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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur genus skrivs fram i tre barnböcker om Sune utifrån 

karaktärernas egenskaper, sysslor och platser. Till undersökningen har en kvalitativ metod, 

textanalys, använts. Till grund för analysen ligger Hirdmans (1990, 2001) teori om genus samt 

Nikolajevas (1998) motsatsschema.   

 

De karaktärer vi analyserat förutom Sune är Sunes lillebror Håkan, storasyster Anna och bästa vän 

Sophie. Resultatet av textanalysen visar att Sune är karaktären som besitter flest egenskaper, vilka i 

samtliga böcker kan ses som både maskulina som feminina. Han befinner sig även på både mans- 

och kvinnodominerade platser. Håkan är i första boken en stereotyp med endast ett fåtal maskulina 

egenskaper. Han utvecklas senare genom att tillskrivas en feminin egenskap. Håkan befinner sig 

alltid i neutrala miljöer. Anna besitter i två av tre böcker endast feminina egenskaper. I en bok 

tillskrivs hon en maskulin egenskap. Hon befinner sig alltid i neutrala miljöer. Sophie besitter i 

första boken både maskulina och feminina egenskaper. I den andra och sista boken tillskrivs hon 

endast feminina egenskaper, vilket gör att hon uppfattas som en stereotyp. Oftast befinner hon sig 

i neutrala miljöer men kan även befinna sig på kvinnodominerade platser. Samtliga karaktärer, 

förutom Håkan, utför både stereotypiska samt normbrytande sysslor.  

 

För att peka på studiens didaktiska relevans genomfördes även en enkätundersökning där lärare 

fick svara på hur de använder sig av barnlitteratur för genusarbete i klassrummet. Till denna del 

användes en kvantitativ metod där Eliassons (2006) riktlinjer för en bra enkätundersökning låg till 

grund. Resultatet visade att 59% av de 116 lärare som svarade på undersökningen har använt sig 

av barnlitteratur för att diskutera genusfrågor i klassrummet. 18% av dessa lärare hade använt 

böckerna om Sune för detta ändamål. Några av de fördelar lärarna såg med att använda 

barnlitteratur i relation till genusfrågor var bland annat att barnlitteraturen lyfter frågorna på ett 

konkret och tydligt sätt, utan att vara utpekande. 

 

Nyckelord: pedagogik, genus, barnlitteratur, Sune 
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Inledning 

Att vara uppmärksam på genusmönster och könsroller är något vi som lärarstudenter anser är både 

viktigt och relevant i vårt framtida yrke. I skolan bekantar sig eleverna med barnlitteratur genom 

såväl egen läsning som högläsning. Vid dessa tillfällen är det viktigt att ställa sig frågan vilka 

värderingar som böckerna förmedlar och hur dessa kan påverka barnen. 

 

Utifrån detta har vi valt att analysera tre barnböcker från bokserien om Sune. Den första boken 

om Sune publicerades 1984 och därefter har flertalet böcker givits ut med jämna mellanrum. Trots 

att serien om Sune är relativt gammal är böckerna fortfarande verksamma i många skolor och 

populära bland de yngre barnen. För många är Sune en välkänd karaktär då det även har gjorts 

både en julkalender och flera spelfilmer om honom. Böckerna ligger oss själva varmt om hjärtat 

och var därför ett självklart val när vi skulle välja litteratur till analysen. Något som blev nytt för 

oss var däremot att läsa böckerna med nya glasögon då syftet med läsningen var att göra en 

genusanalys. Redan i inledningen i den första utgåvan om Sune möter Sune normer som beskriver 

hur man som sjuårig pojke bör förhålla sig.  

 

“Sune är sju år och går i första klass. När någon vuxen frågar Sune om han tycker det är roligt att gå i skolan 

svarar han ja. Men om någon kompis frågar svarar han nej! De vuxna vill att småbarn ska tycka om att gå 

i skolan. Men om en kompis frågar kan man ju inte säga att det egentligen är ganska mysigt i klassen, att få 

krama fröken och sitta bredvid Sophie och titta in i hennes blåa ögon. Killarna skulle nog skratta ihjäl sig om 

de visste att Sune tycker om Sophie. Tjejtjusare, skulle de säga.”  

(Olsson & Jacobsson, 1984, s. 7) 

 

Redan här ser man att Sune är väl medveten om att det finns normer som man antingen kan passa 

in i, eller avvika från. I citatet ovan är Sune rädd för att bryta mot normen, då han skulle kunna bli 

retad av sina kompisar. Frågan är om detta mönster kommer fortgå genom berättelsens gång, eller 

om Sune kommer utvecklas som person och våga bryta mot normen. 

 

Vi vill tacka vår handledare Kajsa Bråting som guidat oss genom skrivandet. Vi vill även tacka 

fåraherden i Etiopien som upptäckte kaffet. Vi har inte dansat med får i bergen som du, men vi 

har kunnat genomföra detta arbete med ditt stöd. 
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Bakgrund 

Den svenska forskaren Yvonne Hirdman är den person som lanserat begreppet genus i Sverige. Ett 

av hennes centrala begrepp är genussystemet, vilket bygger på två lagar, könens isärhållande och 

manlig överordning. Hon talar även om genuskontraktet, vilket kan förklara förhållandet mellan 

mannen och kvinnan samt hur de olika könen bör vara. Genuskontraktet är en socialt nedärvd 

överenskommelse som består av formella och informella regler och normer som knyter kvinnor 

och män till olika platser, egenskaper och sysslor (Hirdman, 1990).  

 

Genus är idag ett omdiskuterat ämne på flera håll i samhället. Många har åsikter och tankar om hur 

genuspedagogiken ska utformas i den svenska skolan. Enligt Carp (2012) menar Annika Hjelm, 

som leder myndighetens projekt “genus och ämnesdidaktik”, att skolan måste bli könsneutral 

genom att lärare ska ha samma förväntningar på de båda könen. Carps (2012) diskussion i artikeln 

utgår från resonemanget kring att flickor presterar bättre i skolan än pojkar. Alf Svensson (2013), 

psykolog och författare utgår istället från de biologiska skillnaderna då han belyser problematiken 

kring att pojkar och flickor behandlas olika. Svensson (2013) menar att vi måste sluta försöka göra 

barn könsneutrala. Han menar att de biologiska skillnader som finns mellan könen bör arbetas med 

på ett medvetet sätt genom att låta flickor öva på att tro på sig själva, säga ifrån och komma till 

insikt med att man inte måste vara smal och smart för att duga. Pojkar bör istället öva på att 

kontrollera sin ilska och tro på sig själva utan att behöva trycka ner andra för att hävda sig 

(Svensson, 2013). Genom att arbeta likt detta menar Svensson (2013) att båda könen får samma 

chans i livet. Trots olika synsätt finns det en gemensam nämnare hos de flesta debattörer, att alla, 

oavsett kön, ska få lika chans att lyckas i samhället. Detta är något som även läroplanen belyser. 

 

I läroplanen för grundskolan (2011) kan man under skolans värdegrund och uppdrag läsa om de 

grundläggande värden som ska genomsyra skolan, som exempelvis människors lika värde samt 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolan beskrivs som en plats där män och kvinnor ska ha 

lika rätt och möjligheter. Enligt skollagen och samtliga läroplaner har skolan ett uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster och de som arbetar inom skolan ska ge samtliga elever 

möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån kön 

(Skolverket, 2011).  

 

Som nämnts ovan ska de grundläggande värdena så som exempelvis jämställdhet mellan kvinnor 

och män genomsyra skolan och all undervisning. I läroplanen under det centrala innehållet kan 

man även se att vissa ämnen har detta som kunskapskrav när eleverna går ut årskurs 3. Inom 

samhällsorienterande ämnen kan man läsa att elever i årskurs 1-3 ska arbeta med livsfrågor som 

exempelvis könsroller och jämställdhet. Eleverna ska även få kunskap om de normer och regler 

som finns i elevens livsmiljö. I syftesformuleringen till historieämnet står det även att eleverna ska 

få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. Eleverna 
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ska arbeta med livsfrågor med betydelse för eleven som exempelvis gott och ont, rätt och orätt, 

kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. De ska även få kunskap om normer och regler 

i elevens livsmiljö. I syftesformuleringen till religionskunskap står det att eleven ska reflektera över 

livsfrågor så som kön, jämställdhet samt sin egen identitet. De ska genom undervisningen få 

förståelse för både sitt egna och andras sätt att tänka och leva. Slutligen ska eleverna i svenskämnet 

ges förutsättningar att utveckla sitt språk, sin förståelse för omvärlden samt den egna identiteten i 

mötet med bland annat olika typer av texter (Skolverket, 2011).  

 

I Göteborgs fria tidning (Davidson, 2013) kan man läsa om hur genus återspeglas i barnböcker och 

hur böckerna ofta speglar den aktuella samhällsdebatten. Barn får tidigt en förståelse för vilket kön 

de tillhör och vilka förväntningar de måste leva upp till baserat på könstillhörighet. Det är inte bara 

föräldrar som påverkar och formar barnets könsidentitet, även bilder de ser på tv, i tidningar och 

reklam har en påverkan. Olika medier visar ofta en stereotypisk bild av kvinnan och mannen. 

Davidson (2013) skriver att Kåreland på grund av detta menar att barnlitteraturen är viktig och kan 

fungera som motvikt till alla de stereotypa bilder barnen möter i annan media. Förr fanns det 

övervikt av manliga karaktärer i barnböckerna, men idag ser man att många starka flickor får mer 

utrymme. Enligt Davidson (2013) ser Kåreland detta som ett tecken på medvetenhet och att 

bokutgivningen påverkas av genusdebatten. Dock kan man fortfarande se att schabloner och 

stereotyper lever vidare då exempelvis mjukare pojkar fortfarande är ganska osynliga. Det som idag 

efterfrågas är karaktärer med större komplexitet, som oavsett kön, både kan vara starka, modiga, 

mjuka och omtänksamma (Davidson, 2013).  

 

I skolan möter eleverna skönlitteratur genom såväl egen läsning som högläsning. Som Kåreland 

(2015) skriver är barnboken ett viktigt redskap för att diskutera och arbeta med genusfrågor. 

Litteraturundervisningen i skolan vilar på flera olika styrdokument såsom läroplaner, kursplaner 

och betygskriterier. Svenskämnet inbegriper flera aspekter av språket, som till exempel text och 

läsning (Kåreland, 2015). Bokens påverkan på barnet är något som betonas i skolans läroplaner 

och kursplaner. Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Förutom 

att litteratur kan vara identitetsutvecklande, kan den även fungera som ett redskap för att skapa 

förståelse för andra människor (Kåreland, 2015). 

 

Med utgångspunkt i de omständigheter som beskrivits ovan är det relevant att undersöka hur genus 

framställs i barnlitteratur. I den här studien genomförs en enkätundersökning om barnlitteraturens 

roll för genusarbete i klassrummet för att påvisa studiens didaktiska relevans. Mest tid och utrymme 

tilldelas vår barnlitteraturanalys vilken analyseras genom den kvalitativa metoden textanalys. 

Analysfrågorna har konstruerats utifrån Hirdmans (1990, 2001) teori om genus och 

genuskontraktet samt Nikolajevas (1998) motsatsschema. Analysen görs på tre böcker om Sune 

vilka är författade av Anders Jacobsson och Sören Olsson. 
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Vi har gemensamt ansvarat för studiens samtliga delar. Däremot delade vi upp det yttersta ansvaret 

för varsin bok där Olsson ansvarade för Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) och Hansson 

för Sunes största kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000). 
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Forskningsöversikt 

I följande kapitel redogör vi för tidigare forskning om genus. I underrubrikerna Genus i skolan och 

undervisningen samt Genus i barnlitteraturen presenteras forskning som är relevant för vår studie och 

som ligger till grund för vår analys. Forskningen tar bland annat upp lärares syn på jämställdhet 

och problematik kring begreppet, vidare ges en historisk återblick av hur jämställdhet har 

förändrats och utvecklats över tid inom barnlitteraturen samt hur barn kan påverkas av stereotypisk 

barnlitteratur. 

Genus i skolan och undervisningen 

Edström (2010) har genomfört en studie beträffande jämställdhet i svensk förskolepraktik. Likt vår 

analys är studien genomförd med hjälp av en kvalitativ metod. Edströms (2010) studie bygger på 

intervjuer där pedagoger från tre kommunala grundskolor har deltagit. Resultatet visar att 

jämställdhet inte framställs som starkt kopplat till frågor om makt och könsordning i förskolan. 

Jämställdhetsfrågan i skolan handlar om inflytande och utrymme, vilka är aspekter som inte 

inkluderas i vår analys. De intervjuade pedagogerna menar att dagens jämställdhetsarbete i 

förskolan handlar om att inte göra skillnad på könen. I en av skolorna läggs mycket fokus på att 

motverka att flickor som grupp får mindre utrymme i skolan och samhället. Jämställdhetsarbetet 

som sker i skolan idag kan oftast förklaras inom ramen för en likhetsdiskurs, där pojkar och flickor 

ska behandlas mer lika. Frågan blir huruvida lika innebär att behandlas på exakt samma sätt, på 

liknande sätt eller som unika individer. Även frågan om flickor och pojkar ska ses som grupp, 

individ, eller både och blir viktig inom diskursen. I Edströms (2010) studie framkommer det 

framförallt att man har en syn om att det är flickor som måste ändra på sig och att de inte ska vara 

“för flickaktiga”. Dessa tankar är något som jämställdhetsarbetet verkar utgå ifrån (Edström, 2010). 

Då Edström (2010) endast har intervjuat pedagoger från tre kommunala grundskolor kan resultatet 

dock inte generaliseras, vilket gör att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om fler skolor var 

inkluderade.  

