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Abstrakt: 
Syftet med den här empiriska studien har varit att utifrån ett genusperspektiv 

undersöka framställningen av flickor och pojkar i den skönlitteratur som använts i 

en årskurs 6. Metoden för studien var att analysera skönlitteratur med hjälp av ett 

analysschema och genusteori som teoretisk utgångspunkt. Resultaten för studien 

visar att framställningen varierar i grad eftersom flickor och pojkar både beskrivs 

med traditionella och icke traditionella egenskaper. Vidare visar resultaten att 

utseendet spelar en betydande roll för flera flickkaraktärer medan den macho 

pojkrollen är framträdande för pojkkaraktärer. En slutsats som kan dras av detta är 

att den skönlitteratur som granskats i undersökningen varierar i den traditionella 

normativa framställningen av flickor och pojkar, men visar på en del genustypiska 

framställningar vilket kan bli problematiskt om detta perspektiv inte diskuteras i 

klassrummet. 
 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Under min utbildning till lärare i årskurs 4–6 har jag genomfört en litteraturstudie där tidigare 

forskning granskats och sammanställts. I den skrev jag om flickors och pojkars framställning i 

den skönlitteratur som är avsedd för åldrarna nio till femton år. Resultatet av den studien 

visade på en stor mängd stereotypa skildringar av kön, speciellt i den äldre skönlitteraturen 

som publicerats från år 1914 och framåt. Emellertid visade den nyare skönlitteraturen på icke 

könsstereotypa mönster då pojkar till exempel framställdes med egenskaper som traditionellt 

anses vara feminina. Litteraturstudiens resultat visade även på ringa forskning gällande 

nyutgiven skönlitteratur, vilket har gjort mig nyfiken på vad det är för skönlitteratur som 

används ute på grundskolorna idag och vilken genusmedvetenhet som finns om detta område. 

Denna undersökning som är en empirisk textanalys med ämnesdidaktiskt syfte fokuserar 

främst på skönlitteraturen som elever och lärare arbetar med i skolan.  

Vidare har även mina personliga erfarenheter och intressen varit en del av grunden till denna 

studie. Jag har så länge jag kan minnas intresserat mig för skönlitteratur och således även 

inspirerats och sett upp till en del av de karaktärer jag läst om. Inte förrän under min 

utbildning till lärare har jag funderat över dessa karaktärer och hur de beskrivs samt agerar. 

Jag har även här funderat över vilka karaktärer elever möter i skolan när de läser och arbetar 

med skönlitteratur. Jag har vid ett flertal tillfällen sett elever arbeta med skönlitteratur på olika 

sätt. Samtliga elever har haft en skönlitterär bok som de läser när tillfälle ges.   

Att som lärare ha kunskap om aspekter som kan påverka elevers uppfattningar om genus är 

viktigt för en likvärdig utbildning, vilket även Skolverket (2016) tar upp. Skolverket (2016, s. 

8) skriver att elevers egna uppfattningar om det sociala könet påverkas av undervisningen. Att 

då ha en medvetenhet kring skönlitteratur och den påverkan karaktärer kan ha på elevers syn 

beträffande kön och normer känns som en självklarhet i undervisningen. En 

genusmedvetenhet är således någonting som i allra högsta grad borde beröra 

skönlitteraturundervisningen. 
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2 Begreppsförklaringar 
Nedan beskrivs begrepp som varit relevanta för denna studie.  

Begreppet mellanålder används för att avgränsa den skönlitteratur som är avsedd för barn 

mellan 9 och 12 år (Svenska Barnboksinstitutet 2016, s. 2). 

Begreppet genus används för att förklara och förstå människors sociala kön och de tankar som 

finns kring detta. Genus kan ses som en social konstruktion där flera faktorer är med och 

skapar synen på det sociala könet (Nationalencyklopedin 2016).  

Jämställdhet innebär att människor oavsett kön har ”samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter” (DEJA 2009, s. 11). 

 
3 Bakgrund 
I följande avsnitt redovisas definitionen av begreppet skönlitteratur för barn. Sedan beskrivs 

olika arbetssätt, så som jämställdhet och genusmedvetenhet. Slutligen tas barns identifiering 

med karaktärer upp. 

 

3.1 Skönlitteratur för barn  
Skönlitteratur för barn är ett svårtolkat begrepp då det finns olika uppfattningar om vilka som 

ska räknas som barn. Enligt Förenta Nationernas barnkonvention räknas den människa som är 

under 18 år som barn (UNICEF 2017). Lena Kåreland (2013) skriver om detta dilemma i 

boken Barnboken i samhället och menar att definitionen av barn tycks vara olika samtidigt 

som synen på vad som räknas som barnbok och vuxenbok förändras kontinuerligt. Detta 

innebär således att skönlitteratur för barn är ett ännu mer komplexet begrepp att tolka 

(Kåreland 2013, s. 12–13,16). Hon skriver att åldern på karaktärer inte kan användas för att 

avgöra vilken ålder de ska vara avsedda för. ”Ett praktiskt och någorlunda hanterbart sätt att 

definiera kan vara att låta de böcker som av förlaget lanserats och marknadsförts som barn- 

och ungdomsböcker få gå under beteckningen barnlitteratur” (Kåreland 2013, s. 13). Detta 

kan således förenkla indelningen av skönlitteratur för barn. 

 

3.2 Jämställdhet 
I utredningen Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? som genomförts av 

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA 2009) beskrivs bland annat det 

jämställdhetsarbete som sker i skolan samt en utvärdering av sådana arbetssätt. I kapitlet 

”Skolans könade vardag” förklarar de att skolan påverkas av samhällets syn på kön samt att 

jämställdhetsperspektivet är komplext (DEJA 2009, s. 153–154). Skolorna i landet har 

svårigheter med att nå jämställdhetsmålen och detta visar sig exempelvis genom 

betygsskillnader mellan könen. Vidare beskriver de att svenska skolor inte tar 

värdegrundsfrågor på allvar och att kunskapen om dessa frågor ofta brister, samtidigt som 

perspektivet möter motstånd både från personal och föräldrar (DEJA 2009, s. 154–155). Att 

inte arbeta med jämställdheten i skolan och inte heller i undervisningen kan medföra att elever 

bemöts och behandlas på felaktiga sätt. Som exempel på detta kan elever antas bete sig och 

tilldelas egenskaper beroende på vilket kön de tillhör. Elever som inte passar in i de 

traditionella könsrollerna kan bli bortglömda eller förbisedda på grund av detta (DEJA 2009, 

s. 156–157).    
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3.3 Genusmedvetenhet 
I rapporten Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – Jämställdhetsarbete i skolan 

beskriver Gun-Marie Frånberg (2010) arbeten och projekt på skolor i landet som har i syfte att 

stärka jämställdheten på skolorna. Frånberg (2010) förklarar att genusmedveten undervisning 

är betydelsefullt för att skolorna ska vara jämställda. Ämnesundervisningen bör inkludera ett 

genusmedvetet perspektiv då till exempel läromedel kan förmedla traditionella könsroller. Att 

problematisera och diskutera detta i undervisningen är enligt Frånberg (2010) viktigt för 

jämställdhetsarbetet i skolan (Frånberg 2010, s. 58–59).   

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016 

återfinns inte begreppet genus men vikten av en genusmedvetenhet går att utläsa i avsnittet 

som behandlar skolans värdegrund och uppdrag: 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2016, s. 8). 

 

Bemötandet av flickor och pojkar i skolan påverkar således deras syn på det sociala könet 

vilket är viktigt att ha i åtanke i undervisningen enligt både Skolverket (2016) och Frånberg 

(2010). 

 

3.4 Elevers identifiering med karaktärer 
Lars Brink (2005a) skriver om en årskurs tre där eleverna arbetar med Astrid Lindgrens 

Bröderna Lejonhjärta från 1976. Boken fungerar som högläsningsbok i klassen. Brink 

(2005a) har undersökt associationer elever gör och vilka karaktärer de identifierar sig med 

(Brink 2005a, s. 156, 158–160). Identifiering skiljer sig åt och är komplex men enligt Brink 

går det att utläsa att pojkarna i studien har svårigheter med att identifiera sig med svaga 

karaktärer, medan flickorna inte har det (Brink 2005a, s. 163).  

Vidare skriver Brink (2005b) att yngre barn tycks ha ett behov av att läsa om karaktärer av det 

egna könet. Detta behövs för att de ska kunna utveckla sina könsidentiteter menar han. Brink 

(2005b) hänvisar till Joseph A. Appleyard när han skriver att barn identifierar sig med hjältar i 

böcker, vilket ofta leder till att barn vill läsa om karaktärer av det egna könet. I mellanåldern 

börjar de flesta barn däremot att visa ett större intresse för att läsa om det motsatta könet 

(Brink 2005b, s. 201, 182).  
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4 Problemformulering, syfte och frågeställning 
Som ovan framgår, ser DEJA (2009, s. 154–155) i sin undersökning att jämställdhetsarbetet i 

skolan kan vara en utmaning och att arbetet inte alltid tas på allvar. Frånberg (2010) 

konstaterar att genusmedveten undervisning är betydelsefullt för att skolorna ska vara 

jämställda. Vidare menar Frånberg (s. 58–59) att skolan behöver problematisera och diskutera 

exempelvis traditionella könsmönster som förekommer i läromedel, vilket är en utgångspunkt 

för föreliggande studie.  

