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”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett 
stycke av fastlandet, en del av det hela. Om en jordklump sköljs bort av havet, 
blir Europa i samma mån mindre, liksom en udde i havet också skulle bli, 
liksom dina eller dina vänners ägor; varje människas död förminskar mig, ty jag 
är en del av mänskligheten. Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem 
klockan klämtar; den klämtar för dig.” 

John Donne (1572-1631) 



Sammanfattning 

I denna studie undersöks representationen av genus, etnicitet samt personer med 
funktionsvariationer i fyra vanligt förekommande skönlitterära böcker, ämnesöverskridande i 
svenska och geografi, för barn i skolans mellanår. Böckerna som analyseras är Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige (2017), Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002), Fröken Europa (2004) och 
Kompassresan (2009). Studiens teoretiska utgångspunkt är intersektionalitet. Böckerna har 
analyserats både kvantitativt och kvalitativt. I den kvantitativa analysen av genus har egennamn 
och substantiv för män respektive kvinnor räknats. Den kvalitativa analysen visar att samtliga 
böcker framställer respektive kön på ett mer eller mindre normativt sätt. Det råder en obalans vad 
gäller hur aktiva respektive kön framställs. Kvinnorna är mer passiva och har mindre betydande 
roller för intrigen medan männen är mer aktiva och driver berättelserna framåt.  

Endast en bok har en karaktär med en funktionsvariation, vilken inte har någon påverkan på 
berättelsens helhet. Analysen av etnicitet visar att böckerna tillsammans har tio karaktärer med en 
annan etnicitet än svensk, av vilka tre har betydelse för böckernas händelseförlopp. Studiens 
teoretiska utgångspunkt är intersektionalitet, vilket handlar hur vi positioneras i samhället utifrån 
den kombination av kategorier som sammanfaller hos individen. Detta är ett perspektiv som 
använts vid analysen av karaktärerna. Sammanfattningsvis speglar studiens resultat inte dagens 
samhälle vilket är problematiskt. De analyserade böckerna läses ofta av elever och är vanliga att 
använda i undervisningen. Läraren har en viktig roll i hur undervisningen utformas. Eleverna tar 
med sig erfarenheter från läsningen och dess undervisning, så kallade följemeningar vidare ut i 
livet. 

Nyckelord: undervisning, skönlitteratur, skolans mellanår, intersektionalitet, genus, etnicitet, 
funktionsvariation 
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1. Inledning 

I 2011 års läroplan inleds avsnittet om svenska med en beskrivning av språkets betydelse. Där 
framgår att språket är människans främsta redskap för att kommunicera, tänka och lära. Genom 
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker tankar och känslor samt förstår hur andra 
människor tänker och känner. Ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och 
verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Vidare framgår att 
elever ska få möta och ta del av skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen 
(Skolverket, 2018, s. 257). I följande analys har vi utifrån ett intersektionellt perspektiv undersökt 
hur representationen av genus, etnicitet och funktionsvariationer framställs i fyra vanligt 
förekommande skönlitterära böcker för barn i skolans mellanår. Böckerna som analyserats är 
ämnesöverskridande i svenska och geografi. 
 
Lena Kåreland är en svensk barnboksforskare, i hennes bok Möte med barnboken: Linjer och 
utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur (2001) beskrivs att skönlitteraturen ska spegla den 
verklighet vi lever i, den behandlar systematiska orättvisor och andra samhällsproblem. Därför är 
litteraturen ett viktigt medium som fyller många olika funktioner. Ungdomslitteraturen är relevant 
eftersom den är något som barn och unga konsumerar under en tid i livet då de är särskilt 
formbara. Kåreland (2001, s. 27) beskriver att litteraturen kan ha ett socialiserande eller ett 
uppfostrande syfte likväl som den kan ha för avsikt att roa. Följaktligen inbegriper all 
undervisning implicita eller explicita värden, värderingar och förhållningssätt till världen och till 
sig själv. Olika grupper i samhället premieras i olika situationer. Valet av skönlitteratur att använda 
i klassrummet är fritt. Det finns ingen föreskriven lista, en så kallad litterär kanon, över vilka verk 
elever ska ha läst innan de lämnar skolan. Därför är det upp till varje enskild lärare att orientera 
sig i litteraturdjungeln för att välja ut vilka böcker eleverna ska få ta del av. Valet av skönlitteratur 
kan se olika ut; lärarens intresse, skolans litteraturutbud och tillgång till bibliotek är exempel på 
faktorer som kan påverka detta val. Selektionen av skönlitteratur är ett didaktiskt val som lärare 
gör. Lindström och Pennlert (2016, s. 26) beskriver att undervisning är ett möte mellan lärare och 
elever kring ett visst innehåll. Vilket ämnesinnehåll, och därmed också vilken litteratur, som ska 
behandlas styrs av målen i styrdokumenten samt av de didaktiska grundfrågorna vad, hur och 
varför. Vår tanke är dock att valet av skönlitteratur måste styras av mer än så. 
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2. Bakgrund 

Enligt läroplanens centrala innehåll i ämnet svenska ska undervisningen i skolan beröra berättande 
texter som belyser människors identitets- och livsfrågor (Skolverket, 2018, s. 250). I det centrala 
innehållet för ämnet geografi beskrivs att elever ska få kunskap om människan och dess omgivning 
eftersom detta kan bidra till förståelse för människors levnadsvillkor (Skolverket, 2018, s. 190). 
Vidare ska eleven genom skönlitteraturen ges förutsättningar att utveckla sin egen identitet, sitt 
språk och sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2018, s. 247). Kursplanen för samtliga natur- 
och samhällsorienterande ämnen inbegriper att skönlitteratur bör vara en del av undervisningen 
(Skolverket, 2018). Den centrala läromedelsgranskningen i Sverige fanns till och med 1991, denna 
innebar att staten granskade alla läromedel i Sverige innan de publicerades (Johnsson Harrie, 
2009, s. 10). Granskningen har dock aldrig innefattat skönlitteratur, valet av skönlitteratur att 
använda i klassrummet är upp till varje enskild lärare att besluta om. Skolans verksamhet styrs av 
ekonomiska och organisatoriska ramfaktorer som staten kan försöka påverka på olika sätt 
(Johnsson Harrie, 2009, s. 23). Faktorer som kan påverka valet av skönlitteratur är till exempel 
lärarens intresse, skolans litteraturutbud och tillgång till bibliotek. 

Huruvida skönlitteraturen som används i skolan bör granskas på samma sätt som läromedlen 
tidigare gjort är något vi hoppas ge ökade insikter kring. En fråga som också kommer att 
behandlas är vilka signaler skönlitteraturen sänder ut till elever och hur detta sedan kopplas till 
deras tidigare erfarenheter. Debatten om en litterär kanon har varit aktuell med jämna mellanrum 
genom historien, i 1962 års läroplan inkluderades en kanon vilken användes som litterär ram 
inom skolan. Problemet med en litteraturkanon är att det ständigt publiceras nya läsvärda titlar 
medan en lista över vilka titlar som bör läsas på många sätt blir statisk (Bergsten, 2002, s. 87). I 
dagens läroplan (Skolverket, 2018, s. 250) finns inga riktlinjer om vilken litteratur som bör ingå i 
undervisningen, mer än att det ska vara betydelsefulla barn- och ungdomsförfattare och deras 
verk samt att dessa ska härstamma från olika tider och delar av världen. Debatten kring en litterär 
kanons vara eller icke vara blossade upp på nytt när den dåvarande riksdagsledamoten Cecilia 
Wikström (2006a) gick ut med sina åsikter i ämnet. I artikeln Skapa svensk litteraturkanon skrev hon 
bland annat att den som inte lyckas göra sina känslor och behov hörda och accepterade hos 
omgivningen riskerar att hamna i utanförskap. De flesta får chans att tillägna sig värderingar, 
sociala koder och det svenska språket i hemmet medan andra tvingas förlita sig på att få dessa 
kunskaper från skolan. Därmed påpekar hon att en litteraturkanon skulle erbjuda vägledning till 
skolmyndigheter och kommuner att satsa på litteraturundervisning så att alla elever får chans till 
samma kunskaper. Därefter skrev Wikström (2006b) artikeln Därför behövs litteraturkanon som ett 
svar på den debatt hennes tidigare artikel skapat. Där menade hon bland annat att det är barn till 
invandrare som läser minst i Sverige idag och att en litteraturkanon därför skulle stimulera elevers 
läsning och fungera som ett verktyg för integration. 

I artikeln Politikerna, litteraturkanon och bildningsdebatten – en tillbakablick sammanfattade Farran-Lee 
(2017) de senaste årens debatt kring ämnet. Danmark är exempel på ett land som har en 
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litteraturkanon, denna upprättades 2004 och nästan tio år senare konstaterade det danska 
lärarförbundet att den inte användes fullt ut. Listan har bland annat kritiserats för att vara 
nationalistisk och mansdominerad. I vår tidigare studie Rebelltjejer och harhjärtspojkar - En kvalitativ 
intervjustudie om lärares val av skönlitteratur i klassrummet (Lind & Sjöberg, 2018, s. 29) talade en av 
informanterna om kulturellt kapital. Hon menade att barn idag har lågt kulturellt kapital och att 
det finns vissa titlar och författare som alla bör känna till. Till följd av detta ansåg hon det vara 
alla lärares uppgift att undervisa eleverna med sådana titlar för att rusta dem med nödvändigt 
kulturellt kapital inför framtiden. I Sverige har det diskuterats om det ska upprättas en litterär 
kanon i skolan, ett urval av litterära texter som varje elev bör ha läst (Williams, 1997, s. 38). Detta 
skulle i så fall kunna öka elevernas kulturella kapital. Begreppet kulturellt kapital myntades av 
Pierre Bourdieu och innebär en förtrogenhet med finkulturen och användandet av ett kultiverat 
språk. Att ha ett kulturellt kapital innebär att vara välinformerad, vilket i sin tur leder till högre 
social status (Broady, 1998, ss. 3, 8).  

Under rubriken Övergripande mål och riktlinjer i läroplanen framhålls att elever ska få möjlighet att 
uppfatta större kunskapsområden som en helhet genom att olika ämnesområden samordnas i 
undervisningen (Skolverket, 2018, s 19). Ämnesöverskridande arbete leder till att eleverna får 
möjlighet att uppleva hur olika ämnen åskådliggör samma problem eller tema från olika 
synvinklar och med olika metoder (Mårtensson, Wennberg & Khon, 1996, s. 114). 
Hjärnforskaren Gunilla Ladberg (2000, ss. 201-202) menar att skolans uppdelning av 
undervisning i olika ämnen begränsar hjärnans inlärningsförmåga. Ett tematiskt arbetssätt 
främjar lärandet eftersom olika moment knyts samman och skapar sammanhang i hjärnan. 
Genom att inte ständigt behöva byta intellektuellt fokus ökar elevens verklighetsförankring, 
förståelse och genuina kunskap. 

Malmgren & Nilsson (1993, ss. 37, 248) skriver att en av de grundläggande hörnstenarna i 
tematisk undervisning är att använda litteraturen som en källa till kunskap och upplevelse. 
Läsningen blir då ett effektivt sätt att gestalta elevernas egna erfarenheter och konkretisera andra 
människors erfarenheter. I forskning, liksom i media, finns många exempel att hämta rörande 
fördelarna med undervisning som baseras på teman och som integrerar skönlitteratur. Ett 
exempel ur media är hämtat från tidningen Skolvärlden utgiven av Lärarnas Riksförbund. I artikeln 
Skönlitteratur + SO = sant (2015) intervjuar journalisten Åsa Larsson högstadieläraren Stefan 
Wahlstedt om hur han började integrera skönlitteratur i undervisningen. Detta ökade både 
elevernas läskvalitet och måluppfyllelse samt förbättrade deras betyg avsevärt. Under fem veckor 
pågick ett läsprojekt om Lagercrantz (2011) populära biografin Jag är Zlatan som handlar om den 
framgångsrike fotbollsspelarens liv och karriär. Precis som Zlatans biografi går att använda i 
undervisningen fungerar även andra litterära genrer utanför den traditionella läroboken på samma 
sätt. I Wahlstedts läsprojekt integrerades samtliga samhällsorienterande ämnen och omkring en 
tredjedel av respektive ämnes kunskapskrav berördes. Vidare menar han att boken väckte 
elevernas intresse samtidigt som de lärde sig att tillämpa den fakta de inhämtat och utvecklade sitt 
vardagsspråk såväl som ämnesspråk (Larsson, 2015). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och människor med 
funktionsvariationer representeras i fyra vanligt förekommande skönlitterära böcker för barn i 
skolans mellanår. Böckerna som analyserats är ämnesöverskridande i svenska och geografi. De 
frågor som studien avser att besvara är följande: 

1. Hur skildras genus och hur ser den kvantitativa fördelningen av denna ut i de valda 
böckerna? 

2. Hur skildras etnicitet och hur ser den kvantitativa fördelningen av denna ut i de valda 
böckerna? 

3. Hur skildras funktionsvariationer och hur ser den kvantitativa fördelningen av denna ut i 
de valda böckerna? 

4. På vilka sätt kombineras de tre kategorierna ovan i böckernas representationer? 
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4. Forskningsöversikt 

4.1 Undervisning med skönlitteratur i andra ämnen än svenska 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning kring att använda skönlitteratur i undervisningen i 
andra ämnen än svenska. Få studier berör ämnesöverskridande skönlitteratur i svenska och 
geografi, därför har vi valt att inkludera forskning om att arbeta ämnesöverskridande i svenska i 
kombination med samtliga samhällsorienterade ämnen. Vi anser att dessa är relevanta för vår 
studie trots att undervisningsämnena skiljer sig. Annika Löthagen och Jessica Staaf  (2009, s. 15) 
skriver i sin bok Skön litteratur: Vägar till läslust och språkutveckling att skönlitteratur kan bli en 
ovärderlig skatt för alla lärare oavsett undervisningsämne. 

I studien Det kunde lika gärna ha hänt idag - Maj Bylocks Drakskeppstriologi och historiemedvetande hos 
barn i mellanåldrarna (2010) vill Mary Ingemansson belysa möjligheterna för elever i 
mellanstadieåldern att delta i en undervisningsprocess där skönlitteratur används som 
grundläggande kunskapskälla. En utgångspunkt för studien är att traditionella läroböcker inte 
alltid kan hjälpa barn att förstå historiska sammanhang. Skönlitteraturen utgör en kunskapskälla 
som kan komplettera läromedlen på ett fördelaktigt sätt. Skönlitteraturen fungerar motiverande 
för elever i den pedagogiska situationen och inbjuder till en fördjupad tolkning. Utifrån sin egen 
erfarenhet som lärare menar författaren att barn i mellanstadieåldern i allmänhet har kommit så 
långt i läsutvecklingen att de utifrån berättelser kan utveckla sina tankar och på så vis tolka texter 
på ett djupare plan (Ingemansson, 2010, ss. 9-16). 

Skönlitterära böcker vid tematiskt arbete inom de samhällsorienterande ämnena har enligt 
Ingemansson (2010, s. 17) ofta syftet att komplettera läroböckerna när dessa inte lyckas gestalta 
ämnet på ett sätt som blir intressant för eleverna. Läroböckerna komprimerar ofta stoffet i för 
stor utsträckning. Det som saknas är berättande inslag och karaktärer att identifiera sig med. 
Skolans arbete med värdegrundsfrågor kan konkretiseras för eleven genom möjlighet till 
identifikation med karaktärer i en skönlitterär text, vilket genus och klass också är en viktig del av. 
Vidare nämner hon faktionslitteraturen som en ny typ av lärobok där berättande texter och bilder 
blandas med faktaavsnitt (Ingemansson, 2010, ss. 18-19). 

Ett inslag i skönlitteraturen som alltid roat barn i alla åldrar och som kommit att utgöra ett 
betydande inslag i barnlitteraturen är djur. Vare sig berättelsen skildrar förmänskligade djur eller 
ger en realistisk bild av den verkliga djurvärlden uppskattas djurinslagen av barnen (Hallberg, 
1993, s. 86). Sedan de allra första muntligt och skriftligt berättade fablerna har intresset för och 
deltagandet av mänskliga djurkaraktärer i berättelser ökat explosionsartat under de senaste 
decennierna (Helldén, 2010, s. 17-18). Talande djur och sagor med en sensmoral är vanliga 
kännetecken för en fabel (nationalencyklopedin, fabel). I fablerna görs djuren ofta antropomorfa 
vilket innebär att de är människoliknande, talar och har känslor (nationalencyklopedin, 
antropomorfism). Dessa används ofta i skönlitteratur i syfte att underhålla eller skapa förståelse. 
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De kan underlätta förklaringen av ett komplext sammanhang och därmed minska glappet till 
elevens vardagsspråk så att förståelsen ökar (Helldén, 2010, ss. 17-18). 