 

En liknande studie har gjorts av Bromseth & Wildow (2007). De har i en fältstudie bland annat 

undersökt hur lärare arbetar med och tänker kring jämställdhet, genus och sexualitet. De fyra 

skolorna som deltog i studien skulle praktisera ett genusperspektiv och arbeta för att bli jämställda 

skolor. Personalen på skolorna delade inte samma förståelse av begreppen jämställdhet, genus och 

sexualitet, vilket många var väl medvetna om. Att begreppen kan tolkas olika kan även leda till att 

man hanterar och förhåller sig till begreppen annorlunda, vilket var något som uppmärksammades 

i vår enkätstudie. I Bromseth & Wildows (2007) studie ansåg vissa pedagoger att det var viktigt att 

alla skulle få skapa sina egna uppfattningar av begreppen utifrån värdegrund och läroplan, medan 

andra tyckte att personalen bör ha en entydig bild av begreppen. Motstridigheten som här beskrivs 

kan innebära att de normer som vissa pedagoger arbetade med att förändra, var samma normer 
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som präglade kollegornas förhållningssätt. I en skola ledde splittringarna till att eleverna under en 

lektion fick lära sig om genusnormer och maktobalans för att under nästkommande lektion mötas 

av den gamla förhärskande normen där man gör skillnad på könen. Alla de faktorer och aspekter 

som i studien analyseras genererar ett resultat där ett mönster kan utläsas. Mönstret presenteras i 

form av tio framgångsfaktorer för att lyckas med genus-och jämställdhetsarbetet i skolan. Bromseth 

& Wildow (2007) belyser här bland annat att lärare ofta hade könsskillnader som utgångspunkt för 

arbetet, vilket kan reproducera och förstärka den maktordning som man är ute efter att förändra. 

Arbetet med kön i skolorna utgick ofta från tvåkönsmodellen, vilken inte problematiserades. Detta 

tankesätt leder till att transidentiteter exkluderas. Istället bör man utgå från en förståelse av 

jämställdhet, genus och sexualitet där den heteronormativa innebörden av kön ifrågasätts. Två av 

skolorna som inkluderades i studien arbetade normkritiskt med hjälp av en “inkluderingsstrategi”, 

vilket innebär att det som inte tillhör normen ska bli mer synligt. En skola arbetade med temat 

kärlek med hjälp av film och litteratur och valde då medvetet att låta dessa medier skildra 

samkönade förhållanden. Den bakomliggande tanken var inte att plocka ut frågan för att göra 

homosexualitet till något konstigt, utan istället visa olika identiteter genom vardagliga exempel. 

Bromseth & Wildow (2007) menar att inkluderingsstrategin är ett bra exempel på genus-och 

jämställdhetsarbete i skolan, men att man även bör inkludera dubbla strategier. Dubbla strategier 

innebär att man även ifrågasätter de normer och maktrelationer som präglar samhället. 

Genus i barnlitteraturen  

Barnbokens utveckling ur ett genusperspektiv 

Eilard (2008) har i en studie analyserat ett 60-tal läroböcker och läseböcker för grundskolan från år 

1962 till 2000-talet. Likt vår analys syftar Eliards (2008) studie till att analysera hur genus 

representeras och konstrueras. Läseböckerna från 1960 ger en bild av familjelivet där mannen 

arbetar och försörjer familjen medan kvinnan tar hand om hem och barn. Barnen målas upp som 

väluppfostrade och man kan se tydliga gränser och hierarkier mellan könen. Könshierarkin blir 

under perioden tydlig när man exempelvis läser om fördelning av ansvarsområden. Under 1970 blir 

den nya jämställdhetsdiskursen synlig. Eilard (2008) beskriver hur en könsneutral flicka och 

“mjukismannen” träder fram i läseböckerna. Konsekvenserna av jämställdheten i detta tidiga skede 

ledde till att alla individer skulle anpassas till den då gällande manliga normen som präglade 

samhället. Flickorna börjar beskrivas som mer självständiga och kvinnorna som mer 

handlingskraftiga. Hierarkierna gällande barn och vuxna som tidigare varit framträdande är inte 

längre lika tydligt. Läseböckerna från 1980 sätter arbetarklassnormen, könsneutralitet och mjuka 

manliga ideal i fokus. Familjen, som tidigare varit ideal, ersätts av parrelationen och det går att se 

en del hybrida genuskonstruktioner i böckerna. År 1990 förändras synen på barnet. Barnet är inte 

längre bärare av plikter utan är endast ett barn utan större ansvar. Eilard (2008) skriver att 

heteronormativa budskap kan ses i läseböckerna. Kvinnorna målas nu upp som starkare och 
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mannen som svagare samtidigt som relationen mellan vuxna och barn blir mer jämlik. En 

jämställdhetsdiskurs som är markant i de nyare böckerna förespråkar en mjuk feminin och en pojkig 

maskulinitet, vilket (Eilard, 2008) ser som en positiv öppning mot framtiden. Om detta bör ses 

som jämställt är dock svårt att avgöra då det inte är helt ovanligt att splittrade tankar kring begreppet 

jämställdhet förekommer (Bromseth & Wildow, 2007). Nutidens läseböcker kan ytligt sett ses som 

jämställda där det kvinnliga könet framstår som starka individer i förhållande till mannen som målas 

upp som mjukare. Kvinnan i berättelsen, som tidigare endast varit en kamrat eller syster till den 

manliga huvudrollen, är nu istället partner till huvudrollen. Kvinnan underordnas inte längre i 

hemmet och mannen verkar ses som hennes förlöjligade slav i hemmet, vilket visar att kvinnans 

status höjs medan mannen förminskas. Slutligen beskriver Eilard (2008) att den heterosexuella 

relationen fortfarande är ett ideal i böckerna. Den jämställdhetsdiskurs som Eilard (2008) menar 

kan urskiljas i de nyare böckerna är i flera situationer även synlig i de resultat som vår undersökning 

påvisar.   

Kvinnor och mäns utrymme i barnboken  

Ett av de områden som undersökts mest beträffande jämställdhet är just barnlitteratur. Den 

amerikanska forskningen dominerar området och därav har flertalet studier (t.ex. Weitzman et al, 

1972; Patt och McBride, 1993; Hamilton et al, 2006) gjorts i USA inom just detta ämnesområde. 

Utredningar av barnböcker från kulturer som liknar USA tenderar dock att få liknande resultat 

angående kvinnors underrepresentation i barnlitteratur. Tillskillnad från vår studie har många 

forskare undersökt vilket utrymme könen tilldelas i barnlitteraturen. I de flesta studier har man 

funnit en underrepresentation av kvinnor sedan man började intressera sig för ämnet. Denna 

underrepresentation har setts som en återspegling av kvinnors betydelse i samhället. Studier har 

visat stora skillnader i antalet män och kvinnor som presenteras i barnböcker. En studie gjord på 

5000 böcker publicerades i USA under förra århundradet (McCabe et al., 2011, p. 209). Utav dessa 

5000 böcker fann man att 3418 innehöll åtminstone en manlig karaktär medan endast 2098 

presenterade minst en kvinnlig karaktär. Däremot har studier som gjorts på böcker som publicerats 

på senare tid visat en uppåtgående trend av kvinnlig representation. De böcker som vanligtvis 

används i skolor och som föräldrar läser för sina barn visade dock fortfarande en 

underrepresentation av kvinnor (Steyer, 2014). Den låga närvaron av flickor i böcker lär både pojkar 

och flickor att flickor inte är lika mycket värda som sina manliga motsvarigheter. Könsfördomar 

som existerar i barnlitteratur har visat sig ge pojkar en känsla av rätt samtidigt som det minskar 

flickors självförtroende. Ett stort antal könsstereotyper kan även hittas i barnlitteratur. Kvinnor är 

mer passiva medan männen är aktiva, men även den traditionella uppdelningen på arbetskraft i 

hemmen är relativt synlig. Könsstereotyper i barnlitteratur kan ha negativ effekt på barns utveckling 

samtidigt som icke-sexistiska böcker kan ge motsatt effekt och därmed påverka till en positiv 

självkänsla och attityd (Steyer, 2014). Hur barn kan påverkas av barnboken vidareutvecklas i 

nästkommande stycke. 
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Barnbokens påverkan på barnet  

Änggård (2015) har gjort en studie där hon lät elever skapa sina egna sagoböcker. Eleverna fick 

själva välja fritt vad sagoböckerna skulle handla om. I studien framkom det att alla pojkar valde att 

skriva om karaktärer som på ett eller annat sätt signalerar styrka och kraft, exempelvis dinosaurier, 

drakar, riddare och troll. Flickorna i klassen valde istället att skriva om prinsessor, barbies och 

kärlek. I studien står det beskrivet hur en flicka funderar över vad hon ska skriva om. Flickan 

förväntades välja ett annat tema än pojkarna och fick “barbie” samt “hästar” som förslag från 

pojkarna i klassen och läraren. Sagorna som skrevs i klassen var könsstereotypa. I pojkarnas 

berättelser inkluderades endast manliga aktörer och de tog avstånd från allt kvinnligt. Flickorna 

skrev istället romantiska sagor, vilket var något som verkade reta pojkarna. En slutsats som 

Änggård (2015) drar är att eleverna i klassen inspirerades av och gjorde omtolkningar av de 

könsstereotypa sagor som redan existerar. Dessa sagor delar upp pojkar och flickor i två olika 

separata grupper. Uppdelningen synliggörs tydligt i studien men kan även ses konkret i exempelvis 

leksaksaffärer där leksaker från olika medier placeras i flick-och pojkavdelningar. Änggård (2015) 

menar att berättelser kan användas på kreativa sätt i undervisningen, till exempel genom att formas 

om för nya syften och för att utmana vår syn på genus. 

Forskningsöversiktens relevans i förhållande till vår studie 

Edströms (2010) samt Bromseth & Woldows (2007) studier visar att jämställdhetsarbetet i skolan 

kan förbättras ytterligare. Studierna blir relevanta för vår studie då de visar hur arbetet kring 

jämställdhet och genus ter sig i skolan idag. Ett bakomliggande syfte med vår genusanalys är att 

uppmärksamma barnboken som verktyg för just arbetet kring genus och jämställdhet. Enkätstudien 

visar att arbetssättet är vanligt i årskurserna F-3 och genusanalysen pekar ut många aspekter av 

genus som kan diskuteras utifrån böckerna om Sune och på så vis arbeta med att utveckla skolans 

jämställdhetsarbete. 

 

Eilards (2008) analys är relevant då den likt vår undersökning studerar hur genus representeras i 

läromedel och läseböcker för barn. Genom att inkludera Eilard (2008) i vår forskningsöversikt kan 

vi i diskussionen resonera kring liknanden och skillnader. Både McCabe (2011) och Änggård (2015) 

belyser hur könsstereotypa sagor påverkar och kan påverka barn. Forskningen är relevant för vår 

studie då stereotyper även förekommer i böckerna om Sune och därmed kan påverka eleverna 

negativt om inte innehåller diskuteras. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel behandlas arbetets teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis introduceras 

Hirdmans (1990, 2001) genusteori där genuskontraktet lyfts ut som ett centralt begrepp för vår 

studie. Hennes bok “Genus - om det stabilas föränderliga former” (2001) är den bok som skriven på 

svenska innehåller den mest heltäckande förklaringen av genusbegreppet. Då det är just genus som 

studien analyserar blir Hirdmans (1990, 2001) genusbegrepp samt genuskontrakt viktiga att 

introducera. Anledningen till varför just Hirdmans (1990, 2001) teori och inte någon annans 

inkluderas beror på att hon var den person som introducerat genusbegreppet i Sverige. Därefter 

presenteras Langers (2005) teori om föreställningsvärldar vilket beskriver den textvärld som läsaren 

skapar inom sig själv vid läsning. Slutligen presenteras Rosenblatts (2002) transaktionsteori som 

handlar om hur textens mening skapas i samspelet mellan läsaren och texten. Här introduceras 

även begreppen efferent och estetisk läsning vilka är essentiella för transaktionsteorins innebörd. 

Langers (2005) och Rosenblatts (2002) teorier blir intressanta då vi i diskussionen kan resonera 

kring hur eleverna möjligen kan uppleva och beröras av böckerna om Sune. 

Genus 

Begreppet könsroll handlar om både kvinnor och män och om sociala processer. Könsroller har 

utvecklats genom sociala processer och har spelats av män och kvinnor för att samhället och släktet 

ska överleva (Hirdman, 2001). Könsrollsbegreppets betydelse för de mönster som finns i samhället 

har ifrågasatts då ordet “roll” indikerar att det är något man kan kliva i och ur. Begreppet kan 

dessutom ses som otillräckligt för att beskriva könsskillnader samt hur de uppkommer. Vi kan med 

andra ord inte kliva ur vår könstillhörighet utan blir ständigt bemötta av normer kring kön. 

Begreppet könsroll kan inte heller beskriva den variation som finns inom de olika könen. 

Exempelvis kan en kvinna i Sverige ha mer gemensamt med en man i Sverige än en kvinna i 

Afghanistan (Hirdman, 2001). Könsrollsteorin ger endast utrymme för en manlighet och en 

kvinnlighet,, trots att det finns mängder av sätt att vara kvinna och man på. Alla kvinnor hamnar 

därmed i en kategori och alla män i en annan, trots olikheter inom könen. Detta skapar normativa 

stereotyper som man antingen kan leva upp till eller avvika från. Denna mall menar Hirdman har 

en tydlig funktion, att hålla män utanför och titulera kvinnor resurssvaga egenskaper (Hirdman, 

1990).  Begreppet har tappat makt inom sociologisk forskning, men används ofta i dagligt tal 

(Evertsson, 2013). Begreppet har ersatts av genusbegreppet som enligt Hirdman (2001) istället 

försöker sudda ut den hårda uppdelning som finns mellan könen. 

 

Genus är ett bredare begrepp än “könsroller” och inkluderar inte bara kvinno- och mansroller utan 

kan ses som en djupare förståelse av det kulturella arvet och det sociala systemets betydelse för 

våra mänskliga handlingar. Ordet genus kommer från början ur latinets gen-ere och har fram till 

1980-talet i Sverige endast använts inom språkläran för att beteckna substantiv av olika slag; han, 
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hon, den och det som det gäller. Kvinnoforskare tog sedan ordet från lingvistiken som en 

översättning av det engelska ordet gender. Gender betyder både slag/sort som genus, men det 

betyder även kön (Hirdman, 2001). Det är ett mer komplicerat begrepp än “socialt kön” och kan 

istället förstås som en process som formar individen till det maskulina eller det feminina. Det 

samhälleliga livet präglas av processen och skapar hierarkier och olikheter. Genom att skapa och 

göra olikheter mellan könen formas kvinnan som underlägsen och mannen överlägsen (Hirdman, 

1990). Att fördela världen i olika kategorier är viktigt för människan. Om vi inte kategoriserar något 

som fult finns inte heller något vackert. Utan något stort finns inte något litet. På grund av 

kategoriseringen skapas något som kallas orsakskedjor. En orsakskedja kan förklaras genom att 

sort A (mannen) måste vara på plats A, göra sak A och även ha A-egenskaper (Hirdman, 1990). 

