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Sammanfattning  

Detta är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag vars syfte är att synliggöra och diskutera 

eventuella stereotypa könsroller och hur frekvent dessa framställs i bokserien Handbok för 

superhjältar (Våhlund, 2017, 2018, 2020). Studiens resultat skall kunna fungera som ett underlag 

för läraren att ta ställning till hur böckerna kan användas i undervisningen, i förhållande till 

riktlinjer i Skolverkets styrdokument. Undersökningens data samlas in genom en innehållsanalys 

av böckernas text och bild, ur ett genusperspektiv.  

 

Teorin som ligger till grund för studien utgår från Hirdmans (2003) genussystem och genusteori, 

Hirdmans (2001, 1988) genuskontrakt och Nikolajevas (2017) motsatsschema. Utifrån detta har 

ett utökat analysverktyg skapats med en uppdelning av feminint och maskulint kodade 

företeelser som tillskrivs vardera kön. Det är med detta verktyg som karaktärernas 

genusframställning synliggörs. Sammanställningen av resultatet redogörs i sin tur i tabeller.  

 

I denna studie ses barnlitteratur, inkluderat Handbok för superhjältar, som ett läromedel och en 

källa till samhällets syn på vad som anses vara normativt i förhållande till olika kön. Studien gör 

skillnad på sociokulturellt kön - genus och biologiskt kön samt undersöker utifrån denna 

särskiljning karaktärernas genus genom att se på vilka känslor/egenskaper, aktiviteter och 

färger/kläder som tillskrivs de olika könen. Studiens kvantitativa resultat visar att bokseriens 

karaktärer är övervägande framställda enligt stereotypa könsroller. Resultatet är allra tydligast då 

karaktärernas utseende analyseras. Studiens resultat analyseras och diskuteras sedan i förhållande 

till didaktiska aspekter, där bland annat läromedelsgranskning och ett normkritiskt 

förhållningssätt lyfts som viktiga komponenter. 

 

 

Nyckelord; Didaktik, text- och bildanalys, barnlitteratur, genusperspektiv, könsstereotyp 
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1. Inledning  

Denna studie utgörs av en text- och bildanalys av barnlitteratur som används som läromedel i 

skolan, analysen görs ur ett genusperspektiv. Den litteratur som analyseras i denna studie är 

bokserien Handbok för superhjältar skriven av Elias Våhlund och illustrerad av Agnes Våhlund. 

Vårt intresse för detta ämne grundar sig i en vilja att synliggöra könsmönster som porträtteras i 

litteratur som unga elever tar till sig i den dagliga undervisningen.  

 

Begreppet genus fick fäste inom forskningen under 1980-talet och har sedan dess tagit stor plats 

inom samhällsdebatten. Man kan se olika läger i frågan där tunga samhällsdebattörer uttryckt sig 

kritiskt till dess relevans i samhället. Debatten involverar många inte minst på grund av att 

begreppet tagit plats i skolfrågan där genuspedagogik arbetats fram och blivit en del av 

läroplanen. Exempelvis har vi hört genuspedagogiken i skolan liknas vid “genusflum” (Ebba 

Busch, tv4, 3-10-2018). Den andra sidan i genusdebatten menar att genus är en viktig fråga att 

lyfta för att förhindra att människor hämmas av de normer som tillskrivs deras biologiska kön.  

 

Vår ställning i detta är, likt läraren och forskaren Gunilla Molloys, att genusfrågan är något som 

behöver ännu mer uppmärksamhet för att bli en naturlig del av vår vardag. Att ha för vana att se 

saker med ett par genusglasögon och att normativa könsmönster inte längre är något som håller 

människor tillbaka. Molloy (2002) redogör för vad som sker i mötet mellan läraren, litteraturen 

och eleven i sin avhandling Läraren - Litteraturen - Eleven. I avhandlingen eftersträvar hon beskriva 

det underförstådda som finns i detta möte och lyfter bland annat kön som en aspekt som bör 

beaktas i mötet (Molloy, 2002, s. 15). Det uttrycks att vi är produkter av ett samhälle och dess 

normer samt att vi ser på varandra genom glasögon som också är skapade av denna kultur 

(Molloy, 2002, s. 76). Molloy (2002, s. 78) presenterar en uppdelning och ett isärhållande mellan 

könen man och kvinna och beskriver därav att det finns en könsproblematik i mötet mellan 

läraren, litteraturen och eleven.  

 

Barnlitteraturen är en stor del av yngre barns skolundervisning. I mötet med litteraturen tar barn 

del av skildringar av olika världar och verkligheter vilka de skapar mening till. Litteraturen 

kommunicerar olika normer och värden som tar plats i den fiktiva världen. Om karaktärerna i 

litteraturen förhåller sig till stereotypa könsroller så kan detta bidra till att dessa förstärks i 

barnets verkliga liv. Det är därför viktigt att barnlitteratur som nyttjas som läromedel i skolans 

yngre åldrar är noga utvalda och inte förmedlar stereotypa könsroller. Detta går under skolans 

uppdrag, då skolan enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11 
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(Skolverket, 2019, s. 2) har ett ansvar att aktivt motverka könsmönster som eventuellt kan 

begränsa elevernas utveckling, lärande och val. Vi har för avsikt att göra en sådan analys av 

denna bokserie som behövs för att synliggöra hur genus uttrycks och vilka könsroller det är som 

förmedlas i de litterära verken. 