Slutsatsen av Mary Ingemanssons (2010, s. 99) tidigare nämnda studie är att skönlitterär läsning i 
kombination med samtal ger motivation till elevens kunskapsinhämtning. Den skönlitterära 
läsningen satte igång tankar hos informanterna i studien, dessa tankar hade inte kommit från 
läsning i traditionella läroböcker utan spännande händelser eller upplevande karaktärer. Barn som 
ber om en ny bok för att de inte tycker om den de redan har, behöver hjälp in i texten. De är 
alltså inte ovilliga att ta till sig nya tankar. I boksamtalen med de tre elever som deltagit i studien 
blir det tydligt att de efter läsningens slut visar ett intresse för skillnader och likheter mellan då 
och nu som de inte visat innan samt att de fått nya insikter kring tidsfrågor, rättvisefrågor och 
genusperspektiv. Den skönlitterära läsningen har med andra ord gett barnen värdefulla insikter 
som sträcker sig utanför målen för historieämnet. 

Monika Vinterek (2000, s. 17) har i sin studie Fakta och fiktion i historieundervisningen undersökt två 
läroböcker i historia för årskurs 4-6 och jämfört dessa med möjligheter hos historiska romaner. 
Hennes slutsats är att de skönlitterära romanerna har samma faktainnehåll som läroböckerna och 
erbjuder dessutom eleverna möjligheter att göra etiska ställningstaganden. Vikten av att låta det 
etiska perspektivet prägla skolans undervisning och verksamhet belyses också i läroplanen under 
rubriken Skolans uppdrag, på så vis stöds eleverna i sin personliga utveckling mot att själva kunna 
göra ställningstaganden (Skolverket, 2018, s. 9). Vidare menar Vinterek (2000, ss. 20-21) att 
skönlitteratur har särskilda möjligheter; berättande texter möjliggör erfarenheter i förhållande till 
människor och medvetanden ur historien på ett sätt som faktabaserade texter inte kan. Den 
historiska personens medvetande existerar inte längre medan författaren av en skönlitterär text 
föreställer sig hur människor i det aktuella sammanhanget lever eller har levt och upplevt sin tid. 
Detta erbjuder inte bara traditionellt historiska upplevelser under läsningen, utan dessutom 
emotionella. Utifrån detta drar hon slutsatsen att skolböckerna i undervisningen i historia bör 
kompletteras med skönlitterära verk för att skolans övergripande mål ska kunna uppnås. 
Sammanfattningsvis skriver Löthagen och Staaf  (2009, s. 15) att när en balans mellan läsande av 
fakta- och skönlitteratur uppstår leder läsningen till en djupare förståelse som berikar och ökar 
elevernas språkkunskaper såväl som kunskaperna i ämnet. 

4.2 Genus i barnlitteratur och samhälle 

Detta avsnitt behandlar tidigare forskning kring genus i barnlitteratur och samhälle. Genus och 
litteratur är två väl rekognoscerade ämnen med en lång historia. Synen på genus har förändrats 
över tid. Pojkboken handlade från början om bedrifter och spännande kraftprov som utspelade 
sig runt om i världen. Flickboken rörde sig däremot inom hemmets fyra väggar med vardagslivet i 
centrum och huvudteman som kärlek, förälskelse och väntan på den rätte. Pojkboken fokuserade 
på yttre handling där uttryck för känslor och stämningar i regel saknades. Böckerna reflekterade 
tydligt samhällets förväntningar på unga och deras framtida roller, inte minst könsroller. Pojk- 
och flickböcker följde de traditionella mönstren fram till långt in på 1900-talet. Under 1930-talet 
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började flickböcker med en större verklighetsanknytning att publiceras, dessa kunde till exempel 
handla om flickor som gav sig ut i yrkeslivet (Kåreland, 2001, s. 116-117).  

År 1962 inledde sociologen Rita Liljeström en diskussion om könsroller i barnlitteraturen. I 
tidskriften Hertha (1962:1) ifrågasatte hon indelningen av rosa pekböcker riktade till flickor 
respektive blå riktade till pojkar. Böckerna styrde in flickor och pojkar mot skilda intressen och 
aktiviteter. Flickornas pekböcker innehöll bilder på till exempel kläder, en potta och en tallrik, 
medan pojkarnas innehöll bilder på till exempel bilar, båtar och flygplan. Pojkar strävar efter 
prestation, karriär och att utföra hjältedåd, medan flickor vinner sin position genom utseende och 
kärlek. Under 60-talet började både kritiker och förläggare att ifrågasätta uppdelningen av flick- 
och pojkböcker, och snart skulle dessa komma att ersättas av ungdomsböcker riktade till båda 
könen (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, ss. 113-114). I boken Berättelser för fria barn – Könsroller i 
barnboken beskriver barnboksforskaren Ying Toijer-Nilsson (1978, s. 12) även hon 
könsrollsdebatten i Sverige på 1960-talet och hur man började granska kvinnors- respektive mäns 
framställning i barnböcker. Historiskt sett finns det vissa egenskaper som återkommer hos 
kvinnliga- respektive manliga karaktärer. I boken Rött eller grönt? Flicka blir till kvinna och pojke blir 
till man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 beskriver Marika Andrae (2001, s. 248) att en 
viktig skillnad mellan flick- och pojkböcker är att flickor ofta placeras i situationer de inte kan 
påverka, medan pojkar söker sig till äventyr och själva skapar sig olika situationer. Kåreland och 
Lindh-Munther (2005, ss. 133-134) menar att många bilderböcker skildrar känslosamma, lugna 
pojkar som bryter mot traditionella könsnormer, likväl som många flickor skildras som starka och 
självständiga. Pojkflickor är dock ett vedertaget begrepp till skillnad från det uppdiktade 
flickpojkar. En för feminin pojke betraktas som något negativt.  

Det svenska språket har under lång tid haft två pronomen som syftar på ett visst kön, ett 
kvinnligt och ett manligt, dessa betecknas som hon respektive han. Detta har lett till att författare i 
många fall har tvingats välja kön på sina karaktärer för att kunna benämna dem utan namn, trots 
att bokens innehåll inte kräver bestämda kön. I den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens 
ordlista (2015) lanserades det nya pronomenet hen, vilket har resulterat i att författare nu kan 
skapa könsneutrala berättelser i större utsträckning. Gunilla Molloy (2003, s. 70) menar att färre 
pojkar idag väljer att läsa böcker med kvinnliga huvudpersoner, de försöker att distansera sig från 
kvinnliga egenskaper som inlevelseförmåga och medkänsla. Lena Kåreland och Agneta Lindh-
Munther (2005, s. 122) menar att det är vanligt med böcker som har både en kvinnlig och en 
manlig huvudperson, detta val har sin grund i att alla barn oavsett kön ska kunna identifiera sig 
med huvudpersonen. Eva Fylking (2003, ss. 32-33) menar att många barn i låg- och 
mellanstadieåldern läser mycket böcker och påverkas av det de läser. Enligt Ingrid Norberg (2003, 
s. 63) är det allmänt känt att flickor läser mer än pojkar. En av orsakerna till detta är att flickor har 
fler läsande förebilder än pojkar vilket kan leda till att pojkar uppfattar läsning som omanligt. 
Dessutom verkar det vara lättare för en flicka att ta till sig traditionell pojkläsning än för en pojke 
att ta till sig vad som traditionellt betraktas som flickböcker. 
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Traditionella könsroller speglas också i böckernas utformning, till exempel används färger på ett 
symboliskt sätt. Olika färger berättar olika saker, vilket enligt Eleonor Pavlov (2007, s. 44) 
utnyttjas av illustratörer i syfte att förstärka könstillhörighet. Vidare poängterar hon att 
genuspedagogik inte handlar om att ta bort något hos varken pojkar eller flickor, utan om att 
utöka barnets möjligheter så att de inte begränsas av sitt kön (Pavlov, 2007, s. 18). Kåreland 
(2005, s. 13) poängterar att varken flickor eller kvinnor, pojkar eller män utgör några homogena 
grupper, ingen individ är någon annan lik. 

4.3 Etnicitet i barnlitteratur och samhälle 

Ytterligare en faktor som analyseras i denna studie är hur representationen av etnicitet framställs i 
de valda skönlitterära verken. Därför ämnar detta avsnitt ge en överblick över forskningen kring 
ämnet. Mångfald är ett problematiskt och mångtydigt begrepp. Mångfaldsskillnader innefattar bland 
annat kriterierna funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, etnicitet samt nationalitet eller 
nationellt ursprung (Lahdenperä, 2011, s. 16). Begreppet etnicitet innebär en tillhörighet till ett 
visst folk eller en etnisk grupp, något som främst avgörs av hur gruppen väljer att identifiera sig. 
Det handlar ofta om känslan av historisk eller kulturell tillhörighet inom gruppen vilket inte ska 
förväxlas med nationalitet eller religiös tillhörighet. Inom en nation finns oftast flera olika 
etniciteter med väldigt olika bakgrunder. Att vara same innebär exempelvis att ha både en svensk 
och en samisk etnicitet (Nationalencyklopedin, etnicitet). 

Enligt Ove Sernhede (2016, ss. 75-76) uppfattar sig det svenska samhället idag som 
mångkulturellt med olika kulturer sida vid sida. Att respektera och erkänna andra religioner, 
kulturer, livsformer och språk är fundamentalt för mångkulturalismen som ideologi. Inom denna 
ideologi betraktas mångkultur som berikande och utvecklande för samhället och dess 
medborgare. Detta är dock inte självklart för alla invånare i det svenska samhället. Det har 
hävdats att fientlighet mot och rädsla för det som är annorlunda inte kan bemötas med rationella 
argument eftersom dessa fenomen varit djupt grundade i vår kultur under århundraden. Trots att 
landets medborgare formellt sett är lika inför lagen, har invånarna i Sverige under de senaste 
decennierna placerats in i A- och B-lag. Dessa innebär i praktiken skillnad mellan "svenskars" och 
"invandrares" förutsättningar, villkor och möjligheter i samhället. Vidare skriver Sernhede (2016, 
s. 83-84) att invandrarskap under de senaste åren har börjat likställas med utanförskap. Detta 
behöver problematiseras, människors värde kan inte avgöras av deras etniska tillhörighet. Vilken 
position vi har i samhället styrs av en mängd olika kategorier och dimensioner. 

Dahlstedt, Rundqvist och Vesterberg (2011, s. 24-25) problematiserar medborgerliga rättigheter 
och skyldigheter. Författarna menar att etnicitet innebär att medborgare rangordnas vilket utgör 
en av flera viktiga konfliktlinjer i samhället. Enligt Statistiska centralbyrån (2019) har Sverige varit 
ett invandringsland sedan 1930-talet. Trots det menar Dahlstedt, Rundqvist och Vesterberg (2011, 
s. 24-25) att nationella gränser spelar en viktig roll än idag. Nationen ses som en dominerande 
gemenskap vilken migranter utmanar. Därför framställs migranter i olika sammanhang som 
hotfulla, problematiska och avvikande jämfört med landets traditionella kultur. Inom såväl 
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rättsväsende som parti- och arbetsmarknadspolitik råder ett villkorligt medborgarskap vilket styrs 
av etniska linjer med rättigheter och skyldigheter. Fenomenet etnicitet är inte isolerat utan 
samverkar ständigt med andra konfliktlinjer. I avhandlingen exemplifieras bland annat hur 
etnicitet påverkas av kön vilket blir ytterligare en markör som skapar skillnad mellan människor. 
Utifrån olika villkor exkluderas vissa människor från privilegier i medborgarskapet medan andra 
inkluderas i dem. Därmed menar forskarna att invandrade och etniska minoriteters kamp för sina 
rättigheter kan få en liknande betydelse vid etableringen av ett mer inkluderande samhälle med 
större mångfald av etnisk demokrati. 

Samhällsstrukturerna speglas i litteraturen vilken oftast handlar om västerländska personer. Detta 
innebär en underrepresentation av andra folkgrupper (Koss, 2015, s. 37). Dock beskriver Magnus 
Nilsson (2008, s. 270) att skönlitteratur innehållande etnisk mångfald har blivit mer populär och 
att utbudet har utvecklats under de senaste åren, nu erbjuds en större mångfald av etniciteter i 
skönlitteratur. Staffan Thorson (1985, s. 52) poängterar barnlitteraturens viktiga roll i att 
levandegöra främmande kulturer och länder. Vidare menar Bernadyn Shu och Francis Samuel 
(2011, s. 4) att barnet genom litteraturen tidigt kan få respekt för samhällets mångfald av 
människor. Enligt Annika Widholm (2012, s. 40) tar barn till sig böckers innehåll på ett sätt som 
vuxna inte gör; barn har en unik förmåga att tänka kreativt och vara uppmärksamma. Vidare 
menar Melanie Koss (2015, s. 37) att en bok som endast har vita karaktärer kan ge uppfattningen 
att vit hudfärg krävs för att passa in, vilket i sin tur kan leda till sämre självförtroende hos barn 
som har en annan hudfärg än vit. Susan Colby och Anna Lyon (2004, ss. 24-26) förklarar att om 
barnen känner igen sig i till exempel utseende eller händelser i boken, blir de mer villiga att lyssna 
på och ta till sig berättelsen. I sin vetenskapliga artikel om inkluderande skönlitteratur för barn 
kommer Fransisca Kristanti (2016, s. 68) fram till att litteratur med en representation av mångfald 
har positiva effekter på barnets karaktär och att den dessutom är av betydande vikt för att barnen 
ska få en chans att lära sig om sin plats i världen. 

4.4 Funktionsvariationer i barnlitteratur och samhälle 

En av frågeställningarna för denna studie behandlar funktionsvariationer i de valda böckerna. 
Detta avsnitt berör tidigare forskning kring hur personer med funktionsvariationer framställts i 
barnlitteratur samt samhällets syn på personer med funktionsvariationer. Avsnittet ämnar ge en 
historisk och nutida överblick. 

I historien har personer med funktionsvariationer benämnts med termer som idiot, efterbliven 
och sinnesslö; den sistnämnda delades ytterligare in i bildbara och obildbara personer. Dessa 
benämningar speglar ett samhälleligt synsätt som innebar att personer med funktionsvariationer 
vid tidig ålder förlorade rätten att gå i skolan. Idag finns det de som vill byta ut termen 
utvecklingsstörning och de som inte vill ha någon kategorisk benämning överhuvudtaget. Under 
1900-talets första del sågs funktionshinder som individproblem vilka krävde medicinsk 
behandling för att bota, anpassa eller förändra individer. Därmed byggdes stora institutioner där 
barn och vuxna vistades under längre perioder, ibland hela livet. Detta synsätt förändrades först 
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på 1960-talet, institutionerna avvecklades och det blev mer naturligt för föräldrar att själva ta 
hand om sina barn. Fram till 1970-talet beskrevs den medicinska synen på skolsvårigheter som en 
defekt hos individen i skolans officiella dokument, detta tog sig uttryck genom 
specialundervisning i klassen eller enskilt med en lärare. Lärare med speciell utbildning 
undervisade i grupper med barn med funktionsvariationer, dessa grupper kallades bland annat 
skolmognads- och hjälpklasser (Jakobsson & Nilsson, 2011, ss. 25-27). Marginaliseringen av 
funktionshindrade har sin grund i maktförhållanden och sociala strukturer i samhället vilka 
tenderar att exkludera funktionshindrade från viktiga sociala sammanhang (Lindqvist, 2016, s. 
166). 