Förhållandet mellan A och B (mannen och kvinnan) kan förklaras med hjälp av begreppet 

genuskontrakt. 

 

Genuskontraktet är en osynlig relation och överenskommelse som är socialt nedärvd. 

Genuskontraktet består av de formella och informella regler och normer som knyter kvinnor och 

män till olika platser, egenskaper och sysslor. Genus och genuskontraktet består av två lagar, 

könens isärhållande och den manliga normens primat (Hirdman, 1990). Könens isärhållande 

handlar om att könen ses som varandras motsatser där pojkar exempelvis beskrivs som busiga och 

flickor som lydiga. Den manliga normens primat innebär att det som anses manligt värderas högre 

än det som anses kvinnligt. Hirdman beskriver det stereotypa genuskontraktet som en kulturell 

nedärvd överenskommelse om könens olika förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Begreppet 

beskriver hur de båda könen bör vara och ringar in det tvång som de båda könen lever under. 

Mannen ska försörja kvinnan och ta hand om henne. Kvinnan målas upp som svagare, hon föder 

barn, har sin plats i hemmet och är underordnad.  

Föreställningsvärldar 

Langer (2005) menar att det finns många fördelar med skönlitterärt arbete i skolan, vilka ofta 

underskattas. Exempelvis kan diskussioner i koppling till skönlitteratur utvidga elevernas förståelse. 

Litteratur kan fungera som ett verktyg som hjälper eleverna att erövra kunskap om både sig själv 

och mänskligheten och elever kan genom skönlitteratur utforska mänsklighetens möjligheter. 

Langer menar att litteracitet, att manipulera det språk och tankar vi använder för att skapa mening 

och uttrycka idéer, leder till en mångfald av sätt att tänka. Den slags litteracitet, som låter eleverna 

utforska texter och sig själva, även utvecklar eleverna som personer (Langer, 2005).  

 

Langer (2005) menar att människor alltid söker efter någon mening i allt som de läser. Langer 

beskriver en föreställningsvärld likt en textvärld som läsaren skapar inom sig själv medan hon eller 

han läser. Textvärlden består av läsarens tidigare erfarenheter och utgår från de tankar och idéer 

det lästa eller upplevda leder till. Langer (2005) menar att föreställningsvärldarna inte endast skapas 
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då man läser litteratur utan även när man ser på film eller samtalar med människor i sin omgivning. 

Föreställningsvärldarna skapas då man söker förståelse i det lästa eller upplevda och utvecklas 

vidare genom reflektion och egna erfarenheter.  

 

Skapandet av föreställningsvärldar sker i fyra faser. Med hjälp av kunskap om faserna kan 

pedagoger hjälpa elever att skapa förståelse kring det lästa eller upplevda. Faserna sker inte i en 

kronologisk ordning utan beror på interaktionen mellan läsaren och exempelvis texten. Grunden 

till skapandet ligger i elevernas tidigare erfarenheter, men även deras lust att lära samt uppfattning 

av lärarens intentioner. Langer (2005) kallar den första fasen “Att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld”. Under den första fasen befinner sig läsaren utanför texten och försöker skapa en 

förståelse för vad den kommer handla om. Den första uppfattningen av texten kan handla om 

exempelvis huvudpersonerna eller den miljön som texten utspelar sig i. När läsaren i denna fas 

möter ny fakta korrigeras föreställningsvärlden. Fas två kallar Langer (2005) “Att vara i och röra sig 

genom en föreställningsvärld”. I denna fas bildar eleven en uppfattning kring vad texten ska handla om, 

vilka huvudpersoner man möter samt vilken miljö man befinner sig i. Eleven använder sig av 

tidigare erfarenheter för att skapa en ytterligare förståelse. Den tredje fasen kallas “Att stiga ut och 

tänka över det man vet” (Langer, 2005). Genom att stiga ur texten kan eleven ta lärdom av det lästa 

och finna inspiration. Den tredje fasen förekommer dock inte vid all läsning av texter, då inte 

samtliga texter bidrar till att eleven påverkas på djupet och finner ny kunskap. Den fjärde och sista 

fasen kallas “Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” (Langer 2005). Inom denna fas drar eleven 

paralleller till tidigare lästa texter för att analysera vad de läst.  

Läsning som transaktion 

Rosenblatt (2002) skriver om två olika sorters läsning, efferent och estetisk. Efferent läsning, den 

icke-litterära läsningen, ses som en praktisk aktivitet och är “främst inriktad på att välja ut och 

analytiskt abstrahera den information eller de idéer eller handlingsdirektiv som kommer att återstå 

sedan läsningen är avklarad” (Rosenblatt, 2002). Efferent läsning kan förklaras som faktasökning 

eller som ett sätt att skaffa en överblick av innehållet i texten. Denna lässtrategi är den som eleverna 

vanligtvis möter i undervisningssammanhang i skolan. Utöver efferent läsning finns något som 

Rosenblatt kallar estetisk läsning, litterär läsning. Vid estetisk läsning fokuserar man på de känslor, 

idéer och upplevelser som texten genererar. I undervisningen inkluderas oftast endast den efferenta 

läsningen. Syftet med den estetiska läsningen menar Rosenblatt (2002) är att läsarens förmåga att 

förstå sig på andra människor vidgas. Rosenblatt (2002) menar att eleverna utöver den efferenta 

läsningen även bör möta den estetiska för att de ska kunna förstärkas av de upplevelser och 

reaktioner som texten erbjuder. Den efferenta och estetiska läsningen bör inte ses som motsatser 

till varandra, utan utgör olika faktorer i transaktionen med texten.  
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Begreppet transaktion kan beskriva vad som händer i mötet med läsaren och texten.  I 

interaktionen påverkas båda parterna och de är mellan dessa som texten och dess symboler får 

mening. En text förekommer med andra ord inte enbart i sin formella form utan måste införlivas 

med hjälp av läsarens egna känslor och upplevelser. I mötet med texten sammanflätas läsarens 

tidigare erfarenheter och egna filosofi vilket skapar en ny text, the poem. Den nya textens mening 

och förståelse formar läsarens tidigare erfarenheter och förväntningar (Rosenblatt, 2002). Mötet 

med texten kan därför uppfattas olika av olika läsare och under olika situationer samt tidpunkter. 

Upplevelsen förklaras alltid vara en unik erfarenhet (Rosenblatt, 2002).  

 

Överlag menar Rosenblatt (2002) att litteraturen bör ses som en viktig källa för att fördjupa elevers 

självförståelse och hjälpa dem att utveckla harmoniska relationer till andra människor. Hon ser en 

koppling mellan litteraturläsning och skolans ansvar för demokratifostran. De outtalade sociala och 

moraliska attityder och värderingar som böcker inkluderar bör uppmärksammas och samtalas om 

i klassrummet för att på så vis etablera en sund människosyn hos eleverna. Läraren har stor 

betydelse för att främja en meningsfull litteraturläsning hos eleverna. För att lyckas krävs det att 

läraren förstår vilka intressen och frågor som intresserar eleverna, för att på så vis kunna välja 

passande litteratur som berör. För att diskutera litteraturen krävs ett tryggt, förtroendefullt och 

öppet klassrumsklimat där eleverna vågar uttrycka den personliga upplevelsen av texten 

(Rosenblatt, 2002). 



 

 18 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur genus skrivs fram i tre barnböcker om Sune sett till karaktärernas 

egenskaper, sysslor och platser. Studien genomförs med Hirdmans (1990, 2001) genusteori som 

teoretisk utgångspunkt. Hirdmans (1990, 2001) genusteori valdes då hon är en av de främsta 

forskarna inom fältet. Genuskontraktet är för oss ett nödvändigt begrepp för att kunna besvara 

frågeställning ett och två. Den metod som ligger till grund för analysen är den kvalitativa metoden 

textanalys. Textanalysen konkretiseras med hjälp av Nikolajevas (1998) motsatsschema beträffande 

manliga och kvinnliga normer samt stereotypa egenskaper. För att påvisa studiens didaktiska 

relevans genomförs en enkätundersökning angående barnlitteratur som redskap för att diskutera 

genusfrågor. Enkäten är utformad utifrån Eliassons (2006) riktlinjer för en bra enkätundersökning. 

 

Utifrån ovanstående syfte har tre frågeställningar formulerats. Dessa har sedan legat till grund för 

vår analys.  

1. Hur framställs genus i böckerna om Sune?  

2. Hur utvecklas karaktärerna mellan första och sista boken om Sune beträffande könsbundna 

egenskaper? 

3. Vad ser lärare för fördelar med att använda barnlitteratur som ett redskap för att diskutera 

genusfrågor i klassrummet? 
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Metod 

Nedan presenteras valda metoder för studiens enkätundersökning samt genusanalys. 

Enkätundersökningen är en kvantitativ undersökning. Dess utformning samt genomförande 

beskrivs nedan. Syftet med undersökningen är att knyta samman genusanalysen med det 

genusarbete och litteraturarbete som sker i praktiken. Enkätundersökningen är en mindre 

undersökning än genusanalysen och kan ses som ett komplement för att belysa den didaktiska 

relevansen. Att enkätundersökningen beskrivs som en mindre undersökning beror på att mindre 

tid lades till denna del. Därefter redogörs de metoder och utgångspunkter som genusanalysen 

grundar sig i. Analysen är kvalitativ och bygger på Hirdmans (1990, 2001) genusteori samt 

Nikolajevas (1998) motsatsschema. Den kvalitativa och kvantitativa metoden fungerar bra 

tillsammans då enkätundersökningen ger oss en överblick och uppfattning om hur stor plats 

exempelvis barnboken får i genusarbetet i skolan medan genusanalysen undersöker ämnet djupare. 

Avslutningsvis diskuteras reliabilitet och validitet i relation till valda metoder. 

Del 1- enkätundersökning 

Kvantitativ metod  

Enkätundersökningen som här presenteras bygger på den kvantitativa metoden. Kvantitativa 

metoder kan förklaras som undersökningar som går att beskriva med siffror. Metoden lämpar sig 

bra för att göra generaliseringar utifrån en mindre grupp, vilket vår enkätundersökning syftar till att 

göra (Eliasson, 2016). Enkät-och intervjuundersökningar är de vanligaste kvantitativa metoderna 

(Eliasson, 2016). Det finns flera tillvägagångssätt för att genomföra en enkätundersökning. Man 

kan exempelvis skicka ut enkäten via post eller sprida enkäten via ett forum på internet, vilket vi 

gjorde. Vilket tillvägagångssätt man väljer kan påverka undersökningens utfall, det vill säga hur 

många som svarar på enkäten. Fördelarna med att sprida enkäten via internet är att det blir billigare 

då inget material behöver tryckas upp samt att deltagarna själva kan bestämma när han eller hon 

vill delta. Nackdelarna med tillvägagångssättet är att chansen för missförstånd ökar samt att 

enkätundersökningar oftare genererar färre svar än intervjuundersökningar. Detta beror på att den 

mänskliga kontakten saknas (Eliasson, 2016). Vi valde ändå att sprida enkäten via internet och är 

tillfredsställda med den svarsfrekvens och respons som vi mottog.  

 

Till enkätundersökningen producerar man ett strukturerat frågeformulär som man därefter riktar 

till ett visst urval människor, i vårt fall lärare verksamma i årskurs F-3. För varje fråga som skapas 

kan man välja hur deltagaren ska svara. Antingen kan frågan vara öppen, vilket betyder att 

deltagaren kan formulera sig fritt, eller så kan frågan vara sluten med ett visst antal svarsalternativ 

(Eliasson, 2016). I föreliggande studies enkätundersökning kan båda sorters frågor urskiljas. 
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Utformning och genomförande  

För att få en bild av lärares tankar och erfarenheter av barnboken som redskap för att arbeta med 

genus i klassrummet har en enkätstudie genomförts. Enkätstudien syftar till att undersöka i vilken 

utsträckning barnlitteraturen används för att diskutera genusfrågor, vilka fördelar lärarna ser med 

detta samt hur böckerna om Sune kommer till användning i klassrummet. Enkätstudien bidrar till 

att genusanalysen blir didaktiskt relevant samt öppnar upp för att diskutera analysens resultat i 

förhållande till grundskolans praktiska genusarbete. Enkätundersökningen kan ses som ett 

komplement till genusanalysen som utforskar det rådande fältet och styrker relevansen av vår 

analys. Resultatet av undersökningen samt dess konsekvenser för vår genusanalys redovisas under 

rubriken Resultatredovisning och analys av enkätundersökning.  

 

När enkäten utformades förhöll vi oss till Eliassons (2006) riktlinjer för en bra enkätundersökning. 

Enkäten ska skrivas med ett vardagligt språk, vilket gör det enklare för deltagarna att besvara 

frågorna, samtidigt som svarsfrekvensen ökar (Eliasson, 2006). Frågorna som ställs ska endast söka 

svar på en fråga i taget och de ska inte vara ledande, det vill säga “lägga ord i mun” på deltagaren. 

Enligt Eliasson (2006) bör man exkludera negationer. Ord som “inte” och “aldrig” är exempel på 

negationer vilka kan öka chansen för missförstånd. Slutligen är längden och strukturen på enkäten 

viktig. Enkäten måste täcka alla variabler men kan inte vara så lång att deltagarna tröttnar (Eliasson, 

2006). Strukturen ska vara tydlig och de enkla och faktainriktade frågorna bör placeras först i 

enkäten. Därutöver bör man göra enkätundersökningen tilltalande för deltagarna genom att berätta 

vad frågorna i enkäten handlar om samt skydda deras identitet (Eliasson, 2006).  

 

Enkäten skapades med hjälp av hemsidan freeonlinesurveys.com och delades därefter på två olika 

forum på facebook för lärare verksamma i årskurs F-3. När enkätundersökningen delades på 

forumen förklarades enkätens innehåll och deltagarna blev upplysta om att de svarar helt anonymt 

på frågorna. Enkäten bestod av följande fyra frågor:  

 

1. Har du använt dig av barnlitteratur i klassrummet för att diskutera/arbeta med genusfrågor? 

2. Om ja, vad ser du för fördel/fördelar med det?  

3. Har någon av böckerna om Sune använts i ditt klassrum?  

4. Om ja, på vilket eller vilka sätt? Flera alternativ kan väljas.  

Svarsalternativ: Högläsning, egen läsning (elever), temaarbete, genusarbete, övrigt. 