 

Vår grundtanke med att göra en kvantitativ analys av denna bokserie är inte enbart att den skall 

synliggöra könsrollerna för de som skall använda boken. Vi har även tänkt att resultatet från 

denna kvantitativa studie förhoppningsvis kan fungera som grundande data i en senare, större 

kvalitativ studie.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel innefattar underrubrikerna genus och könsroller, barnlitteratur och 

läromedelsgranskning där varje underrubrik följs av en kort historisk överblick för att sedan 

placeras i ett samtida perspektiv. Sedan listas och definieras några återkommande och relevanta 

begrepp för denna studie och kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens didaktiska 

relevans.  

 

2.1 Genus och könsroller 

Under 1900-talets senare hälft växte genusforskningen fram ur vad som tidigare benämndes 

kvinnoforskning. Genusforskningen kom till i syftet att kunna se på både mäns och kvinnors 

sociala och kulturella kön (Thurén, 2003, ss. 25–28). Begreppet genus används för att kunna 

diskutera människors sociokulturella kön, skiljt från deras biologiska kön. Det sociala könet är 

något som vi människor konstruerar, i samspel med varandra. 

 

Genus benämns ofta i samband med könsroller. Samhällsforskaren och författaren till Hur flickor 

och pojkar gör kön, Bronwyn Davies (2003, s. 17) menar att begreppet könsroll tycks utgå från att 

skillnader mellan könen grundar sig i en medfödd, biologisk skillnad. Anette Hellman, 

universitetslektor, (2008, ss. 78–79) lyfter vikten av att vara medveten om att egenskaper och 

aktiviteter som anses tillhöra det ena könet, likväl kan finnas hos och utföras av det andra. 

Genusforskningen menar att könsroller inte grundar sig i några medfödda egenskaper utan 

fungerar som ett regelverk för människan av de specifika könen att förhålla sig till, om hen vill 

anses vara en god representant av sitt kön. Man tänker sig att människan gärna vill vara en 

igenkännbar och accepterad medlem av samhället och då lär sig att anamma de könsmarkörer 

som ska avslöja personens biologiska kön. Davies (2003, s. 13) menar att det uppfattas lika 

viktigt för personen att avslöja vilket kön man inte tillhör som det är viktigt att visa vilket kön 

man tillhör. Dessa könsmarkörer består ofta av färg, rörelser, röst eller klädsel (Hellman, 2008, 

ss. 78–79). 

 

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap, (2017, s. 193) illustrerar könsroller i ett schema 

vilket visar upp egenskaper som tillskrivs könen. I detta schema delas kvinnor och män in i två 

kontrastiva läger där den ene är den andres motsats. Exempel på dessa motsatser är att män är 

starka, våldsamma och känslokalla medans kvinnor är vackra, aggressionshämmade och 

emotionella (Nikolajeva, 2017, s. 193, tabell 5.1). Yvonne Hirdman, professor i genushistoria, 

(2001) förklarar mannen och kvinnans sätt att förhålla sig till varandra med begreppet 
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genuskontrakt. Hirdman förklarar genuskontrakt som en tyst överenskommelse där de två könen 

förhåller sig till varandra, eller snarare där kvinnan förhåller sig till mannen. Med detta menas att 

kvinnan bör ha de egenskaper som krävs för att inte konkurrera eller krocka med mannen. Är 

mannen vild bör kvinnan vara lugn, om mannen försörjer så sköter kvinnan hemmet.  

 

2.2 Barnlitteratur  

Det finns delade meningar angående hur länge barnlitteraturen funnits. Nikolajeva (2017, s.32) 

lyfter dock att det går att argumentera för att en litteraturgenre avsedd för en specifik grupp inte 

kan existera förrän gruppen “uppfunnits” och accepterats. Barndomen blev en erkänd period av 

människans liv i västvärlden under 1700-talet. Enligt Nikolajevas resonemang skulle då 

barnlitteraturen som egen litterär genre inte ha tillkommit förrän 1700-talet. 

 

Barnlitteraturen har idag en självklar plats i undervisningssammanhang i svenska grundskolor 

och kan därför även betraktas som ett läromedel. Även i denna studie kommer en liknelse göras 

mellan barnlitteratur och läromedel. En del forskare menar att barnlitteratur är didaktisk per 

definition. Nikolajeva (2017, s. 33) lyfter att barnlitteratur inte är mer didaktisk än annan 

litteratur. Detta eftersom litteratur i allmänhet under olika perioder använts i didaktiska syften 

(Nikolajeva, 2017, s. 33). Enligt Nikolajeva (2017, s. 33) finns det forskare som anser att vuxna ej 

bör analysera barnlitteratur då de inte tar till sig innehållet på samma sätt som barn gör.  

 

Det finns dock en mening i att se över vilket innehåll som barn tar in och eventuellt skapar 

mening utifrån. Inte minst i undervisningssammanhang där lärare behöver göras medveten om 

vilket innehåll det är som förmedlas. I skolans yngre åldrar består en stor del av 

ämnesundervisningen av svenskämnet, där olika slags litteratur ska behandlas. I läroplanen för 

förskoleklassen tar litteraturen också plats:  

  

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse 

för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att 

läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och 

händelser. (Skolverket, 2019, s. 13) 

 

Läroplanen uttrycker att undervisningen ska förse de yngre eleverna med litterära verk att ta till 

sig och samtala om. Elevernas nyfikenhet ska tas tillvara på och det kan då göras med 

barnlitteratur.  
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2.3 Läromedelsgranskning  

Under den senare hälften av 1900-talet övergick skolan från att vara centraliserad till att bli 

decentraliserad. Detta innebar ett skifte från regelstyrning till målstyrning och att ansvaret istället 

ligger i kommunen och den enskilda skolans händer snarare än statens (Blidberg, 1997, s. 14). 