Skolans Inre Arbete (SIA) var en statlig utredningsgrupp i början av 1970-talet. I deras utredning 
från 1974 fastställdes uttrycket "En skola för alla" vilken fastställde alla elevers rätt att få gå i den 
skola som låg geografiskt närmast tillsammans med andra barn i grannskapet. "En skola för alla" 
kom sedan in i nästkommande läroplan Lgr 80 (1980) och är än idag en viktig grundtanke i 
skolans styrdokument, med ståndpunkten att alla elever så långt det är möjligt ska få sin 
undervisning i den ordinarie klassen (Jakobsson & Nilsson, 2011, ss. 25-27). Rafael Lindqvist 
(2016, s. 158) diskuterar hur synen på funktionshinder än idag behöver förändras på en strukturell 
nivå. Bland funktionsvarierade är utanförskap och isolering en vanlig upplevelse, en ständig kamp 
mot fördomar och negativa attityder som påverkar individens identitet och självuppfattning på ett 
negativt sätt. En individ med funktionsvariationer behöver ofta kämpa för att komma över 
omgivningens fördomar och istället etablera sin egen personlighet och sociala jag. 
Funktionsvariationer betraktas som ett resultat av barriärer i samhället, vilka utestänger eller 
försvårar för personer med funktionsvariationer att bli aktiva samhällsmedborgare (Lindqvist, 
2016, s. 166). 

I artikeln ”Poor little things" and "brave little souls" (1999) beskrivs hur individer med funktionshinder 
porträtteras i barnböcker. Litteraturen för barn har under de senaste tjugo åren bidragit till 
samhällets ökade förståelse för personer med funktionshinder. Det har uppstått en diskussion 
kring att barnboken ska avbilda karaktärer på ett autentiskt sätt. Hur en ung läsare uppfattar 
karaktärer i böcker påverkas mycket av vilken typ av roll de tilldelats, vilka karaktäristiska drag de 
har samt hur de framställs i illustrationer. För att barnböcker ska få högfungerande barn att 
acceptera och förstå sina kamrater med funktionshinder måste böckerna behandla ämnet på ett 
sätt som är realistiskt och trovärdigt för läsaren. Böckerna måste visa på den mångfald som finns 
bland barn med funktionshinder, liksom bland alla andra barn. Det finns en problematik kring att 
vissa författare fortsätter att stereotypisera personer med funktionshinder som "brave little 
souls", istället för som personer med ett känsloregister likt vem som helst (Ayala, 1999, ss. 
112-113). 

Mary Anne Prater (2003, s. 49) har analyserat 97 skönlitterära barn- och ungdomsböcker 
innehållande minst en huvud- eller bikaraktär med funktionshinder. Av de karaktärer med 
funktionshinder som identifierats var majoriteten statiska och hade endast en stödjande roll för 
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berättelsen. De flesta av böckerna var skrivna utifrån en annan synvinkel än den karaktär som 
hade ett funktionshinder. I artikeln Putting disabled children in the picture: Promoting inclusive children's 
books and media (2007) frågar sig författarna var alla barn med funktionshinder är i bilderböcker. 
Artikeln introducerar ett treårigt projekt i Storbritannien som syftar till att få ut fler barnböcker 
innehållande karaktärer med funktionshinder på marknaden. De menar att avsaknaden av 
representation i böcker leder till en orättvis bild av samhället. Därmed är en av de faktorer som 
artikelförfattarna vill ändra på i barnböcker att barn med funktionshinder ska porträtteras som 
vanliga och komplexa individer, inte som endimensionella (Matthew & Clow, 2007, ss. 71-72). 
Praters (2003, s. 51) studie visade att böcker som behandlar funktionsvariationer kan ha två 
synvinklar; antingen är berättelsen skriven för att underhålla och intrigen är därmed viktigare för 
berättelsen än vad den funktionsvarierade karaktären. Berättelsen kan också vara av en mer 
didaktisk karaktär, skriven i syfte att skildra den funktionsvarierades diagnos. 

Gunilla Borén (2001, s. 10) skriver att det finns flera exempel på barn- och ungdomslitteratur 
som skildrar funktionshindrade karaktärer i ett underhållande syfte. Dock menar Borén (2001, s. 
10) att det didaktiska syftet är den vanligaste anledningen att skriva böcker som innehåller 
funktionsvarierade karaktärer. Nicole Matthew och Susan Clow (2007, ss. 71-72) beskriver att 
poängen inte är att barn med funktionshinder ska vara i fokus i böckerna, utan att de bör finnas 
med i alla berättelser som ett naturligt inslag i varje barns landskap, som aktiva individer sida vid 
sida med sina högfungerande jämnåriga. Melissa Leininger med flera (2010, s. 594) framhåller att 
när högfungerande elever identifierar sig med karaktärer med funktionsvariationer kan de förstå 
att de har mer gemensamt med varandra än vad de tidigare trott. Dessutom kan karaktärer med 
funktionshinder fungera som en katalysator för elever med funktionshinder när de lär känna sig 
själva och utvecklar förmågor för att kunna ta sig igenom egna utmaningar. 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5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp, en teori och ett analysverktyg som söker synliggöra och 
problematisera samverkan mellan maktstrukturer baserade på olika diskrimineringsgrunder. 
Exempel på dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 
(Nationalencyklopedin, intersektionalitet). Forskare som förespråkar intersektionell analys menar 
att ingen individ endast är kvinna eller man. Det är inte bara en människas kön som är 
betydelsefullt för hur denne kategoriseras och som leder till ojämställda villkor. Den vita, 
heterosexuella, icke-funktionsvarierade, medelklassmannen är norm (Maria Hedlin, 2010, s. 23). 
Detta innebär att alla människor som står utanför denna norm är avvikande. Nina Lykke (2003, s. 
48) beskriver att perspektivet vuxit fram ur postmodern feministisk teori, postkolonial teori samt 
Black feminism och queer-teori. Ordet intersektionalitet kommer från det engelska verbet to 
intersect vilket betyder att korsa eller att genomskära. Begreppet har sitt ursprung i en anti-rasistisk 
kritik som riktades mot den vita feminismens kamp vilken ansågs fokusera för mycket på endast 
genus vilket förringade färgades feministiska kamp som innehöll fler variabler (de los Reyes & 
Mulinari, 2005, s. 15; Crenshaw 1991, s. 1242; Lykke, 2005, ss. 9-10). Ett intersektionellt 
perspektiv utgår ifrån en flerdimensionell förståelse av makt. Istället för att se makt som något 
fast och oföränderligt som styr människors liv och valmöjligheter ses den som något som skapas i 
och genom den sociala interaktionen mellan människor (de los Reyes & Mulinari, 2005, ss. 
23-24). 

Intersektionalitetsperspektivet har använts för att analysera hur makt skapas utifrån socialt 
konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ålder och klass. Det intersektionella perspektivet 
kommer ifrån idén om att dessa kategorier inte kan ses som isolerade ifrån varandra eller 
prioriteras i en särskild ordning (Lykke, 2003, s. 52: Lykke 2005, s. 7). Denna maktsyn är 
inspirerad av filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults teori om makt där begreppet beskrivs 
som något som ständigt genereras och förskjuts i relationer mellan människor och grupper. En 
individ har aldrig en subjektsposition utan befinner sig i intersektionen mellan flera olika 
normsystem (Foucault, 1980, ss. 96-98; de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 44). En människas 
position i samhället avgörs inte enbart utifrån dennes kön, etnicitet eller funktionalitet, människor 
positioneras på grund av den kombination av dessa kategorier som sammanfaller hos individen 
(de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 122). Enligt samhällsnormen jämförs kvinnor med män, 
invandrare med svenskar, unga med äldre och homosexuella med heterosexuella. Dessa 
jämförelsers deskriptiva värde säger dock ingenting om de individer som inkluderas i respektive 
kategori (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 25). Föreställningar om olika kategorier stärks ofta av 
media. I media associeras ”invandrarkillen" ofta med problem; han är ”en strulig kille”. Detta 
skiljer sig mot bilden av ”invandrartjejen” som länkas till skötsamhet; hon ses som ”en duktig tjej 
som hjälper till jättemycket hemma” (Hedlin, 2010, ss. 23-24). Illustrationen nedan beskriver 
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begreppet intersektionalitet ytterligare. 
 

Nina Lykke (2003, ss. 52-53) beskriver att en kritik som riktats mot begreppet intersektionalitet är 
att det öppnar dörren för analys av en oändlig rad av olika maktasymmetrier. En intersektionell 
analys baseras alltid på vissa val av maktasymmetrier framför andra. Om den här studien hade 
berört andra kategorier än genus, etnicitet och funktionsvariationer hade den intersektionella 
analysen sett annorlunda ut. Ett intersektionellt perspektiv har många variabler, författarna till 
den litteratur som berör intersektionalitet i denna studie verkar dock uppleva fler fördelar än 
nackdelar med begreppet. I följande analys undersöks hur olika grupper och karaktärer 
porträtteras och positioneras i fyra vanligt förekommande böcker för skolans mellanår utifrån de 
tre kategorierna genus, etnicitet och funktionsvariationer. Detta görs utifrån ett intersektionellt 
perspektiv sett till hur olika grupper porträtteras och positioneras i de valda böckerna. Vidare 
undersöks huruvida det görs det ett särskiljande och finns en rådande hierarki mellan 
karaktärerna i de valda böckerna. 

!  18

Figur 1. En illustration av intersektionalitet.



6. Begrepp 

6.1 Mångfald 

Begreppet mångfald har sitt ursprung i engelskans begrepp diversity och diversity management. 
Mångfaldsbegreppet kom till Sverige i samband med integrationen under 1990-talet. Synen på 
människors olikheter som naturliga variationer grundar sig i och leder till inställningen om 
människors lika värde, att vi i grunden är väldigt lika oavsett var vi kommer ifrån, hur vi ser ut 
och vilken hudfärg vi har. Utifrån ett samhällsperspektiv syftar termen mångfald till att främja 
samexistens mellan de kulturella och etniska olikheter som finns i samhället. I Sverige förknippas 
begreppet ofta med hur samhället hanterar invandrings- och minoritetsfrågor (Mlekov & Widell, 
2003, s. 10). Begreppet innebär en nästan odelat positiv syn på olikheter då det ser alla variationer 
av egenskaper som positiva Lunneblad (2006, s. 11). I denna studie används begreppet med en 
bredare definition som innefattar olika faktorer som till exempel etnicitet, genus, kultur, språk och 
funktionsvariationer. 

6.2 Etnicitet 

Begreppet etnicitet används på varierande sätt i olika situationer och är därmed svårdefinierat. 
Etnicitet handlar om känslan av historisk eller kulturell tillhörighet inom en viss folkgrupp. Detta 
ska inte blandas ihop med nationalitet, religiös tillhörighet eller ras. Inom en nation finns oftast 
flera olika etniciteter med väldigt olika bakgrund. Det som avgör en folkgrupps etnicitet är främst 
hur gruppen själv väljer att identifiera sig. Det handlar ofta om att man känner historisk och 
kulturell tillhörighet till varandra (Nationalencyklopedin, etnicitet). Richard Jenkins (1997, s. 11) 
beskriver att kulturella skillnader inte är orsaken till gruppindelningar, etnisk identifikation 
uppstår i interaktionen mellan grupper. Synen på etnicitet är flytande och föränderlig över tid. 
Vad som anses vara etniska identiteter kan förändras, känslan av samhörighet med en grupp 
tenderar att reduceras till det som brukar definieras som kultur, till exempel religion, språk och 
traditioner. 

6.3 Genus 

Begreppet genus kommer från engelskans gender och används för att skilja det biologiska könet 
från det socialt konstruerade. Ordet kommer från latinets gen-ere och betyder slag, sort, släkte eller 
kön (Hirdman, 2001, s. 11; Nationalencyklopedin, genus). Yvonne Hirdmans (2001, ss. 12-13) 
teori växte fram under slutet av 1980-talet som en reaktion mot begreppet könsroll, vilket 
kritiserats för att signalera att kön är en roll som människor kan kliva in i och ut ur som de själva 
önskar. Teorin grundar sig på två principer; dikotomi och hierarki. Dikotomi innebär att män och 
kvinnor hålls skilda åt och att deras egenskaper ställs mot varandra. Vidare innebär hierarki att 
samhället är präglat av en genusordning där mannen är norm och kvinnan är underordnad 
(Hirdman, 1988, s. 51). Människor tilldelas olika roller beroende på deras biologiska kön. 
Biologiskt kön hänvisar till det kön en människa föds med medan socialt kön är en term som 
indikerar samhällets sociala konstruktion av kön (Hirdman, 1988, ss. 52-54; Hirdman, 2001, s. 
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16). I artikeln Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988) beskriver Hirdman 
att ”manligt” och ”kvinnligt” inte är något medfött. Kvinnans underordning är en generell 
problematik som föreligger i hela världen (Hirdman, 2001, s. 5). Statistiska centralbyrån (2018, s. 
2) beskriver att “Varannan damernas” brukar ses som ett idealt mått vid mätning av jämställdhet, 
en fördelning på 40-60 procent av kvinnor och män brukar betraktas som jämställt. 

6.4 Genuskontrakt 

Genuskontraktet handlar om den idealtypiska relationen mellan kvinna och man. Kontraktet ärvs 
mellan generationer; från mor till dotter och från far till son. Förväntningarna på respektive kön 
är baserade på hur samhället ser ut och skrivs om när det förändras. Det finns en föreställning 
om en naturlig ordning där mannens och kvinnans roller är förutbestämda. Respektive kön 
omfattas av vissa rättigheter och skyldigheter (Hirdman, 2001, s. 88; 1988, s. 54). Raewyn Connell 
(2009, s. 86) beskriver att kvinnor antas ha en uppsättning egenskaper och män en annan. 
Kvinnor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt 
lojala medan män antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa. 
För att en förändring av genuskontraktet ska ske, beskriver Hirdman (2001, ss. 94-95) att en 
förändring av kringliggande omständigheter måste till, något som gör att det inte längre känns 
rimligt att följa kontraktets paragrafer. Begreppet finns med i studien för att beskriva vilka 
förväntningar som finns på respektive kön. 

6.5 Funktionsvariation 

Benämningen funktionsvariation är en värdeneutral beskrivning av människors fysiska, psykiska 
eller kognitiva förmåga. Begreppet har vuxit fram som en reaktion mot begreppet 
funktionsnedsättning. Detta kan ses som ett problematiskt begrepp eftersom vissa tolkar det som 
värderande och exkluderande. Funktionsvariation kan i stället verka inkluderande då det grundar 
sig i variationen av att de egna förmågorna är någonting som alla människor har gemensamt. 
Termen kommer från idén om att alla människor har funktionsvariationer, en unik uppsättning av 
förmågor (nationalencyklopedin, funktionsvariation).  

6.6 Följemening 

Douglas Roberts och Leif  Östman har arbetat fram begreppet följemening. Roberts och Östman 
(1998, s. 6) beskriver att ett skolämne har lika många följemeningar som antalet personer som 
studerar det. Vilken följemening eleverna får med sig styrs av flera faktorer; kursplanens innehåll, 
den litteratur eleverna tillhandahålls och lärarens sätt att undervisa är några exempel. Dessa val 
formas delvis av selektiva traditioner. Annie-Maj Johansson och Per-Olof  Wickman (2013, ss. 
51-52) beskriver att selektiva traditioner har sin grund i de regelbundna val av innehåll som 
utvecklas inom en verksamhet under en längre tid. Valet av vad som inkluderas respektive 
exkluderas bildar ett mönster av en specifik undervisningskultur. De selektiva traditionerna 
uppvisar en varierad syn på vad som är bra undervisning. I analysen används detta begrepp för att 
reflektera kring vilka följemeningar elever kan få med sig från böckerna. 
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7. Metod 

I följande avsnitt beskrivs studiens metod, urval av material och avgränsningar. Vidare redogörs 
för forskningsetiska överväganden samt studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis 
presenteras skribenternas arbetsfördelning samt studiens disposition. För att undersöka hur 
representationen av genus, etnicitet och funktionsvariationer ser ut i de valda böckerna har vi valt 
att använda oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod. 

7.1 Kvantitativ analys 

En kvantitativ metod bygger på att man samlar in stora mängder data för att fastställa en 
kvantitet, detta gör man genom att mäta på olika sätt (Nationalencyklopedin, metod). Denna 
metod kännetecknas av ett resultat baserat på numeriska data (Bryman, 2011, s. 153). Den 
kvantitativa analysen behandlar de tre aspekterna genus, etnicitet och funktionsvariationer. I de 
böcker som analyseras i denna studie förekommer både djur och mänskliga karaktärer. Analysen 
av böckerna har dock begränsats till mänskliga karaktärer på grund av arbetets omfång samt för 
att en analys av både människor och djur hade krävt enskilda analyser av djur respektive av 
människor. Detta hade kunnat göra studien otydlig och ostrukturerad. Under den kvantitativa 
analysen har ett kodningsschema använts (se bilaga 1). 
 