 

Den första och tredje frågan i enkäten bestod av slutna frågor som endast kunde besvaras med två 

alternativ, ja eller nej. Den andra frågan var en öppen fråga och besvarades med hjälp av ett 

kommentarsfält. Den sista frågan i undersökningen var en sluten flervalsfråga med fem olika 

svarsalternativ där fler än ett alternativ kunde väljas. Anledningen till att just dessa svarsalternativ 

valdes var för att ta reda på i vilka situationer som eleverna mött böckerna om Sune. Mötet med 
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böckerna blir genom de olika arbetssätten unika vilket gör det intressant för oss att reflektera kring 

olika möjligheter för exempelvis diskussion och bearbetning av böckernas innehåll. Ingen av 

frågorna var obligatorisk att svara på. Metoden diskuteras och en ytterligare reflektion görs under 

rubriken reliabilitet och validitet.  

Del 2- genusanalys 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder kan ses som en motsats till kvantitativa metoder och bygger oftast på 

intervjuer, observationer eller textanalyser som inte utvecklats för att analyseras kvantitativt (Ahrne 

& Svensson, 2004). Den kvalitativa metoden har en lång tradition bakom sig men kan ändå vara 

svår att definiera då den kan se väldigt olika ut. Kvantitativ data är exempelvis antal, vikt och summa 

medan kvalitativa data till exempel är händelser, yttranden, en bild eller en smak. Datan kan 

användas för att studera känslor, upplevelser, intentioner och makt. Den kvalitativa datan, till 

skillnad från den kvantitativa, konstateras istället för att mätas. Man konstaterar vad som finns, hur 

det fungerar och i vilka situationer som det förekommer (Ahrne & Svensson, 2004). Genusanalysen 

som nedan presenteras bygger på just textanalys och djupläsning av tre böcker om Sune.  

 

Val av texter kan beskrivas som sociala miljöer, eller fall, som det ofta benämns inom den klassiska 

kvalitativa forskningen. I den klassiska kvalitativa forskningen väljer man vanligtvis endast ett fall, 

för att på så vis få en ökad inblick samt kontinuitet i undersökningen. Väljer man att inkludera fler 

fall, bör man välja miljöer som liknar varandra så mycket som möjligt (Ahrne & Svensson, 2004). 

I följande genusanalys inkluderas med andra ord tre fall från liknande miljöer, då texterna kommer 

från samma bokserie.  

 

I föregående del presenterades enkätundersökningen som bygger på den kvantitativa metoden. 

Eliasson (2016) menar att det i många fall kan vara en fördel att kombinera den kvantitativa 

metoden med den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden, enkätundersökningen, ger en 

preliminär uppfattning av ämnet samt hur utbredda olika förhållanden är, exempelvis 

barnlitteraturens roll i genusarbetet som sker i klassrummet. Den kvalitativa metoden, 

genusanalysen, undersöker ämnet djupare och närmare (Eliasson, 2016). De olika metoderna täcker 

med andra ord olika infallsvinklar till ämnet genus. Att kombinera två olika metoder likt detta kallas 

för triangulering, vilket kan bidra till en mer fullständig bild av ämnet (Eliasson, 2016). 

 

Urval 

Den barnlitteratur som ingår i analysen är tre böcker om Sune. Att välja fler böcker från samma 

bokserie är något som Ahrne & Svensson (2004) rekommenderar. Genom att inkludera fler böcker 
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inom samma sociala miljö kan man få en ökad inblick och kontinuitet i undersökningen (Ahrne & 

Svensson, 2004). I vårt fall bidrar det även till att vi kan göra en jämförelse över tid för att se vad 

som förändras och vad som förblir detsamma sett till genus. För att göra detta möjligt valde vi att 

i analysen inkludera den första och sista boken i serien, samt en tredje bok från tidpunkten 

däremellan. De böcker som analyseras är “Sagan om Sune” från 1984, “Sunes största kärlekar” från 

2000 och “Sune på bilsemester” från 2014. Samtliga böcker är skrivna av Sören Olsson och Anders 

Jacobsson. Böckerna är inte slumpmässigt utvalda utan valdes för att kunna representera en tidslinje 

från år 1984 till idag.  

 

Olsson och Jacobsson har skrivit över 40 böcker om Sune. Utöver kapitelböckerna har de även 

producerat specialböcker med lektips, e-böcker, ljudböcker, en julkalender, tv-serie, biofilm, 

kokböcker, musiksaga, serietidningar och CD-spel. Författarna är även skapare till andra kända 

karaktärer som exempelvis Bert. Att allting löser sig och att det är tufft att vara kär är två budskap 

som författarna vill att böckerna ska förmedla (Sören & Anders, 2017). 

Presentation av vald barnlitteratur 

Sagan om Sune, 1984 

Sagan om Sune är den första av de 44 böckerna om Sune. I boken får man följa Sune i hans vardag, 

både hemma, i skolan och på fritiden. De olika karaktärerna presenteras allt eftersom de är med i 

boken. Presentationen görs utifrån Sunes synvinkel vilket leder till att hans lillebror Håkan direkt 

målas ut som Sunes dumma lillebror medan storasyster Anna beskrivs som det snälla syskonet. 

Sune själv är tjejtjusare och genom hela boken finns det en röd tråd där Sune beskriver sin kärlek 

Sophie. Varje kapitel har en egen liten handling där klassen bland annat besöker badhuset och 

skriver rättstavningsprov. Utanför skolan får man följa Sune när han bland annat  leker med sina 

vänner, och bråkar med Håkan. Boken utspelar sig under Sunes första år i klass 1. 

Sunes största kärlekar, 2000 

Sunes största kärlekar inleds med att Sune sitter hemma och har hjärnsläpp över vad han ska skriva 

om i skolans tidning. Han har ingen inspiration och är påväg att ge upp när han plötsligt kommer 

på det, han ska såklart skriva om kärlek. Sune vet att det finns olika sorters kärlek, man kan älska 

olika personer och olika saker på olika sätt. I varje kapitel i boken beskriver sedan Sune sin kärlek 

till diverse saker och personer, så som till exempel “Sune älskar Sverige” och “Sune älskar familjen”. 

Genom alla olika kärleksbeskrivningar får han tillslut ihop en text till tidningen, en text som Sune 

är så nöjd med att han är övertygad om att det är det bästa inlägget som någonsin skrivits i 

tidningen. 
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Sune på bilsemester, 2014 

Sune på bilsemester är för närvarande den sista boken i serien om Sune, tillsammans med tre andra 

böcker som publicerades samma år, 2014. Boken handlar om familjen Anderssons bilsemester i 

Europa, med en by belägen i Frankrike som slutdestination. I byn bor Sunes drömtjej, tror han i 

alla fall. I byn ska även en känd konstnär bo som kan göra familjen Andersson rika som troll om 

allt går som planerat. Sune är 11 år i boken och beskrivs som en riktig tjejtjusare som helst av allt 

vill ha alla tjejer. Håkan-bråkan är Sunes busiga lillebror som har väldigt svårt för att sitta still och 

väldigt lätt för att bli uttråkad. Anna är brödernas storasyster, hon är ofta på dåligt humör och 

tycker det mesta är tråkigt. 

Presentation av karaktärer 

De karaktärer som har analyserats i böckerna är Sune, Håkan, Anna och Sophie. Anledningen till 

att nämnda karaktärer inkluderas i analysen är att de är unga. Genom att fokusera på barnen 

analyseras de karaktärer som elever troligtvis främst identifierar sig själva med.  

 

Sune är huvudrollen i böckerna om Sune. Hans fullständiga namn är Karl Sune Rudolf Andersson, 

vilket ofta nämns i böckerna. Sune är son till mamma Karin och pappa Rudolf. Han är i första 

boken 7 år och i senaste boken 11 år gammal. Hans största kärlek är Sophie Blixt, men han tjusar 

gärna på andra tjejer också. Sune är en riktig tjejtjusare. Han är en mjuk person som ofta 

dagdrömmer.  

 

Håkan, eller Håkan-bråkan som han ofta kallas, är Sunes busiga lillebror. Håkan är fyra år yngre än 

Sune och älskar potatis. Sune älskar sin lillebror, men tycker att han är väldigt jobbig.  

 

Anna, är Sunes och Håkans storasyster. Anna är en tonårsflicka som ofta skäms över sina föräldrar 

och tycker det mesta man gör tillsammans med familjen är ganska tråkigt.  

 

Sophie är Sunes bästa vän och största kärlek. Sophie Blixt bor granne med Sune och de har känt 

varandra sen de var små. Hon är mån om hur andra mår och är inte rädd för att säga ifrån. 

Redskap för att analysera litterära personer 

Karaktärsanalys 

Nikolajeva (1998) menar att personer i barnboken kan betraktas som öppna eller slutna. Betraktas 

personen som sluten finner vi all fakta om personen i texten och personen har därmed inget liv 

utanför textens ramar. Om vi istället betraktar personen som öppen tillåts vi gå utanför texten för 

att konstruera personen baserat på egna erfarenheter. Med detta synsätt blir det dock enkelt att 
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tillskriva personen stereotypa egenskaper. När man analyserar karaktärer bör man istället betrakta 

dem som både öppna och slutna, utan att låta något av synsätten ta över (Nikolajeva, 1998). Vi har 

försökt att förhålla oss till detta sätt att betrakta karaktärerna genom att analysera dem som levande 

personer, men utan att tillskriva karaktärerna egenskaper som baseras på egna tolkningar. Genom 

att se på karaktärerna som levande menar vi att analysen blir djupare och mer intressant. 

Huvudpersoner och bipersoner i barnboken kan vara dynamiska eller statiska. En dynamisk 

karaktär förändras under berättelsens gång medan en statisk karaktär inte får utrymme att 

förändras. Nikolajeva (1998) skriver även om platta och runda personer. Platta personer är inte 

särskilt utvecklade i texten och besitter oftast endast en egenskap, som exempelvis god eller ond. 

Om en platt person med ett visst drag representerar en grupp människor kallas personen för 

stereotyp. Genusstereotyper innebär att man som kvinna/man, flicka/pojke, agerar som förväntat 

i förhållande till samhällets normer. Flickor ska vara duktiga och väluppfostrade medan pojkar ska 

vara busiga och äventyrliga (Nikolajeva, 1998). Runda personer besitter till skillnad från platta 

personer fler egenskaper och kan både vara dynamiska och statiska (Nikolajeva, 1998). Platta och 

runda karaktärer är begrepp som inkluderas i följande genusanalys för att beskriva karaktärerna i 

helhet. 

Nikolajevas motsatsschema 

Nikolajeva (1998) har skapat ett motsatsschema som kan fungera som ett hjälpmedel för att 

analysera hur stereotypa personer skildras i barnboken. Motsatsschemat beskriver stereotypa 

egenskaper hos män och kvinnor. Motsatsschemat är i form av en tabell vilken presenteras nedan. 

  

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla Emotionella, milda 

Hårda Lydiga 

Aggressiva Självuppoffrande 

Tävlande Omtänksamma 

Rovgiriga  Omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 
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Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvalitativt Tänker kvalitativt 

Rationella  Intuitiva 

 

 

Genusanalys utifrån Hirdmans genusteori och Nikolajevas motsatsschema 

Analysfrågorna konstruerades utifrån Hirdmans (1990, 2001) teori om genus och genuskontraktet 

som presenterades under rubriken teoretiska utgångspunkter. Som där beskrivs, innebär 

genuskontraktet att det finns formella och informella regler samt normer som knyter kvinnan och 

mannen till olika platser, egenskaper och sysslor (Hirdman, 1990). Att frågorna formulerades 

utifrån genuskontraktet och inte genussystemet beror på att genuskontraktet för oss var mer 

konkret och därmed enklare att omvandla till analysfrågor.  För att analysera vilka stereotypa samt 

avvikande regler och normer som skrivs fram i böckerna om Sune formulerades följande 

analysfrågor: 

 

1. Vilka egenskaper har huvudkaraktärerna i boken? 

2. Vilka sysslor utför huvudkaraktärerna?  

3. Vid vilka platser befinner sig huvudkaraktärerna? 

4. Utmanas det stereotypa genusmönstret? Och i så fall hur? 

 

För att analysera fråga 1 kring huvudkaraktärernas egenskaper tog vi hjälp av Nikolajevas (1998) 

motsatsschema som beskriver manliga och kvinnliga genusstereotyper. Normerna förändras över 

tid, men vi anser att Nikolajevas (1998) motsatsschema ger en bra bild över de normer som 

fortfarande råder i samhället. 

 

När fråga nummer två och tre analyserades utgick vi från exempel hämtade från Hirdmans (2001) 

bok om genus, Nikolajevas (1998) bok “barnbokens byggklossar” samt våra egna tolkningar av kvinno- 

och mansdominerade sysslor och platser. Exempelvis ses köket och hemmet som 

kvinnodominerande platser och där sysslor som matlagning och fostran sker. Den sista frågan, 

rörande huruvida könsstereotyper utmanas eller ej, besvaras med övriga frågors resultat som 

utgångspunkt. 

(Nikolajeva, 1998, 65) 
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Kritisk diskussion angående Nikolajeva och Hirdman  

Då teori till genusanalysen valdes var Hirdmans (1990, 2001) teori om genus ett självklart val då 

det var hon som introducerade begreppet i Sverige på 80-talet. Hennes teori kan ses som en stabil 

grund att stå på då hon utvecklade genusteorin som ett analysredskap. Dock var begreppet i sig för 

stort och omfattande för studien. Istället lades fokus på en bit av helheten, genuskontraktet. 

Begreppet “genuskontraktet” gjorde att analysen blev enklare att genomföra då analysfrågorna 

kunde konkretiseras med hjälp av genuskontraktets beståndsdelar: egenskaper, sysslor och platser. 