I skolan möter elever skönlitteratur i undervisningen och således olika slags karaktärer och 

handlingar. Som Brink (2005a, 2005 b) påpekar, identifierar flickor och pojkar sig med 

karaktärer i texter som de läser och att det är av betydelse för hur de ser på det egna och det 

motsatta könet. Skönlitterära verk beskriver karaktärer på ett eller annat sätt, frågan är i vilken 

grad den framställningen är traditionellt normativ? Syftet med den här empiriska studien är att 

utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor och pojkar framställs i skönlitteratur som 

används i årskurs 6 på en grundskola i Sverige. 

Syftet konkretiseras i en frågeställning: 

 I vilken grad används fortfarande böcker med övervägande traditionellt normativa 

genusmönster, och i hur stor grad utmanas det traditionella genusmönstret i de böcker 

som används idag? 
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5 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om framställningen av kön i skönlitteratur 

avsedd för mellanåldern. Först presenteras de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som 

legat till grund för avsnittet. Studiernas tillförlitlighet och en motivering för deras relevans tas 

upp i den del där de först presenteras. Sedan kommer den tidigare forskningen under två 

rubriker där studiernas resultat beskrivs, jämförs och diskuteras. 

Marika Andræ (2001) har skrivit doktorsavhandlingen Rött eller grönt. Flicka blir kvinna och 

pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944. Andræ (2001) har undersökt så 

kallade flickböcker och pojkböcker som förlaget B. Wahlströms gett ut. De böcker som 

granskats är de som getts ut från år 1914 till 1944.  Syftet med avhandlingen har varit att 

undersöka könsnormer i dessa böcker då det finns en tydlig uppdelning för könen med just 

flick- och pojkböcker. Avhandlingen kan ses som en så kallad nyckelreferens då den finns 

med i ett flertal nutida verk där ämnet genus i skönlitteratur undersöks. Vidare beskriver 

Andræ (2001) sitt tillvägagångssätt grundligt vilket stärker studiens tillförlitlighet. Eftersom 

studien är en doktorsavhandling har den blivit vetenskapligt granskad vilket även det stärker 

tillförlitligheten. De två kapitel där Andræ (2001) beskriver resultatet av karaktärer mellan 

tolv och fjorton år är de som tagits med i denna studie. Som Kåreland (2013) har skrivit så är 

det svårt att dra en gräns för vad som ska räknas som barnböcker, men här dras den gränsen i 

Andræs (2001) avhandling då den är tydlig och spridningen på åldrar blir för stor annars. 

Maria Österlund (2005) har skrivit doktorsavhandlingen Förklädda flickor – 

könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman. Syftet med avhandlingen har varit 

att undersöka flickors förklädnad i svenska ungdomsromaner som getts ut på 1980-talet. 

Österlund motiverar sitt urval och beskriver sin metod. Även denna avhandling är 

vetenskapligt granskad.  

Danielle Bray (2015) har skrivit artikeln “Sissy boy mothering: male child mother figures in 

middle-grade fantasy literature”. Hon har undersökt ”food-sharing”, hur pojkar i fyra 

fantasyböcker delar med sig och förser andra med mat samt även undersökt andra typiskt 

feminina egenskaper. Artikeln är publicerad i tidskriften Childrens literature in education och 

är vetenskapligt granskad. Tidskriften finns även med på NSD, en sida som fungerar som 

arkiv för forskningsdata. Tidskrifter granskas och bedöms och Childrens literature in 

education bedöms ligga på nivå två, vilket innebär att tidskriften är ledande inom sitt 

ämnesområde. Artikeln bör således ha en hög tillförlitlighet. 

Rebecka Fokin (2015) har granskat flickskap i ett skönlitterärt verk i artikeln ”En människa är 

det” Flickskap i Jessica Schiefauers Pojkarna, publicerad i tidskriften Barnboken – tidskrift 

för barnlitteraturforskning som även den finns med på NSD och bedöms ligga på nivå ett, 

vilket innebär att tidskriften är godkänd. Tidskriften är även vetenskapligt granskad vilket 

ökar tillförlitligheten. 

 

5.1 Traditionell framställning av kön och könsöverskridningar 
Resultaten av Andræs (2001) studie visar att flickor i de undersökta böckerna skildras i tre 

typer av berättelser: överlevnad, olydnad och idyll. I böckerna om överlevnad skildras 

flickorna som goda, vänliga och positiva. Flickornas vänlighet och godhet hjälper dem att 

övervinna svårigheter då andra ställer upp för dem (Andræ 2001, s. 53 ff.). Problem som 

uppstår blir ofta lösta genom arbete då flickorna visar sig vara arbetsamma och inte en börda 

för de karaktärer som hjälper dem. Händelseförloppet är annorlunda i idyllskildringarna. 

Flickorna råkar ut för en förändring så som ekonomiska problem för familjen eller så möter 

flickorna andra karaktärer som lever ett mer utsatt liv. Även här skildras flickornas positiva 
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egenskaper som avgörande för handlingens utveckling. Vidare så finns det protesterande 

flickor i de böcker Andræ (2001) undersökt. Flickorna i dessa böcker framställs bland annat 

som egoistiska och normbrytande (Andræ 2001, s. 56 ff.). Dock kräver berättelserna att 

flickorna förändras, vilket skildras genom att de lär sig en läxa eller att de reflekterar över sitt 

beteende. Således framställs flickorna i de undersökta böckerna på olika sätt, beroende på om 

de har en aktiv eller passiv roll i handlingen: energiska eller tacksamma är egenskaper som är 

typiska. Flickorna kan även axla en modersroll när situationerna kräver det (Andræ 2001, s. 

60–61). Det finns ett idel om det ”goda och glada barnet” (Andræ 2001, s. 64) som är 

återkommande i de undersökta böckerna. 

Pojkböckerna som Andræ (2001) granskat skiljer sig mot de flesta av flickböckerna till stor 

del. I en flickbok skildras emellertid ett äventyr, vilket är ovanligt för flickböcker. Även 

karaktärsdragen är sådana som ofta förknippas med pojkar. I de pojkböcker som undersökts 

skildras antingen äventyr eller hemmiljön. I äventyrsskildringarna behöver pojkarna axla en 

vuxenroll för att klara av de motgångar de stöter på (Andræ 2001, s. 75–76, 163–164). 

Egenskaper som pojkar beskrivs med i dessa böcker är hjälpsamhet, vänlighet, mod och 

klokhet. I de böcker där hemmiljön skildras är ofta pojkgänget i fokus skriver Andræ (2001, s. 

166 ff.). Till skillnad mot flickorna i flickböckerna så har pojkarna inget intresse för sina 

familjer eller de problem som kan finnas i dem. Här är istället lojaliteten till gänget viktigast 

(Andræ 2001, s. 168 ff). Bray (2015) visar att det finns en annorlunda bild av pojkar där 

familjen har en central roll. Pojkarna i de undersökta böckerna uppvisar traditionella feminina 

egenskaper, då de bland annat tar hand om andra. En av pojkarna i böckerna tar hand om sin 

insjuknade moder och bekymrar sig för familjen. Bray (2015, s. 170) skriver att han ger sig ut 

på äventyr, som Andræ (2001) visat är ett vanligt händelseförlopp i pojkböcker, men denna 

pojke bryr sig om sin familj vilket kan ses som annorlunda mot Andræs (2001) undersökta 

pojkböcker. I en annan av de böcker som Bray (2015) undersökt visar en pojke moderliga 

egenskaper genom att ta hand om en varelse och förse denne med mat. Som tidigare nämnts 

så är detta typiskt kvinnligt, vilket enligt Bray (2015) kan ha en förklaring i att kvinnor ammat 

och ammar sina barn och ses på så sätt som den som förser andra med mat. I flick- och 

pojkböckerna har karaktärernas goda egenskaper visat sig vara viktiga för en positiv 

händelseutveckling, vilket även syns i Brays (2015) granskade böcker. Pojkarnas feminina 

egenskaper hjälper dem framåt, då de bygger upp relationer med andra (Bray 2015, s. 161 ff., 

172).   

 

5.2 Pojkar som norm 
Andræ (2001, s. 174) skriver att pojkar beskrivs anse sig själva vara överordnade flickor och 

pojkar tycks vara normen. Även i artikeln: ”En människa är det” Flickskap i Jessica 

Schiefauers Pojkarna, skriver Fokin (2015) att pojkarna är en återkommande norm. Flickorna 

i den granskade boken förvandlas genom magi till pojkar, vilket innebär att ett könsbyte sker. 

Detta könsbyte ger flickorna fler fördelar som de inte hade innan könsbytet. Således innebär 

könsbytet att flickorna kan röra sig friare och flickkroppen kan ses som en begränsning för 

vad de kan göra och vara (Fokin 2015, s. 5, 12–13). 

