket Boris gör när 

han till en början är osäker och inte kan sova till att bli säker och sover som en stock. Boris är 

ett förmänskligat monster och inte en avbildad människa. Kåreland och Lindh Munther 

hävdar att förmänskligande av föremål eller djur är vanligt i litteratur för små barn. Vidare 

skriver de att, när djur har huvudroll i en bok brukar de även ha könstillhörighet (Kåreland 

2005:120f). Boris har huvudrollen i boken och jag tolkar hans en könstillhörighet som pojke 

då han i texten beskrivs som han och inte hen eller hon. Enligt Kåreland (2005) visar 

forskning att barn helst läser om personer med samma könstillhörighet som de själva. Hon 

menar vidare att det inom barnlitteraturen är flickor som saknar positiva objekt att identifiera 

sig med (Kåreland 2005: 25,122). 

Män och Kvinnor 

I boken förekommer enbart Ebbas pappa men inga kvinnor. Det kan tolkas på olika sätt, det 

kan tolkas som en representation av Hirdmans modell A-a icke eftersom ett 

osynlighetsgörande av Ebbas mamma gör sig gällande, då hon inte finns omnämnd i texten 

överhuvudtaget (Hirdman 2001:21-35). Men det kan emellertid även tolkas som ett 

ifrågasättande av de stereotypa föreställningar som finns gällande att kvinnor är de som ska 

vara omhändertagande enligt Nikolajevas (2004) schema (Nikolajeva2004:129). Nilsson 

(2010) hävdar att pappor är underrepresenterade i familjeskildringar och att porträtt av mödrar 

är det dominerande inom barnlitteraturen och ungdomslitteraturen Ebbas pappa skulle i så fall 

kunna ses som normutmanande (Nilsson 2010:63). 

Utseende 

Huvudperson och biperson 

Ebba har långt hår som är uppsatt i tofsar helt i linje med den feminina framtoning gällande 

frisyrer som Ambjörnson talar om. På sig har hon till en början ett par röda byxor, en rosa 
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tröja, en orange regnkappa och ett par gröna gummistövlar. När Ebba och Boris kommer hem 

byter hon om och tar på sig, som texten uttrycker, ”sin finaste” (Wänblad:2012:17) pyjamas, 

som är svart med benknotor i vitt som utgör ett skelett. Att vara fin och vacker ligger på den 

feminina sidan på Nikolajevas (2004) schema (Nikolajeva 2004:129) Boris byter också om till 

pyjamas efter att han har haft på sig en gammelrosa tröja vit skjorta och svarta byxor, 

pyjamasen är ljusblå med rosa kaniner. Här utmanas normen om rosa som en ”flickfärg” Boris 

har rosa på både sin tröja och pyjamas. Enligt Ambjörnsson (2011) är det problematiskt för 

pojkar att bära rosa eftersom det anses signalera femininitet och menar Ambjörnsson (2011) 

så anses det mer tillåtet att klä flickor i pojkkläder än tvärt om (Ambjörnsson 2011:23). Boris 

har inget hår alls men ett stort ärr över huvudet. 

Män och kvinnor 

Ebbas pappa har en stereotyp framställning med kort krulligt hår och helskägg. Ambjörnsson 

(2004) beskriver att det manliga idealet är att killar ska vara allt annat än slätrakade och 

babylena i ansiktet. På så vis anses de vara raka motsatsen till flickorna som inte ska ha något 

hår i ansiktet förutom ett par välplockade ögonbryn (Ambjörnsson 2004:143). 

Egenskaper och Känslor 

Boris framställs som osäker och rädd inför den nya situationen. Han har aldrig sovit över hos 

någon, detta uttrycks då Boris stelnar till när Ebba säger att de ska gå och lägga sig och att 

han ska sova på golvet. Han säger att han inte är van vid alla nya saker som att äta godis och 

ha kuddkrig. Han börjar gråta och snyftar fram att han brukar hänga upp och ner och sova på 

dagen istället för på natten. Boris känner längtan efter sina föräldrar och är då ledsen och 

gråter, detta visas genom att texten uttrycker att han ”Snyftar till.” (Wänblad 2012:28). Boris 

erbjuder i och med sitt normutmanande ett alternativt sätt att vara pojke på och ifrågasätter 

därmed den hegemoniska maskuliniteten som RW Connell hävdar att pojkar måste förhålla 

sig till i sitt identitetsskapande (RW.Connell i Nordberg 2005:161). 