Nikolajevas (1998) motsatsschema användes för att ringa in stereotypa egenskaper som skulle 

analyseras utifrån boken. Trots att schemat är cirka 20 år gammalt upplevs egenskaperna som 

fortsatt bundna till båda könen. Schemat underlättade och konkretiserade vår analys, samtidigt som 

det underlättar för läsaren att kunna se karaktärernas utveckling i en tabell med sedda egenskaper 

markerade grönt. En nackdel som finns är det begränsade antalet egenskaper som inkluderas i 

schemat. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om undersökningens pålitlighet. Om undersökningen skulle kunna visa samma 

resultat flera gånger har den hög reliabilitet och vi kan lita på att resultatet stämmer. För att 

säkerställa att undersökningen är reliabel är det viktigt att kontrollera de data som undersökningens 

slutsatser bygger på (Eliasson, 2006). Sett till enkätundersökningen är reliabiliteten hög då frågorna 

som ställs är tydliga och enkla att förstå vilket bidrar till att tolkningsutrymmet är litet för deltagarna. 

Även den höga svarsfrekvensen, 116 svar, bidrar till hög reliabilitet då undersökningen troligtvis 

skulle få ett liknande resultat om den testades igen i samma forum. Skulle undersökningen provas 

i ett annat forum är sannolikheten för samma resultat inte lika självklar, men tänkbart. För att öka 

reliabiliteten ytterligare skulle flera frågor som testar samma variabel kunna inkluderas i enkäten. 

Detta valdes dock bort, då fokus istället låg på att undersökningen skulle vara kortfattad för att fler 

personer skulle ta sig tid till att svara på enkäten. Sett till genusanalysen anses reliabiliteten hög då 

vi båda analyserat och noggrant läst samtliga böcker. Eliasson (2006) menar att det är viktigt att 

noggrant gemensamt gå igenom analysens upplägg om fler än en person genomför 

undersökningen. Att få en samstämmig syn på vilka aspekter som ska analyseras och hur vi 

analyserar aspekterna är något som lagts tid till. Analysfrågorna som har presenterats i detta avsnitt 

gör att läsaren tydligt kan se vilka aspekter som har analyserats, vilket gör att studien kan göras om 

på nytt.  

 

Validitet handlar om hurvida vi mäter det som är tänkt att mäta. För att detta ska vara möjligt krävs 

det en klar frågeställning och att man använder rätt metod. Det är även viktigt att man kontrollerar 

att den information som man samlar in är sann (Eliasson, 2006). Enkätundersökningen som består 

av relativt enkla frågor som inte behöver tolkas av deltagaren, ger oss en överblick om i vilken 
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utsträckning barnboken används i undervisningen för att diskutera genusfrågor samt på vilka sätt 

böckerna om Sune kommer till användning i klassrummet. Något som kan anses problematiskt är 

frågan om den information som enkätundersökningen genererar är sann. Ett tänkbart fall, är att 

andra personer i forumet, som inte är verksamma lärare, besvarar enkäten. Sett till genusanalysen, 

som är en kvalitativ undersökning, kan validiteten öka om resultatet kan generaliseras till fler 

miljöer. Troligtvis kan likheter från resultatet av vår analys även appliceras på fler böcker inom 

samma sociala miljö, det vill säga fler böcker om Sune. Dock kan vi inte säga att resultatet kan 

generaliseras till de övriga böckerna då egna tolkningar inkluderats i analysen. Dock kan validiteten 

likväl anses hög då studiens frågeställningar blir besvarade med hjälp av väl valda metoder och 

analysfrågor. 

 



 

 28 

Resultatredovisning och analys av enkätundersökning 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen där 116 verksamma lärare deltog. Samtliga 

frågor redogörs under en separat underrubrik. Avsnittet avslutas med några sammanfattande 

reflektioner som binder samman enkätundersökningens resultat med vår genusanalys. 

Har du använt dig av barnlitteratur i klassrummet för att diskutera/arbeta 

med genusfrågor?   

Av de 116 verksamma lärarna i årskurs F-3 som deltog i enkätundersökningen hade totalt 59% (68 

stycken) använt sig av barnlitteratur för att diskutera eller arbeta med genusfrågor i klassrummet. 

Om ja, vad ser du för fördelar med det? 

När vi ställde den öppna frågan gällande vilka fördelar som finns med att arbeta med genusfrågor 

med hjälp av barnlitteratur valde 60 stycken lärare att besvara frågan. 15 stycken lärare menar att 

barnlitteraturen är ett bra redskap för genusdiskussioner då ämnet med hjälp av boken 

konkretiseras och tydliggörs. Det leder till att eleverna har lättare att ta ställning och det blir enklare 

att förstå. En lärare formulerar sig likt detta: “Det är något konkret där barnen får en tydlig bild och det är 

lätt att ta ställning för en speciell situation eller roll.” 

 

12 lärare tycker att barnlitteraturen är en bra utgångspunkt för genusfrågor då eleverna enklare kan 

identifiera sig med karaktärerna i böckerna, koppla frågorna till sig själva och sin omvärld. På så vis 

blir diskussionerna mer elevnära och enklare att utföra samt relatera till. En lärare skriver:“Det blir 

en ingång som är gemensam, där alla får uppleva samma sak genom texten. Alla har erfarenhet av det som 

diskuteras.” 

 

Några lärare ser barnlitteraturen som den naturliga ingången till genusdiskussioner. En lärare menar 

att hennes elever redan tidigt märkt hur samhället delar upp och gör skillnad på könen. Genom 

barnlitteraturen lär sig eleverna istället att alla har rätt att vara som de vill och tycka som de vill. I 

undersökningen var det även åtta lärare som använde barnlitteratur för att prata om olikheter. En 

lärare skriver exempelvis:“Ett måste för att skapa acceptans för olikheter och skapa trygga barn som får vara 

som de vill.”  

 

Många poängterade att detta kunde ske på ett avdramatiserat sätt, utan att peka ut någon, med hjälp 

av barnlitteratur. En lärare beskriver det såhär:“Det blir någon annan det handlar om som eleverna ändå 

kan relatera till. Det blir inte så personligt och utpekande.” 
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Övriga fördelar enligt lärarna är att barnlitteraturen kan skapa diskussioner kring alla människors 

lika värde, på ett naturligt sätt väcka elevernas intresse, utmana elevernas stereotypa tankar kring 

kön, bryta det traditionella könsmönstret samt visa på att det finns starka tjejer. 

Har någon av böckerna om Sune använts i ditt klassrum?  

34%, motsvarande 39 lärare hade någon gång använt sig av böckerna om Sune i klassrummet.  

Om ja, på vilka/vilket sätt? (Flera alternativ kan väljas) 

Tabell 1. Böckerna om Sunes användningsområden i klassrummet. 

På ovanstående fråga svarade 44 stycken lärare, vilket betyder att fem lärare som svarade att de inte 

använt böckerna om Sune i klassrummet ändock besvarade den här frågan. Orsaken till detta kan 

bero på att lärare i efterhand exempelvis kom på att elever har läst någon av böckerna på egen hand 

i klassrummet. Resultatet visar att böckerna om Sune har använts på flera olika sätt i klassrummet. 

70% (31 stycken) hade använt en bok om Sune som högläsningsbok. 45% (20 stycken) av lärarna 

lät eleverna läsa böckerna om Sune på egen hand. 5% (2 stycken) hade använt böckerna till 

temaarbete och 18% (8 stycken) till just genusarbete. 2% (en) lärare hade använt böckerna till övrigt 

arbete i klassrummet. 
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Sammanfattning 

59% (68 stycken) av lärarna som deltog i enkätundersökningen hade använt sig av barnlitteratur 

för att diskutera/arbeta med genusfrågor i klassrummet. 60 lärare valde att beskriva vilka fördelar 

de tyckte arbetssättet bidrog med. Många poängterade att barnlitteraturen bidrog med att 

konkretisera ämnet och göra det enklare för elever att identifiera sig och diskutera olikheter på ett 

avdramatiserat sätt. Resultatet visade även att 34%, motsvarande 39 lärare, har använt någon av 

böckerna om Sune i klassrummet. Många lärare hade använt boken som högläsningsbok, men även 

till egen läsning för eleverna samt genusarbete. Utifrån dessa resultat menar vi att studiens 

didaktiska relevans är påvisad. När böckerna används som högläsningsbok skulle  många aspekter 

av genus kunna diskuteras i klassrummet, vilka presenteras i vår genusanalys. Då eleverna läser 

böckerna på egen hand skulle man även kunna reflektera över vilka budskap som boken medför, 

möjlighet till identifiering samt vilka förebilder, stereotyper och normer som eleverna möter. 
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Resultat av genusanalys 

Nedan presenteras resultatet av analysen. Analysen är uppdelad utifrån varje karaktär där en 

sammanställning av samtliga tre böcker redovisas. Karaktärsanalysen är uppdelad i underrubrikerna 

maskulina egenskaper, feminina egenskaper, platser och sysslor, vilka är komponenter av Hirdmans 

(1990) genuskontrakt. De karaktärer som presenteras är Sune, Håkan, Anna och Sophie. Därefter 

följer en analys av normbrytande genusmönster utifrån samtliga böcker.  

Sune  

Tabell 2 nedan visar Sunes egenskaper och utveckling i samtliga böcker. Han är en rund karaktär 

som besitter många egenskaper, både feminina och maskulina. I den första boken, Sagan om Sune 

(Jacobsson & Olsson, 1984), besitter Sune främst maskulina egenskaper, för att i sista boken, Sune 

på bilsemester (Jacobsson & Olsson, 2014), besitta fler feminina än maskulina egenskaper.  

Tabell 2. Sunes påträffade egenskaper utifrån Nikolajevas (1998) motsatsschema. 

Maskulina egenskaper 

Sune är en aktiv karaktär i böckerna och är alltid den person som berättelsernas handlingar kretsar 

kring och som är skaparen till mycket bus. Tabell 2 visar att Sune är aggressiv och våldsam i vissa 

situationer. Dessa egenskaper kommer till uttryck bland annat när han bråkar med sin lillebror men 

även när han leker krig i skolan. I dessa situationer ses Sune som tävlande. Han besitter en 

stereotypisk bild av att det är pojkar som är starka och att flickor är svaga. När Sune en gång blev 

misstagen för att vara en tjej svarade han:“ - Jag är ingen flicka, svarade han argt. Jag är en pojke. För jag 

är stark.” (Olsson & Jacobsson 1984, s. 32). 

 

Sune tycker själv att han är stark och hans höga självförtroende genomsyrar samtliga böcker, vilket 

man kan avläsa i tabell 2. Han bryter mot den omtalade jantelagen, det vill säga den svenska 

mentaliteten som kan sammanfattas med en mening “Du ska inte tro att du är något” (Jantelag, 

Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor

Starka Vackra Starka Vackra Starka Vackra

Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade

Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda

Hårda Lydiga Hårda Lydiga Hårda Lydiga

Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande

Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma

Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla

Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara

Självständiga Beroende Självständiga Beroende Självständiga Beroende

Aktiva Passiva Aktiva Passiva Aktiva Passiva

Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt

Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva
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2017). Detta gör att Sune kan inspirera många unga människor. Han tror på sig själv i nästan alla 

situationer. 

 

“Sune passar också perfekt. Nu kommer det lilla problemet. Han passar perfekt för alla tjejer. Nästan. Hur 

ska han hinna med allihopa? Det är inte lätt, minsann, att vara flickornas riddare och räddare i alla tider. 

Sune är den prins som alla tjejer drömmer om och som kommer och hämtar dem på sin vita springare, alltså 

Håkan. Han tar dem till romantiska ställen och säger romantiska saker till dem. Det är Sune världsmästare 

på.” 

(Olsson & Jacobsson 2000, s. 106).  

 

När det kommer till tjejer tänker Sune kvantitativt. Karl Sune Rudolf Andersson menas nämligen 

vara bärare av en väldigt farlig och smittsam sjukdom, han vill ha alla tjejer som han ser. Den 

smittsamma sjukdomen är en röd tråd genom de två senare böckerna. Sune är en riktig tjejtjusare 

som älskar kärlek och förälskelse. Han har dessutom en tjejvarnare, hans örsnibb. Örsnibben 

dunkar när det finns tjejer i närheten. När örsnibben dunkar vet Sune att det är dags att tjusa på 

tjejer. Han påstår att han blir kär i alla. Sune ser sig själv dock inte som överlägsen tjejerna, vilket 

bryter mot Hirdmans (2001) tankar kring genus och det manliga primatet. Sune är mer än gärna 

tjejernas slav genom att smörja in deras ryggar med solkräm och köpa glass till dem. När Sune 

tänker kvantitativt kan han även uppfattas som känslokall. Han vill helst att alla tjejer i hela världen 

ska bli hans och därmed sätter han sig själv i fokus utan att tänka på vad exempelvis Sophie känner. 

 

Sune uppfattas även som självständig då han exempelvis är duktig på att leka själv. Situationer då 

detta märks är bland annat då Sune leker med gosedjur själv på sitt rum. Han har livlig fantasi och 

han har inga problem med att leva sig in i olika roller. På så sätt behöver han inte alltid ha en vän 

att leka med utan han är lika road av att leka själv. 

Feminina egenskaper  

Man kan i tabell 2 se att Sune även besitter vissa feminina egenskaper. Utifrån Nikolajevas (1998) 

feminina egenskaper kan Sune ses som beroende. Sune är beroende av att någon i hans omgivning 

ska ge honom trygghet. Detta kan vara i form av kramar från hans mamma, fröken eller från Sophie. 

Även Sunes förhållande till tjejer kan ses som ett beroende då han inte kan styra sig själv i deras 

närhet, samtidigt som han skulle vilja ha alla tjejer i världen.  

 

“Sunes ögonbryn vägrar lyssna. De vill ändå flirta med tjejen. De kan inte låta bli. Tjejen stirrar förvånat på 

Sune. 

- Oh la la, säger Sunes mun.” 

(Olsson & Jacobsson 2014, s. 114) 
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Sune är även emotionell. Hans emotionella egenskap synliggörs exempelvis genom att Sune lätt blir 

ledsen när saker inte blir som han tänkt. Han är en känslofylld kille som ständigt tänker på kärlek, 

pussar och drömtjejer. Sune kan dessutom beskrivas som sårbar då han kan känna skuldkänslor 

gentemot sin bror eller Sophie då han betett sig illa. Han blir även sårad när tjejer som han är 

intresserad av inte visar intresse tillbaka.  

 

Sune beskrivs i böckerna som en väldigt omtänksam och omsorgsfull pojke. Han letar efter en fru till 

sin nalle Bertil, älskar sin familj och är en bra vän. Han är även mån om Sophies känslor och vill 

gärna vara henne till lags. Pappa Rudolf beskriver Sune som en osjälvisk vänlig pojke som har ärliga 

avsikter. Han är rättvis och känner empati för sina medmänniskor.  