Med decentraliseringen upphör den statliga läromedelsgranskningen vilket medför ett stort 

ansvar för den enskilde läraren att välja och kritiskt granska läromedel (Blidberg, 1997, s. 14).  

 

Läromedelsgranskning innebär, precis som det låter, att en studerar, analyserar och granskar ett 

läromedel för att se vad det innehåller samt vad det inte innehåller. Detta är något som kan göras 

utifrån olika perspektiv. I denna studie görs det ur ett genusperspektiv. Vad som representeras i 

ett läromedel handlar bland annat om vad och vem som syns, hörs och görs närvarande samt hur 

dessa och detta presenteras i text och visuellt. På samma gång handlar det även om vad och vem 

som inte syns, hörs eller är närvarande. Att bli representerad i skolans värld kan innebära att 

eleverna känner igen sig i undervisningen, att den och det material som används speglar olika 

individer och skildringar av verkligheten (Åkesson, 2016). Det som representeras i 

undervisningen och de material som används talar om vad som anses önskvärt, vad som är 

idealistiskt och normalt.  

 

Som tidigare nämnts i studiens inledning har skolan ett ansvar att bland annat motverka 

traditionella könsmönster:  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir 

bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så 

att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2019, s. 6).  

 

I och med att ansvaret innebär aktivt främjande av elevers lika rättigheter och möjligheter, 

oberoende av könstillhörighet samt att skolan skall motverka könsmönster återkommer vi till 

vikten av att granska och använda läromedel som följer skolans riktlinjer. 
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I materialet Vem representeras i materialet? från Skolverket kan vi ta del av undersökningar som visar 

att läromedel som används i skolan upprepar och upprätthåller normer, maktstrukturer samt 

stereotypa och onyanserade skildringar (Åkesson, 2016). I samma material framkommer det även 

att man i tidigare rapporter från Skolverket påpekat att pedagoger måste öka sin medvetenhet om 

normer i läromedel, att de behöver granska de läromedel som används mer kritiskt (Åkesson, 

2016). I en artikel från Skolvärlden (2014) med rubriken ”Åtta av tio lärare hinner inte granska 

läromedel” redogörs det dock för att majoriteten av lärare ej hinner värdera och kvalitetsgranska 

läromedel. I artikeln framkommer även att det är osäkert i vilken utsträckning de svenska 

skolorna har läromedel som faktiskt är anpassade efter Lgr11. Skolverket och styrdokumenten 

ger lärare stöd i form av att de har något att förhålla sig till, men så länge lärare ändå inte har tid 

att genomföra granskningar av läromedel så är detta inte till någon större hjälp (Skolvärlden, 

2014). Det är däremot viktigt att som lärare kunna avgöra vad som är ett bra läromedel eller inte, 

en måste se på läromedel med kritiska ögon och utifrån en didaktisk grundtanke kunna anpassa 

läromedel utifrån den aktuella elevgruppen. När en granskar och undersöker läromedel 

medvetandegörs outtalade perspektiv och budskap som förmedlas, vilket möjliggör för läraren 

att välja, välja bort, lyfta, diskutera och/eller problematisera läromedlet.  

 

I denna studie betraktas bokserien Handbok för Superhjältar som ett läromedel eftersom den 

används i skolan samt har tillhörande lärarhandledning. När begreppet läromedel används i 

studien så är alltså denna bokserie inkluderad i den benämningen.  

 

2.4 Centrala begrepp 

Nedan följer en definition av relevanta och återkommande begrepp i studien, detta för att 

begrepp kan ha olika innebörd för olika individer. Med denna lista tydliggörs vad studien menar 

med dessa begrepp. Definitionen av begreppen är hämtade från Nationalencyklopedin för att ge 

den mest neutrala skildringen av begreppet utan påverkan av andra faktorer.  

 

2.4.1 Norm: Begreppet norm avser det som anses vara de normala eller godtagbara beteenden 

och handlingar hos individer enligt den sociala världen (NE, 29-01-21).  

 

2.4.2 Stereotyp: Begreppet stereotyp är förenklat en ofta generellt omfattad föreställning om 

egenskaper som är utmärkande hos alla som ingår i en viss grupp. En stereotyp påverkar i många 

fall den uppfattning man skapar sig av en person ur en viss grupp utan att man närmare ser om 

den faktiskt stämmer. Stereotyper bidrar många gånger till att fördomar och negativa attityder 

upprätthålls. (NE, 29-01-21).   
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2.4.3 Kön: Med begreppet kön avses de biologiska könet, som beror på vilken sorts könsceller 

en individ har. Detta inkluderar man och kvinna. (NE, 29-01-21).  

 

2.4.4 Könsroll:  Begreppet används för att belysa skillnaderna mellan de biologiska könen i 

förhållande till exempelvis normer, makt, beteende och värderingar. Könsroller består av 

förutfattade meningar och föreställningar om exempelvis vilka beteenden och egenskaper som 

ett kön har (NE, 29-01-21).  

 

2.4.5 Genus: Begreppet genus är en översättning av engelskans “gender” och syftar till 

människans socialt konstruerade kön. Genus ser till de sociala processer vilka tillskriver 

maskulina och feminina egenskaper till de biologiska könen. Begreppet används ofta i syftet att 

lyfta de normer och uppfattningar som finns i relationen mellan könen (NE, 29-01-21).  