Ebba beskrivs i sin tur med känslor som glad och förväntansfull över att Boris ska sova över 

men blir sedan sur och ilsken när Boris inte är på humör. Ebbas känslor är relationsinriktade 

och styrda av att Boris ska trivas, vilket hamnar på den feminina sidan av Nikolajevas (2004) 

schema (Nikolajeva2004:129). Ebba beskrivs även som rädd på natten efter att pappa har 

berättat en spökhistoria som fått Boris att somna. Ebbas pappa blir tvungen att stanna hos 

Ebba hela natten för att stötta henne. Det ligger i linje med vad Kåreland (2005) iakttagit i sin 
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studie, flickor får ofta hjälp och stöttning av vuxna medan pojkar klarar sig själva (Kåreland 

2005:37). 

Aktiviteter 

Ebba beskrivs som aktiv och initiativtagande, det är hon som styr vad Boris och hon ska göra 

under kvällen. Valet blir kuddkrig något som Boris inte är särskilt intresserad av. Boris 

innehar en passiv roll genomgående i hela boken, han klär på sig sin pyjamas efter att Ebba 

tagit på sig sin. När de tittar på tv har Ebba även där den aktiva rollen och texten beskriver att 

hon skrattar och tjoar. Ebba är aktiv enligt traditionellt feminint agerande, det är hon som 

plockar fram och fixar och passar upp på Boris och hon är väldigt omhändertagande mot 

honom. Vilket hamnar på den feminina sidan på Nikolajevas (2004) schema Nikolajeva 

2004:129) Kåreland (2005) menar att feminina handlingsförlopp ofta utspelar sig i hemmets 

intimitetssfär till skillnad från manliga händelseförlopp ofta utspelar sig utomhus i det 

offentliga (Kåreland 2005:44f). Att Boris och Ebba framställs som varandras motsatser kan 

härledas till Hirdmans (2001) princip gällande i särhållande av könen. Är kvinnan aktiv i 

hemmet blir mannen passiv (Hirdman 2001:78). 

Enda gången som Boris beskrivs göra något aktivt är när han blir ombedd att visa hur stark 

han är i sina tår. Texten uttrycker det som att ”Boris nickar stolt och visar hur starka de är” 

(Wännblad 2012:30) och lyfter en stol med dem, ”Att vara stark”, är förknippat med 

manlighet enligt stereotyperna på Nikolajevas (2004) schema (Nikolajeva 2004:129). Boken 

följer ett feminint handlingsförlopp vilket också visas genom att Ebba krymper under 

historiens gång från att vara aktiv och initiativtagande till att passivt ta emot stöttning och 

hjälp från sin pappa, när hon är rädd och inte kan sova. Enligt Kåreland (2005) är det vanligt 

förekommande att flickor i barnlitteratur får hjälp av vuxna (Kåreland2005:38). 

5.4 Sammanfattning av analys; Ett monster sover över (2012) 

Boris bokens huvudperson och ett monster som ska sova över hos sin vän, Ebba. Han har 

delgivits egenskaper som osäker och rädd vilket kan tolkas som svaghet. Traditionellt sett är 

svaghet och osäkerhet, egenskaper som Hirdman (2001) hävdar, förknippas med kvinnor. 

Samtidigt beskrivs han även som stark vilket är en egenskap som anses manlig (Hirdman 

2001:78) Enligt Nikolajeva (2004) gör motsättningarna i hans egenskaper honom till en rund 

eller så kallad flerdimensionell karaktär. Nikolajeva (2004) menar att den runda 

personligheten är motsats till den platta stereotypen och uppfattas mer som en människa att 
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identifiera sig med (Nikolajeva 2004:110). Han utmanar normerna för det traditionellt 

manliga idealet både vad det gäller utseende och egenskaper. Men Boris kan även tolkas som 

stereotypt manlig eftersom boken följer ett feminint handlingsförlopp och att han då bör 

förhålla sig passiv enligt isär hållande principen som Hirdman (2001) talar om (Hirdman 

2001:79). Ebba är aktiv i enlighet med den feminina stereotypen och hon är relationsinriktad. 

Kåreland (2001) skriver att relationer och vänskap var typiska teman i de klassiska 

flickböckerna och även här kan normer bli bekräftande för barnen då kvinnlighet överlag i 

vårt samhälle förknippas med relationer och känslor enligt Hirdman (Hirdman2001:78f). 

Samhällsvetenskaplig forskning visar enligt Kåreland (2005), att flickor fostras till att bli mer 

relationsinriktade än pojkar, det visar studier över pedagogers bemötande, och det tar sig 

uttryck i barnens lekar (Kåreland2005:45,27, 72). 

5.5 Jämförande analys 

Personer Kön och Antal 

Huvudperson och biperson 

Båda böckerna har centralkaraktärer som utgörs av både en pojke och en flicka vilket gör att 

böckerna lockar läsare av båda könen. Enligt Kåreland & Lindh Munther så visar många 

studier att barn helst läser om personer med samma kön som de själva. (Kåreland & Lind 

Munther 2005:122). Om man utgår ifrån Maria Nikolajevas (2004) definition om att 

huvudpersonen i böcker är den karaktär som genomgår någon form av förändring, så visar 

båda böckerna upp en pojke i huvudpersonsrollen. 