 

Sune besitter även en aggressionshämmande egenskap. Han är öppensinnad, dömer ingen och vill gärna 

vara alla till lags. Hans aggressionshämmande egenskap blir synlig då hans vänner Salim och Jocke 

börjar bråka om religion och olika trosuppfattningar. Sune dömer då ingen av vännerna, tar ingens 

parti och är mån om att försöka avbryta bråket innan det eskalerar.  

 

“Men precis innan pojkarna ryker ihop i världens slagsmål gör Sune någonting som han skulle gjort för länge 

sedan. Han tar fläskkotletterna och drämmer i skallen på dem. Med stel gräddsås och allt. Jocke och Salim 

blir alldeles chockade. De bara stirrar skräckslagna på den kokande gossen med eldsflammor som sprakar 

från näsborrarna”  

(Olsson & Jacobsson, 2000, s. 54).  

 

Platser 

 

I följande underrubriker med namnet “Platser” analyseras de könsbundna platser som karaktärerna 

befinner sig på. Under rubrikerna “Sysslor” delas karaktärernas sysslor in i stereotypa samt 

normbrytande sysslor. Anledningen till varför inte även platser delas in i stereotypa samt 

normbrytande, beror på att den analyserade informationen i denna del inte är lika stor. 

 

I böckerna om Sune befinner sig Sune sällan på platser som är mans- eller kvinnodominerade. Han 

befinner sig oftast på ställen som exempelvis skolan, hemma eller hos vänner som är vanliga miljöer 

i hans vardag. I Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) befinner han sig på en stereotypisk 

maskulin plats då han tillsammans med endast killarna i klassen leker krig på skolgården. I Sunes 

största kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) kan fotbollsplanen ses som en mansdominerad plats då 

endast Sune och hans killkompisar befinner sig där. Sune är även på king-planen där endast tjejerna 

i klassen leker, vilket då kan ses som en kvinnodominerad plats. 
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Sysslor 

Stereotypa sysslor 

Sune utför i böckerna en del stereotypiska sysslor. I Sagan om Sune (Jacobsson & Olsson, 1984) 

leker han krig och våldsamma lekar med killarna i klassen medan tjejerna ägnar sig åt “lugnare 

aktiviteter”. När klassen är på väg till badhuset är det killarna som bråkar och är högljudda medan 

tjejerna sitter och sjunger och byter bokmärken. Väl framme på badhuset brottas Sune med sina 

killkompisar. Många liknande situationer beskrivs i Sagan om Sune (Jacobsson & Olsson, 1984) och 

Sunes största kärlekar (Jacobsson & Olsson, 2000), vilka kan ses som stereotypiska sysslor då killar 

oftast framstår som mer busiga medan tjejer är duktiga. Situationer likt dessa förekommer mer 

sällan i boken Sune på bilsemester (Jacobsson & Olsson, 2014).  

 

Ytterligare en stereotypisk syssla utspelar sig i Sunes största kärlekar (Jacobsson & Olsson, 2000) när 

Sune är hemma hos Salim och ser på fotboll med hans familj. Där börjar Sune och Salim bråka om 

vilket som är det bästa laget. Båda är väldigt tävlingsinriktade och dåliga förlorare vilket kan ses 

som stereotypiskt för killar. 

 

Sune utför även mycket bus tillsammans med sin lillebror Håkan i böckerna. I Sunes största kärlekar 

(Jacobsson & Olsson, 2000) växlar de exempelvis in pappa Rudolfs tre tusenlappar till mynt och 

köper godis för alla pengarna. I skolan kissar Sune i torkskåpet och ritar på väggarna. Detta kan ses 

som sysslor som man förväntar sig av en ung pojke, men som kanske inte förväntas utföras av en 

flicka. Enligt Nikolajeva (1998) skulle flickan istället förväntas vara lydig.  

 

I Sune på bilsemester (Olsson & Jacobsson, 2014) utför Sune inte lika många sysslor som kan ses som 

kvinnodominerade eller mansdominerade. Dock kan man i första kapitlet läsa att Sune tränat i en 

hel vecka på att vara snäll och artig. Likt Nikolajeva (1998) beskriver är det stereotypiskt att pojkar 

ska vara busiga och tjejer lydiga. Om huvudkaraktären istället hade varit en tjej kanske man skulle 

ha tagit förgivet att hon redan visste hur man var snäll och artig och därmed inte behövde öva på 

dessa egenskaper. 

Normbrytande sysslor 

I samtliga böcker gillar Sune att leka med Sophie. I Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) blir 

han dock retad av en kille i klass tre på grund av detta, vilket kan ses som att Sune utför en 

normbrytande syssla genom att leka med Sophie. Killen i klass tre retar då Sune för han bryter mot 

normen. När Sune leker med Sophie brukar de leka mamma, pappa, barn tillsammans. Leken i sig är 

inte speciellt normbrytande men däremot brukar Sune få lov att vara “hemmapappa” vilket är något 

han inte gillar. Han måste då vara hemma och laga mat, gulla med en docka och byta blöja på 

barnet, vilket bryter mot det stereotypa genuskontraktet som knyter kvinnan till hemmet (Hirdman, 
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1990). Sune tycker att det är det värsta som finns, han vill hellre vara något coolare så som polis 

eller astronaut. I Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) brukar Sune och Sophie även leka något 

som är jättehemligt och som ingen annan får reda på. Sune brukar nämligen leka med dockor och 

Sophie brukar leka med bilar. Den här situationen kan ses som normbrytande då det annars är mer 

vanligt att killar leker med bilar och tjejer leker med dockor. Att leken måste hållas hemlig tyder 

även på att både Sophie och Sune är medvetna om att det inte är “normalt” att leka så som de gör. 

Leken är normbrytande och bägge skulle skämmas om andra fick reda på det. Även i Sunes största 

kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) leker Sune normbrytande lekar, till exempel med gosedjur när 

ingen ser honom, då han själv anser att han är för stor för sådana lekar. 

 

Sune gillar även att skriva dikter, det är något han brukar göra på sommaren. Då sitter han ute på 

altanen, fikar och skriver sina dikter. Det är dock hemligt och inget Sune berättar för sina vänner 

då även det är något som han skäms över. Även denna syssla kan ses som normbrytande då det är 

mer vanligt och allmänt accepterat att flickor skriver dikter. 

 

Vid flera tillfällen i böckerna är Sune rädd för att utföra vissa sysslor, exempelvis bada i okänt 

vatten, hämta en boll på grannens tomt och åka attraktioner på tivoli. Medan Sune är rädd är Sophie 

nästan alltid den modiga. Detta kan ses som normbrytande då mannen enligt Nikolajevas (1998) 

motsatsschema ska vara den starka och skyddande. 

Håkan  

I tabell 3 nedan presenteras Håkans egenskaper och utveckling i samtliga böcker. Håkan kan 

uppfattas som en platt person med endast få tillskrivna egenskaper som nästan uteslutande är 

maskulina. I den första boken, Sagan om Sune (Jacobsson & Olsson, 1984), besitter Håkan endast 

två maskulina egenskaper vilket gör honom till en stereotypisk pojke. I resterande böcker synliggörs 

dock en feminin egenskap, han är omsorgsfull.  

 

Tabell 3. Håkans påträffade egenskaper utifrån Nikolajevas (1998) motsatsschema.  

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor

Starka Vackra Starka Vackra Starka Vackra

Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade

Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda

Hårda Lydiga Hårda Lydiga Hårda Lydiga

Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande

Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma

Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla

Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara

Självständiga Beroende Självständiga Beroende Självständiga Beroende

Aktiva Passiva Aktiva Passiva Aktiva Passiva

Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt

Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva

Sagan om Sune Sunes största kärlekar Sune på bilsemester
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Maskulina egenskaper 

Tabell 3 visar att Håkan beskrivs som våldsam och aggressiv då han ofta bråkar med Sune och utför 

våldsamma handlingar. Han älskar att retas med Sune och har mer än gärna sönder saker och 

skrämmer folk. Sune beskriver Håkan som en elak snorbuse. Till skillnad från Sune hatar Håkan 

kärlek. Han menar att det bara är galningar, idioter och människor som är dumma i huvudet som 

blir kära. En del av Håkans uttalanden kan även ge en bild av att han är känslokall. Citatet nedan 

visar exempelvis på hur Håkan känslokallt uttrycker att tjejer som grupp endast är fula. Samtidigt 

kan citatet påvisa en öppenhet samt en fördomsfri sida hos Håkan, då han eventuellt i framtiden 

ska gifta sig med en kille. 

 

“Håkan tycker inte flickor är vackra. Bara fula. Håkan säger att om tjejerna kommer vara lika fula när 

han blivit stor ska han gifta sig med en kille”. 

(Olsson & Jacobsson, 2000, s. 60). 

 

Håkan är även tävlande. När Håkan och familjen är på tivoli tävlar han mot pappa Rudolf och gör 

allt han kan för att vinna. 

Feminina egenskaper 

Som tabell 3 visar besitter inte Håkan några feminina egenskaper i den första boken, Sagan om Sune 

(Olsson & Jacobsson, 1984). Han kan därmed uppfattas som en stereotyp. I Sunes största kärlekar 

(Olsson & Jacobsson, 2000) samt Sune på bilsemester (Olsson & Jacobsson, 2014) kan man dock 

urskilja en feminin egenskap som Håkan besitter. Håkan är omsorgsfull och bryr sig om sina 

familjemedlemmar.“-Ska pappa hamna i fängelse nu? Frågar Håkan oroligt.” (Olsson & Jacobsson, 2014, 

s. 99). 

Platser 

I böckerna om Sune möter man endast Håkan på neutrala platser där både kvinnor och män 

befinner sig. Man kan dock läsa i Sune på bilsemester (Olsson & Jacobsson, 2014) att Håkan inte trivs 

på bröllopet och bröllopsfesten, då hans sysslor inte är accepterade i den miljön. "Tråkiga fisfest, 

muttrar Håkan surt. Man får ju inte ens brottas eller klättra i träd eller ha kul" (Olsson & Jacobsson, 2014, 

s. 24). 

Sysslor 

Stereotypa sysslor 

I samtliga böcker utför Håkan endast stereotypiska sysslor vilka följer genuskontraktet (Hirdman, 

1990). I boken Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) stjäl han saker från Sune och gör sönder 

dem, han biter till exempel av huvudet på en av Sunes Kalle anka-leksaker. 
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I boken Sunes största kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) utför Håkan sådana sysslor som är typiska 

för en busig lillebror. Han stör, retas, slåss, skräms, har sönder saker och försöker skrämma iväg 

Sunes tjejer. Han menar även att killar skulle spy om de fick se Anna bada naken i badhuset. Han 

drar ner Sunes badbyxor inför alla tjejer så Sune får skämmas och ibland retar han Sune så mycket 

att Sune får lust att begå allvarliga kriminella saker mot sin lillebror. 

 

Mönstret fortsätter även i den sista boken Sune på bilsemester (Olsson & Jacobsson, 2014). På 

bröllopet är Håkan jätteuttråkad och han tycker det är helt meningslöst att man ska kasta frön på 

brudparet, han vill istället kasta en tegelsten som symbol för att han vill att de ska skaffa ett hus, 

istället för barn. När familjen går på tivoli blir däremot Håkan glad. Sysslan passar honom bra då 

han är orädd och äventyrlig. 

Normbrytande sysslor 

Håkan utför inga normbrytande sysslor i någon av böckerna. 

Anna 

I tabell 4 presenteras Annas egenskaper samt utveckling i böckerna. Hon är en platt person som 

inte får mycket utrymme. Hon har endast få tillskrivna egenskaper som i första och sista boken 

endast är feminina. I Sunes största kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) tillskrivs hon dock en 

maskulin egenskap, våldsam. 

 

Tabell 4. Annas påträffade egenskaper utifrån Nikolajevas (1998) motsatsschema. 

 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor

Starka Vackra Starka Vackra Starka Vackra

Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade

Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda

Hårda Lydiga Hårda Lydiga Hårda Lydiga

Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande

Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma

Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla

Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara

Självständiga Beroende Självständiga Beroende Självständiga Beroende

Aktiva Passiva Aktiva Passiva Aktiva Passiva

Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt

Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva

Sagan om Sune Sunes största kärlekar Sune på bilsemester
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Maskulina egenskaper 

I Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) och Sune på bilsemester (Olsson & Jacobsson, 2014) kan 

man i tabell 4 se att Anna inte besitter några maskulina egenskaper. I Sunes största kärlekar (Olsson 

& Jacobsson, 2000) kan dock Anna beskrivas som våldsam då hon vid ett tillfälle slår sin lillebror 

Håkan. 

Feminina egenskaper 

Anna framstår i Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) som en omtänksam och omsorgsfull syster. 

Hon är gullig mot sina bröder och låter de sitta i hennes knä medan hon berättar sagor om prinsar, 

prinsessor och troll. I Sunes största kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) samt Sune på bilsemester 

(Olsson & Jacobsson, 2014) beskrivs Anna mest som sur och uttråkad och som en passiv karaktär 

med få egenskaper.“Men orka, suckar Anna och gör en trött min.” (Olsson & Jacobsson, 2014, s. 84). 

Platser 

I de tre böckerna befinner sig inte Anna på några kvinno- eller mansdominerade platser, utan är 

oftast hemma, eller i samma miljöer som sina bröder Sune och Håkan. 

Sysslor 

Stereotypa sysslor 

I Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) beter sig Anna omtänksamt mot sina bröder genom 

att hitta på berättelser för dem. Hon bjuder in sina bröder till berättelseskapandet genom att låta 

dem bestämma namnen på karaktärerna, vilket är något Sune uppskattar mycket. I Sunes största 

kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) solar Anna och Karin på solarium för att bli bruna och snygga. 

Syftet med sysslan, att bli snygg, kan anses stereotypiskt då vacker är en feminin egenskap som Anna 

och mamma Karin indirekt strävar efter att leva upp till. 

Normbrytande sysslor 

Anna slår Håkan när hon tycker att han blir för jobbig, vilket kan ses som normbrytande då det är 

mer vanligt att killar besitter en våldsam egenskap (Nikolajeva, 1989). 