 

2.5 Studiens didaktiska relevans  

Barnlitteratur har en självklar plats i undervisningen för de yngre årskurserna och den nyttjas 

som läromedel genom högläsning, tyst läsning och samtal om texten. Den litteratur som valts ut 

för denna studie har en tydlig didaktisk relevans, inte minst för dess elevnära innehåll utan även 

då bokserien har en tillhörande lärarhandledning. Bokserien är alltså avsedd att användas i 

skolan. Vi har även tagit kontakt med Uppsala stadsbiblioteket och tagit del av statistik över 

bokseriens utlåning och de bekräftar att den lånats ut i hög grad, just nu 4063 gånger sedan 2017. 

Vi har också stött på böckerna under vår VFU (verksamhetsförlagda utbildning).   

 

Staffan Selander (2011, s. 68) behandlar skolans decentralisering och framhäver lärarens växande 

ansvar för undervisningens innehåll och form. Att granska den litteratur och därav de läromedel 

som används i skolan är därför högst didaktiskt relevant. Lärare måste själva bedöma vilka 

läromedel som är lämpliga att använda i sin undervisning. I bakgrundsavsnittet 

läromedelsgranskning redogörs det för att läromedel som används i skolan innehåller normer, 

maktstrukturer samt stereotypa och onyanserade skildringar. Det redogörs även för att lärare 

upplever att de inte alltid har tid att granska läromedel på de sätt som är nödvändigt. Därav 

finner vi ytterligare belägg för att denna studie är relevant. I enlighet med Lgr11 (2019, s. 2) skall, 

som tidigare nämnts, traditionella könsmönster motverkas. Därför bör alltså inte läromedel som 

förmedlar stereotypa könsroller användas om detta inte problematiseras i dess 

undervisningssammanhang. 
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3. Syfte och frågeställning  

3.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att synliggöra och diskutera eventuella stereotypa könsroller och hur 

frekvent dessa framställs i bokserien Handbok för superhjältar. Studiens resultat skall kunna fungera 

som ett underlag för läraren att ta ställning till hur böckerna kan användas i undervisningen och 

till en fördjupad didaktisk diskussion i förhållande till riktlinjer i Skolverkets styrdokument. 

 

3.2 Forskningsfrågor  

 
• Hur illustreras karaktärerna av respektive kön?   

 

• Vilka handlingar/aktiviteter utförs av respektive kön?  

 

• Vilka känslor/beteenden förknippas respektive kön med?  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter vilka ligger till grund för vår undersökning. 

Underrubrikerna är genusteori, genussystem, genuskontrakt samt motsatsschema för 

könsstereotyper. 

 

4.1 Genusteori 

Enligt Hirdman (2003) handlar genusteori om hur individer, människan, blir till man eller kvinna. 

Teorin utgår från att människor ej föds till män eller kvinnor, utan att detta är något man blir i en 

social process. Detta kan sättas emot biologisk determinism som behandlas av Nina Lykke, 

professor i genusvetenskap (2009, s. 32). Biologisk determinism innebär att man tänker sig att 

skillnader mellan könen är direkt kopplade till biologiska, medfödda skillnader (Lykke, 2009, s. 

32). Hirdman (1988, s. 3) förklarar “gender”, svenskans genus; “gender är således ett begrepp 

man använder för att skilja kultur från biologi. Det är det tillskapande”.  

 

Genusforskningen har som centralt mål att göra upp med stereotypa och fastlåsta föreställningar 

om kön (Lykke, 2009, s. 9). I och med att genusforskningen bjuder in till nya sätt att förstå 

begreppet kön så blir det även rörligt. Därför har det för genusforskningen varit viktigt att 

åstadkomma en begreppslig plattform som gör det möjligt att diskutera sociokulturellt kön, 

genus, som något som en kan skilja från biologiskt kön (Lykke, 2009, s. 9). Lykke (2009, s. 59) 

lyfter dock att det finns en mångfald av teoretiska riktningar och metoder inom 

genusforskningsfältet och betonar därför en antikanonisk synvinkel. Antikanonisk synvinkel 

innebär enligt Lykke (2009) att alla teorier och metodologier är moment i tid och rum, inte något 

som är universellt, konstant giltigt. Vi tycker detta är viktigt att ha i åtanke i en studie av vårt slag. 

 

4.2 Genussystem  

Hirdman (2003) redogör för ett genussystem som bygger på två grundläggande principer. Den ena 

principen är isärhållande mellan det manliga och kvinnliga könet, detta handlar om att de 

egenskaper som tillskrivs män respektive kvinnor är varandras direkta motsatser, vilket gör att de 

hålls isär (Hirdman, 2003, s. 66). Den andra principen är manlig överordning och detta innebär 

att det är mannen och det som anses vara manligt som utgör normen (Hirdman, 2003, s. 59). I 

detta genussystem där mannen utgör normen redogörs det då för ett maktsystem där kvinnan är 

underordnad mannen (Hirdman, 1988, s. 1). Denna maktordning upprätthålls genom att 

samhället skapar och upprepar dessa normen om hur kvinnor respektive män förväntas handla 

och vara (Hirdman, 1988, s. 1).  
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4.3 Genuskontrakt  

I detta maktsystem där kvinnan är underordnad mannen menar Hirdman (2001) att man kan se 

något som hon benämner genuskontrakt. Detta genuskontrakt är inte som det låter, ett köpslående 

av två jämnstarka parter, utan ett slags ideal för könen att eftersträva som framkommit av den 

part, mannen, som definierar den andra, kvinnan (Hirdman, 1988, s. 15). Samtidigt som forskare 

inom genusforskning håller könen isär och belyser egenskaper som står i kontrast till varandra, så 

analyseras det även hur de hänger ihop och förhåller sig till varandra i skapandet av genus.  