Män och Kvinnor 

I bägge böckerna är det fler män än kvinnor. Män blir då det dominerande könet och på så vis 

återskapas en ojämlik maktordning där mannen blir norm enligt Hirdmans (2001) 

osynliggörande princip A-icke (Hirdman 2004:59). 

Utseende 

Huvudperson och Biperson 

Utseendet i Lasse och Maja är stereotypt framställda enligt de frisyrmönster som 

Ambjörnsson (2004) beskriver, Lasse har kort hår och Maja, långt med hårband. Även Ebba 

har en frisyr i enlighet med det feminina idealet. Den som utseendemässigt gör avsteg och 



30 

 

utmanar idealet är Boris som innehar en pyjamas med ljusrosa kaniner samt en rosa tröja. 

Ambjörnsson (2011) hävdar att just rosa är en färg som starkt förknippas med flickor och att 

det är ovanligt att pojkar kläs feminint (Ambjörnsson 2011: 16-23). 

I båda böckerna påpekas flickornas utseende i texten, pojkarnas utseende får vi ta del av 

enbart genom bilderna. Normen i samhället säger enligt Nikolajevas (2004) schema, att 

flickor ska vara vackra och fina (Nikolajeva 2004:129), den föreställningen förstärks då 

flickornas utseende påpekas i texten. Hirdman (2001) menar att genus görs genom skillnader 

där skillnader inte finns. Det görs här skillnad mellan pojkarna och flickornas utseende 

representationer vilket enligt Hirdman (2007) medför att det sker ett genusgörande som säger 

att det är viktigt för kvinnor att vara vackra och normen förstärks (Hirdman 2007:13). 

Män och Kvinnor 

I båda böckerna framställs de vuxna till största delen helt stereotypt med kjolar och 

klänningar samt långt hår för kvinnorna och kort hår och skjorta, slips och kostym för 

männen. Avsteg från femininiteten gör Renate som är boven i dramat. Hon förstärker normen 

om att kvinnor ska vara vackra då hon framställs som manhaftig en egenskap som 

Ambjörnsson (2004) menar är fullständigt tabubelagt enligt normen för femininitet 

(Ambjörnsson 2004: 106-117). 

Egenskaper och känslor 

I båda böckerna skildras pojkarna med känslorna rädda eller osäkra Lasse och Boris 

övervinner sina rädslor och trotsar dem utan hjälp utifrån medans Ebba behöver ha stöd av en 

vuxen i sin rädsla, det går i linje med vad Kåreland (2005) har sett i sina studier, att flickor 

skildras oftare med behov av hjälp än vad pojkar gör (Kåreland 2005:26).  

Aktiviteter 

Centralkaraktärerna i båda böckerna uppvisar aktivitet i olika situationer, Ebba i Ett monster 

sover över (2012) är aktiv när hon ska göra det bra för Boris och i och med det så agerar hon 

helt i den feminina sidan på Nikolajevas (2004) schema (Nikolajeva 2004:129). Boken följer 

även ett feminint handlingsförlopp vilket förstärker normerna om att kvinnan ska vara 

omhändertagande och vistas i hemmet. Enligt motsatsförhållandet blir därför Boris skildrad 

som passiv. Tittar vi däremot på Maja så är hon aktiv i många situationer utanför hemmiljön 

och i boken Födelsedagsmysteriet (2012) följer handlingen ett manligt förlopp var på Maja 
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utmanar normen om kvinnan i hemmet. Majas roll i skenet av Lasse blir ändå stereotypt i och 

med hennes stöttande av Lasse och att hon i slutändan förminskas då hennes tankar om fallet 

leder dem fel medan Lasses initiativ är avgörande för att boven grips. 

6. Diskussion 

Jag kan med min studie sluta mig till och bekräfta Kårelands (2005) forskning som, visar att 

huvudpersoner i barnlitteratur till största delen utgörs av pojkar. I min studie är det pojkarna 

som genomgår mest förändringar och således placeras som huvudrollsinnehavare och precis 

som i Nilssons (2010) studier över fantasy genren återfinns flickorna i birollspositioner. Och 

ojämlika förhållanden riskerar att uppstå och som följd och bekräfta genusordningen men dess 

manliga dominans. 

Boris är inte en avbildad människa utan ett monster som könsbestäms i texten och jag kan inte 

låta bli att reflektera över att min studie lämnar många frågor obesvarade. Kåreland (2004) 

skriver att det är vanligt att ha djurkaraktärer i böcker för små barn, men räknas barn i 

6årsåldern och uppåt som små? Vad innebär det att Boris är ett monster? Han är den karaktär 

som gör mest avsteg från det manliga idealet och är den som utmanar normen mest, genom 

sina känslor och kläder men kan han verkligen ses som identifikations objekt för pojkar? 