Resultaten av Österlunds (2005) studie visar att i de granskade böckerna använder sig flickor 

också av förklädnad som ett sätt att frigöra sig från de snäva roller som det kvinnliga könet 

innebär. När pojkar förklär sig till flickor uppfattas den förklädnaden som tvärtom, 

begränsande och inte något att sträva efter (Österlund 2005, s. 129, 162). I sina förklädnader 

får flickor bevisa att de är likvärdiga pojkar, vilket innebär att de framställs med stereotypa 

manliga egenskaper (Österlund 2005, s. 326–327). Således visar flera av de böcker som 

granskats att pojkar är en norm som även flickor strävar efter att uppnå på olika sätt, genom 
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könsbyte eller könsförklädnad. Könsbyte åt andra hållet, pojkar som vill vara flickor, sker 

sällan och i de fallen är flickrollen begränsad och i slutändan inget att sträva efter.  

6 Teoretiska utgångspunkter 
I nedanstående avsnitt beskrivs först genusteori och sedan även de analysredskap som använts 

i studien. Slutligen presenteras den teori som använts för att tolka studiens resultat. 

   

6.1 Genusteori 
I följande avsnitt beskrivs den teori som varit utgångspunkt för denna empiriska studie, vilket 

är genusteori. 

Yvonne Hirdman (2001) skriver om genus och könsstereotyper, samt hur dessa konstrueras. 

Hon förklarar genus som ett sätt att se på saker med nya ögon och i detta fall beträffande 

synen på manligt och kvinnligt. Hirdman (2001) förklarar hur genus, det sociala könet, 

konstrueras och skapas. Hon skriver att ”göra genus är att göra skillnad, där skillnad inte 

finns” (Hirdman 2001, s. 65) och med detta menas att det sociala könet är något som vi 

skapar, förändrar och upprätthåller ständigt (Connell 2003, s. 15). Det är problematiskt att 

genus många gånger förknippas med skillnader som i sin tur grundas i de biologiska könen då 

fokus istället borde ligga på de sociala relationer som finns (Connell 2003, s. 19–20). Genus 

”handlar framförallt om de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar” 

(Connell 2003, s. 20).  

Vidare beskriver Hirdman (2001) att kvinnlighet exempelvis bygger på att kvinnan på olika 

sätt jämförs och värderas med mannen, vilken ses som normen. Kvinnan ses som ofullständig 

och en sämre version av mannen. Kvinnligt och manligt kan i vissa tankesätt kring genus även 

beskrivas genom motsatser (Hirdman 2001, s. 27, 29, 35) vilket även Nikolajeva (2004) visar 

med den tabell som återfinns i nästa avsnitt. Hirdman (2001) skriver att ”genus görs av 

isärhållning, av skillnaden” (Hirdman 2001, s. 36). Dessa skillnader och synen på mannen 

som norm kan kopplas till exempelvis olika lön på grund av vilket kön man har (Hirdman 

2001, s. 44, 59).  

Vidare finns även forskning om män och det går att återfinna en del typiska egenskaper och 

drag. Både fysisk och intellektuell styrka är sådana stereotypa drag som går att återfinna hos 

mannen (Hirdman 2001, s. 50–51). Hirdman (2001) skriver såhär: ”[a]tt vara man är att inte 

vara kvinna. Att vara man är att vara normbärare” (Hirdman 2001, s. 65). Med detta menas att 

genus är ett sätt att skapa skillnader för att skilja på män och kvinnor (ibid).  

 

6.2 Analysredskap och teori för resultattolkning 
Delar av boken Barnbokens byggklossar skriven av Maria Nikolajeva (2004) har använts som 

analysredskap i analysen av skönlitteratur. Nikolajeva (2004) visar att både flickor och pojkar 

beskrivs på könsstereotypa sätt i barnböcker (Nikolajeva 2004, s. 132). Hon visar en tabell där 

kvinnliga och manliga motsatsegenskaper som återfinns i skönlitteratur för barn finns 

beskrivna: 
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Tabell 1: Traditionella motsatsegenskaper hos män/pojkar och kvinnor/flickor 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

      (Nikolajeva 2004, s. 129) 

I tabellen synliggörs tydligt motsatsegenskaper mellan kvinnligt och manligt och ett exempel 

på detta är att en manlig egenskap är att vara aktiv medan motsatsen som då gäller för 

kvinnlighet är passivitet.  

Maria Österlund (2005) har skrivit avhandlingen Förklädda flickor – könsöverskridning i 

1980-talets svenska ungdomsroman som används för att tolka de resultat som analysen 

kommer fram till. Österlund (2005) förklarar mönster gällande kön som kan återfinnas bland 

karaktärer i skönlitteratur. Hon beskriver en flickmatris samt en pojkmatris vilka visar på de 

grundmönster som finns beträffande kön (Österlund 2005, s. 63–64).  Flickmatrisen och 

pojkmatrisen, så som de benämns av Österlund (2005), används för att beskriva flick- och 

pojkskildringar och visas nedan i figur 1 och figur 2: 

 

Figur 1: Flickmatris ur Österlund (2005, s. 66) 
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Figur 2: Pojkmatris ur Österlund (2005, s. 74) 

De sex typerna samt de handlingar som flickor och pojkar utför i de litterära verken kan ses 

som en grund för hur kön beskrivs i skönlitteratur enligt Österlund (2005, s. 63 ff.). De olika 

delarna i matriserna kan ses som motsatser till varandra, ett exempel är att macho eller mes är 

motsatser (Österlund 2005, s. 67). Österlund (2005) förklarar de olika delarna av matrisen 

genom ett flertal exempel. I flickmatrisen finns duktig flicka, pojkflicka och dålig flicka som 

motsatser. Den duktiga flickan kännetecknas med bland annat dessa egenskaper: ”lydnad, 

anpassning och prydlighet” (Österlund 2005, s. 68). Österlund (2005, s. 70) beskriver precis 

som Nikolajeva (2004, s. 129) att duktiga flickor framställs som passiva. De flickor som anses 

vara dåliga är de som är för aktiva, icke anpassningsbara och inte håller sig inom gränserna 

(för vad en duktig flicka är och gör). Vidare är pojkflickan en roll för flickor som finns mellan 

motsatserna duktig och dålig flicka. Att flickor beter sig som pojkar och således beskrivs som 

pojkflickor kan bero på att flickor gör motstånd mot samhällets krav genom att tillämpa 

maskulina egenskaper och drag. Flickorna försöker på så sätt hitta en roll som de kan 

accepteras i (Österlund 2005, s. 70–71). 

Vidare består även pojkmatrisen av motsatsegenskaper, så som macho eller mes. Pojkar med 

mesiga egenskaper går emot den traditionella beskrivningen av pojkar i skönlitteratur 

eftersom pojkar ofta förknippas med begreppet macho (Österlund 2005, s. 74–75). 

Beskrivningen mjuk pojke är det närmaste pojkar kommer flickpojke i skönlitteratur. 

Österlund (2005) skriver att ”till flicktypen hör ett närmande till pojkrollen, medan 

pojktyperna bygger på ett avståndstagande från flickorna” (Österlund 2005, s. 75). Flickor 

som rör sig över könsgränserna vinner på det då överskridandet kan ge dem ”större makt och 

rörelsefrihet” medan pojkar däremot oftast inte vinner på att göra samma sak (Österlund 2005, 

s.79). 
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7 Metod 
I följande avsnitt beskrivs och diskuteras metodval, de forskningsetiska överväganden som 

gjorts, databearbetning samt analys av data och studiens tillförlitlighet. 

 

7.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är alltså att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor och 

pojkar framställs i skönlitteratur som används i årskurs sex på en grundskola. Detta undersöks 

genom att analysera de utvalda böckerna med genusteori som teoretisk utgångspunkt. 

Metoden är kvalitativ då det är ett fåtal böcker som undersöks och syftet blir då att få djupare 

insikter om framställningen i de undersökta böckerna. Vid en kvantitativ undersökning hade 

istället ett större antal böcker krävts då syftet med den typen av studier är att dra generella 

slutsatser av mätbar data (Larsen 2009, s. 22). Styrkor med en kvalitativ metod är att djupare 

förståelse kan fås av undersökningen (Larsen 2009, s. 27). Trots att metoden är kvalitativ sker 

ett tydligt avgränsat urval.  

 

7.2 Forskningsetiska överväganden 
Sammantaget har inga större överväganden behövts göras i studien då det inte finns några 

mänskliga deltagare. Emellertid har företrädaren för skolan, rektorn, informerats om syftet 

samt tillvägagångssättet med undersökningen och hen har gett sitt samtycke. Detta samtycke 

räcker enligt Vetenskapsrådet (2002) om ”undersökningen inte innefattar frågor av privat eller 

etiskt känslig natur” (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra forskningsetiska principer vilka forskare behöver 

följa i sina studier. Det första kravet är informationskravet, som innebär att deltagare 

informeras om studiens syfte och genomförande samt att det är frivilligt att delta 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Det andra kravet kallas för samtyckeskravet. Deltagarna i 

studien ska ge sitt samtycke till att medverka och även här ska det tydliggöras att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas utan negativa påföljder (Vetenskapsrådet, s. 9–11). 

Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet, innebär att medverkande hålls anonyma och 

att uppgifter om dessa förvaras oåtkomligt (Vetenskapsrådet, s. 12). Det fjärde och sista 

kravet, nyttjandekravet, innebär att insamlat datamaterial endast används till det avsedda 

ändamålet (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).   

Ett flertal forskningsetiska överväganden har gjorts i denna studie. Eftersom kravet på 

skönlitteraturen som inkluderades i studien skulle ha förekommit i undervisning behövdes en 

skola väljas ut till undersökningen. Rektorn på den utvalda skolan kontaktades och gav sitt 

godkännande till att skolan förekommer i denna studie. Inga informationsbrev lämnades ut till 

skolan eftersom det inte är skolan i sig eller de arbetssätt och liknande som finns på den som 

är i fokus. Istället är det den skönlitteratur som använts på skolan som har varit av intresse. 

Vidare har en person gett en lista på den skönlitteratur som använts i årskurs 4–6 och inte 

heller här har något informationsbrev eller samtyckesbrev getts ut då hens arbete eller 

arbetssätt med skönlitteraturen inte är syftet med studien. Konfidentialitetskravet tillämpas på 

studien då varken skola eller stad nämns vid namn.  

 

7.3 Urval 
Urvalet har varit delar av den skönlitteratur som använts i årskurs 4–6 på en grundskola. Detta 

urval har skett i flera olika steg. Först kontaktades rektor på den utvalda skolan och sedan en 
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lärare som har god kännedom om vilken skönlitteratur som använts och används i årkurs 4–6. 

Läraren sammanställde en lista med skönlitteratur som klasserna i mellanstadiet läst och 

arbetat med under svensklektionerna, från höstterminen 2014 fram till februari 2017. Den 

skönlitteratur som använts i mindre grupper exkluderades och endast den som använts i 

helklass inkluderades. Utifrån denna lista gjordes sedan ett urval då listan bestod av 31 titlar, 

vilket blir för omfattande med den gällande tidsramen för studien. Därför gjordes ett sista 

urval i listan med böcker. De böcker som valdes ut var de som lästs i årskurs 6, vilket är sex 

titlar. På det sättet sätts fokus på en årskurs och de böcker som lästs där mellan åren 2014 och 

2017. Antalet titlar anses räcka för en genomförbar och analyserbar undersökning. Syftet med 

undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor och pojkar framställs i 

skönlitteratur som används i årskurs sex. I nedanstående lista visas de titlar som årskurs 6 läst 

och som kommer undersökas i denna studie (för fullständig lista över skönlitteraturen som 

använts i årskurs 4–6 se bilaga 1). 

 Gavander, Kerstin. (2014). Världsklass,  

 Thor, Annika. (1997). Sanning eller konsekvens,  

 Kadefors, Sara. (2016). Avgång 9:42 till nya livet,  

 Nilsson, Ulf. (2002). Varg nosar och jagar,  

 Arrhenius, Peter. (2016). I kungens spår,  

 Sachar, Louis. (1999). Ett hål om dagen. 

 
7.4 Genomförande 
Datainsamlingen utgick från de sex titlar som årskurs 6 läst mellan år 2014 och 2017, vilka 

återfinns i föregående avsnitt. Eftersom metoden för genomförandet är att analysera 

skönlitteratur utifrån studiens syfte innebär det att inga medverkande funnits. Dock finns det 

en del aspekter som kan påverka resultatet vilket innefattar min läsning och min objektivitet 

till skönlitteraturen. Problem som kan uppstå vid genomförandet är att min läsning påverkar 

resultatet. Dock har ingen av titlarna lästs av mig innan denna studie, vilket enligt mig gör det 

lättare att vara objektiv då jag inte har någon åsikt eller förutfattad mening om boken. Att 

även vara medveten om att jag kan påverka resultatet får mig att reflektera och vara noggrann 

för att upprätthålla en god objektivitet. För att viktig information inte ska falla bort samt för 

att upprätthålla objektiviteten har ett analysschema använts. Analysschemat utgår från de 

traditionella egenskaper som Nikolajeva beskriver (2004) och resultaten har tolkats genom de 

matriser som Österlund (2005) presenterar, vilka återfinns i avsnitt 6.2 Analysredskap och 

teori för resultattolkning. Analysschemat kommer användas under läsningen för att löpande 

skriva upp följande: karaktärers namn, kön, egenskaper och aktiviteter eller handlingar de 

utför. Efter läsningen sammanställs och analyseras detta vilket kommer beskrivas utförligare i 

följande avsnitt. 

 

7.5 Databearbetning och analysmetod 
Det insamlade materialet har analyserats genom en analysmetod som kommer presenteras i 

detta avsnitt. Syftet med studien var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor och 

pojkar framställs i skönlitteratur som används i årskurs sex. Frågeställningen för studien var: 

 I vilken grad används fortfarande böcker med övervägande traditionellt normativa 

genusmönster, och i hur stor grad utmanas det traditionella genusmönstret i de böcker 

som används idag? 
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För att svara på studiens syfte och frågeställning genomförs en undersökning och analys av 

karaktärer i sex böcker. De karaktärer som förekommer fler än en gång och vars namn, 

egenskaper, handlingar eller aktiviteter beskrivs kommer vara föremål för undersökningen. 

Kön och egenskaper skrivs upp och jämförs med Nikolajevas (2004) traditionella kvinnliga 

och manliga egenskaper. Även de aktiviteter och handlingar som karaktärer utför skrivs upp i 

analysschemat. Dessa jämförs sedan med Österlunds (2005) flick- och pojkmatriser för att se 

vilket grundmönster som framträder i den granskade skönlitteraturen. På detta sätt kan studien 

och analysen kopplas till genusteori då egenskaper och aktiviteter kan kopplas till hur 

kvinnligt och manligt konstrueras i skönlitteratur.   

 

7.6 Reliabilitet och validitet 
Under nedanstående avsnitt presenteras och diskuteras studiens reliabilitet samt validitet. 

Sedan diskuteras även metoden samt de styrkor och svagheter som finns med studien. 

Metoden som användes till att besvara studiens syfte och frågeställning var att analysera den 

skönlitteratur som använts i årskurs 6 på en grundskola med genusteori som utgångspunkt. 

Skönlitteraturen bestod av sex titlar vilka analyserades med hjälp av ett analysschema som 

hade utgångspunkten i Nikolajevas (2004) tabell med motsatsegenskaper. Österlunds (2005) 

matriser användes för att tolka resultaten. Analysschemat användes för att genomföra studien 

på ett noggrant sätt och för att hålla en hög reliabilitet och validitet. Analysschemat är således 

även studiens styrka, då det funnits tydliga kriterier för vad som ska ingå i analysen.  

Metoden som använts är textanalys, vilket var lämpligt för att uppnå syftet. Detta stärker 

validiteten som handlar om undersökningens giltighet och om de metoder som använts varit 

lämpliga till den specifika undersökningen (Fejes & Thornberg 2009, s. 258). Reliabilitet 

handlar om studiens tillförlitlighet: om studien upprepas bör den ge samma resultat för att 

reliabiliteten ska räknas som hög. Att även vara tydlig i sitt genomförande och beskriva vad 

som gjorts ökar reliabiliteten (Eliasson 2013, s.14–15). Detta gör undersökningen möjlig att 

genomföra för andra (Gilje & Grimen 2007, s.23). Undersökningarna ska även vara objektiva 

(ibid), varför ett analysschema används för att strukturera analysen och för att minska risken 

att mina egna fördomar påverkar studiens resultat. 

Vidare är även studiens styrka det tydliga syfte som finns då det stärker replikerbarheten. 

Urvalet av skönlitteratur som gjorts är också tydligt, vilket stärker studiens reliabilitet och i 

viss mån generaliserbarheten då slutsatser kan dras av de granskade titlarna. Å andra sidan är 

urvalet litet och fokuserat på endast en årskurs i en skola, vilket innebär att några större 

generella slutsatser inte kunnat göras. För att kunna dra fler slutsatser gällande den 

skönlitteratur som används i undervisningen skulle fler skolor kunnat inkluderas i studien. 

Detta hade dock inneburit en mer omfattande studie, vilket inte var genomförbart denna gång. 

Analysschemat kan på ett sätt även ses som studiens svaghet då de aspekter som ligger 

utanför ämnet inte tas med i schemat. I samtliga skönlitterära verk har ett övervägande gjorts 

gällande vad som svarar mot studiens syfte och vad som således bör ingå i resultatet. 

Tolkningarna kan möjligtvis anses vara subjektiva, men detta har hanterats genom ett att 

tydligt analysschema använts. Det tydliga schemat har underlättat för mig att komma fram till 

de tolkningar som gjorts i resultatet och analysen. 
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8 Resultat och analys 
I nedanstående avsnitt redovisas först syftet och frågeställningen och sedan presenteras 

resultatet samt analysen av den undersökta skönlitteraturen. Skönlitteraturen bestod av sex 

titlar och presenteras i underrubriker var bok för sig. 