Inom aspekten genus har antalet kvinnliga- respektive manliga namn samt referenser till 
kvinnliga- respektive manliga substantiv räknats. Referenser till substantiv innefattar ord som till 
exempel mamma, farfar och gumma, samt yrkestitlar som till exempel kapten, sjuksköterska och 
vaktmästare. I vissa sammanhang uttrycks det inte explicit i böckerna huruvida en yrkestitel tillhör 
ett visst kön. Detta yrke har då räknats som manligt med motiveringen att böckerna följer 
traditionella könsmönster där substantiv är manligt kodade om inte motsatsen anges. Detta görs 
särskilt tydligt i en av böckerna där bondens fru refereras till som bondkvinnan och björnens fru 
refereras till som björnmor. Eleonor Pavlov (2007, s. 47) menar att det i samhället finns vissa yrken 
och sysselsättningar som tillskrivs ett visst kön, dessa är i större utsträckning manliga än 
kvinnliga. Vidare har pronomen inte räknats med i analysen, detta eftersom att en boks 
huvudperson ofta refereras till med pronomen. Om en huvudperson är av manligt kön kommer 
boken automatiskt att innehålla många manliga pronomen. Därmed skulle resultatet av en 
kvantitativ analys av pronomen vara given beroende på huvudpersonens kön och därför inte säga 
något om bokens karaktärer i sin helhet.  
 
Inom etnicitet har antalet karaktärer med en annan etnicitet än svensk räknats. Bedömningen av 
en karaktärs etnicitet är gjord utifrån om det framgår att karaktären kommer från ett annat land 
än Sverige, och/eller att den talar ett annat språk än svenska. Inom aspekten funktionsvariationer 
har antalet karaktärer med funktionsvariationer räknats. I den kvalitativa analysen av 
intersektionalitet framgår information om de karaktärer som uppfyller flera av kategorierna 
genus, etnicitet och funktionsvariationer. Den kvantitativa analysen redovisas i tabeller under 
respektive bok och kategori. 
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7.2 Kvalitativ analys 

En kvalitativ metod bygger på ett mindre material och har för avsikt att beskriva människors 
handlingar och dessa handlingars innebörder, detta kan ske genom till exempel textanalys 
(Nationalencyklopedin, metod; Nationalencyklopedin, kvalitativ metod). Denna metod 
kännetecknas av ett resultat formulerat i ord (Bryman, 2011, s. 340). Den kvalitativa analysen 
behandlar intersektionalitet. Här analyseras hur olika kategorier presenteras, vilka roller de har 
och vad de gör i olika situationer samt vilka följemeningar elever i skolans mellanår kan få med 
sig om dessa verk ingår i deras undervisning. Textanalyserna av de fyra valda böckerna har följt 
samma struktur och form. 

7.3 Urval 

I följande avsnitt presenteras materialet som har analyserats i studien samt hur urvalsprocessen 
har gått till. Med en kvalitativ metod bör urvalet inte vara alltför stort eftersom att närläsning är 
tidskrävande. Analysen omfattar därför fyra vanligt förekommande skönlitterära böcker för barn i 
skolans mellanår. För att materialet skulle gå att jämföra formulerades följande krav: 

• Böckerna ska vara ämnesöverskridande i svenska och geografi 
• Böckerna ska rikta sig till skolans mellanår, det vill säga åldrarna 9-12 
• Böckerna ska vara till största delen skönlitterära, skrivna i löpande text och innehålla flera 

destinationer som en eller flera karaktärer besöker. 

Tabell 1. Litteraturöversikt 

Att fokus skulle vara på ämnena svenska och geografi med riktning mot skolans mellanår var de 
första kraven som formulerades. Detta då vi skribenter är blivande grundskollärare för 
årskurserna 4-6 med inriktning mot de samhällsorienterade ämnena. Att valet föll på 
geografiämnet bottnar i att det finns en gammal tradition av att arbeta med böcker av detta slag i 
skolan. Den första boken som valdes ut var Fröken Europa (2004), valet grundar sig i att båda har 
erfarenhet av att undervisa med boken från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar. Därefter 
valdes Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002) samt Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) 
då dessa är böcker som uppfyller de formulerade kraven. Vi tog också hjälp av en 
barnboksbibliotekarie med att hitta ytterligare relevanta böcker att använda i studien. Flera av 

Bok Förlag Utgivningsår Antal sidor
Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige

Känguru 2017 247

Pojken och Tigern - en 
Sverigesaga

Natur och kultur 2002 206

Fröken Europa Liber 2004 223

Kompassresan Sanoma utbildning 2009 325
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tipsen vi fick var på de titlar vi redan kände till och bestämt oss för, andra titlar bedömde vi som 
ointressanta då dessa endast innehöll ett resmål eller var novellsamlingar. Följaktligen 
formulerades det sista kravet och Kompassresan (2009) valdes ut som den sista boken. Att samtliga 
böcker är skönlitterära, skrivna i löpande text och innehåller flera destinationer är viktiga 
förutsättningar för att kunna göra rättvisa jämförelser. Att böckerna innehåller karaktärer öppnar 
upp för jämförelser, vilket också är anledningen till att eventuella faktasidor i böckerna inte har 
ingått i analysen. 

7.4 Material 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är skriven av Selma Lagerlöf  och originalutgåvan kom 
ut i två delar år 1906 och 1907. Boken som den här studien berör är den omarbetade versionen av 
Arne Norlin vilken kom ut 110 år efter originalet, det vill säga 2017. Berättelsen handlar om den 
otrevlige pojken Nils som blir förvandlad till en pyssling. Därefter får Nils följa med en grupp 
vildgäss på deras resa genom Sverige, flygandes på en av gässens rygg. Romanen skrevs 
ursprungligen som en läsebok i svensk geografi och har översatts till sextio olika språk. Boken 
har bearbetats och förkortats många gånger samt filmatiserats i flera länder. 

Pojken och Tigern - en Sverigesaga 
Pojken och Tigern - en Sverigesaga är skriven av Lars Westman och kom ut första gången år 1986. År 
2002 utkom en reviderad version vilken är den som används i den här studien. Boken handlar om 
Pelle och hans jakt efter familjens katt som försvunnit i Skåne. Resan har sin början i södra 
Sverige, läsaren får sedan följa pojken och Tigern på deras resor mot hemmet i Boden och i deras 
sökande efter varandra. Pojken och Tigern - en Sverigesaga har sedan den publicerades ofta kommit 
att ersätta Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, båda böckerna har fungerat som läseböcker 
med påhittade berättelser som lär elever om Sveriges geografi. År 1993 kom en uppföljare till 
boken; Pojken och Tigern - Tidsmaskinen. 

Fröken Europa 
Fröken Europa är skriven av mellanstadieläraren Kerstin Gavander och utkom 2004. Med denna 
bok vann Kerstin Gavander en pristävling år 2003 som utlystes av Liber. Tävlingen gick ut på att 
skriva en uppföljare till  Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige men med 
hela  Europa  som tema istället för bara Sverige. Efter tävlingen delades boken ut till alla 
femteklassare i hela Sverige. I boken får man följa Kristin och hennes klass som ska börja 
femman, efter sommarlovet har de fått ett nytt klassrum och en ny lärare. Den nya och 
hemlighetsfulla läraren Eva har ett speciellt sätt att undervisa som tar eleverna på mystiska 
utflykter genom tid och rum. År 2014 kom en uppföljare till boken; Världsklass. 

Kompassresan 
Kompassresan är skriven av Helena Bross och publicerades år 2009. Boken är av skönlitterär 
karaktär, men innehåller också faktasidor om alla Sveriges landskap vilka besöks under 
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berättelsens gång. Boken handlar om Adam som reser runt i Sverige med husbil tillsammans med 
sin pappa under en sommar. Pappan arbetar som fotograf  och vill fotografera Sveriges alla 
landskap och sevärdheter under resan. Den välkända författaren Helena Bross arbetar som lärare 
i lågstadiet och har skrivit ett flertal läromedel och närmare etthundra barnböcker. 

7.5 Avgränsning 

Intersektionalitet och representativitet är två vida begrepp med många olika aspekter att ta i 
beaktning. I den här studien ligger fokus på representationen av genus, etnicitet och 
funktionsvariationer, tre av många möjliga aspekter att analysera inom skönlitteratur. Eftersom 
studien endast berör fyra skönlitterära böcker för skolans mellanår speglar denna representation 
på intet sätt alla böcker i samma genre. Detta innebär att aspekter som exempelvis religion, klass, 
ålder och sexualitet inte har analyserats i studien. Aspekterna genus, etnicitet och 
funktionsvariationer valdes ut eftersom att de upplevdes som de mest relevanta perspektiven i 
förhållande till böckernas innehåll. Böckerna berör inte ålder och sexualitet på ett explicit sätt. 

7.6 Forskningsetik 

Det material som har undersökts i den här studien är publicerade verk som handlar om fiktiva 
karaktärer. Den valda metoden textanalys är baserad på olika former av texter och därmed finns 
det inga människor som deltagit i studien att ta hänsyn till. De skönlitterära verken som 
analyseras är skrivna av olika författare och vår avsikt är inte att underminera deras arbete eller att 
på något sätt skada deras anseende. Studien avser undersöka representationen av genus, etnicitet 
och funktionsvariationer i fyra vanligt förekommande skönlitterära böcker för barn i skolans 
mellanår. Vi ser därför ingen anledning att hålla författarnas namn anonyma eftersom att dessa 
finns att hitta i de valda böckerna och på förlagens hemsidor. 

7.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är redskap för att mäta en studies tillförlitlighet. Validitet är synonymt 
med giltighet, det avser huruvida forskaren mäter det den avser att mäta (Bryman, 2011, s. 50). 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, det vill säga huruvida studiens resultat skulle bli 
detsamma om den upprepades eller om den påverkats av tillfälliga omständigheter (Bryman, 
2011, s. 49). Vidare beskriver Bryman (2011, ss. 50-51, 352) intern- respektive extern validitet, där 
intern validitet berör hur troliga eller sannolika studiens resultat är medan extern validitet handlar 
om huruvida studiens resultat kan generaliseras i andra kontexter. Den externa validiteten är en 
begränsning inom kvalitativ forskning, metoden och det begränsade urvalet kan försvåra studiens 
generaliserbarhet. Vad gäller studiens reliabilitet och interna validitet har metodvalet stor 
betydelse, studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter bör stämma väl överens 
med den empiriska undersökningen. Då studien är utförd i relation till ett teoretiskt ramverk och 
tidigare forskning kan den interna validiteten ses som hög. Genom att tydligt beskriva hur 
genomförandet av studien sett ut, de använda mätinstrumenten samt på vilket sätt resultatet är 
presenterat ökar studiens tillförlitlighet och replikerbarhet. Eftersom att studien kopplas till 
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samhällets strukturer ökar trovärdigheten för att samma mönster finns i andra miljöer. Däremot 
omfattar studien endast fyra böcker, ett begränsat urval, vilket sänker den externa validiteten. 

7.8 Arbetsfördelning 

I följande avsnitt presenteras studiens disposition samt arbetsfördelningen av de olika avsnitten. 
Inledningen (1) har författats av Madeleine medan Therese står bakom Bakgrunden (2). Syfte och 
Frågeställningar (3) har Madeleine haft det yttersta ansvaret för medan Therese har skrivit 
Forskningsöversikten (4), förutom avsnitt (4.2) som har skrivits av oss tillsammans. Vidare står 
Madeleine bakom avsnittet Teoretisk utgångspunkt (5). Avsnitt (6) om Begrepp har skrivits av oss 
båda tillsammans. Metodavsnittet (6) har skrivits av Madeleine, förutom detta avsnitt 
Arbetsfördelning (6.8) som Therese haft ansvar för. Analysen av genus i böckerna har skrivits av 
Madeleine medan resterande delar av Analysen (8) samt avsnitten Diskussion (9) och Konklusion 
(10) har författats av oss båda tillsammans. Vi har sett flera fördelar med detta arbetssätt då vi har 
kunnat reflektera och diskutera med varandra under skrivprocessen. Vi har också varit måna om 
att fördela studiens totala arbetsmängd så jämnt som möjligt. Therese har stått för den 
kvantitativa analysen av Pojken och Tigern - En Sverigesaga (2002) samt Kompassresan (2009). Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) har analyserats av oss båda en gång vardera då denna 
var extra komplicerad. Slutligen har Madeleine haft det yttersta ansvaret för analysen av Fröken 
Europa (2004). Slutligen har studiens Sammanfattning på sidan 3 författats av Therese. 
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8. Analys 

I detta avsnitt presenteras den kvantitativa och kvalitativa analysen av böckerna Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige (2017), Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002), Fröken Europa (2004) och 
Kompassresan (2009). Analysen av böckerna diskuteras i ett senare avsnitt. För diskussion, se 
avsnitt 9. 

8.1 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

Tabell 2. Kvantitativ analys av genus 

I presentationen av den kvantitativa analysen av genus går att utläsa att det förekommer avsevärt 
fler mansnamn än kvinnonamn i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017). Mansnamnen 
motsvarar 98,6 procent av alla nämnda namn. Huvudpersonen i boken är en pojke och de namn 
han går under; Nils, tummetott och pyssling(en) utgör 87,2 procent av alla nämnda namn. Vidare 
går att avläsa att det förekommer fler manligt kodade substantiv än kvinnliga, dessa motsvarar 
81,3 procent. Exempel på manligt kodade substantiv är pojke, far, bagge och kung. Denna 
fördelning visar på en skev fördelning mellan kvinnor och män. “Varannan damernas” brukar ses 
som ett idealt mått, Statistiska centralbyrån (2018, s. 2) menar dock att en fördelning på 40-60 
procent av kvinnor och män räknas som jämställt. Detta är inte en fördelning som råder i den 
analyserade boken. 
 
Yvonne Hirdman (1988, s. 51) beskriver en genusordning där mannen är norm och kvinnan är 
underordnad. Denna hierarki är tydlig i den analyserade boken. Förutom det stora antalet 
referenser till män är många av de yrkestitlar som förekommer ett tydligt exempel på denna 
ordning. Det förekommer en rad yrkestitlar där det inte framgår explicit huruvida titeln tillhör ett 
visst kön, detta görs dock tydligt när bondens fru refereras till som bondkvinnan eller när björnens 
fru refereras till som björnmor, dessa exempel visar på att boken präglas av traditionella 
könsmönster där substantiv är manligt kodade om inte motsatsen anges. Att detta särskiljande 
finns är ytterligare ett tecken på den genusordning som råder i boken. 
 
Huvudpersonen Nils beskrivs inte som särskilt snäll; utan som både dum, lat och elak. Egentligen 
tycker han bäst om att sova, äta och göra bus som att dra katten i svansen (Lagerlöf  & Norlin, 
2017, s. 5). Dessa egenskaper stämmer väl överens med dem som Raewyn Connell (2009, s. 86) 
beskriver som typiskt manliga; aggressiva, envisa och tystlåtna. Under berättelsens gång förändras 
dock Nils, han blir både snäll, empatisk och arbetsam. Vidare råder ett stort fokus på djuren i 
boken och även bland dem är rollerna till stor del könsstereotypa. Förutom den starka kvinnliga 
ledargåsen Akka är majoriteten av djuren könsstereotypa män. Gåsen Dunfin beskrivs som en 
prinsessa; hon har ett sött litet huvud, fjädrar som mjukt siden, milda mörka ögon och en vacker 
röst. Hon är den vackraste Nils och Mårten gås har sett (Lagerlöf  & Norlin, 2017, ss. 73-74). Nils 

Kvinnonamn Mansnamn Kvinnliga substantiv Manliga substantiv

4 352 150 651
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och Mårten gör en bedömning av Dunfin utifrån hennes utseende snarare än hennes egenskaper. 
Dunfin inkluderas i gruppen av gäss på grund av sin skönhet vilket tyder på en hierarki mellan 
könen och ett rådande machoideal. Detta stämmer väl överens med Kåreland och Lindh-
Munthers (2005, ss 113-114) referens till Rita Liljeström som under 60-talet förde en diskussion 
kring könsroller. Liljeström menade att flickan vinner sin position genom utseende och kärlek. 
En följemening som eleverna kan få med sig från detta är bilden av att det är viktigt för kvinnor 
att se ut på ett visst sätt och att män har rätt att objektifiera dem. 