 

Hirdman (1988, ss. 15–16) menar att genuskontraktet utgörs av föreställningar om hur den ideala 

relationen mellan kön bör vara, både på individ- och samhällsnivå. Enligt genuskontraktet finns 

det bestämmelser för bland annat arbetet där det bestäms vem som ska göra vad och vilka 

verktyg som hör till vem (Hirdman, 1988, s. 16). Det finns även bestämmelser vad gäller 

utseendet, den yttre formen där det bestäms vem som bär vilka kläder, vilka färger eller vilken 

längd på håret som hör till vilket kön (Hirdman, 1988, s. 16).  

 

I genuskontrakten menar Hirdman (2001, s. 97) att det finns en “kamp mellan gott och ont” som 

bor inom mannen. Kontraktsmannen har utrymme att antingen vara den goda, trygga 

familjeförsörjaren eller krigaren och våldsutövaren. Däremot förklarar Hirdman (2001, ss. 90–91, 

123) att kvinnans roll i genuskontraktet är att vara mannens trygga hamn och barnens ömma 

moder, då kärleken till mannen berör hela hennes liv. Det egentligen enda acceptabla sättet för 

kvinnan att inte fullfölja kontraktet är när mannen inte ger henne förutsättningarna; “Hon ska 

göra’t men han ska skapa förutsättningarna” (Hirdman, 2001, s. 95). 

 

4.4 Motsatsschema för könsstereotyper  

Genuskontraktet som Hirdman (2001, 1988) redogör för visar upp en uppdelning av attribut och 

egenskaper som tillskrivs vardera kön. En uppdelning av könens tillskrivna egenskaper är något 

som även återfinns i Nikolajevas motsatsschema för könsstereotyper. Nikolajeva (2017, s. 193, 

tabell 5.1) har skapat ett motsatsschema för att visa på vilka egenskaper som är stereotypa för de 

olika könen i litterära verk. I kapitlet “Historia: personer” redogör hon för vad som egentligen 

menas med persongestaltning, där vi bland annat kan läsa om hur könsstereotyper förekommer i 

barnlitteraturen, att det i vår kultur till exempel är det manliga, maskulina som är normen och det 

underförstått överlägsna (Nikolajeva, 2017, ss. 191–192). Könsstereotyper innebär som tidigare 

nämnts att kvinnor och män, flickor och pojkar i böcker beter sig och ser ut så som det är 

förväntat att de skall göra utifrån samhällets rådande normer (Nikolajeva, 2017, s. 191). 
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Nikolajeva (2017, s. 193) listar bland annat “skyddande”, “självständiga” och “aktiva” under 

manliga egenskaper och dess motsatser “sårbara”, “beroende” och “passiva” står som kvinnliga. 

Schemat utgår från att manliga och kvinnliga egenskaper är varandras motsatser. Detta schema 

speglar inte någon absolut sanning, heller inte att det är omöjligt för en kvinnlig karaktär att 

besitta någon av de manliga egenskaperna, utan pekar bara på mycket stereotypa uppfattningar. 

 

Tabell 5.1 Schema för “kvinnliga” respektive “manliga” egenskaper (Nikolajeva, 2017, s. 193). 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

 
 

Tabell 5.1 ovan visar på en uppdelning i egenskaper som tillskrivs respektive kön, där vissa 

egenskaper sätts i kontrast till varandra.   
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie. Forskningen som 

tas upp är peer reviewed och har tagits fram genom sökorden ”genus”, ”barnlitteratur”, 

“läsning” och ”könsroller” i sökmotorn Google Schoolar. Materialet till studien har noggrant 

valts ut bland de träffar sökningen fått fram genom att välja bort sådan forskning som ej har 

någon tydlig relevans eller koppling till studiens syfte och frågeställning. Under färg och genus 

redogörs det för hur färg spelar in i genus och skapandet av genus i ett historiskt och samtida 

perspektiv. Sedan följer litteraturen och läsaren där bland annat litteraturens påverkan på läsaren 

behandlas. 

 

5.1 Genus och färger  

Det finns en vedertagen syn på vilka färger som kodas feminint respektive maskulint. Vi har 

tidigare skrivit om hur människan på olika sätt nyttjar könsmarkörer i skapandet av genus. Fanny 

Ambjörnsson, forskare och professor i genusvetenskap, har i sina undersökningar studerat 

könsmarkörer och färgen rosa samt vilka attityder som fanns kring den. Dessa studier har utförts 

genom att observera och intervjua barn i olika barngrupper och dess vårdnadshavare. I studierna 

av Ambjörnsson (2011) visade sig färg vara en stark markör av kön. Både barn och 

vårdnadshavare som deltog i studien tillskrev respektive kön olika färger (Ambjörnsson, 2011). 

Färger som grönt, blått och mörka färger ansågs vara maskulina färger (Ambjörnsson, 2011, s. 

21). Feminint kodade färger har visat sig vara bland annat rött och rosa (Ambjörnsson, 2011, ss. 

26–27). Även i studier av Hellman (2008, s. 85) var färg den starkaste könsmarkören. Hellmans 

studie Kan Batman vara Rosa (2008) syftade till att, genom observationer, undersöka normer och 

hur de skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, pojkar och pedagoger i en förskolemiljö. 

Studiens resultat visade att de barn som observerades både reproducerade och utmanade 

könsnormer genom könsmarkörer, dessa markörer kunde bland annat vara färg men även andra 

yttre attribut. 