Studiens syfte var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor och pojkar framställs i 

den skönlitteratur som en årskurs 6 läst. Syftet konkretiserades i följande frågeställning: 

 I vilken grad används fortfarande böcker med övervägande traditionellt normativa 

genusmönster, och i hur stor grad utmanas det traditionella genusmönstret i de böcker 

som används idag? 

8.1 I kungens spår 
Boken I kungens spår av Peter Arrhenius (2016) innehåller flera olika karaktärer, de flesta är 

män eller pojkar men huvudkaraktären är en flicka, vid namn Fanny. Andra karaktärer som 

förekommer är kamraterna Julien och Nova, Fannys farfar, Lars, Engelbrekt, Gustav Vasa, 

Tomt Margit och en familj där mor och dotter förekommer. Fler karaktärer än dessa finns med 

men de nämns förbigående och beskrivs inte närmare.  

Bokens huvudspår är en tidsresa då Fannys farfar är med i en organisation som reser tillbaka i 

tiden och räddar historien. Fanny blir upplärd av honom för att själv bli en tidsresenär. Ibland 

händer saker i historien som inte ska inträffa och då blir organisationen inkallad för att ställa 

allt till rätta. I boken har något gått fel på 1400-talet och Fanny skickas iväg ensam för att 

hjälpa Gustav Vasa med dalkarlarna.  Hon ska dels rädda historien, dels visa sig värdig ett 

medlemskap i organisationen samt rädda sin träff med en annan karaktär, pojken Julien. Julien 

är bokens sidospår och detta sidospår gör också Fanny villig att utföra uppdraget. 

Fanny framställs i en mycket liten grad på ett traditionellt normativt sätt då hon visar upp 

både typiska manliga och kvinnliga egenskaper. Hon kan beskrivas som aktiv då hon för att 

klara uppdraget behöver göra olika saker samt att hon försöker få en annan karaktär, Julien, 

intresserad av henne på flera olika sätt. Fanny uppvisar även en aggressivitet då hon gör illa 

en annan karaktär. Dock gör hon detta för att uppnå ett mål och även undvika att misslyckas 

med sitt uppdrag. Detta visar att hon är rationell i sitt tänkande och att hon har ett syfte med 

det hon gör. Fannys farfar beskriver Fanny som den ”smartaste och modigaste” (Arrhenius 

2016, s. 29). Fanny uppvisar mod vid ett flertal tillfällen, bland annat ställer hon sig framför 

en släde som dras av en häst för att få stopp på den. Denna handling kan även kopplas till 

motsatsen av egenskapen rationell, vilket är intuitiv (Nikolajeva 2004, s. 129).  

Vidare visar Fanny både självständighet och ett beroende, vilka är typiska manliga och 

kvinnliga egenskaper enligt Nikolajeva (2004, s. 129). Att hon uppvisar båda egenskaperna 

beror på att självständigheten visas genom att hon genom sin egen list och klokhet klarar 

uppdraget. Samtidigt är hon beroende av att andra vuxna hjälper henne för att uppdraget ska 

klaras samt att hon tvivlar på sin förmåga och önskar hjälp av sin farfar vid ett flertal 

tillfällen. Detta tyder på att hon tycker att hon själv inte klarar av uppgiften utan behöver hjälp 

av sin farfar som är klokare och mer erfaren. Trots att Fanny ibland tvivlar på sin förmåga 

visar hon att hon klarar uppdraget utan sin farfars hjälp då hon själv tänker ut idéer samt 

reflekterar över sina goda och sämre handlingar samt vilka konsekvenser de kan få. 

De personer som förminskar Fannys förmåga är män, eftersom de kallar henne för svag och 

”liten jäntunge” (Arrhenius 2016 s. 83). Dock motbevisar Fanny dem genom att vara klok och 

listig samt genom att ljuga. Hon övertalar männen. Detta förminskande gäller även för en 

annan karaktär, Tomt-Margit vars utseende kritiserats av en man, Lars. Lars beskrivs även 

som våldsam och aggressiv, vilket är stereotypa manliga egenskaper. Lars och Engelbrekt 
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figurerar som viktiga karaktärer för handlingens positiva utveckling. Fanny tycker att Lars 

och Engelbrekt verkar vara korkade och hon utnyttjar detta för att få fram värdefull 

information för uppdraget. Hon smickrar dem även och berömmer deras skidåkartalanger för 

att få dem att ställa upp. Lars och Engelbrekts handlingar är intuitiva stundvis, då de längre 

fram i handlingen tänker igenom sina beslut och ändrar sig. 

Fannys klasskompis Nova beskrivs vara snabb av flera karaktärer, vilket hon visar genom att 

vinna lekar på idrottslektionen. Hon tycks även vara en dålig vinnare då hon skryter om sin 

vinst och retar de som förlorat. Julien kallar Nova för snabb och Fanny svarar att hon även är 

söt. Detta kan tyda på att skönhet, som förknippas med kvinnlighet, också spelar en viss roll 

för att en flicka ska vara omtyckt. Här ställs manligt mot kvinnligt då Nova också visar både 

manliga och kvinnliga egenskaper. Dock framträder de manliga egenskaperna i berättelsen: 

aggressivitet, styrka samt att hon är tävlande. 

Andra karaktärer som förekommer är en familj i historien där modern tvättar familjens kläder. 

Modern beskriver sin dotter som nyfiken och orädd. Modern är beskyddande och vill att 

dottern ska lyda för att inte råka illa ut. 

 

8.2  Avgång 9:42 till nya livet 
Boken Avgång 9:42 till nya livet, skriven av Sara Kadefors (2016), handlar om en flicka som 

heter Billie. Hon tvingas flytta till en fosterfamilj som består av Petra och Magnus 

(föräldrarna) samt barnen Tea och Alvar. Andra framträdande karaktärer är Billies moder och 

ett flickgäng.  

Boken börjar med en resa men resten av handlingen utspelas i vardagen. Billies mor är sjuk, 

vilket innebär att mor och dotterrollerna är ombytta. Billie har tagit hand om modern, lagat 

mat och städat. Billie tar på sig en modersroll och visar på omsorgsfulla kvinnliga egenskaper.  

Billie är en karaktär som beskrivs på flera sätt, den egenskap som förekommer flest gånger i 

boken är cool och det är flera personer som beskriver henne som det. Hon beskrivs även vara 

självsäker, självklar, perfekt, glad och solig. Hon beskrivs även veta vilka som behöver hjälp 

och att hon ser dessa människor samt deras behov. Billie har dreads i håret vilket ofta 

uppmärksammas av andra. Billies känslighet och omtänksamhet för andra uppmärksammas 

och uppmuntras. Billie visar trots flera kvinnliga egenskaper på en del manliga då hon bland 

annat försöker upprätthålla en styrka och självständighet mot andra. Billie uppmuntras till att 

visa sin sårbara sida och de behov hon har av andra. Hennes kvinnliga egenskaper 

uppmuntras, samtidigt som hon även uppmuntras till att träna pingis och tävla i det. Detta kan 

jämföras med karaktären Alvar, en pojke som beskrivs vara mesig men uppmuntras till att 

tävla och vara med i sporten av sin far, Magnus. Här uppmuntras istället endast maskulina 

egenskaper. Alvar slåss vid ett tillfälle i boken och aggression är en traditionell manlig 

egenskap (Nikolajeva 2004, s. 129). 

Vidare blir Billie tillsagd av sin moder att försöka anpassa sig till de andra. Även Billie själv 

tycker att detta är en bra idé och hon är rädd för att någon ska upptäcka att hon avviker från 

normen, eller annorlunda som hon beskriver sig som. Modern sänder ut dubbla budskap till 

dottern då hon uppmuntrar till förändring men sedan blir rädd för dotterns anpassningsbarhet. 

Här uppmanar hon Billie att inte bli tråkig. Billies anpassning till normen och flickgänget blir 

problematiskt då Billie trots sitt glada och nöjda yttre inte tycks tycka om de krav som 

vänskap medför. Hon beskriver dåligt samvete och svårigheter med att människor räknar med 

henne då hon vill umgås med fler. Hennes tankar och svårigheter blir en balansgång med 

flickgängets förväntningar, då de har tydliga oskrivna regler om hur de själva och andra ska 
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vara för att inte ses som avvikande. Reglerna och förväntningarna upprätthålls genom att de 

pratar till varandra och om varandra, samt att de försöker få andra att följa deras normer. 

Detta drabbar karaktären Nadine, som väljer att inte vara med flickgänget. Nadines val av 

utanförskap godkänns inte av flickgänget, vilket kan jämföras med flickmatrisen Österlund 

(2005, s.66) presenterar. Flickor ska anpassa sig till de gränser som finns gällande flickskapet 

och detta drabbar både Billie och Nadine. För att flickorna ska bli accepterade och omtyckta 

behöver de anpassa sig, annars ses de som dåliga flickor. Även flickornas ena lärare anses 

bryta mot normen då hon är tillsammans med en annan kvinna. Dock förekommer en del 

maskulina egenskaper inom flickgänget då det finns ett tävlande och rivalitet mellan 

flickorna. Den anpassning som fosterföräldrarna kräver av Billie möter ett motstånd då hon 

protesterar mot deras maktutövning. Deras reaktioner på detta motstånd tyder på att de inte är 

vana vid detta utan förväntar sig lydnad från barnens sida. 