Tabell 3. Kvantitativ analys av etnicitet 

I presentationen av den kvantitativa analysen av etnicitet framgår det att det saknas personer med 
en annan etnicitet än svensk i boken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017). I den 
kvalitativa analysen är det relevant att nämna att de djur som förekommer i boken kan anses ha 
utländska namn, exempel på några av dessa är gässen Yksi, Kaksi, Kolme, Neljö, Viisi och Kuusi, 
samt örnen Gorgo och korpen Bataki. Dessa har dock inte räknats med i den kvantitativa 
analysen då denna endast inbegriper människor. Shu och Samuel (2011, s. 4) menar att litteraturen 
är ett viktigt medium för att barn tidigt ska få respekt för den mångfald av människor som finns i 
samhället. Bristen på representation av karaktärer från andra länder leder till en skev bild av hur 
Sverige ser ut. 

I artikeln Dignifying Children through Inclusive Children’s Literature (2016) beskrivs positiva effekter 
som litteratur med en representation av mångfald kan ha på barn. Författaren beskriver 
betydelsen av att barn lär sig om världen och om sin egen plats i den (Kristanti, 2016, s. 68). 
Detta innebär omvänt att litteratur som brister i representationen av mångfald innehar negativa 
effekter. Vidare beskriver Thorson (1985, s. 37) barnlitteraturens möjlighet att levandegöra 
främmande kulturer och länder. Den analyserade boken är baserad på en utgåva skriven i en helt 
annan tid när samhället såg annorlunda ut jämfört med idag. De möjligheter som finns med att 
visa på mångfald i litteraturen har inte utnyttjats under omskrivandet av boken. Statistiska 
centralbyrån (2019) beskriver att Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet och den 
första upplagan av boken kom ut 1907. Den analyserade boken är en bearbetad version, men 
karaktärerna och handlingen desamma. Följaktligen är boken skriven under en tid när invandring 
inte var särskilt vanligt i Sverige, detta skulle detta kunna vara en av anledningarna till avsaknaden 
av olika etniciteter. Huruvida Yvonne Hirdmans (1988, s. 51) genusteori där en hierarki mellan 
två kategorier råder och ett särskiljande mellan samma kategorier görs är applicerbar på en analys 
av etnicitet går att diskutera. I den analyserade boken utgår vi ifrån att samtliga karaktärer har 
svensk bakgrund eftersom att inget annat framhålls. Utrikesfödda är inte representerade vilket 
innebär att det råder en synlig hierarki där inrikesfödda står högre än utrikesfödda. Sett till ett 
särskiljande är detta otydligt då inga utrikesfödda synliggjorts. Därmed går det inte att jämföra 
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hur karaktärer med olika etniciteter har framställts i berättelsen. 

Tabell 4. Kvantitativ analys av funktionsvariationer 

I den kvantitativa analysen av funktionsvariationer framgår att det förekommer noll personer med 
funktionsvariationer i boken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017). Vid ett tillfälle 
nämns två blinda ekorrungar, dessa har dock inte räknats med i den kvantitativa analysen då 
denna endast inbegriper människor. Avsaknaden av representation i böcker leder till en orättvis 
bild av samhället (Matthew & Clow, 2007, ss. 71-72). Melissa Leininger med flera (2010, s. 594) 
beskriver möjligheterna kring karaktärer med funktionsvariationer, dessa kan fungera som en 
katalysator för elever med funktionshinder när de lär känna sig själva och utvecklar sina förmågor 
för att kunna ta sig igenom egna utmaningar. Detta är något som författaren inte dragit nytta av i 
skrivandet av boken. Matthew och Clow (2007, ss. 71-72) uttrycker i sin artikel Putting disabled 
children in the picture: Promoting inclusive children's books and media (2007) en önskan om att barn med 
funktionshinder ska framställas som vanliga och komplexa individer med fler sidor av sin person 
än den funktionsvariation som de har. Denna önskan uttrycker även Ayala (1999, ss. 112-113) 
som understryker att barnlitteraturen måste bli bättre på att beskriva karaktärer med 
funktionsvariationer på ett realistiskt och trovärdigt sätt. 

Intersektionalitet 
I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) råder en väldigt ojämn fördelning mellan 
kvinnliga och manliga karaktärer. I boken förekommer det heller inga karaktärer med en annan 
etnicitet än svensk. Vidare förekommer det inte några mänskliga karaktärer med 
funktionsvariationer. Maria Hedlin (2010, s. 23) menar att den vita, heterosexuella, icke-
funktionsvarierade, medelklassmannen är norm. En reflektion är att denna norm är tydlig även i 
den analyserade boken. Avsaknaden av mångfald gör den intersektionella analysen av boken 
komplicerad. Som tidigare nämnts i relation till funktionsvariationer leder en bristande 
representation av mångfald i böcker till en skev bild av samhället (Matthew & Clow, 2007, ss. 
71-72), samt att läsaren får svårare att identifiera sig med bokens karaktärer (Ingemansson, 2010, 
ss. 18-19.  

8.2 Pojken och Tigern - en Sverigesaga 

Tabell 5. Kvantitativ analys av genus 

I presentationen av den kvantitativa analysen av genus går att utläsa att det förekommer fler än 
dubbelt så många mansnamn som kvinnonamn i Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002). 
Mansnamnen motsvarar 78,1 procent av alla nämnda namn. Att huvudpersonen i boken är en 
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pojke skulle kunna vara anledningen till den högre frekvensen mansnamn, så är dock inte fallet. 
Huvudpersonen Pelles namn utgör endast 0,9 procent av alla nämnda namn. Anledningen till 
huvudpersonens låga namnfrekvens är att boken alternerar mellan en autodiegetisk berättare och 
en homodiegetisk berättare, det vill säga att boken växlar mellan förstaperson när Pelle berättar 
och tredjeperson när Tigerns perspektiv beskrivs. I Tigerns kapitel benämns Pelle oftast som 
pojken. 
 
Vidare framgår det att det förekommer fler manligt kodade substantiv än kvinnliga, dessa 
motsvarar 74,6 procent. Exempel på manligt kodade substantiv är pappa, pojke, korvgubbe och 
sjöman. Detta visar på en skev fördelning mellan kvinnor och män. Männen dominerar sett till 
antalet namn och referenser men också om man ser till vad de gör och hur de porträtteras. De 
människor som huvudpersonen möter på sin resa genom Sverige är lika många namngivna av 
varje kön, en skillnad är dock att många av de kvinnliga karaktärerna nämns i förbigående medan 
de manliga karaktärerna är aktiva och har betydligt större talutrymme. Sättet som karaktärerna 
framställs på och mängden utrymme respektive kön tilldelats gör att könsnormen reproduceras 
vilket står i enlighet med Hirdmans (1998, s. 51) genusteori där mannen är norm och kvinnan är 
underordnad. Detta kan leda till en följemening om att mannen är viktigare och har rätt till större 
utrymme än kvinnan. Följaktligen sänder den analyserade boken ut signaler om att män och deras 
åstadkommanden är det väsentliga. 
 
Huvudpersonen Pelle och människorna han möter beskrivs aldrig särskilt ingående, berättelsens 
fokus ligger istället på letandet efter katten Tigern. Följaktligen är det svårt att avgöra huruvida 
uppdelningen av egenskaper mellan könen stämmer överens med den Raewyn Connell (2009, s. 
86) beskriver där kvinnor antas vara omvårdande och känslosamma medan männen beskrivs som 
aggressiva och envisa. En slutsats är att författaren till Pojken och Tigern - En Sverigesaga (2002) är 
mer generös med sina miljöbeskrivningar än personbeskrivningar. Vidare är Yvonne Hirdmans 
(1988, s. 51) genusteori där mannen är norm och kvinnan är underordnad inte applicerbar på den 
analyserade boken. De kvinnliga karaktärerna är betydligt färre vilket tyder på en hierarki mellan 
könen, avsaknaden av personbeskrivningar gör det dock svårt att jämföra hur respektive kön 
beskrivs. I boken finns ett stort fokus på djur och de manliga djuren är fler än de kvinnliga. Även 
djuren är beskrivna enligt könsstereotypa normer, de kvinnliga beskrivs ofta utifrån sitt utseende 
medan männen beskrivs utifrån sina egenskaper. Detta stämmer väl överens med Kåreland och 
Lindh-Munthers (2005, ss. 113-114) citat av Rita Liljeström som i en diskussion framhåller att 
flickan vinner sin position genom utseende och kärlek. 

Tabell 6. Kvantitativ analys av etnicitet 

I presentationen av den kvantitativa analysen av etnicitet framgår det att det förekommer tre 
karaktärer med en annan etnicitet än svensk i boken Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002). Vidare 
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finns det två referenser till ”några invandrarbarn” respektive "några utländska barn" som går i 
pojkens skola, dessa har räknats som en person i tabellen ovan. Det framgår att karaktären Zenia 
är mörkhyad, hon vill lära sig svenska och kommer från ett land långt borta, varifrån hennes 
familj har flytt ifrån kriget. Zenias pappa är en annan karaktär som beskrivs tala ett språk som 
huvudpersonen Pelle inte förstår, av detta kan man dra slutsatsen att pappan kommer ifrån ett 
annat land. Sättet som dessa karaktärer beskrivs på får dem att framstå som annorlunda. Detta 
främmandegörande skulle i ett klassrum kunna skapa ett "vi och dem”-tänk, därför är det av 
största vikt att diskutera pojkens syn på andra etniciteter vid användning av den analyserade 
boken i undervisningen. Sernhede (2016, ss. 75- 76) menar att respekt för andra religioner, 
kulturer, livsformer och språk är fundamentalt för att mångkulturen ska ses som berikande och 
utvecklande för samhället och dess medborgare.  

I forskningsartikeln Dignifying Children through Inclusive Children’s Literature (2016) beskrivs att 
skönlitteratur med en representation av mångfald har positiva effekter på barnets karaktär. 
Dessutom är den av betydande vikt för att barnet ska lära sig om världen och om sin egen plats i 
den (Kristanti, 2016, s. 68). Detta skulle omvänt kunna innebära att en undermålig representation 
av mångfald har negativa effekter på barnet och dess karaktär. Shu och Samuel (2001, s. 4) 
framhåller att barn genom litteraturen tidigt kan få respekt för den mångfald av människor som 
finns i samhället. Huruvida denna respekt infinner sig tåls att diskutera eftersom representationen 
av olika etniciteter är låg; det förekommer endast en namngiven karaktär med en annan etnicitet 
än svensk. Vidare belyser Thorson (1985, s. 37) den viktiga roll som barnlitteraturen har i att 
levandegöra främmande kulturer och länder. I berättelsen är det Zenia och hennes pappa utgör 
detta levandegörande. Hirdmans (1988, s. 51) genusteori innebär ett särskiljande mellan två 
kategorier och en rådande hierarki mellan dessa. Denna teori är applicerbar på analysen av 
etnicitet eftersom att det råder en hierarki mellan karaktärer med svensk respektive utländsk 
bakgrund. De inrikesfödda karaktärerna är betydligt fler och beskrivs mer detaljerat än de 
utrikesfödda som tvärtom är få och inte särskilt utförligt beskrivna, därmed kan ett särskiljande 
framhållas. 

Tabell 7. Kvantitativ analys av funktionsvariationer 

I presentationen av den kvantitativa analysen av funktionsvariationer framgår det att det saknas 
personer med funktionsvariationer i boken Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002). Vid ett tillfälle 
nämns en mullvad som är blind, denne har inte räknats med i den kvantitativa analysen eftersom 
att den endast inbegriper människor. Matthew & Clow (2007, ss. 71-72) menar att avsaknaden av 
representation leder till att boken inte speglar samhället vilket kan ge läsaren en skev bild. Melissa 
Leininger med flera (2010, s. 594) menar att en möjlighet med att beskriva karaktärer med 
funktionsvariationer är att dessa kan fungera som en katalysator för elever med funktionshinder 
när de lär känna sig själva och utvecklar sina förmågor för att kunna ta sig igenom egna 
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utmaningar. Detta är något som författaren inte dragit nytta av i skrivandet av den analyserade 
boken då funktionsvarierade inte är representerade. Matthew & Clow (2007, ss. 71-72) beskriver i 
sin artikel Putting disabled children in the picture: Promoting inclusive children's books and media (2007) att 
de vill förändra barnlitteraturens framställande av karaktärer med funktionsvariationer, dessa bör 
inte porträtteras som endimensionella individer, utan som vanliga och komplexa personer. Vidare 
menar Ayala (1999, ss. 112-113) att barnböcker måste behandla ämnet funktionsvariationer på ett 
realistiskt och trovärdigt sätt. De måste visa på den mångfald som finns bland barn med 
funktionshinder, liksom bland alla andra barn. En förutsättning för att porträttera karaktärer som 
realistiska, flerdimensionella och komplexa är givetvis att de finns inkluderade överhuvudtaget. 

Intersektionalitet 
I Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002) råder en ojämn fördelning mellan kvinnliga och manliga 
karaktärer. I boken förekommer det två karaktärer med en annan etnicitet än svensk samt två 
omnämnanden av människor ifrån andra länder. Vidare saknas karaktärer med 
funktionsvariationer. Maria Hedlin (2010, s. 23) beskriver att den vita, heterosexuella, icke-
funktionsvarierade, medelklassmannen är norm. Fördelningen mellan svenska respektive icke-
svenska karaktärer i den analyserade boken bekräftar denna norm. Avsaknaden av mångfald gör 
den intersektionella analysen komplicerad. Boken beskriver en flicka och hennes pappa som har 
flytt till Sverige, från vilket land de har flytt framgår dock inte. Zenia är en bikaraktär i boken, 
hennes namn utgör 0,2 procent av alla nämnda namn. Zenias pappa är en ännu mindre 
bikaraktär; han nämns aldrig vid namn. Något som utmärker mötet med Zenia är att hon är den 
enda kvinnliga karaktären i boken som beskrivs och är aktiv. Följaktligen har Zenia en stor roll 
jämfört med andra kvinnliga karaktärer, däremot är hon den enda aktiva karaktären som har en 
annan etnicitet än svensk. Michel Foucaults (1980, ss. 96-98) teori om makt innebär att makt 
ständigt genereras och förskjuts i relationer mellan människor och grupper. Om makt likställs 
med utrymme har Zenia väldigt liten makt, hennes deltagande påverkar inte händelseförloppet. 
Hon förekommer endast i ett kapitel, däremot tillför hon berättelsen ett viktigt 
omvärldsperspektiv. 

8.3 Fröken Europa 

Tabell 8. Kvantitativ analys av genus 

I presentationen av den kvantitativa analysen av genus går att utläsa att det förekommer fler 
kvinnonamn än mansnamn i boken Fröken Europa (2004). Kvinnonamnen motsvarar 54,2 procent 
av alla nämnda namn. Att huvudpersonen i boken är en flicka skulle kunna vara anledningen till 
den högre frekvensen kvinnonamn, så är dock inte fallet. Trots att karaktären Kristin är bokens 
huvudperson är hon inte den största karaktären, istället är det läraren Eva som upptar det största 
utrymmet med en namnfrekvens på 28,6 procent mot Kristins 0,1 procent av alla nämnda namn. 
Anledningen till huvudpersonen Kristins låga namnfrekvens är att hon är en autodiegetisk 
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berättare vilket innebär att boken är skriven i förstaperson, följaktligen omnämns Kristin som jag 
i större delen av berättelsen. 

Vidare går att avläsa att det förekommer fler manligt kodade substantiv än kvinnliga, dessa 
motsvarar 64,4 procent. Exempel på manligt kodade substantiv är pappa, bröder, pojke och kung. 
Denna fördelning kan uppfattas som relativt jämn, men sett till vad respektive kön gör och hur de 
porträtteras blir uppfattningen en annan. Karaktärerna i Fröken Europa (2004) beskrivs enligt 
könsstereotypa normer. Pojkkaraktärerna är högljudda, trängs och slåss, de gör inte sina läxor och 
spelar fotboll. Detta skiljer sig gentemot flickkaraktärerna vilka beskrivs som tysta och duktiga i 
skolan och ofta utifrån vad de har på sig för kläder eller smycken. Denna uppdelning av 
egenskaper stämmer delvis överens med vad Raewyn Connell (2009, s. 86) beskriver i boken Om 
genus (2009) där kvinnor antas vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma och känslosamma 
medan män snarare beskrivs som aggressiva, envisa och tystlåtna. En skillnad mot Connells 
beskrivning är att pojkarna i Fröken Europa (2004) beskrivs som högljudda snarare än tystlåtna 
medan flickorna beskrivs som tysta snarare än pratsamma. Denna uppdelning av egenskaper kan 
leda till en följemening om att detta är ett förväntat beteende hos respektive kön. I ett klassrum är 
detta något som behöver problematiseras, beskrivningen av pojkarnas beteende i boken är på 
intet sätt önskvärda egenskaper. Att respektive kön beskrivs med motsatta egenskaper är en del 
av Yvonne Hirdmans (1988, s. 51) genusteori; män och kvinnor hålls skilda åt, mannen är norm 
och kvinnan underordnad. Ett undantag från denna stereotypa uppdelning av egenskaper är 
karaktären Lina; hon är med i scouterna och gör alltid hurtiga saker på loven som att cykla eller 
vandra i fjällen (Gavander, 2004, s. 47). 