Sophie 

Tabell 5 visar Sophies egenskaper samt utveckling i samtliga böcker. Sophie kan i en av böckerna 

ses som en rund karaktär trots få egenskaper. Hennes runda karaktär blir synlig i Sagan om Sune 

(Olsson & Jacobsson, 1984) där Sophie tillskrivs både maskulina och feminina egenskaper. I Sunes 

största kärlekar (2000) samt i Sune på bilsemester (Olsson & Jacobsson, 2014) besitter Sophie dock 

endast feminina egenskaper, tilldelas mindre utrymme och uppfattas därmed som en platt karaktär. 
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Tabell 5. Sophies påträffade egenskaper utifrån Nikolajevas (1998) motsatsschema.  

Maskulina egenskaper 

Som man kan avläsa i tabell 5 beskrivs Sophie som en självständig och hård tjej i den första boken, 

Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984). Under många stunder är hon Sunes trygghet och finns 

där för Sune när han är rädd. Hon är även självständig och hård då hon vågar säga vad hon tycker 

och står upp för sig själv. Ett exempel på en sådan situation är då hon blir hotad att bli dränkt i 

badhuset av Jyri. Hon svarar då tufft att han kan ju försöka. 

 

“- Vi ska dränka er, hotar Jyri. 

- Försök med det ni, svarar Sophie tufft. 

- Försök med det, du, tänker Sune. För då kommer hjälten Sune, med sina supertuffa badbyxor, och räddar 

Sophie.”  

(Olsson & Jacobsson, 1984, s. 111) 

Feminina egenskaper 

Sophie beskrivs som bländande vacker och söt. Hennes leende får det att kvittra i Sunes mage. I 

tabell 5 kan man se att Sophie i samtliga böcker framstår som omsorgsfull då hon alltid finns där 

för Sune och bryr sig om människor och djur runt omkring henne. Hon stöttar alltid Sune och 

finns vid hans sida då allt känns hopplöst. I Sune på bilsemester (Olsson & Jacobsson, 2014) kan 

Sophie även framstå som emotionell då hon blir ledsen och svartsjuk när Sune vill ha alla tjejer i 

världen. 

Platser 

Allt som oftast befinner sig Sophie i neutrala miljöer där både män och kvinnor vanligtvis vistas, 

exempelvis i skolan, på bussen, i badhuset och på bröllop. Enda gången man möter Sophie på en 

kvinnodominerad plats är i boken Sunes största kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) då endast 

Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor Män/pojkar Kvinnor/flickor

Starka Vackra Starka Vackra Starka Vackra

Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade Våldsamma Aggresionshämmade

Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda Känslokalla Emotionella, milda

Hårda Lydiga Hårda Lydiga Hårda Lydiga

Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande Aggresiva Självuppoffrande

Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma Tävlande Omtänksamma

Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla Rovgiriga Omsorgsfulla

Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara Skyddande Sårbara

Självständiga Beroende Självständiga Beroende Självständiga Beroende

Aktiva Passiva Aktiva Passiva Aktiva Passiva

Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande Analyserande Syntetiserande

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt

Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva Rationella Intutitiva

Sagan om Sune Sunes största kärlekar Sune på bilsemester
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Sophie och hennes tjejkompisar befinner sig på king-planen innan Sune bestämmer sig för att vara 

med. 

Sysslor 

Stereotypa sysslor 

I boken Sunes största kärlekar (Olsson & Jacobsson, 2000) spelar Sophie king på rasten tillsammans 

med tjejerna i klassen. Spelet är inte stereotypiskt för just tjejer men beskrivs i boken som en 

stereotypisk syssla för tjejerna, medan killarna istället väljer att spela fotboll. 

Normbrytande sysslor 

I boken Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) utför Sophie normbrytande sysslor som bryter 

mot genuskontraktet (Hirdman, 1990) då hon i olika situationer beter sig tufft och självständigt. 

Exempelvis vågar hon visa att hon blir arg på Sune när han inte gjorde henne sällskap till skolan. 

Citatet från situationen nedan kan anses normbrytande då Sophie är hård och vågar säga vad hon 

tycker. 

 

“Usch, vad löjligt! säger Sophie. Om du har goddag-goddag-sjukan så har jag minsann inte-prata-med-Sune-

Sjukan. Så det så!”  

(Olsson & Jacobsson, 1984, s. 78) 

Sammanfattning 

Sune är en rund, väl utvecklad karaktär som inte i någon bok kan ses som en stereotypisk pojke. 

Han har istället många varierande egenskaper som både kan beskrivas som maskulina och feminina. 

Han utvecklas från att i första boken besitta flest maskulina egenskaper till att i sista boken besitta 

lika många maskulina som feminina egenskaper. Sune befinner sig endast en gång på en 

kvinnodominerad plats och en gång på en mansdominerad plats. I de flesta fall befinner sig Sune 

på vanliga platser i hans vardag, som exempelvis hemma, hos kompisar eller i skolan. Han kan 

utföra både stereotypiskt maskulina sysslor och normbrytande sysslor. Han bryter genuskontraktet 

då han bryter de regler och normer som knyter mannen till vissa egenskaper, platser och sysslor.  

 

Håkan är i böckerna en platt person med få egenskaper som nästan uteslutande är maskulina. I den 

första boken kan Håkan ses som en stereotypisk pojke då han endast besitter några få maskulina 

egenskaper. I resterande två böcker utvecklas hans karaktär något då han tillskrivs en feminin 

egenskap, omsorgsfull. Håkan befinner sig endast på neutrala platser och utför endast stereotypa 

sysslor. Sett till detta följer Håkan nästan alltid genuskontraktet. 
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Anna är den karaktärer som ges minst utrymme i samtliga böcker. Hon är en platt person med få 

egenskaper. Anna besitter mestadels feminina egenskaper med undantag för den maskulina 

egenskapen våldsam, vilket hon kan uppfattas som i en av böckerna. Hon befinner sig på neutrala 

platser som varken är kvinno- eller mansdominerade. De sysslor Anna utför är stereotypa för 

kvinnor, förutom den gången hon slår Håkan, vilket kan ses som normbrytande. 

 

Sophie går från att vara en rund karaktär med både maskulina och feminina egenskaper i den första 

boken till att endast besitta feminina egenskaper. Detta kan ha ett samband med att hon inte får 

lika mycket utrymme i de andra böckerna. Sophie utför både stereotypa och normbrytande sysslor 

vilket kan höra ihop med att hon umgås så pass mycket med Sune och de tillsammans utför både 

kvinno- och manssysslor. Hon befinner sig mestadels i neutrala miljöer med vissa undantag för på 

skolgården.  

Normbrytande genusmönster 

Utöver ovanstående information om karaktärerna har även en analys angående normbrytande 

genusmönster gjorts. Nedan presenteras resultatet utifrån varje enskild bok. 

Sagan om Sune 

I Sagan om Sune (Olsson & Jacobsson, 1984) kan man inte urskilja fler normbrytande könsroller än 

vad som redan nämnts under rubrikerna normbrytande sysslor vid vardera karaktär. Ett exempel 

på en normbrytande genusmönster är då Sune är hemma hos Sophie och leker:  

 

“Sune och Sophie kan leka med vad som helst, nästan. Sophie leker med Sunes bilar. Sunes leker med Sophies 

dockskåp. Men det är en hemlighet. Om Joakim eller någon annan kille fick reda på det skulle Sune dö av 

skam.”  

(Olsson & Jacobsson, 1984, s. 29) 

Sunes största kärlekar 

Sune har ett gosedjur, björnen Bertil, som han brukar leka med när han är själv. Bertil pratar och 

när Sune var mindre var det Bertil som gjorde alla hyss, inte Sune. I en situation i boken ska Sune 

leta efter en fru till Bertil och går därför in till sin syster och tar en rosa nallebjörn. När Sune 

kommer tillbaka till Bertil visar det sig att den söta lilla rosa björnen också är en kille, Christian. 

Sune säger då till Bertil att Christian likaväl kan bli hans fru och att det inte spelar någon roll. 

Christian är ändå lika söt och snäll som en tjejbjörn. Sune vet nämligen att man kan vara kära i 

varandra trots att man är lika kön. Citatet nedan visar i sig inte på ett normbrytande genusmönster, 

men på en öppenhet för normbrytande sexualiteter. 
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“Det finns killar som är killtjusare och tjejer som är tjejtjusare. Det finns till och med killar och tjejer som 

både är killtjusare och tjejtjusare. Men Sune skulle inte ha tid att tjusa på killar också. Han har fullt upp 

med tjejerna. Han får i så fall vänta tills han blir pensionär.”  

(Olsson & Jacobsson, 2000, s. 46) 

 

“En familj kan bestå av mamma, mamma, barn. Eller det kan vara fem kompisar som bor ihop[....] Ja, det 

finns olika slags familjer.”  

(Olsson & Jacobsson, 2000, s. 56) 

 

Andra normbrytande genusmönster i boken är att pappa Rudolf beskrivs som den person som tar 

hand om barnen medan mamma Karin tar det lugnt. Rudolf är även den som lagar mat då Karin 

är dålig på det. Mamma Karin tjänar mer pengar än Rudolf och är även den som kör bilen, medan 

Rudolf sitter bredvid. Dessa sysslor kan ses som normbrytande då det stereotypa genuskontraktet 

och könsroller utmanas (Hirdman, 1990). Det stereotypa genuskontraktet talar istället för att det är 

mannen som försörjer familjen medan kvinnan är den som lagar mat och tar hand om barnen 

(Hirdman, 1990).  

 

Även Håkan bryter en del mot det heteronormativa könsmönstret då han anser att flickor är fula 

och att han likaväl kan gifta sig med en kille. 

 

“Håkan tycker inte flickor är vackra. Bara fula. Håkan säger att om tjejerna kommer vara lika fula när 

han blivit stor ska han gifta sig med en kille”.  

(Olsson & Jacobsson, 2000, s. 60) 

Sune på bilsemester 

På ett antal ställen i boken kan man se att den stereotypa bilden av kvinnan och mannen utmanas. 

Bland annat i ett samtal mellan Sune och Sophie. De diskuterar gud, himlen och vem som 

egentligen bestämmer där uppe. När Sophie frågar Sune vem han tror bestämmer svarar han att 

han inte har någon aning. Sophie säger att de som alltid bestämmer allt, de smartaste och klokaste, 

även bestämmer uppe i himlen. När Sune frågar vilka det är svarar Sophie att det är tjejerna, förstås.  

 

I boken målas ofta pappa Rudolf upp som den bekymmerstyngda som oroar sig, vilket kan tyda på 

en normbrytande genusmönster då män enligt Nikolajeva (1998) oftare beskrivs som exempelvis 

hårda och känslokalla. Även Sune utmanar den stereotypa bilden av mannen genom att vara 

emotionell, drömma om kärlek, bröllop och vill gifta sig med Sophie. Dock vill inte Sophie gifta 

sig med Sune, vilket är normbrytande då kvinnan enligt motsatschemat är emotionell och beroende. 

Sune bryter även mot de traditionella könsmönstret genom att vara feg, till och med hans lillasyster 

Isabelle är modigare.  
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När familjen Andersson är på bilsemester och ska ta in på ett hotell utspelar sig följande diskussion: 

 

“- Vi tar ett grabbrum och ett tjejrum, föreslår mamma. 

- Då får vi fisa i vårt rum, menar Håkan. 

- Äckel, säger Anna. Varför ska man fisa i rummet bara för att det är ett killrum? 

- Ja, eller hur? Säger mamma. Vi ska väl fisa i vårt rum också!  

- Men äckel, gnälller Anna. Måste vi prata om fisar? Jag vill bara sova.” 

(Olsson & Jacobsson, 2014, s. 100) 

 

Diskussionen synliggör Håkans stereotypa bild av att endast killar kan fisa på rummet samtidigt 

som mamma Karin går emot normen och säger att även de ska fisa på sitt rum. 
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Diskussion 

I följande kapitel diskuteras enkätundersökningen samt analysens resultat utifrån olika perspektiv. 

Inledningsvis diskuteras ämnet i jämförelse med tidigare forskning, diskussionen görs utifrån de 

frågeställningar som legat till grund för studien. Därefter följer en diskussion om relationen mellan 

enkätundersökning och genusanalysen. Slutligen redogörs de brister som enkätstudien och analysen 

riskerar att ha medfört samt en kortare diskussion kring vidare forskning i ämnet. 

Hur framställs genus i böckerna om Sune?  

Om man utgår från tidigare forskning kan både likheter och skillnader diskuteras i relation till 

analysens resultat. Vid en jämförelse med Eilards (2008) genusanalys av ett 60-tal läroböcker och 

läseböcker kan vissa intressanta aspekter lyftas fram. På 90-talet menar Eilard (2008) att kvinnan 

målades upp som starkare och mannen som svagare samt att böckerna innehöll heteronormativa 

budskap. Att kvinnan målas upp som den starka individen är något som även kan urskiljas i 

böckerna om Sune då Sophie i regel är den modiga medan Sune framställs som feg. Det som skiljer 

våra resultat åt är att böckerna om Sune inte innehåller heteronorma budskap och förutsätter 

därmed inte att alla är intresserade av det motsatta könet. Istället inkluderas en öppenhet för 

alternativa sexuella läggningar. I nutidens läroböcker är mannen mjukare medan kvinnan är starkare 

och en partner till huvudrollen istället för att endast beskrivas som en kamrat eller syster (Eilard 

2008). Även dessa slutsatser stämmer överens med resultatet som framgår i vår studie, då Sune är 

en relativt mjuk huvudkaraktär och Sophie hans mer modiga partner.  

 

I böckerna om Sune livnär sig Sune på romantik och det är något han tänker på ständigt. Sune 

bryter därmed den rådande normen som kan urskiljas i Änggårds (2015) resultat. I Änggårds (2015) 

studie där barn fick skriva egna berättelser visade resultatet att pojkar tog avstånd från allt 

romantiskt och att romantik var något som verkade reta dem. Håkan är däremot, till skillnad från 

Sune, inte alls intresserad av kärlek då romantik är något som mest retar, irriterar och skrämmer 

honom. Sett utifrån Änggårds (2015) resultat kan man tänka att pojkar eventuellt har enklare att 

identifiera sig med Håkan än med Sune, trots att Sune är huvudkaraktären.  