Petra beskrivs som manisk med städning, stel, kall och käck. Hennes beskriva egenskaper 

återfinns i tabellen för manliga egenskaper då känslokall/hård kan förknippas med henne 

(Nikolajeva 2004, s. 129). Även Magnus visar på manliga egenskaper då han är skyddande 

och tävlande. Han vill bland annat att barnen ska tävla i sporter. Trots en stor del manliga 

egenskaper hos de båda visar de känslor då båda bland annat visar sin sorg.  

Tea förknippas till stor del med handlingar och egenskaper som anspelar på det yttre. Hon är 

upptagen av sitt yttre, vilket en stor del av handlingen som berör henne handlar om. På ett sätt 

är detta en protest, då Tea inte har föräldrarnas tillåtelse. Hon bryter mot deras regler gällande 

utseendet.  

 

8.3 Varg nosar och jagar 
Boken Varg nosar och jagar, skriven av Ulf Nilsson (2002) handlar om huvudpersonen Wolf 

och hans kompisar, samt lillebror som tillsammans lånar ett tryckeri över sommaren och ger 

ut en tidning. Boken är fokuserad på handlingen och karaktärerna beskrivs inte särskilt 

ingående. Kompisgänget består av Wolf, hans lillebror Max, Katarina, Isabel och Göran. De 

andra karaktärer som förekommer i boken är till största del vuxna män. Några kvinnliga 

vuxna karaktärer finns med. En av dessa är vd för ett företag och får frågan ”kände du dig 

liten då bland gubbarna” (Nilsson 2002, s. 109) eftersom hon är kvinna och arbetar bland 

män. Detta visar att barnen ifrågasätter hennes position då det främst är män som har den. 

Wolf kan ses som ledaren för gänget, hans ledarposition kräver att han är rationell i sina 

beslut. Dock fattas flera beslut som är intuitiva men detta sker trots det i samråd med samtliga 

i gänget. Kompisgänget spelar en central roll och samtliga vänner beskrivs behövas för 

handlingens positiva utveckling. Vännerna beskrivs som smarta, tuffa och duktiga. Isabel 

beskrivs som oblyg och vacker. Katarina är ifrågasättande och motsätter sig vid ett flertal 

tillfällen Wolfs beslut. Hon beskrivs även vara högljudd och bestämd då Wolf menar att ingen 

”sätter henne på pottan” (Nilsson 2002, s. 40). Trots denna beskrivning av hennes 

självsäkerhet och styrka finns en sårbarhet som tydliggörs vid ett tillfälle. En annan flicka 

kallar Katarina för en ”fet sugga” vilket gör henne känslosam. Wolf beskriver vid detta 

tillfälle att Katarina är känslig gällande detta och vännerna visar en skyddande sida gentemot 

henne då de aktivt väljer att inte prata med henne om utseendet. Göran beskrivs som sårbar 

och emotionell då han ofta gråter och är rädd för arga vuxna. Han är motsatsen till Katarina: 

tyst. Dock vägs detta enligt Wolf upp då han är smart och kan mycket om teknik. Göran visar 

således flera kvinnliga egenskaper och han kan även beskrivas vara motsatsen till macho, 

vilket är mes (Nikolajeva 2004, s. 129; Österlund 2005, s. 74). 
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Wolfs lillebror Max blir behandlad illa av gänget vid ett flertal tillfällen då de tycker att han är 

jobbig. Brodern är ung och behöver Wolf för att klara av vardagliga saker. Wolf visar trots 

irritationen på omsorg över brodern då han hjälper honom. Max märker av irritationen och 

utför handlingar för att visa sin självständighet. 

 

8.4 Världsklass 
Världsklass, skriven av Kerstin Gavander (2014) handlar om några barn som går i årskurs 6: 

Kristin, Martina, Petrus, Billy, Tobbe och Serkan. Kristin är huvudpersonen i boken. Andra 

karaktärer förekommer också men de är inte lika centrala i handlingen och kommer 

presenteras allt eftersom i analysen. Boken utspelar sig i vardagslivet, men det sker även 

magiska resor till andra länder genom en lucka i ett rum på barnens skola.  

Kristin är huvudpersonen, hon tycks inte vilja vara i centrum eller få uppmärksamhet då hon 

ryggar tillbaka när andra personer ger henne det. Hon vågar heller inte åka på resa som de 

andra, men hon vill heller inte verka mesig. Hon visar på en passivitet då hon hellre överlåter 

äventyr till de andra samt att hon aldrig tycker annorlunda utan alltid håller med andra. När 

Kristin till sist åker på resa offrar hon sina egna intressen och tar med sig Tobbe. Denna 

handling visar på självuppoffring och omtänksamhet, då hon efter en del överläggande 

beslutar sig för att ta med en karaktär hon inte skulle valt. Hon tar med karaktären då hon 

tänker på dennes bästa. 

Martina blir övertalad av en pojke att åka på resa. Hon tycker till skillnad mot Kristin att 

resorna är spännande.  

Petrus beskrivs som flitig då han studerar mycket, han är även harig då han inte vågar vara 

med på saker som gruppen hittar på. Petrus tycks inte kunna vara med i sporter då han enligt 

Kristin saknar bollsinne. Petrus beskrivs även som ordentlig och genomärlig. Petrus kan 

liknas med Österlunds (2005) två pojktyper, mjuk pojke och mes. När Petrus beslutar sig för 

att inte vara med på saker tänker han rationellt, han överlägger hur händelser kan utspela sig. 

Av en olyckshändelse åker han trots sin rädsla på en resa där han slåss mot pojkar. 

Två flickor, Isabel och Kajsa, beskrivs tycka om uppmärksamhet. En av dem beskrivs även se 

”fräsch” ut och deras utseende och klädval beskrivs och jämförs då den ena anses se bättre ut 

än den andra. 

Tobbe och Billy beskrivs som bråkstakar och flera karaktärer tycker att de är tröttsamma att 

ha med. Billy har två äldre bröder som även de beskrivs som jobbiga och stöddiga. Billy 

beskrivs som modig då han inte frågar sina föräldrar om lov och Kristin samt Martina 

beundrar honom för detta. Han är även modig då han åker på resa först trots att det finns en 

osäkerhet kring säkerheten. Billy kallas för tuff och smart. Serkan, en annan karaktär beskrivs 

vara tävlingsinriktad. Samtliga av pojkkaraktärerna, förutom Petrus, har typiska manliga 

egenskaper och kan kopplas till pojktypen macho. De kan förknippas med flera typiska 

manliga egenskaper från Nikolajevas (2004, s. 129) tabell då de uppvisar styrka, är tävlande 

och aggressiva. Det är endast pojkar som beskrivs vara stökiga. 

Denna bok innehåller således flera egenskaper bland både flickor och pojkar som kan anses 

vara traditionella. De flesta pojkar beskrivs med traditionella manliga egenskaper och passas 

in i den macho pojktypen. En karaktär, Petrus avviker från den manliga stereotypen och kan 

liknas vid de kvinnliga egenskaperna. Han åker trots allt på en resa tillslut, där han får visa 

manliga egenskaper så som styrka och aggressivitet. Detta kan bero på att många karaktärer 

beskrivs med könsstereotypa egenskaper och pojkars roller bygger ofta på avståndstagande 
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från flickor (Österlund 2005, s. 75). Således kan Petrus plötsliga manliga egenskaper ha att 

göra med att han behöver visa manlighet för att inte helt gå över till flickorna. 

 

8.5 Ett hål om dagen 
Boken Ett hål om dagen är skriven av Louis Sachar (1999) och handlar om en pojke, Stanley. 

Andra karaktärer som finns i boken är bland annat Stanleys föräldrar, pojkarna på ett läger 

samt ledarna för lägret. Fler karaktärer finns och dessa kommer presenteras allt eftersom. 

Stanley blir fälld för en stöld och skickas iväg till Camp Green Lake. ”Camp Green Lake är 

ett läger för dåliga killar” (Sachar 1999, s. 9) och dagarna där går ut på att gräva hål i marken. 

Syftet med kroppsarbetet är enligt de vuxna att pojkarna ska bli goda igen. Således är 

kroppsarbete något som anses bota dåliga saker och styrka är något som behövs för detta. De 

blir påminda vid ett flertal tillfällen att de inte är ”i flickscouterna längre” (Sachar 1999, s. 15) 

vilket tyder på ett avståndstagande från flickor.  

Pojkarna som finns på Camp Green Lake ger varandra smeknamn/öknamn som ofta anspelar 

på deras utseende. Stanley som beskrivs vara överviktig och stor får smeknamnet Caveman. 