Tabell 9. Kvantitativ analys av etnicitet 

I presentationen av den kvantitativa analysen av etnicitet framgår det att det förekommer fem 
personer med en annan etnicitet än svensk i boken Fröken Europa (2004). Det framgår att 
karaktären Maryam nyligen har kommit till Sverige från Iran, hon pratar väldigt lite svenska och 
läser persiska böcker på rasterna. Maryam har foton på sina släktingar i Iran på bänklockets insida 
(Gavander, 2004, ss. 24, 115). Serkan är en annan karaktär i boken, han är en kille från Turkiet 
som gillar att spela fotboll (Gavander, 2004, s. 42). Dessa två karaktärer är de med en annan 
etnicitet än svensk som återkommer igenom hela boken och gör varsina resor i Europa. Vidare är 
den en av flickorna i klassen som har en styvpappa som kommer ifrån Chile, därför pratar flickan 
spanska hemma (Gavander, 2004, s. 133). Vid ett tillfälle pratar klassen om Nederländerna, i detta 
sammanhang beskrivs Anne Frank som en berömd judisk flicka som skrev dagbok under andra 
världskriget vilket implicerar att Anne Frank inte är från Sverige (Gavander, 2004, s. 125). Yoko 
Ono är en annan celebritet som beskrivs som en tjej med japanskt utseende (Gavander, 2004, s. 
177). Eftersom att dessa berömda personers etniciteter impliceras har de räknats med i tabellen. 
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Thorson (1985, s. 52) beskriver barnlitteraturens viktiga roll i att levandegöra främmande kulturer 
och länder. De karaktärer som förekommer i boken med en annan etnicitet än svensk är 17 
stycken. Av dessa är det fem stycken som är återkommande karaktärer som läsaren får lära känna. 
Därmed är det endast dessa fem som har räknats med i tabellen. De övriga 12 karaktärerna är 
celebriteter vilka inte levandegörs, dessa nämns vid namn utan någon utförligare beskrivning och 
har därför inte räknats med i den kvantitativa analysen. I berättelsen åskådliggörs flera olika 
etniciteter, Fransisca Kristanti (2016, s. 68) menar att representationen i böcker är av vikt för att 
elever ska få en chans att lära sig om världen och om sin plats i den. I den analyserade boken är 
de inrikesfödda karaktärerna fler och utgör därmed en majoritet. En majoritet styr vad som är 
norm vilket innebär att inrikesfödda står högre hierarkiskt än utrikesfödda. Hirdmans (1988, s. 
51) genusteori där två kategorier hålls skilda åt och en hierarki mellan samma kategorier råder är 
delvis applicerbar på analysen av etnicitet eftersom att det finns en rådande hierarki. Däremot 
finns inget särskiljande mellan inrikes- respektive utrikesfödda karaktärer. Till exempel har Serkan 
och bokens övriga manliga karaktärer samma intressen och lika stort utrymme. 
 
Tabell 10. Kvantitativ analys av funktionsvariationer 

I presentationen av den kvantitativa analysen av funktionsvariationer framgår att det saknas 
personer med funktionsvariationer i boken Fröken Europa (2004). Underrepresentationen av 
människor med olika funktionaliteter i boken leder till en skev bild av samhället (Matthew & 
Clow, 2007, ss. 71-72). I artikeln Putting disabled children in the picture: Promoting inclusive children's books 
and media (2007) beskriver Matthew & Clow (2007, ss. 71-72) att de vill se en förändring av 
barnlitteraturens framställande av karaktärer med funktionsvariationer; dessa bör inte porträtteras 
som endimensionella individer, utan som komplexa med mer till sin karaktär än sin 
funktionsvariation. Detta stämmer väl överens med Ayala (1999, ss. 112-113) som framhäver 
vikten av en realistisk skildring av karaktärer med funktionsvariationer. 
 
Intersektionalitet 
I Fröken Europa (2004) råder en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga karaktärer. I boken 
förekommer det ett fåtal karaktärer med en annan etnicitet än svensk. Vidare är karaktärer med 
funktionsvariationer ett icke förekommande. Avsaknaden av mångfald gör den intersektionella 
analysen komplicerad. Det förekommer tre flickor och två pojkar med annan etnicitet än svensk. 
Maryam och Serkan är karaktärer som återkommer i flera kapitel och gör varsina resor i Europa. 
Av dessa två nämns Serkans namn 107 gånger och Maryams 40 gånger. Den fotbollsspelande och 
högljudde Serkan har fått betydligt större utrymme är Maryam. Detta kan förklaras utifrån Michel 
Foucaults (1980, ss. 96-98) teori om makt vilken innebär att makt ständigt genereras och förskjuts 
i relationer mellan människor och grupper. Om makt likställs med utrymme har Maryam och 
Serkan relativt mycket makt eftersom deras deltagande påverkar bokens händelseförlopp. Serkans 
betydligt större utrymme står i enlighet med den könsnorm som råder i boken. Maria Hedlin 
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(2010, ss. 23-24) beskriver att föreställningar om olika kategorier ofta stärks av media. I media 
associeras ”invandrarkillen" ofta med problem; han är ”en strulig kille” medan ”invandrartjejen” 
länkas till skötsamhet; hon är ”en duktig tjej som hjälper till jättemycket hemma”. Detta stämmer 
överens med den analyserade boken där Serkan tar mycket plats medan Maryam befinner sig mer 
i bakgrunden och uppfattas som prestationsinriktad och känslosam. Maryam och Serkan tillför 
berättelsen en variation av olika etniciteter och kulturer, denna mångfald är central att diskutera i 
klassrummet. 

8.4 Kompassresan 

Tabell 11. Kvantitativ analys av genus 

I presentationen av den kvantitativa analysen av genus går att utläsa att det förekommer fler 
mansnamn än kvinnonamn i Kompassresan (2009). Mansnamnen motsvarar 72,1 procent av alla 
nämnda namn. Av tabellen framgår att det förekommer nästan tre gånger så många mansnamn 
som kvinnonamn. Dock bör det tas i beaktande att bokens huvudperson är en pojke och att 
förekomsten av hans namn utgör 49,2 procent av det totala antalet nämnda namn. Vidare 
framgår att det förekommer fler manligt kodade substantiv än kvinnliga, dessa motsvarar 69,1 
procent. Exempel på manligt kodade substantiv är kille, man, skeppare och spelman. Därmed råder 
en skev fördelning mellan kvinnor och män. 
 
Kompassresan (2009) är den mest nyskrivna av de fyra analyserade böckerna vilket delvis syns i hur 
respektive kön framställs. Till exempel förekommer en manlig sjuksköterska. Den mest 
framträdande kvinnliga karaktären är jämnårig med huvudpersonen och beskrivs som lika stark, 
smart och självständig som honom. Bokens uppdelning av egenskaper mellan könen följer 
därmed inte Raewyn Connells (2009, s. 86) beskrivning av hur kvinnor antas vara omvårdande, 
lättpåverkade, pratsamma och känslosamma medan män antas vara aggressiva, envisa och 
tystlåtna. Huvudpersonen i boken beskrivs aldrig särskilt detaljerat, men uppfattas som att han 
har nära till sina känslor samt är smart och eftertänksam. Den mest framträdande kvinnliga 
karaktären Zohra upplevs som mer äventyrlig och risktagande än Adam, vilket inte 
överensstämmer med könsnormen om hur män respektive kvinnor antas vara. 
 
Författaren till Kompassresan (2009) visar på en variation i sitt sätt att porträttera karaktärer och har 
undvikit att ge manliga karaktärer endast traditionellt mansdominerade yrken och tvärtom. 
Däremot porträtteras många av de övriga karaktärerna på ett könsstereotypt sätt. Till exempel är 
huvudkaraktärens pappa den mest aktiva av föräldrarna, han bestämmer medan mamman främst 
följer efter honom och ger positiva kommentarer till hans beslut och ageranden. Detta stämmer 
överens med hur Hirdman beskriver kvinnan som underordnad mannen i artikeln Genussystemet - 
reflexioner kring kvinnors sociala underordning (1988). Obalansen mellan hur stor plats respektive kön 
fått i boken samt vilka egenskaper de tillskrivits kan skapa en följemening hos läsaren om att 

Kvinnonamn Mansnamn Kvinnliga substantiv Manliga substantiv

389 1003 279 623
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mannen är norm. Yvonne Hirdmans (1988, s. 51) genusteori där mannen är norm och kvinnan är 
underordnad syns delvis i den analyserade boken, de manliga referenserna är fler och det är 
överlag de manliga karaktärerna som har fått aktiva roller medan kvinnorna oftare nämns i 
förbigående. 

Tabell 12. Kvantitativ analys av etnicitet 

I den kvantitativa analysen av etnicitet framgår att det förekommer två personer med annan 
etnicitet än svensk i Kompassresan (2009). Den mest framträdande kvinnliga karaktären Zohra har 
rötter i både Afghanistan och Sverige. Vid två tillfällen beskrivs hur hon pratar i telefon på ett 
språk som huvudpersonen Adam inte förstår. Zohra berättar också för Adam om sin pappa som 
kommer från Afghanistan och sin mamma som kommer från Sverige. Pappan själv förekommer 
vid ytterligare ett tillfälle, även där nämns att han är från Afghanistan. Sättet som dessa karaktärer 
beskrivs på får dem att framstå som en självklar del i det svenska samhället. Barnlitteratur med en 
representation av mångfald har positiva effekter på läsarens karaktär och är av stor vikt för att 
lära sig om sin plats i världen (Kristanti, 2016, s. 68). Vidare poängterar Thorson (1985, s. 52) den 
viktiga roll som barnlitteraturen har i att levandegöra främmande kulturer och länder. Zohra och 
hennes pappa pratar två språk, de växlar mellan svenska och dari. Båda språken upplevs vara en 
självklar del i deras vardag och de är öppna med att de är del av två kulturer.  
 
Kompassresan (2009) är en nyare bok jämfört med de andra analyserade verken, vilket delvis 
speglas i hur karaktärerna med annan etnicitet än svensk presenteras. Shu och Samuel (2011, s. 4) 
menar att det läsande barnet genom litteraturen tidigt kan få respekt för samhällets mångfald. 
Detta är något som Zohra och pappans delaktighet i boken kan bidra till. Zohra och hennes 
pappa Khaleds namn utgör 0,9 procent av alla nämnda namn. Detta visar på en skev 
representation av etnicitet jämfört med samhället i stort. Vidare är Hirdmans (1988, s. 51) 
genusteori där en hierarki mellan två kategorier råder och ett särskiljande mellan samma 
kategorier görs tillämpbar på analysen av etnicitet sett till att de inrikesfödda karaktärerna är fler 
och därmed utgör en majoritet. En majoritet styr vad som räknas som norm och eftersom de 
inrikesfödda karaktärerna är fler kan en hierarki påvisas. Något särskiljande mellan inrikes- 
respektive utrikesfödda karaktärer kan dock inte påvisas eftersom karaktärerna beskrivs lika 
detaljerat oavsett härkomst. 
 
Tabell 13. Kvantitativ analys av funktionsvariationer 

I presentationen av den kvantitativa analysen av funktionsvariationer framgår det att en person 
med funktionsvariationer förekommer i boken Kompassresan (2009). Det är en pojke som 
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huvudpersonen Adam först inte tror kan svenska eftersom han inte svarar på tilltal. Sedan börjar 
pojken att teckna med händerna och Adam förstår att han är döv. Pojken med funktionsvariation 
heter Martin och förekommer i ett kapitel där han nämns vid namn 10 gånger. Melissa Leninger 
(2010, s. 594) skriver att om högfungerande elever får möjlighet identifiera sig med karaktärer 
med funktionsvariationer, kan de inse att de har mer gemensamt än de tidigare trott. Eftersom att 
representationen av funktionsvariationer endast består av en bikaraktär, speglar boken inte 
samhället. Vidare kan påpekas att karaktären med funktionshinder inte tillför berättelsen något, 
vilket ytterligare förstärker den skeva bilden av bokens representation av funktionsvariationer. 
Prater (2003, s. 51) menar att en funktion som böcker med en representation av 
funktionsvarierade karaktärer kan fylla är att berättelsen skrivits för att underhålla. Därmed är 
intrigen viktigare för berättelsen än den funktionsvarierade karaktären, som alltså hamnar i 
skymundan. Ayala (1999, s. 112-113) poängterar vikten av att karaktärer med funktionshinder 
porträtteras på ett realistiskt och trovärdigt sätt. Böcker måste visa på den mångfald som finns 
bland alla barn, inte bara de högfungerande. 
 
Intersektionalitet 
I Kompassresan (2009) råder en ojämn fördelning mellan kvinnliga och manliga karaktärer. I boken 
förekommer det ett två karaktärer med en annan etnicitet än svensk. Vidare finns det en karaktär 
med en funktionsvariation. I boken är den vita, heterosexuella, icke-funktionsvarierade, 
medelklassmannen norm vilket står i enlighet med Maria Hedlins (2010, s. 23) beskrivning. En 
reflektion är att alla människor som står utanför denna norm är avvikande. Av de analyserade 
böckerna visar denna bok på störst mångfald trots att boken bevisligen har sina brister. Det 
förekommer en flicka och hennes pappa med rötter i Afghanistan. Flickans pappa är en 
bikaraktär, hans namn utgör 0,01 procent av alla nämnda namn. Något som utmärker karaktären 
Zohra är att hon har en stor roll jämfört med många av de andra kvinnliga karaktärerna som 
beskrivs i boken. En människas utrymme skulle kunna ses som en del av Michel Foucaults (1980, 
ss. 96-98) teori om makt där makt är något som ständigt genereras och förskjuts i relationer 
mellan människor och grupper. Om detta antagande görs har karaktären Zohra makt eftersom 
hon både beskrivs och är aktiv. Zohra har inflytande i berättelsen, värre är det med de andra 
kvinnliga karaktärerna. Maria Hedlin (2010, ss. 23-24) beskriver att ”invandrartjejer” ofta länkas 
till skötsamhet, de är duktiga tjejer som hjälper till mycket hemma. Denna uppfattning finns dock 
inte i den analyserade boken. Zohra är en tjej med utländskt påbrå som upplevs vara både 
äventyrlig och risktagande, hon har en given plats och vågar uttrycka sina åsikter. 

!  36



9. Diskussion 

9.1 Genus 

Skildringen av genus i de analyserade böckerna visar på en ojämn fördelning mellan kvinnor och 
män. Hur denna tar sig uttryck ser olika ut i respektive bok. I böckerna Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige (2017), Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002) och Kompassresan (2009) 
förekommer betydligt fler män än kvinnor. I dessa böcker är drygt 70 procent av alla nämnda 
namn manliga, vidare är drygt 65 procent av alla substantiv manliga. I Fröken Europa (2004) ser 
det något annorlunda ut, där är de nämnda namnen övervägande kvinnliga, dessa motsvarar 54,8 
procent. Vidare råder en mer jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga substantiv där 35,6 
procent är kvinnliga. I Fröken Europa (2004) ligger snedfördelningen i den könsnormativa 
porträtteringen av karaktärerna. Den snedfördelning som råder i de analyserade böckerna kan 
leda till en rad olika följemeningar. Flickors roll och position i samhället kan upplevas som 
mindre viktig än pojkars. Hur kvinnor och män beskrivs i den analyserade litteraturen kan liknas 
med Yvonne Hirdmans (2001, s. 88; 1988, s. 54) genuskontrakt där könsroller ständigt 
reproduceras. För att en förändring av genuskontraktet ska till måste en utveckling av 
kringliggande omständigheter ske, något som gör att det inte längre känns rimligt att följa 
kontraktets paragrafer (Hirdman, 2001, ss. 94-95). Den könsordning som funnits i århundraden 
kommer att upprätthållas om genuskontraktet ständigt fortsätter att reproduceras i litteraturen 
såväl som i samhället. 
 