Tyvärr finns det inte utrymme i denna studie men det skulle ha varit intressant att ta reda på 

hur barnen uppfattar Boris. Vilket kan öppna upp för framtida studier. 

Utseendemässigt framgår det på flera ställen, att kvinnor/flickor ska se bra ut. I båda böckerna 

kommenteras det i texten om flickornas utseende, men det skrivs inte om pojkarnas, enligt 

Hirdmans teorier förstärks normen om att kvinnor ska vara vackra, då det gör skillnad mellan 

könen. Uttalanden om kvinnorna sker även av de manliga karaktärerna vilket gör att ett 

subjekt och objekt förhållande uppstår vilket förstärker normen om mäns överordning, 

ytterligare. Jag vill relatera det till Hirdmans (2001) teorier om A- icke, en makthierarki som 

tillåter män att göra kvinnor till objekt vilket jag här ser tillåtas.  

I böckerna känner karaktärerna känslor som inte är förknippade med deras könstillhörighet 

enligt Hirdmans (2001) utsago om att kvinnor traditionellt förknippas med känslor och 

mjukhet och pojkar det motsatta (Hirdman 2001:78f) I dessa böcker är det pojkar som känner 

rädsla och är ledsna vilket kan tolkas som feminina känslor. Jag ser likheter med Eilards 

(2008) studie där hon menat att pojkarna har börjat förändras mot det mjuka och feminina 

hållet (Eilard2008:428). Gemensamt för de båda rädda pojkarna är att de utmanar rädslan 
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vilket de inte behöver hjälp med från de vuxna utan klarar av att göra det helt självständigt. 

Nikolajeva (2004) hävdar att i barnlitteratur är det vanligt att pojkar får roller där de växer 

medan flickor oftare får roller där de behöver hjälp och förminskas (Nikolajeva 2004:130). 

Böckerna skiljer sig åt och de har olika handlingsmönster. I Födelsedagsmysteriet (2012) 

följer handlingen ett maskulint handlingsförlopp som tillåter Lasse att växa men dessvärre så 

förminskas Maja i boken då hennes mer passiva roll leder dem fel i jakten på diamanttjyven. 

Jag anser att det då sker en nedvärdering av det feminina, vilket gör att jag anser att boken 

inte utmanar rådande genusnormer och att det råder en stereotyp framställning av genus i 

boken.  

Jag anser därför att dessa böcker inte uppfyller läroplanens intentioner gällande att motverka 

stereotypa könsmönster. I Boken ett monster sover över finner vi ett feminint 

handlingsförlopp vilket är relationsinriktat och utspelar sig i hemmiljö, inte heller här tillåts 

det feminina växa. Ebba tillåts vara aktiv i sin stereotypt feminina roll som omhändertagande 

flicka. Hon tar hand om Boris och ser till att han har det bra även det ser jag som en stereotyp 

framställning av könsmönstren och gör att jag är tveksam till även denna boks representation 

av genus. 

Jag ser genom denna studie en risk att ett ojämlikt förhållande mellan könen återskapas enligt 

Hirdmans (2001) teorier och där manligt är överordnat kvinnligt Hirdman (2001). 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva hur genus kan konstrueras i 

barnlitteratur och jämföra resultaten mot skolans värdegrund gällande stereotypa 

könsmönster. Jag har avhandlat hur genus framställs och konstrueras i två stycken 

skönlitterära böcker som är skrivna för barn i åldersgruppen 6-9 år. Som metod har jag använt 

en diskursanalys vilket är en kvalitativ textanalys.  

Mina resultat visar en ganska stereotyp framställning av genus även om det görs små avsteg 

från normerna. Jag ser en risk i att barnen kan påverkas av dessa stereotypa framställningar 

och att de tvingas in i genusordningen utan att få möjlighet att utveckla identiteter med breda 

genuspositioner.  

Karaktärerna i min studie visade upp både feminina och maskulina drag vilket jag tror är ett 

problem som återfinns i alla genusstereotyper och inte enbart i litterära sammanhang. Det jag 
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ändå kom fram till är att jag håller med den tidigare forskningen om att värderingar återfinns i 

barnlitteraturen, samt att de både kan utmana och förstärka normer som finns i samhället.  

Lgr 11 är tydlig med hur lärare ska förhålla sig till värdegrunden, och då min studie visar på 

stereotypa könsmönster i litteraturen samt att böckerna inte själva uppfyller styrdokumentens 

krav om att motverka stereotyperna, så blir min roll som pedagog än mer viktigt. Jag inser 

vikten av att ha aktiva diskussioner om genus och även samtala kring den litteratur som 

barnen läser. Allt för att kunna uppfylla styrdokumentens och regeringens krav på mig som 

lärare. 
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