Stanley blir retad för sin övervikt i skolan. En annan karaktär, Pendanski, kallas för Morsan 

och detta smeknamn kommer ifrån att han visar omtänksamhet för pojkarna samt bryr sig om 

deras framtid. Dessa egenskaper är traditionellt sett feminina vilket kan vara anledningen till 

att han förknippas med moderskap och blir hånad på grund av detta. Detta kan i sin tur visa att 

manliga egenskaper är normen och ett annat exempel på detta är när Stanley blir slagen av 

Squid. Stanley oroar sig för Squid då han under en kväll gråter, varpå han dagen efter frågar 

honom om detta och blir nerslagen på grund av frågan. Våld är således vanligt förekommande 

i boken och tillämpas av flera karaktärer samt att våld förespråkas av ledare för lägret. Ett 

exempel är att Stanley blir retad och knuffad av en annan pojke, varpå Pendanski uppmanar 

Stanley att slå tillbaka. Andra smeknamn som förekommer är Barf Bag, X-Ray, Magnet, 

Armpit och Zero. I dessa fall tycks inte namnet anspela på utseendet eller egenskaper. 

Däremot finns tre karaktärer där egenskaper eller beskrivningar av dem förklarar deras 

smeknamn: Charles ”Trout” Walker samt Clyde ”Sweet feet” Livingston har båda illaluktande 

fötter vilket förklarar deras smeknamn och Twitch har ryckningar i kroppen vilket förklarar 

hans smeknamn. 

Stanley är till en början svag och känslig, men blir efterhand starkare och mer känslokall, 

vilket han även beskriver själv. Trots att han upplever sig själv bli mer känslokall oroar han 

sig för Zero, vilket leder till att Stanley rymmer för att leta efter honom. Vid dessa tillfällen 

visar han omtänksamhet och självuppoffring då han riskerar mycket med sin rymning. 

Pojkarna som finns i boken beskrivs på olika sätt, det gemensamma är att de ingår i en grupp 

och har en utnämnd ledare. Pojkarna kan klättra i hierarkin genom att göra saker för ledaren 

som gynnar denne. Det utmärkande för samtliga är att de är starka då de tvingas arbeta 

varenda dag. Stanley visar sin lojalitet och blir belönad för detta.  

Trout och Stanleys far beskrivs med traditionella manliga egenskaper som återfinns i 

Nikolajevas (2004, s. 129) tabell då Trout beskrivs vara aggressiv och Stanleys far beskrivs 

med psykisk styrka: uthållighet och intelligens. En annan karaktär, Elya, värdesätts också 

efter sin styrka då Elyas arbetsgivare tycker att han ser ut att vara en stark man vilket leder till 

att han blir anställd. 

Det förekommer en flicka i boken och resten är kvinnor. Flickan, Myra, beskrivs som korkad, 

bortskämd och vacker. Hon anses inte heller kunna fatta egna beslut.  
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Vidare beskrivs de vuxna karaktärerna Katherine och Chefen (en kvinna). Även Stanleys 

moder förekommer då han skriver brev till henne för att hon inte ska oroa sig. Katherine och 

Stanleys moder beskrivs med fler kvinnliga egenskaper än Chefen. Katherine passar in i 

matrisen för duktiga flickor då hon beskrivs som underbar, älskvärd och vacker. Hon gör 

något för samhället då hon arbetar som lärarinna och undervisar både vuxna och barn. Dock 

bryter hon mot normen då hon kysser en man hon enligt samhället inte bör kyssa och blir 

straffad för detta. Denna händelse gör henne känslokall och hon blir laglös och rånar 

människor. Chefen beskrivs även hon som känslokall. Hon visar även på styrka, aggressivitet 

och rovgirighet genom sitt handlande, vilka är manliga egenskaper (Nikolajeva 2004, s.129). 

Chefen misshandlar både barn och vuxna, ibland endast för att hon är irriterad på dem.   

 

8.6 Sanning eller konsekvens 
Boken Sanning eller konsekvens, skriven av Annika Thor (1997) har huvudtemat mobbing 

och huvudkaraktären Noras förhållningssätt till detta. Andra karaktärer som finns är 

klasskompisarna Fanny, Sabina och Karin samt pojkarna i deras klass. 

Nora beskriver sig själv som stark och snabb, ett exempel är att hon är snabb i fotboll. Hon 

blir irriterad över andras sätt att spela, vilket visar på att hon är tävlingsinriktad. Dessa 

egenskaper är typiskt manliga (Nikolajeva 2004, s.129). Nora framställs som avundsjuk då 

hon upptäcker att karaktären Sabina (Noras vän) blivit vän med Fanny. Nora blir utfryst av 

flickorna emellanåt, detta får Nora att handla på ett enligt sig själv avvikande sätt. Nora 

avviker från att vara den duktiga anpassade flickan för att få vara med de andra flickorna. Hon 

blir sårbar i sin ensamhet och gör instinktiva handlingar för att förändra situationen då hon 

bland annat stjäl och ljuger. Hon skäms över att förknippas med Karin, som blir illa behandlad 

och mobbad av klasskamraterna. 

Den främsta orsaken till mobbingen tycks vara Karins kropp, då hon kommit in i puberteten 

vilket de andra flickorna inte gjort. En kvinnlig egenskap är att vara vacker och flera flickor 

förstärker och förskönar sitt utseende med smink. Detta förhållningssätt till skönhet kan 

jämföras med förhållningssättet till Karins utseende. Karin förhåller sig till rollen som duktig 

flicka då hon är prydlig och lydig vilket märks på hennes sätt att vara. Således förhåller hon 

sig till flicktypen duktig flicka och innehar ett flertal kvinnliga egenskaper. Hon beskrivs som 

ful, klumpig, tafatt samt lydig och självuppoffrande på så sätt att hon offrar sin sociala status 

för Nora. Hon är således även omtänksam och visar en passivitet gentemot andra människor 

och aktiviteter. Framställningen av Karin kan analyseras på flera olika sätt, då hennes 

uppvisande av egenskaper kan grundas i den utsatta ställning hon har i skolan. Ur ett 

genusperspektiv förhåller hon sig till rollen som duktig flicka och passar således in i normen, 

samtidigt som hon avviker från normen genom sin tidiga pubertet och blir således utsatt för 

mobbing. Karin utövar dock makt över Nora då hon vet hemligheter som skulle kunna 

förstöra Noras vänskap med Sabina. I detta läge avviker även Karin från rollen som duktig 

flicka.  

I boken förekommer det flera mödrar som avviker från det typiskt kvinnliga då de inte visar 

omsorgsfullhet till sina barn.  

Andra flickor som förekommer i boken är Nadja som beskrivs vara vackrast på söder. Fanny 

beskrivs vara stark och tuff, men att hon gör sig till. Även Sabina beskrivs med liknande 

egenskaper, samt att Sabina inte visar svaghet inför andra. Att flickorna gör sig till betyder att 

de inför pojkar visar svaghet för att de ska uppmärksamma dem. 
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Pojkarna i boken är inte framträdande utan det är främst kring flickorna handlingen kretsar. 

De pojkar som förekommer i boken är Tobbe, Emil samt Lill-Kalle och Jonas. Tobbe och 

Emil kan beskrivas som macho då de skrattar åt andras svaghet, bland annat åt Jonas, samt 

skadar andra karaktärer verbalt. Lill-Kalle är en karaktär som beskrivs vara liten till växten, 

omogen och töntig. 

 

8.7 Sammanfattning 
Resultaten visar att den traditionella normativa framställningen av flickor och pojkar varierar. 

Främst flickor uppvisar icke genustypiska egenskaper, så som Fanny och Billie. Dock finns en 

framställning av flickor där den traditionella normativa framställningen är stor. Vidare finns 

en mer macho pojkroll i framställningen av pojkarna och männen, där styrka och aggression 

är framträdande egenskaper. Emellertid finns pojkar som utmanar traditionella genusmönster 

då de framställs med kvinnliga egenskaper och passar in i pojktypen mes. Något som är 

återkommande för de granskade verken är att de pojkar som till en början framställs med 

kvinnliga egenskaper visar fler manliga egenskaper i slutet, då de exempelvis tillämpar våld. 

Detta visar att pojkar aldrig begår ett könsbyte beträffande hur de framställer sig och de 

egenskaper de visar, utan det är endast flickor och kvinnor som visar på helt motsatta manliga 

egenskaper i de granskade böckerna.  

Något som skiljer mellan framställningen av flickor och pojkar i de granskade böckerna är 

utseendet och hur karaktärer beskrivs och förhåller sig till detta. Män och pojkar i Ett hål om 

dagen får smeknamn efter hur de ser ut, vilket även sker i Världsklass (Lill-Kalle). Det visar 

att utseendet spelar en viss roll för hur pojkar och män bemöts, men det tycks inte spela en 

lika avgörande roll som för flickor och kvinnor. Utseendet har en större betydelse för 

karaktärerna av kvinnligt kön då flickor och kvinnor blir kategoriserade som vackra, tjocka 

och fula bland annat. Det tycks finnas ett ideal som flickorna vill nå upp till, vilket bland 

annat märks av i Sanning eller konsekvens där Karin blir mobbad på grund av sitt avvikande 

utseende. 