I tre av de fyra analyserade böckerna är huvudpersonen en pojke; det är bara i Fröken Europa 
(2004) som det är en flicka. Man skulle kunna tro att huvudpersonens kön är en avgörande faktor 
för den procentuella frekvensen av kvinno- respektive mansnamn. Om huvudpersonen är en 
pojke skulle således frekvensen av mansnamn vara hög. I Fröken Europa (2004) är det inte 
huvudpersonen Kristins namn som gör att frekvensen kvinnonamn ökar. Istället är det läraren 
Evas namn som upptar det största utrymmet med en frekvens på 29,7 procent mot Kristins 0,1 
procent. I Pojken och Tigern - En Sverigesaga (2002) är det inte heller huvudpersonen Pelles namn 
som gör att frekvensen mansnamn ökar, snedfördelningen mellan kvinnor och män kvarstår även 
när Pelles namn har tagits bort. Pelles namn utgör 0,9 procent, medan resterande mansnamn 
utgör 77,2 procent. I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) och Kompassresan (2009) 
kvarstår snedfördelningen även när den procentsats som huvudpersonernas namn utgör tas bort. 
Yvonne Hirdman (2001, s. 5) menar att kvinnans underordning är en generell problematik som 
föreligger i hela världen. Sett till de analyserade böckerna är detta fenomen extra tydligt i Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017), Pojken och Tigern - En Sverigesaga (2002) och Fröken 
Europa (2004). 

9.2 Etnicitet  

Skildringen av etnicitet i de analyserade böckerna visar på en ojämn fördelning mellan karaktärer 
med svensk etnicitet respektive med annan etnicitet än svensk. I böckerna Fröken Europa (2004), 
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Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002) och Kompassresan (2009) förekommer det totalt tio karaktärer 
med en annan etnicitet än svensk. Detta visar på en skev representation jämfört med samhället i 
stort. I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) är det annorlunda, där förekommer ingen 
karaktär med annan etnicitet än svensk. Här bör tas i beaktning att boken är skriven i en annan 
tid, dess originalutgåva utkom år 1907. Enligt Statistiska centralbyrån (2019) har Sverige varit ett 
invandringsland sedan 1930-talet. Detta skulle kunna vara en anledning till bokens avsaknad av 
olika etniciteter. I de tre böcker som har karaktärer med annan etnicitet än svensk varierar det hur 
mycket utrymme de har tilldelats. Av tio karaktärer med annan etnicitet än svensk är det tre som 
faktiskt beskrivs och har en betydande roll. Shu och Samuel (2011, s. 4) menar att en 
representation av olika etniciteter i skönlitteratur är viktig, denna kan vara avgörande för att det 
läsande barnet ska få respekt för den mångfald som finns i samhället. Sernhede (2016, ss. 83-84) 
menar att avsaknaden av olika etniciteter i böcker skulle kunna leda till en följemening om att 
segregering och marginalisering är något ofrånkomligt; invandrarskap har under de senaste åren 
börjat likställas med utanförskap. Detta är något som behöver problematiseras, människors värde 
kan inte avgöras av deras etniska tillhörighet. Vilken position vi har i samhället styrs av flera olika 
kategorier och dimensioner. 

9.3 Funktionsvariationer 

Skildringen av funktionsvariationer i de analyserade böckerna visar på en ojämn representation av 
karaktärer med- respektive utan funktionsvariationer. I böckerna Fröken Europa (2004), Pojken och 
Tigern - en Sverigesaga (2002) och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) förekommer inga 
karaktärer med funktionsvariationer. I Kompassresan (2009) finns en karaktär med en 
funktionsvariation, en pojke som är döv. Han figurerar endast i ett kapitel och tillför inte 
berättelsen något. Bristen på representation i böcker leder till en felaktig spegling av samhället. 
Rafael Lindqvist (2016, s. 166) förklarar att funktionshindrades marginalisering har sin grund i 
sociala strukturer och maktförhållanden i samhället vilka tenderar att exkludera 
funktionshindrade från viktiga sociala sammanhang. Avsaknaden av funktionsvarierade karaktärer 
leder till ett främmandegörande och en exkludering av en stor del av vår befolkning. Matthew & 
Clow (2007, ss. 71-72) poängterar att de vill se en förändring av barnlitteraturens framställande av 
karaktärer med funktionsvariationer. Dessa bör porträtteras som flerdimensionella och komplexa 
individer med mer till sin karaktär än sin funktionsvariation, precis som sina högfungerande 
jämnåriga. 

9.4 Intersektionalitet 

De tre kategorierna genus, etnicitet och funktionsvariationer kombineras aldrig i böckerna. 
Avsaknaden av mångfald gör den intersektionella analysen komplicerad. En människas position i 
samhället avgörs aldrig enbart utifrån dennes kön, etnicitet eller funktionalitet. Det beror på hur 
kombinationen av de intersektionella kategorierna sammanfaller hos individen (de los Reyes & 
Mulinari, 2005, s. 122). De karaktärer som har två sammanfallande kategorier är Zenia från Pojken 
och Tigern - en Sverigesaga (2002), Maryam från Fröken Europa (2004) och Zohra från Kompassresan 
(2009). Alla tre är flickor med annan etnicitet än svensk. Trots sina likheter har de olika 
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bakgrunder, personligheter och förutsättningar. En av flickorna har varit på flykt, en är integrerad 
i det svenska samhället och en är nyanländ till Sverige. Följaktligen kan en människas position 
inte avgöras endast baserat på vilka kategorier denne tillhör. Zenia och Zohra är två starka, 
påhittiga och äventyrliga individer. Deras personligheter skiljer sig mot Maryams, som uppfattas 
vara mer osäker och timid. Procentuellt förekommer deras namn mindre än en procent av 
respektive boks alla nämnda namn. Gemensamt för de tre karaktärerna är att de trots sina olika 
utrymmen tillför berättelserna något. Zenia förekommer endast i ett kapitel där det framgår att 
hon är en flykting som gömmer sig i en kyrka i väntan på svenskt uppehållstillstånd. Hon tillför 
historien en bild av att alla människor i världen inte har en självklar plats. Detta kan leda till ökad 
empati hos elever som arbetar med boken och givande diskussioner i klassrummet. En elev som 
själv varit på flykt och känner igen sig i Zenias historia skulle kunna känna sig inkluderad i bokens 
handling och därmed mindre ensam. Vidare hade Zenias öde med fördel kunnat få mer utrymme 
i boken, det hade kunnat leda till en större förståelse för personer som varit med om hemska 
saker. 

Vidare återkommer karaktären Zohra genom hela Kompassresan (2009), hon uppfattas vara 
integrerad och/eller uppvuxen i det svenska samhället. Zohra visar att hon har en självklar plats i 
det samhälle hon lever i, att det inte spelar någon roll om hon har ett annat ursprung. Detta kan 
leda till klassrumsdiskussioner om att alla har samma rätt att vara med, oavsett kultur eller 
bakgrund. I Fröken Europa (2004) förekommer Maryam i några kapitel, bland annat där hon reser 
till Bosnien. I boken framgår att hon är nyanländ från Iran och pratar väldigt lite svenska. 
Maryam är ny både i Sverige och i klassen, hon tillför historien en bild av den muslimska 
kulturen. Hennes deltagande i berättelsen kan leda till diskussioner med elever om vikten av 
inkludering och om svårigheter med att vara ny. Enligt samhällets normer jämförs kvinnor med 
män, invandrare med svenskar, unga med äldre och homosexuella med heterosexuella. Dessa 
jämförelsers eventuella deskriptiva värde säger dock ingenting om de individer som inräknas i 
respektive kategori (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 25).  
 
Böckerna Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) och Pojken och Tigern - En Sverigesaga 
(2002) innehåller antropomorfa inslag. Antropomorfism innebär inslag av talande djur styrda av 
motiv som liknar människans (Nationalencyklopedin, antropomorfism). Detta är i sin tur ett 
kriterium för texttypen fabel (Nationalencyklopedin, fabel). Helldén (2010, ss. 17-18) beskriver att 
människoliknande djurkaraktärer ibland används i barnböcker för att skapa förståelse för 
komplexa sammanhang så att glappet mellan elevens vardagsspråk och ett mer ämnesspecifikt 
språk minskar. I Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) reser Nils tillsammans med en 
grupp gäss genom vårt avlånga land och på vägen möter de ett stort antal djur av olika arter. 
Talande djur och sagor med en sensmoral är vanliga kännetecken för en fabel 
(Nationalencyklopedin, fabel). Sagan har en tydlig senmoral med budskapet att vara snäll mot sin 
omgivning. Detta är ett tydligt grepp i Selma Lagerlöfs gamla klassiker där djuren har en stor roll. 
Djuren i berättelsen har ett känsloliv som kan likställas med människans, det är detta som får Nils 
att förstå vikten av att vara god. Att arbeta med fabler leder till en rad olika följemeningar, arbetet 
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med den här boken leder till en följemening om att godhet är något som värderas högt. Huruvida 
Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002) är en fabel går att diskutera. Boken innehåller ett typiskt 
drag för texttypen fabel då den har talande djur, däremot har den ingen tydlig sensmoral. Arbetet 
med den här boken leder till en följemening om att vänskap är viktigt och bör värderas högt. 
 
Makten i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017) har huvudpersonen Nils; han är en 
svensk vit man utan funktionsvariationer. Trots sin litenhet efter att han har förvandlats till en 
pyssling, är det till största delen han som styr händelseförloppet i berättelsen. Det är på grund av 
Nils agg och lathet som han förvandlas och det är på grund av den förändring han genomgår till 
en mer sympatisk person som förvandlingen hävs och Nils blir stor igen. En annan karaktär som 
har stort inflytande på berättelsens handling är ledargåsen Akka. På grund av sin ledarroll och 
stora kunskap är det hon som styr flocken och bestämmer färdvägen genom Sverige. Bokens alla 
djurkaraktärer är av olika arter och olika kön, dessa är som tidigare nämnt i stor utsträckning 
skildrade enligt traditionella genusroller. Detta med undantag för ledargåsen Akka, som uppfattas 
vara en driven och omhändertagande ledare. 

I Pojken och Tigern - En Sverigesaga (2002) är det både pojken Pelle och katten Tigern som har makt. 
De gör varsin resa genom Sverige i jakten på varandra och möter många karaktärer på vägen. 
Pojken agerar självsäkert och målmedvetet när han vid berättelsens början bestämmer sig för att 
rymma från sin familj för att leta efter katten som har försvunnit. Sett till identifikationen i boken 
är majoriteten av karaktärerna manliga vilket innebär att kvinnor har osynliggjorts. Kåreland och 
Lindh-Munther (2005, s. 122) menar att flickor antas ha lättare att identifiera sig och relatera till 
manliga karaktärer än tvärtom. Kanske bottnar detta i det som Raewyn Connell (2009, s. 86) 
beskriver som typiska egenskaper för respektive kön; flickor förväntas vara mer intuitiva och 
känslosamma än pojkar. 
 
I Fröken Europa (2004) är det läraren Eva som har makten. Hon är en kvinna med okänd etnicitet 
utan funktionsvariationer. Berättelsen har sin början när skolklassen som läsaren får följa ska 
börja femman och de får en ny lärare vid namn Eva. Hon styr och ställer, sätter upp regler och 
skickar iväg eleverna på resor i Europa; vissa av resorna är rent farliga. Vad gäller identifikationen 
i boken finns det många karaktärer för läsaren att känna igen sig i. Karaktärerna är av olika kön 
och etniciteter, däremot finns inga funktionsvariationer representerade. Läraren Eva har det 
största utrymmet i boken medan utrymmet mellan eleverna är relativt jämt. Det som skiljer är 
som tidigare nämnt hur respektive kön porträtteras. 

Makten i Kompassresan (2009) har pappan vars egenskaper stämmer överens med Maria Hedlins 
(2010, s. 23) beskrivning av den normativa mannen; han är vit, heterosexuell och utan 
funktionsvariation. Han bestämmer färdvägen på sin och sonen Adams resa med husvagn genom 
Sverige. Vidare är karaktären Zohra en stark och självständig flicka som i sitt umgänge med 
huvudpersonen Adam är den som uppfattas ha makten över vad som ska hända. Adam är en 
svensk vit pojke som uppfattas vara en smart och inkännande person. Adams och Zohras 
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personligheter stämmer överens med Kåreland och Lindh-Munthers (2005, ss. 133-134) 
beskrivning av hur många böcker skildrar känslosamma, lugna pojkar som bryter mot 
traditionella könsnormer, medan flickorna skildras som starka och självständiga. Vad gäller 
identifikationen i berättelsen finns det många karaktärer och egenskaper för läsaren att känna 
igen sig i. Boken har en representation av olika kön, etniciteter och funktionsvariationer. 

9.5 Vidare forskning 

Det finns en brist på intersektionell forskning i Sverige. Endast ett fåtal intersektionella studier 
inbegriper skönlitteratur för barn och unga. Denna studies omfång har gjort det svårt att 
undersöka en större mängd böcker. Därför vore det intressant att utöka med fler skönlitterära 
verk i en vidare studie. Detta skulle kunna öka dess reliabilitet och ge en stabilare grund för att 
dra fler underbyggda slutsatser. En fråga vi ställer oss är om det mönster som blivit tydligt i 
denna studie syns även i andra barn- och ungdomsböcker. Därför vore det betydelsefullt att 
applicera samma metod på andra skönlitterära verk. Vidare vore det av intresse att undersöka 
samma böcker utifrån fler kategorier än genus, etnicitet och funktionsvariationer. Detta för att se 
om även andra kategorier sammanfaller hos böckernas karaktärer. 

En annan infallsvinkel med historiskt perspektiv skulle kunna vara att studera böcker ifrån olika 
tider. Detta för att se om de böcker som produceras idag innehåller en större mångfald och 
därmed inkludering. I vår studie framkommer att böckerna sänder ut olika typer av följemeningar. 
Därför vore det gynnsamt med en studie som undersöker huruvida elevers- respektive lärares 
upplevelser av böcker och dess inkludering skiljer sig och i så fall hur. I avsnittet tidigare 
forskning beskrivs införandet av ordet hen i svenska Akademiens ordlista, detta har lett till att 
författare har större möjligheter att skapa könsneutrala berättelser. Till följd av detta vore det av 
intresse med en studie som undersöker huruvida det produceras fler nyskrivna böcker som är 
könsneutrala sedan ordet officiellt blivit en del av det svenska språket. 
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10. Konklusion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur representationen av genus, etnicitet samt personer 
med funktionsvariationer ser ut i fyra vanligt förekommande skönlitterära böcker för barn i 
skolans mellanår. Böckerna som analyserats är ämnesöverskridande i svenska och geografi. 
Titlarna är Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2017), Pojken och Tigern - en Sverigesaga (2002), 
Fröken Europa (2004) och Kompassresan (2009). I denna konklusion kommer svaren på 
frågeställningarna att summeras. 
 
I de analyserade böckerna skildras genus på olika sätt, gemensamt är dock att alla har en skev 
könsfördelning. Denna ser olika ut i respektive bok, antingen är kvinnor underrepresenterade i 
form av kvinnonamn och kvinnliga substantiv eller är så är de mindre aktiva än männen. 
Representationen av karaktärer med annan etnicitet än svensk är undermålig i samtliga böcker, 
denna speglar på intet sätt hur samhället ser ut idag. Det är lättare att ha överseende med denna 
snedfördelning i vissa av böckerna, första utgåvan av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 
(2017) gavs ut under en tid då invandringen till Sverige inte var särskilt utbredd. Därmed kan 
boken anses spegla det dåvarande samhället. Böckerna som är utgivna under detta årtusende bör 
dock spegla dagens mångfald av etniciteter. Vad gäller funktionsvariationer är det endast en av de 
fyra böckerna som har en funktionsvarierad karaktär. Även denna representation är undermålig 
vilket inte ger läsaren en rättvis bild. Böcker som saknar en mångfald som speglar samhället leder 
till ett främmandegörande och en bristande inkludering. Representation i litteraturen har många 
möjligheter, barn tar till sig böckers innehåll på ett sätt som vuxna inte gör; de har en unik 
förmåga att tänka kreativt och vara uppmärksamma (Widholm, 2012, s. 40). Därmed har 
skönlitteraturen en viktig roll i att visa på mångfald för att barn ska få en förståelse för att alla 
människor är olika. 