 

Denna könskodning av färger har dock inte alltid sett ut på detta vis. Ambjörnsson (2011, s. 133) 

lyfter att det pråliga och färgglada var kopplat till makt och rikedom under exempelvis 1600- och 

1700-talet. Kungar klädde sig i klackar, peruker och färgglada kläder för att visa upp sin höga 

status, ekonomiska tillgångar och makt i samhället (Ambjörnsson, 2011, s. 133). Det är oklart när 

förändringen i könskodning av färg och utseende skedde, men enligt Ambjörnsson (2011, s. 10) 

kan en förstärkning av den ha skett i samband med att borgarklassen växte fram. Ambjörnsson 

(2011, ss. 134–135) menar att när den arbetande mannen behövde praktiska kläder att arbeta i så 
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föll det sig naturligt att de skulle vara av mörka, lättskötta färger. Då kvinnans roll var att se till 

att mannen kom hem till ett välskött hem så blev det även viktigt för henne att vara vacker och 

färgglad för sin man (Ambjörnsson, 2011, s. 135).  

 

Ambjörnsson (2011, ss. 61, 105) lyfter hur pojkar tar avstånd från färgen rosa för att undvika den 

låga status som färgen för med sig, samt markören att vara flicka. I studier av Hellman (2008, s. 

85) upptäcktes det att deltagare i studien gjorde en koppling mellan hur könade handlingar hörde 

ihop med vissa färger. Exempelvis kunde några pojkar i studien inte förstå hur någon med rosa 

tröja skulle kunna vara Batman i leken, då detta var en karaktär som krävde mod och styrka 

(Hellman, 2008, s. 86). Pojkarna i studien ifrågasatte inte att det var en flicka som skulle vara 

Batman, utan att det var någon som bar färgen rosa (Hellman, 2008, s. 86). Barnen i studien 

kopplade ihop att omsorg och action hörde samman med olika färger, vilket i sin tur även kan 

kopplas ihop till de olika könen (Hellman, 2008, s. 85). 

 

5.2 Litteratur och läsaren 

Genom att läsa skönlitterära verk lär sig barn och unga om hur man bör vara och agera enligt de 

rådande strukturerna i samhället. Louise M. Rosenblatt, universitetsprofessor och forskare inom 

litteraturundervisning, redogör i sin bok Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) för 

hur litterära verk påverkar och formar dess läsare. I verken finner barn och unga information om 

vad som anses normalt för att sedan, många gånger omedvetet, följa dessa uttalade och outtalade 

normer (Rosenblatt, 2002, s. 150). Professor Gun Malmgren (Rosenblatt, 2002, s. 6) skriver att 

Rosenblatt anser att det primära målet för all utbildning och undervisning är kampen för 

samhällets demokratiska värden. Hon menar även att Rosenblatt förmodligen är den 

litteraturforskare som påverkat flest lärare när det kommer till hur de förhåller sig till litteratur 

(Rosenblatt, 2002, s. 6).  

 

Rosenblatt (2002, s. 39) menar att läsarens tidigare erfarenheter påverkar hur innehållet tolkas. 

Har läsaren tidigare erfarenheter som även förmedlas och bekräftas i litteraturen, så menar 

Rosenblatt (2002, s. 39) att denna föreställning förstärks. I och med detta kan litteratur 

reproducera och konservera normer och stereotypa uppfattningar av kön. Rosenblatt (2002, s. 

147) framhåller vidare hur litterära verk därav har en förmåga att påverka beteende och 

personlighet hos dess läsare. Detta är därför extra känsligt för den unge läsaren då denna ännu 

inte hunnit skapa sig en fulländad identitet eller egna konsekventa uppfattningar om livet. 

Därmed är barn och unga än mer mottagliga för verkets innehåll och vad de förmedlar 
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(Rosenblatt, 2002, ss. 39–40). Även det som tas mest för givet i ett verk, det som inte uttalas, kan 

ha det största inflytandet på de unga läsarna (Rosenblatt, 2002, s. 152). Om böcker som används 

i undervisningssammanhang innehåller karaktärer som utmärker specifika drag hos de olika 

könen så kan litteraturen på så vis bidra till att sprida och upprätthålla vissa normer och 

stereotyper (Rosenblatt, 2002, s. 153). En stereotypisk framställning av kön i litteraturen kan 

påverka individens uppfattning av omvärlden och de attityder till den som anses “korrekt” och 

lämplig (Rosenblatt, 2002, s. 153).  
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6. Metod  

I detta avsnitt presenteras ett förtydligande av vad studiens forskningsfrågor inkluderar. Sedan 

presenteras de insamlings- och analysmetoder som använts i studien, de urval som gjorts och en 

kort presentation av detta material. Avsnittet avslutas även med en redogörelse för studiens 

reliabilitet och validitet samt forskningsetiska aspekter och arbetsfördelning.  

 

Studien utgörs av insamlings- och analysmetoder som är av kvalitativt slag, men studiens 

insamlade data kommer sammanställas till ett kvantitativt resultat. Användningen av kvalitativa 

metoder är nödvändigt då studien utgörs av text- och bildanalys, och alla dess metoder benämns 

av Alan Bryman (2018) som just kvalitativa även om resultatet mynnar ut i en redogörelse i 

kvantitativ form. Studien kommer alltså utgöras av en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

insamlings- och analysmetoder. 