Slutligen verkar pojkar och macho vara normen i flera böcker då traditionella manliga 

egenskaper uppmuntras och kvinnliga egenskaper ses som något negativt. Sedan återfinns 

även flicktyperna duktig flicka och dålig flicka då flickorna behöver förändras eller lära sig en 

läxa för att passa in och accepteras.   
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9 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur flickor och pojkar framställs i 

skönlitteratur som lästs i en årskurs 6 på en grundskola i Sverige. Frågeställningen för studien 

var följande: 

 I vilken grad används fortfarande böcker med övervägande traditionellt normativa 

genusmönster, och i hur stor grad utmanas det traditionella genusmönstret i de böcker 

som används idag? 

En genusmedveten undervisning är betydelsefull eftersom skolans bemötande av elever bidrar 

till hur de uppfattar kvinnligt och manligt (Skolverket 2016, s. 8). Det bör således även finnas 

med i svenskämnet och i elevers möte med skönlitteratur vilket har varit grunden till intresset 

för denna studie. 

Jämställdhetsarbetet i skolan tycks vara svårt visar undersökningen av DEJA (2009). Att detta 

arbete är svårt och i vissa fall inte tas på allvar (DEJA 2009, s. 154–155) kan bli mycket 

problematiskt i skönlitteraturundervisningen om eleverna möter traditionella och genustypiska 

framställningar av karaktärer som sedan bekräftas och förstärks i klassrummet. Således kan 

elevers uppfattningar av kvinnligt och manligt bli begränsade. Granskningen av 

skönlitteraturen i föreliggande studie har visat vilka framställningar av karaktärer en årskurs 6 

har mött i undervisningen. Resultaten visar att den traditionella normativa framställningen är 

varierande i den granskade skönlitteraturen, det finns både traditionella och icke traditionella 

framställningar av flickor/kvinnor och pojkar/män. Den tidigare forskningen visar på liknande 

resultat, dock var den traditionella framställningen av karaktärer större vilket bland annat 

framkom i Andræs (2001) studie. Den traditionella framställningen som finns här, särskilt sett 

till de granskade pojkarna och männen i skönlitteraturen, stärker behovet av genusmedveten 

undervisning. Frånberg (2010) lyfter genusmedvetenhet som en viktig aspekt då det i 

läromedel kan förmedlas traditionella könsroller, vilket även är fallet i denna studie. 

Ur ett genusperspektiv (se t.ex. Andræ 2001) tydliggörs uppdelningen av kvinnligt och 

manligt bland annat när det kommer till flickors utseende och hur de beskrivs. Det tycks 

finnas ett ideal och en norm för vad som betraktas som vackert respektive fult, vilket flera 

flickor strävar efter och även blir värderade efter. I Nikolajevas (2004, s. 129) tabell där 

kvinnliga och manliga egenskaper finns listade, återfinns egenskapen vacker bland 

traditionella kvinnliga egenskaper. Pojkars utseenden beskrivs visserligen också i de 

analyserade böckerna (så som i Ett hål om dagen) och en del av dem får smeknamn utifrån 

sina utseenden. Emellertid finns inte ett lika stort fokus på detta bland pojkar och män i de 

granskade böckerna utan det är bland flickorna och kvinnorna som utseendets betydelse för 

deras acceptans finns. Trots att utseendet spelar en betydande roll för flera flickor i böckerna 

och att flera flickor och kvinnor kan beskrivas med kvinnliga traditionella egenskaper finns en 

del icke genustypiska flickkaraktärer där utseendet inte har en lika betydande plats.  

Dåliga flickor är något som framträder bland de granskade böckerna i denna studie och i de 

böcker som Andræ (2001) granskat. Flickor som på olika sätt avviker från normen och beter 

sig illa, blir tvingade till förändring för att accepteras. Detta skildras genom att de lär sig en 

läxa, vilket kan jämföras med karaktärerna Sabina och Fanny. De får i slutändan skämmas 

över sina handlingar vilket liknar det händelseförlopp Andræ (2001) beskriver. Detta 

bestraffande och uppläxande av flickor är något som inte tycks återfinnas hos pojkar, varken i 

den tidigare forskningen eller i de böcker som ingått i denna studie. Således finns en skillnad 

mellan hur flickor och pojkar förväntas vara, då pojkar oftare ursäktas sitt dåliga beteende 

medan flickor bestraffas. Detta är viktigt att ha i åtanke som blivande lärare, eftersom mitt 

bemötande av flickor och pojkar i skolan kan förstärkas och bekräftas i skönlitteraturen de 
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läser. Om mitt bemötande då inte är genomtänkt och genusmedvetet samt att skönlitteraturen 

förmedlar traditionellt normativa framställningar finns en risk för att elevers möte med genus 

blir ensidig.  

Vidare är ett avståndstagande till flickor något som är återkommande både i den tidigare 

forskningen och i resultaten för denna studie (Ett hål om dagen). Fokin (2015) beskriver i sin 

undersökning att flickkaraktärernas könsbyte ger dem större frihet eftersom flickkroppen 

anses vara begränsande. Detta avståndstagande till flickor visar en tydlig uppdelning bland 

manligt och kvinnligt då exempelvis pojkars avståndstagande till kvinnligt samt att fysisk 

styrka, vilket Hirdman (2001) beskriver är en stereotypisk egenskap för manligt, ofta beskrivs. 

Flera pojkar och män passar in i den macho pojktypen som Österlund (2005, s. 74) beskriver. 

Pojkar som avviker från denna macho framställning särskiljs från de tidigare nämnda 

pojkarna på ett tydligt sätt, vilket visar att den macho pojken i flera fall är normen. Trots detta 

finns en del pojkar som beskrivs med kvinnliga egenskaper och passar in i kategorin mes. 

Detta upptäcks även i de böcker som Bray (2015) granskat. Moderliga och omhändertagande 

egenskaper är framträdande för pojkarna i de böckerna. Denna framställning av pojkar i den 

tidigare forskningen är avvikande men återkommer i de böckerna som granskats i denna 

studie. Det kan innebära att nyare skönlitteratur varierar framställningen av kön, vilket gör att 

pojkar framträder med mjukare egenskaper, så som i Varg nosar och jagar, Världsklass och 

Avgång 9:42 till nya livet vilka samtliga är böcker från 2000-talet. Resultatet visar att mer 

forskning kring nyutgiven skönlitteratur behövs då det tycks finnas en skillnad mellan äldre 

och nyare utgiven skönlitteratur gällande pojkars mjuka framställning. Det vore intressant att 

se om de mjuka egenskaperna är en tillfällighet eller om det finns en förändring i den nyare 

skönlitteraturen. 

Vidare är critical literacy en av flera arbetsmetoder som skulle kunna tillämpas i 

skönlitteraturundervisningen för att eleverna ska utveckla förmågan att vara kritiska till det de 

läser. I den arbetsmetoden kan de analysera skönlitteratur genom olika perspektiv, så som 

genusperspektiv. Att kunna granska och diskutera karaktärer kritiskt är viktigt för att eleverna 

ska förstå att det även i skönlitteratur skapas och görs skillnad av manligt och kvinnligt, vilket 

är viktigt att uppmärksamma och problematisera för en jämställd skola. Det är även viktigt då 

elever identifierar sig med karaktärer och Brinks (2005a) undersökning visar att pojkarna 

sällan identifierade sig med svaga karaktärer medan flickor kunde göra det, vilket även detta 

påverkar deras uppfattningar av kvinnligt och manligt. En genusmedveten 

skönlitteraturundervisning kan förhoppningsvis bidra till att skapa en mer jämställd skola, 

vilket är av betydelse då varken flickor eller pojkar borde begränsas i vad de kan göra och 

vara på grund av traditionella värderingar beträffande kön.   
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10 Konklusion 
Slutsatser som kunnat dras av resultaten är att framställningen av flickor och pojkar är 

varierande sett till i vilken grad den är traditionellt normativ, men det återfinns fortfarande en 

del traditionella framställningar hos båda könen vilket beskrivs i större utsträckning i den 

tidigare forskningen. Hos pojkarna och männen är macho ett ideal medan skönhet och 

utseende spelar en stor roll hos flickorna och kvinnorna. Flickkaraktärer och kvinnliga 

pojkkaraktärer som visar på få genustypiska egenskaper och aktiviteter finns, men det är en 

liten del av karaktärerna som framställs på detta sätt. Liknande resultat beträffande pojkar 

med kvinnliga egenskaper redovisas i den tidigare forskningen då en liten del av den 

litteraturen som granskats framställer pojkar med kvinnliga egenskaper. Eftersom det 

återfinns traditionella framställningar i både den tidigare forskningen samt i resultaten av 

denna studie vore det intressant att granska lärares förhållningssätt till genus i 

skönlitteraturundervisningen, samt hur de arbetar och diskuterar karaktärer.  

En annan slutsats som kunnat dras av resultaten till denna studie är att diskussioner om 

karaktärerna är viktigt i skönlitteraturundervisningen då det finns traditionella framställningar 

av kön i de böcker som nyligen använts i undervisningen. Ett sätt att arbeta med detta är att 

använda sig av arbetsmetoden critical literacy, där textanalyser av skönlitteratur kan bidra till 

att normer kring det sociala könet diskuteras och problematiseras.  
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