Med titeln och dikten i början av denna studie vill vi visa att mångfald berikar och utvecklar 
samhället och dess medborgare. Idén om titeln och citatet kom till under läsning om 
intersektionalitet. Det intersektionella perspektivet innebär att ingen människa tillhör endast en 
kategori, människors position i samhället avgörs inte enbart utifrån kön, etnicitet eller 
funktionalitet. Vi positioneras på grund av den kombination av kategorier som sammanfaller hos 
individen (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 122). Detta innebär att var och en är unik såväl som 
att vi kompletterar varandra. De kategorier en människa uppfyller kan aldrig ses som isolerade 
ifrån varandra; vi är mer än vårt kön, vår etnicitet, vår funktionsvariation. Vi har alla 
betydelsefulla egenskaper och perspektiv att bidra med tillika kan vi lära oss av varandra. Ingen 
människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del 
av det hela. Fransisca Kristanti (2016, s. 68) beskriver skönlitteraturens kraft; den lär barn om 
världen och om deras egen plats i den. 

!  42



Källor och litteratur 

Primärkällor 

Bross, Helena (2009). Kompassresan. Stockholm: Sanoma utbildning. 

Gavander, Kerstin (2004). Fröken Europa. Stockholm: Liber AB. 

Lagerlöf, Selma & Norlin, Arne (2017). Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Stockholm: 
Känguru. 

Westman, Lars (2002). Läs med oss: [åk 3], nya Pojken och Tigern: En sverigesaga. (2. uppl. ed.). 
Stockholm: Natur och kultur. 

Sekundärkällor 
Andrae, Marika (2001). Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 

ungdomsböcker 1914-1944. Stockholm: B. Wahlströms förlag. 

Ayala, Emiliano C. (1999). “Poor little things” and “Brave little souls”: The portrayal of  
individuals with disabilities in children's literature. Reading Research and Instruction, 39(1), 
103-117. 

Balldin, Jutta (2006). Kulturell tid och individuella rytmer: Gymnasieelever om tidens pedagogiska villkor. 
Stockholms universitet: Samhällsvetenskapliga fakulteten & Pedagogiska institutionen. 

Bergsten, Staffan (2002). Litteraturvetenskap: en inledning. (2. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

Borén, Gunilla (2001). Hur sjukdom och handikapp avspeglas i barn- och ungdomslitteraturen. 
Ingår i: Borén, Gunilla & Bohlin, Ulla. Fler än du ser: Funktionshinder och handikapp i barn- och 
ungdomslitteraturen. (ss. 9-20). Lund: Bibliotekstjänst. 

Broady, Donald (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala Universitet: 
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. 

Bryman, Alan & Nilsson, Björn (övers.) (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl. ed.). Malmö: 
Liber. 

Colby, Susan A. & Lyon, Anna F. (2004). Heightening awarness about the importance of  using 
multicultural literature. Multicultural education, 11(3), 24–28. 

!  43



Connell, Raewyn; Hjukström, Charlotte & Sörmark, Anna (2009). Om genus. (2. uppl. ed.). 
Göteborg: Daidalos. 

Crenshaw, Kimberlé W. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and 
Violence Against Women of  Color. Stanford Law Review, 1991(43), 1241-1299. 

Dahlstedt, Magnus; Rundqvist, Mikael & Vesterberg, Viktor (2011). Medborgarskap, etnicitet, 
migration. Norrköping: REMESO.; &Norrköping: REMESO. 

Donne, John (1572-1631). Meditation XVII. Ingår i: Devotions upon Emergent Occasions. London: 
Printed for Thomas Iones. 

Farran-Lee, Lydia. Politikerna, litteraturkanon och bildningsdebatten – en tillbakablick. SVT 
Nyheter. Publicerad 2017-11-16. https://www.svt.se/kultur/bok/politikerna-litteraturkanon-
och-bildningsdebatten-en-tillbakablick (hämtad 2019-05-07). 

Foucault, Michel (1980). Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977. New York: 
Pantheon. 

Fylking, Eva (2003). Om läs- och skrivutveckling. Ingår i: Norberg, Ingrid (red.). LÄSlust & 
LÄTTläst. (ss. 26-36). Lund: Bibliotekstjänst. 

Gavander, Kerstin (2014). Världsklass. Stockholm: Liber AB. 

Gibson, James J. (1986). The ecological approach to visual perception. New York: Psychology Press 
Taylor & Francis Group. 

Hallberg, Kristin (1993). Litteraturläsning: Barnboken i undervisningen. Solna: Ekelund. 

Hedlin, Maria (2010). Lilla genushäftet 2.0: Om genus och skolans jämställdhetsmål. Linnéuniversitetet: 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. 

Helldén, Gustav (2010). Vägar till naturvetenskapens värld: Ämneskunskaper i didaktisk belysning (2. 
uppl. ed.). Stockholm: Liber. 

Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988(3), 49-63. 

Hirdman, Yvonne (2001). Genus - om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 

!  44

https://www.svt.se/kultur/bok/politikerna-litteraturkanon-och-bildningsdebatten-en-tillbakablick
https://www.svt.se/kultur/bok/politikerna-litteraturkanon-och-bildningsdebatten-en-tillbakablick
https://www.svt.se/kultur/bok/politikerna-litteraturkanon-och-bildningsdebatten-en-tillbakablick


Ibrahimović, Zlatan & Lagercrantz, David (2011). Jag Är Zlatan Ibrahimović: Min Historia. 
Stockholm: Bonnier. 

Ingemansson, Mary (2010). Det kunde lika gärna ha hänt idag: Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och 
historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna. Göteborg: Makadam förlag. 

Jakobsson, Inga-Lill & Nilsson, Inger (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur 
och kultur. 

Jenkins, Richard (1997). Rethinking ethnicity: Arguments and explorations. London: SAGE. 

Johansson, Annie-Maj & Wickman, Per-Olof  (2013). Selektiva traditioner i grundskolans tidigare 
år: Lärares betoningar av kvalitéer i naturkunskapsundervisningen. Nordina: Nordic Studies in 
Science Education, 9(1), 50-65. 

Johnsson Harrie, Anna (2009). Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga 
förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. Linköpings universitet: Avdelningen för didaktik 
och forskning om pedagogiskt arbete. 

Koss, Melanie D. (2015). Diversity in Contemporary Picturebooks: A Content Analysis. 
Journal of  Children’s Literature, 41(1), 32-42. 

Kristanti, Fransisca (2016). Dignifying Children through Inclusive Children’s Literature. Journal of  
Language and Literature, 16(1), 63-69.  

Kåreland, Lena (2001). Möte med barnboken: Linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur. (2. 
uppl. ed.). Stockholm: Natur och kultur. 

Kåreland, Lena (2005). Inledning. Ingår i: Kåreland, Lena (red.). Modig och stark - eller ligga lågt. 
Skönlitteratur och genus i förskola och skola. (ss. 9-24) Stockholm: Natur och Kultur. 

Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta (2005). (S)könlitteraturen i förskolan. Ingår i: 
Kåreland, Lena (red.). Modig och stark - eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i förskola och skola. (ss. 
113-152) Stockholm: Natur och Kultur. 

Ladberg, Gunilla (2000). Skolans språk och barnets: att undervisa barn från språkliga minoriteter. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lahdenperä, Pirjo (red.) (2011). Forskningscirkel: arena för verksamhetsutveckling i mångfald. 
Mälardalens högskola: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. 

!  45



Larsson, Åsa (2015). Skönlitteratur + SO = sant. Skolvärlden. Publicerad 2015-10-27. https://
skolvarlden.se/artiklar/skonlitteratur-so-sant (hämtad 2019-05-20). 

Leininger, Melissa; Dyches, Tina Taylor; Prater, Mary Anne & Heath, Melissa Allen (2010). 
Newbery award winning books 1975-2009: How do they portray disabilities?. Education and 
Training in Autism and Developmental Disabilities, 45(4), 583-596. 

Lind, Madeleine & Sjöberg, Therese (2018). Rebelltjejer och harhjärtspojkar: En kvalitativ intervjustudie 
om lärares val av skönlitteratur i klassrummet. Uppsala universitet: Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier. 

Lindqvist, Rafael (2016). Funktionshinder. Ingår i: Edling, Christoffer & Liljeros, Fredrik (red.) 
Ett delat samhälle - makt, intersektionalitet och social siktning. (ss. 149–177). Stockholm: Liber. 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars-Åke (2016). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i 
didaktik. (3. uppl. ed.). Umeå: Fundo förlag. 

Lunneblad, Johannes (2006). Förskolan och mångfalden: en etnografisk studie på en förskola i ett 
multietniskt område. Göteborgs universitet: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Lykke, Nina (2003). Intersektionalitet: ett användbart begrepp för genusforskningen. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 24(1), 47-56. 

Lykke, Nina (2005). Nya perspektiv på intersektionalitet: problem och möjligheter. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift, 26(2-3), 7-17. 

Löthagen, Annika & Staaf, Jessica (2009). Skön litteratur: Vägar till läslust och språkutveckling. 
Stockholm: Hallgren & Fallgren. 

Malmgren, Lars-Göran & Nilsson, Jan (1993). Litteraturläsning som lek och allvar: Om Tematisk 
Litteraturundervisning på Mellanstadiet. Lund: Studentlitteratur. 

Matthew, Nicole & Clow, Susan (2007). Putting disabled children in the picture: Promoting 
inclusive children's books and media. International Journal of  Early Childhood, 39(2), 65-78. 

Mlekov, Katarina & Widell, Gill (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?. Lund: 
Studentlitteratur. 

Molloy, Gunilla (2003). Det nödvändiga samtalet. Utbildning & Demokrati, 12(2), 77-91. 

!  46



Mårtensson, Solveig; Wennberg, Gösta & Khon, Clyde F. (1996). Geografi - världens ämne: Om att 
undervisa i geografi. Stockholm: Utbildningsradio. 

Nationalencyklopedin, antropomorfism. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/antropomorfism (hämtad 2019-05-05). 

Nationalencyklopedin, etnicitet. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/
enkel/etnicitet (hämtad 2019-05-17). 

Nationalencyklopedin, fabel. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/
lång/fabel (hämtad 2019-05-05). 

Nationalencyklopedin, funktionsvariation. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/funktionsvariation (hämtad 2019-07-11). 

Nationalencyklopedin, genus. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/
lång/genus (hämtad 2019-04-11). 

Nationalencyklopedin, intersektionalitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/
intersektionalitet (hämtad 2019-04-11). 

Nationalencyklopedin, kvalitativ metod. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/
encyklopedi/lång/kvalitativ-metod (hämtad 2019-03-29). 

Nationalencyklopedin, metod. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/
enkel/metod (hämtad 2019-03-29). 

Nilsson, Magnus (2008). Litteratur, etnicitet och föreställningen om det mångkulturella samhället. 
Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 129(), 270–304. 

Norberg, Ingrid (2003). Pojkars och flickors läsning i dag. Ingår i: Norberg, Ingrid (red.). LÄSlust 
& LÄTTläst. (ss. 60-80). Lund: Bibliotekstjänst. 

Pavlov, Eleonor (2007). Genus i bilderboken - En handledning för förskolan. Helsingborg: Gränslöst 
Genus. 

Prater, Mary Anne (2003). Learning disabilities in children's and adolescent literature: How are 
characters portrayed?. Learning Disability Quarterly, 26(1), 47-62. 

de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet: Kritiska reflektioner över 
(o)jämlikhetens landskap. Malmö: Liber. 

!  47

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropomorfism
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/antropomorfism
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fabel
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fabel
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/funktionsvariation
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/funktionsvariation
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genus
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genus
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/intersektionalitet
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvalitativ-metod
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/metod
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/metod


Roberts, Douglas A. & Östman, Leif  (1998). Problems of  meaning in science curriculum. London: New 
York: Teachers College Press. 

Sernhede, Ove (2016). Etnicitet. Ingår i: Edling, Christoffer & Liljeros, Fredrik (red.). Ett delat 
samhälle - makt, intersektionalitet och social siktning. (ss. 74-96). Stockholm: Liber. 

Shu, Bernadyn K. & Samuel, Francis A. (2011). The value of  multiculturalism in a global village: 
In the context of  teaching children's literature. New England Reading Association Journal, 47(1), 
1-10, 102. 

Skolverket (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2018. (5. 
uppl. ed.). Stockholm: Skolverket. 

Skolöverstyrelsen (1980). Lgr 80: Mål och riktlinjer för grundskolan. Stockholm: Liber 
läromedel / utbildningsförlag. 

Statistiska centralbyrån (2018). Enheten för demografisk analys och jämställdhet. På tal om kvinnor 
och män: Lathund om jämställdhet 2018. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 

Statistiska centralbyrån (2019). Invandring till Sverige. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/ (hämtad 2019-05-05). 

Svenska Akademien (2015). Svenska Akademiens ordlista. (14. uppl. ed.). Stockholm: Norstedts.  

Thorson, Staffan (1985). Invandraren i barnboken: En motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 
1945-1980. Göteborgs universitet: Litteraturvetenskapliga institutionen. 

Toijer-Nilsson, Ying (1978). Berättelser för fria barn: Könsroller i barnboken. Göteborg: Stegeland.  

Vinterek, Monika (2000). Fakta och fiktion i historieundervisningen. Tidskrift för lärarutbildning och 
forskning, 7(4), 11-25. 

Westman, Lars (1993). Läs med oss: [åk 3-4], Pojken och Tigern: Tidsmaskinen. (2. uppl. ed.). 
Stockholm: Natur och kultur. 

Widholm, Annika (2012). Barnlitteraturens betydelse för ungas rättigheter. Ingår i: Kärrholm, 
Sara & Tenngart, Paul (red.). Barnlitteraturens värden och värderingar. (ss. 39-50). Lund: 
Studentlitteratur. 

!  48

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/invandring-till-sverige/


Wikström, Cecilia (2006a). Debattinlägg: "Skapa svensk litteraturkanon". Sydsvenskan. Publicerad 
2006-07-22. https://www.sydsvenskan.se/2006-07-21/skapa-svensk-litteraturkanon (hämtad 
2019-05-07). 

Wikström, Cecilia (2006b). Därför behövs litteraturkanon. Sydsvenskan. Publicerad 2006-07-29. 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-behovs-litteraturkanon_339602.svd (hämtad 
2019-05-07). 

Williams, Anna (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk 
under 1900-talet = [Stars without constellations] : [women and canon formation in 20th century literary 
historiography]. Stockholm: Gidlund. 

!  49

https://www.sydsvenskan.se/2006-07-21/skapa-svensk-litteraturkanon
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-behovs-litteraturkanon_339602.svd


Bilagor 

Bilaga 1. Mall kodningsschema  

Frekvens av förekommande namn samt könskodade substantiv 

Antal karaktärer med annan etnicitet än svensk 

Antal karaktärer med funktionsvariationer 

Kvinnonamn Mansnamn
Kvinnliga 
substantiv

Manliga 
substantiv

Nils Holgerssons underbara 
resa igenom Sverige
Pojken och Tigern - En 
Sverigesaga
Fröken Europa

Kompassresan

Karaktärer med annan etnicitet än svensk

Nils Holgerssons underbara resa igenom Sverige

Pojken och Tigern - En Sverigesaga

Fröken Europa

Kompassresan

Karaktärer med funktionsvariationer

Nils Holgerssons underbara resa igenom Sverige

Pojken och Tigern - En Sverigesaga

Fröken Europa

Kompassresan
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Bilaga 2. Ifyllt kodningsschema 

Frekvens av förekommande namn samt könskodade substantiv 

Antal karaktärer med annan etnicitet än svensk 

Antal karaktärer med funktionsvariationer 

Kvinnonamn Mansnamn
Kvinnliga 
substantiv

Manliga 
substantiv

Nils Holgerssons underbara 
resa igenom Sverige

4 352 150 651

Pojken och Tigern - En 
Sverigesaga

8 57 132 471

Fröken Europa 893 755 90 163

Kompassresan 389 1003 279 693

Karaktärer med annan etnicitet än svensk

Nils Holgerssons underbara resa igenom Sverige 0

Pojken och Tigern - En Sverigesaga 3

Fröken Europa 5

Kompassresan 2

Karaktärer med funktionsvariationer

Nils Holgerssons underbara resa igenom Sverige 0

Pojken och Tigern - En Sverigesaga 0

Fröken Europa 0

Kompassresan 1
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