 

6.1 Förtydligande av forskningsfrågor 

Den första forskningsfrågan “Hur illustreras karaktärerna av respektive kön?” inkluderar en 

analys av karaktärernas klädsel, som till exempel klänning eller byxa samt färger som på olika sätt 

är illustrerade i relation till olika karaktärer. Den andra forskningsfrågan “Vilka 

handlingar/aktiviteter utförs av respektive kön?” avser undersöka vad olika karaktärer utför eller 

gör, det kan innebära att spela fotboll, sjunga, promenera, retas m.m. Handlingar som är av 

samma slag kommer att kategoriseras ihop till en typ av övergripande handling. Den tredje och 

sista forskningsfrågan “Vilka känslor/beteenden förknippas respektive kön med?” inkluderar 

tydligt uttryckta känslor hos karaktärerna såsom arg, ledsen och glad samt beteenden som istället 

innefattar egenskaper som är tillskrivna karaktärerna, exempelvis stark, aggressiv, aktiv, 

emotionell, sårbar och lydig. 

 

6.2 Narrativ litteraturgenomgång  

I uppstarten av studien genomförs en narrativ litteraturgenomgång, vilket innebär att gå igenom 

tidigare och aktuell litteratur och forskning som rör de teman som studien intresserar sig av 

(Bryman, 2018, s. 130). Med litteraturgenomgången, en granskning av teorier och metoder slås 

det fast vad som redan är känt inom området och därav kan en åstadkomma en översiktlig bild 

över studieområdet (Bryman, 2018, s. 131). Den narrativa litteraturgranskningen fungerar på så 

vis både som bakgrund till det område som skall utforskas samt som en inledande del, en 

plattform, för det egna arbetet (Bryman, 2018, s. 131).  
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6.3 Insamlingsmetod  

Studiens insamling av data utgörs av en text- och bildanalys. Att utföra text- och bildanalys 

innefattar ofta metoder av kvalitativa slag, det är inget undantag för denna studie. Resultatet 

kommer däremot som tidigare nämnts att mynna ut i ett kvantitativt resultat. En kvantitativ 

metod utmärks av att insamlingen genererar numeriska data och synen på relationen mellan 

forskning och teori är deduktiv (Bryman, 2018, s. 198). Tillvägagångssättet för att samla in data 

kommer innefatta en kodning av materialet för att sedan beräkna den data som blivit insamlad 

och sammanställa detta i en tabell.  

 

6.4 Analysmetod  

Studiens analys görs genom användning av metoden innehållsanalys. Analysen utförs på de 

utvalda böckerna i bokserien Handbok för superhjältar, bok 1–5. Innehållsanalys är en metod som 

används när en skall kvantifiera innehåll ur ett analyserade dokument utifrån kategorier som 

bestämts innan (Bryman, 2018, s. 357). Bryman (2018, s. 357) lyfter att innehållsanalys eventuellt 

beskrivs bättre som ett sätt att ta sig an dokument snarare än en forskningsmetod.  

 

Böckernas text och bild granskas med utgångspunkt i angivna forskningsfrågor. Dessa utgörs av 

tydliga frågeställningar som möjliggör en insamling av kvantitativa data. Forskningsfrågorna 

fungerar i denna undersökning som indirekta indikatorer för vilka könsroller som framställs i 

böckerna. Detta eftersom studien granskar bland annat färger, men egentligen är ute efter att se 

feminina och maskulina koder som dessa färger bär på. Bryman (2016, s. 202) beskriver indirekta 

indikatorer i ett sammanhang där människors inkomst efterfrågas “[...] men om inkomsten ses 

som ett mått på socialgrupp blir det ett indirekt mått.”. Detta kan likställas med att vi ser på vilka 

färger som karaktärerna bär, men egentligen är ute efter vilka feminina/maskulina koder dessa 

tillskriver karaktärens kön.  

 

För att åstadkomma ett resultat kommer antalet feminint- och maskulint kodade färger, kläder, 

handlingar, beteenden, känslor och egenskaper som uttrycks av karaktärer av respektive kön 

noggrant räknas i varje bok. Vad som anses som feminint- och maskulint kodat baseras på det 

som den narrativa litteraturgenomgången lett oss fram till, utifrån detta skapas ett utvidgat 

analysverktyg vilket studien utgår ifrån. 
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Utvidgat analysverktyg utifrån Nikolajeva, Hirdman och Ambjörnsson;  

 
Maskulint kodat  

 
Feminint kodat  

Blått, grönt, grått, mörka färger Rosa, rött, färgglada färger 

Byxor  Kjol, Klänning  

Våldsamma Aggressionshämmande  

Känslokalla, hårda  Emotionella, milda 

Starka Vackra  

Aggressiva Lydiga  

Tävlande  Självuppfostran 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande  Sårbara  

Självständiga  Beroende 

Aktiva  Passiva 

Analyserade Syntetiserande 

Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  

Rationella  Intuitiva  

 

Vi har valt att sammanställa insamlade data i en korrelationstabell. Denna tabell möjliggör att kunna 

studera två variabler på samma gång, vilket är grundläggande för vår studie. Sammanställningen 

av det som analyserats blir överskådlig och kvantitativ. Tabellen är enkel att tyda då den visar 

upp den totala delen av urvalet samt andelen som hör till varje kategori i det som efterfrågas 

(Bryman, 2018, ss. 416–417). Se mall för korrelationstabell nedan. 
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Exempel korrelationstabell. 