 

Karaktärerna i böckerna om Sune utgörs av lika många män som kvinnor, men utrymmet de får i 

böckerna är inte lika stort. Männen tilldelas mer utrymme samt personbeskrivningar medan de 

kvinnliga rollerna tar mindre plats. Vårt resultat samstämmer med det resultat McCabe (2011) visar 

i sin studie, där han ser en underrepresentation av kvinnor i såväl äldre som nyare barnböcker. 

McCabes (2011) menar att underrepresentationen återspeglar kvinnors betydelse i samhället. Att 

kvinnan inte tilldelas lika mycket plats i böckerna skulle kunna förmedla budskap om att det manliga 

könet värderas högre.  
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I vår analys framkommer det att könsrollerna i hemmet går emot det stereotypa genuskontraktet 

(Hirdman, 1990). Mamma Karin är den person som försörjer familjen medan pappa Rudolf tar 

hand om barnen och står för matlagningen vilket är något som Karin är värdelös på. Detta går inte 

bara emot det stereotypa genuskontraktet, det går även emot sammanställningen av Steyers (2014) 

studerade studier. Steyer (2014) menar att ett stort antal könsstereotyper kan hittas i barnlitteratur 

där kvinnor beskrivs som passiva medan männen är aktiva. Även den traditionella uppdelningen 

på arbetskraft i hemmet brukar vara relativt synlig. Karin och Rudolfs karaktärer kan fungera som 

motvikt till många andra föräldrar i barnlitteraturen som enligt vår erfarenhet ofta följer normen. 

De är bra förebilder för både unga och vuxna då de visar att de till åren komna normerna inte ska 

styra könens sysslor. Karin och Rudolfs karaktärer är bra förebilder för både unga och vuxna då de 

visar att normerna i samhället inte ska styra könens sysslor. 

Hur utvecklas karaktärerna mellan första och sista boken om Sune sett till 

könsbundna egenskaper? 

Resultatet angående karaktärernas utveckling är splittrat då alla analyserade karaktärer inte 

utvecklats i samma riktning. Sune utvecklades från att i första boken besitta flest maskulina 

egenskaper till att i sista boken besitta flest feminina egenskaper. Även Håkan utvecklades på ett 

liknande vis. Han gick från att vara en stereotypisk pojke med endast maskulina egenskaper till att 

tillskrivas en feminin egenskap. Detta kan ses som ett tecken på att författarna har blivit mer 

genusmedvetna och tack vare detta velat skapa mer komplexa karaktärer med färre könsbundna 

egenskaper.  

 

Dock har Anna och Sophie inte utvecklats på samma vis som de manliga karaktärerna. Anna 

besitter i första och sista boken inga maskulina egenskaper utan endast ett fåtal feminina egenskaper 

vilket gör att hon kan uppfattas som en stereotyp. I den andra boken tillskrivs Anna en maskulin 

egenskap. Sophie var i första boken en rund karaktär med både feminina och maskulina egenskaper. 

I de andra två böckerna tillskrivs dock Sophie endast feminina egenskaper och kan därför ses som 

en stereotyp. Att de kvinnliga karaktärerna har utvecklats på detta sätt kan bero på att de överlag 

inte fått lika mycket utrymme som de manliga karaktärerna i böckerna. Sophie fick mest utrymme 

i första boken och det är även i denna hon kan beskrivas som en rund karaktär med både maskulina 

och feminina egenskaper. I de andra två böckerna får Sophie mycket mindre utrymme vilket kan 

vara orsaken till att hon går från att vara en rund karaktär till att istället bli en platt karaktär. Anna 

är den karaktär som fått minst utrymme i samtliga böcker vilket även kan vara anledningen till att 

hon inte har utvecklats. Trots att Edströms (2010) studie baseras på riktiga individer och vår studie 

på fiktiva karaktärer kan resonemanget kring könen diskuteras då det är pedagogernas och 

författarnas värderingar som jämförs. Vårt resultat bryter mot vad Edströms (2010) resultat 

angående pedagogers jämställdhetsarbete visar.  Pedagogerna i Edströms (2010) studie har en syn 

att det är flickorna som måste ändra på sig och inte vara “för flickaktiga”. Som nämnt ovan visar 
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vårt resultat istället motsatsen då både pojkarnas och flickornas karaktärer utvecklas till det mer 

feminina 

 

Något som poängterades i bakgrunden till det här arbetet är att Kåreland enligt Davidsson (2013) 

fortfarande anser att mjukare pojkar är ganska osynliga samt att karaktärer med större komplexitet 

oavsett kön efterfrågas. Detta är något som författarna överlag lyckats med sett till huvudkaraktären 

Sune som är en utvecklad, rund karaktär med många skilda egenskaper som både kan klassificeras 

som maskulina och feminina. Sune beskrivs många gånger som en “mjukare pojke” då han 

exempelvis är fegare än vad Sophie är eller då han älskar att sitta i frökens knä och kramas. Sune 

bryter därmed mot den stereotypa manliga normen flertalet gånger och kan ses som den person 

som Kåreland (Davidsson, 2013) annars anser är relativt osynlig i annan litteratur. Även Sophie går 

emot den stereotypa kvinnliga normen i första boken vilket gör att även hon kan beskrivas som en 

karaktär med större komplexitet. 

Vad ser lärare för fördelar med att använda barnlitteratur som ett redskap för 

att diskutera genusfrågor i klassrummet? 

I läroplanen kan man bland annat läsa om att skolan ska vara en plats där båda könen har lika rätt 

och samma möjligheter. I skolan ska eleverna i åk F-3 exempelvis arbeta med livsfrågor, könsroller, 

jämställdhet, normer, regler, identiteter och värderingar. För att samtala om dessa aspekter kan 

barnlitteratur, som böckerna om Sune, fungera som ett redskap för diskussionerna. Att 

barnlitteratur kan fungera som ett redskap för genusfrågor är något som resultatet från 

enkätundersökningen även visar. 59% av deltagande lärare hade arbetat med genusfrågor med hjälp 

av barnlitteratur. Lärarna menar att det är ett konkret hjälpmedel med en gemensam ingång för att 

diskutera genusfrågor utan att någon känner sig utpekad. Därutöver visar resultatet av 

enkätundersökningen även att 18% av de 68 lärarna som använt barnlitteratur för att arbeta med 

genus i klassrummet, har använt sig av just böckerna om Sune för detta ändamål. Den 

bakomliggande orsaken till detta kan bero på det resultat som vår analys visar. I böckerna om Sune 

finns karaktärer med komplexa personligheter bestående av både manliga och feminina egenskaper, 

karaktärer som följer normer, karaktärer som bryter mot normen, stereotyper, könsroller som 

utmanas samt en öppenhet och tolerans för olikheter i stort. På grund av den stora variationen sett 

till karaktärernas egenskaper och sysslor finns många ingångar för att diskutera genus, normer, 

regler, könsroller och värderingar. Eleverna kan dessutom inspireras av starka karaktärer som vågar 

bryta normen och på så vis skaffa sig förebilder. 

 

Att lärare har olika uppfattningar om vad genusbegreppet inbegriper är något som till viss del 

framkom i enkätundersökningen. Lärares olika uppfattningar framkom då lärarna skulle beskriva 

vilka fördelar de såg med att använda barnlitteratur för att diskutera genusfrågor i klassrummet. 

Många lärare var överens om att barnlitteraturen är ett konkret och enkelt tillvägagångssätt som 
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kan användas utan att vara utpekande. Då lärare gav exempel på specifika genusfrågor som med 

fördel kan diskuteras utifrån barnlitteratur skilde sig svaren åt. Alla likas värde, könens olikheter, 

att alla får vara som de vill, stereotyper och traditionella könsmönster är några exempel. Sett till 

detta stämmer vårt resultat in på Bromseth & Wildows (2007) iakttagelse av att lärare har skilda 

uppfattningar kring begreppets innebörd. Att lärare framhäver olika aspekter av genus kan dock bli 

förvirrande för eleverna. 

Enkätundersökningen och genusanalysens relation till varandra 

Vi har genom uppsatsens gång haft en öppenhet kring att sambandet mellan enkätundersökningen 

och genusanalysen inte är helt tydlig. Enkätundersökningens primära uppgift var att styrka 

genusanalysens didaktiska relevans. Enkätundersökningen visade att 59% av de tillfrågade lärarna 

hade använt sig av barnböcker för att diskutera genusfrågor i klassrummet. Några av de fördelar 

som lärarna såg med detta var att böckerna fungerade som en gemensam ingång till samtalen samt 

att det är enkelt för eleverna att identifiera sig och ta ställning. Att 39 stycken av 116 lärare hade 

använt just böckerna om Sune för detta ändamål visar att analysen var relevant och betydelsefull 

att utföra. Vi anser att böckerna är bra böcker för gemensamma samtal då de som ovan nämnt 

innehåller en mängd olika ingångar och aspekter för att diskutera genusfrågor med eleverna. Likt 

Langer (2005) skriver, menar vi att skönlitteratur är viktigt i skolan för att få förståelse för sig själv 

och sina medmänniskor. Böckerna bör diskuteras gemensamt i klassrummet för att skapa en sund 

människosyn hos eleverna (Langer, 2005). Vi menar att både Langers (2005) teori kring 

föreställningsvärldar samt Rosenblatts (2002) transaktionsteori motiverar varför gemensamma 

samtal är viktiga, då de båda teorierna i grund och botten handlar om hur man möter, skapar och 

blir påverkad av texter. Böckerna om Sune skulle kunna påverka eleverna på både positiva och 

negativa sätt då de, som tidigare nämnt, innehåller en mångfald av karaktärer med varierande 

egenskaper. Genom att gemensamt samtala om elevers föreställningsvärldar (Langer, 2005) samt 

“poems” (Rosenblatt, 2002) kan genusmönster synliggöras och diskuteras i relation till elevnära 

frågor såsom jämställdhet. Aspekter i koppling till jämställdhet som med fördel kan diskuteras i 

lägre årskurser utifrån böckerna om Sune är att man får se ut som man vill, leka med vem man vill, 

klä sig som man vill, känna vad man vill och bli kär i vem man vill. 

Brister i vår studie 

Enkätundersökningen resulterade i 116 svar, vilket enligt oss är en relativt god svarsfrekvens för 

att kunna göra en generalisering. Frågorna som lärarna besvarade var tydligt formulerade vilket 

även minimerade utrymmet för egen tolkning. Den brist vi kan se i koppling till 

enkätundersökningen är undersökningens samband med genusanalysen. Enkätundersökningen bör 

ses som en kompletterande undersökning som utfördes med syfte att styrka den didaktiska 

relevansen hos vår primära analys. 
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Sett till genusanalysen kan en brist anses vara att endast tre av ett fyrtiotal böcker har analyserats. 

Resultatet skulle därmed kunna se annorlunda ut om fler böcker inkluderades i analysen. Det 

resultat som uppvisas är dock med stor säkerhet korrekt. Analysens höga reliabilitet beror på att vi 

var två personer som noggrant läste samtliga tre böcker och då studerat samma aspekter för att 

inte råka utelämna viktig information. Däremot utgick vår analys endast från Nikolajevas (1998) 

motsatsschema vilket gjorde att det automatiskt blev ett urval av egenskaper som analyserades. 

Hade vi istället analyserat alla egenskaper, och inte bara de som fanns med i Nikolajevas (1998) 

motsatschema, hade vi förmodligen fått fram ett annorlunda resultat.   

Vidare forskning  

Utöver att analysera maskulina och feminina egenskaper studerades även karaktärernas övriga 

egenskaper, som därmed hamnade utanför Nikolajevas (1998) motsatsschema. Vi valde dock att 

inte inkludera de övriga egenskaperna i analysen för att på så vis kunna fördjupa oss i könsbundna 

egenskaper. Genom att inkludera övriga egenskaper som faller utanför motsatsschemats ramar 

skulle karaktärerna kunna uppfattas som mer komplexa. Exempelvis kan Sune även ses som rädd, 

nyfiken och ärlig, Håkan som uttråkad, Anna som sur och Sophie som ständigt glad med ett leende 

på läpparna. För vidare forskning i samma bokserie skulle exempelvis övriga egenskaper kunna 

analyseras eller fler böcker inkluderas. 
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Konklusion 

Enkätundersökningen visar att det är vanligt att lärare använder barnlitteratur i klassrummet för att 

diskutera genusfrågor. Den visar även att böckerna om Sune har använts just till detta syfte. Då 

karaktärerna i böckerna om Sune analyserades framkom det att de manliga karaktärerna utvecklas 

genom att tillskrivas fler feminina egenskaper, medan de kvinnliga karaktärerna gjorde en regressiv 

utveckling genom att mista deras maskulina egenskaper för att i sista boken endast besitta feminina. 

 

I förhållande till resultatet vill vi här peka ut potentiella diskussionsområden utifrån böckerna om 

Sune som kan användas i klassrummet. Exempelvis kan man diskutera normer och stereotyper för 

att arbeta normkritiskt. I böckerna inkluderas både karaktärer som följer samt bryter mot normen, 

vilket bidrar med konkreta exempel att diskutera utifrån. Håkan är exempelvis en stereotypisk pojke 

i Boken om Sune (Jacobsson & Olsson, 1984) som följer de förväntningar som finns på könet. 

Sune är istället en mer komplex karaktär med fler egenskaper som både är maskulina och feminina. 

Medan Sune är komplex, besitter Håkan främst maskulina egenskaper, vilket kan visa att det finns 

flera sätt att vara pojke på. Detsamma gäller de kvinnliga karaktärerna som i sista boken enbart 

besitter feminina egenskaper. Det är viktigt att poängtera att det inte är fel att vara “flickig” eller 

“pojkig” vare sig man är en flicka eller pojke själv. Genom böckerna kan man lära eleverna att våga 

vara sig själva, oavsett om det då handlar om att följa eller bryta normen. Böckerna öppnar även 

upp för diskussioner om olika familjekonstellationer och livsfrågor om exempelvis kärlek, 

förhållanden och olika sexualiteter. Med eleverna kan man med hjälp av böckerna även samtala om 

rätt och fel, värderingar, budskap och identifikationsmöjligheter.  

 

Sammanfattningsvis menar vi att böckerna öppnar upp för många olika diskussioner kring genus i 

klassrummet. Beroende på vilken bok i serien man väljer att läsa tillsammans med barnen 

möjliggörs olika ingångar till ämnet. Författarna visar att det finns flera olika sätt att vara pojke och 

flicka på, vilket bidrar med fler identifikationsmöjligheter och förebilder. 
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