Kategori: ex. färger. Feminint kodade  Maskulint kodade  Total 

Flickor/kvinnor Andel 

(Procentandel%)  

Andel 

(Procentandel%)  

Andel 

(Procentandel%)  

Pojkar/män Andel 

(Procentandel%)  

Andel 

(Procentandel%)  

Andel 

(Procentandel%)  

 

6.5 Urval och avgränsningar  

Det material som analyseras är ett målstyrt urval. Enligt Bryman (2018, s. 496) innebär detta att 

materialet som skall analyseras i studien är strategiskt utvalt för att garantera att de är relevant för 

att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Det är fem av sex böcker ur bokserien Handbok för 

superhjältar författade av Elias Våhlund och illustrerade av Agnes Våhlund som valts ut. De 

böcker som valts är Handbok för superhjältar Del 1: Handboken (Våhlund, 2017), Handbok för 

superhjältar Del 2: Röda masken (Våhlund, 2018), Handbok för superhjältar Del 3: Ensam (Våhlund, 

2018), Handbok för superhjältar Del 4: Vargen kommer (Våhlund, 2018) samt Handbok för superhjältar 

Del 5: Försvunna (Våhlund, 2020). Att just bokserien Handbok för superhjältar valts ut för att 

analyseras i denna studie är dels för att den har en tydlig didaktisk relevans, inte minst för dess 

elevnära innehåll utan även då bokserien har en tillhörande lärarhandledning. Bokserien är alltså 

avsedd att användas i skolan. Vi har även tagit kontakt med Uppsala stadsbiblioteket och tagit del 

av statistik över bokseriens utlåning och de bekräftar att den lånats ut i hög grad, just nu 4063 

gånger sedan 2017. Vi har även stött på böckerna under vår VFU (verksamhetsförlagda 

utbildning) där vi upplever att den allmänna uppfattningen om bokenserien är att den är 

normkritisk, därför anser vi det än mer intressant att göra en djupdykning i böckerna ur det 

perspektiv vi valt i denna undersökning. Målgruppen för böckerna är barn i åldrarna 6–9 år. Den 

sjätte och senast utkomna boken har ingen tillhörande lärarhandledning därför har studien 

avgränsats genom att endast de fem första böckerna som tillhandahåller en lärarhandledning 

analyseras. Att vi har valt att endast analysera de böcker som har en lärarhandledning är på grund 

av att studiens skall ha en tydlig didaktisk relevans, därav anser vi det avgörande att de böcker 

som analyseras har en tillhörande lärarhandledning. Anledningen till att vi valt dessa 5 av 6 

böcker i serien och inte bara några av dessa är på grund av studiens kvantitativa syfte.  
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Studien utgår rån manligt och kvinnligt kön. Karaktärernas kön bestäms utifrån dess namn och 

pronomen, eller om det ges andra relevanta antydningar som möjliggör ett antagande om dess 

biologiska kön. I vardagliga fall kan det vara problematiskt att göra ett konstaterande om någons 

biologiska kön utefter pronomen. Däremot anses det nödvändigt att pronomen i denna studie 

fungerar som en indikator på biologiskt kön för att kunna avgränsa studien mot sitt syfte. Det 

finns ett antal på totalt 37 karaktärer i bokserien som ej går att räkna, dessa är karaktärer som 

endast illustreras i bakgrunden. De har inte någon egen roll i böckerna, utan kan liknas med 

statister i en film. Anledningen till att dessa karaktärer tas hänsyn till är för att de illustreras i 

feminint och maskulint kodade kläder samt i vissa fall framställs med handlingar kodade 

maskulint och feminint, de berör alltså studiens forskningsfrågor. Det är dock inte möjligt att 

räkna med dessa eftersom en ej kan avgöra om de är män eller kvinnor. Det uttrycks inget namn 

eller pronomen för personerna då de endast är i bakgrunden. Detta påverkar inte resultatet i stort 

då studiens analys trots detta genererade ett tydligt och kvantifierbart resultat samt att dessa 37 

karaktärer är betydligt mindre i antal jämfört med de som faktiskt gick att räkna.  

 

6.6 Presentation av böckerna 

Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken.  

Lisa är nyinflyttad i staden Rosenhill där hon bor hos sin mormor eftersom hennes mor flyttat 

utomlands för arbete. Lisa trivs inte i den nya staden och skolan, inte minst för att hon dagligen 

blir utsatt för mobbning av pojkarna Nick, Robert och Max. En dag när Lisa är på väg hem från 

skolan, jagad av pojkarna i vanlig ordning, springer hon in på biblioteket för att söka skydd. Där 

får hon syn på en bok med titeln Handbok för superhjältar som hon får med sig hem och i detta 

ögonblick börjar en helt ny resa för Lisa, hennes resa till att bli “Röda masken”, stadens 

superhjälte. I slutet av boken har Röda masken - Lisa lyckats besegra två manliga tjuvar som på 

uppdrag från “Chefen Wolfgang” stulit en värdefull myntsamling.  

 

Handbok för superhjältar. Del 2: Röda masken. 

Lisa har i första boken precis bemästrat sitt första uppdrag som superhjälte, men hon har svårt 

att tro att de är sant, de känns bara som en dröm. Allt i vardagen är nämligen sig likt, killgängets 

trakasserier är värre än tidigare. De mobbar inte bara Lisa utan ger sig på och mobbar alla, inte 

minst de svagare. Så fort Lisa är hemma från skolan ägnar hon sig att läsa och försöker lära sig 

allt i boken om hur man blir en superhjälte.  
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Handbok för superhjältar. Del 3: Ensam  

Sedan Lisa hittade boken och blev superhjälte så har allt förändrats för henne. Hennes 

självförtroende har blivit starkare och hon vågar för första gången i sitt liv säga ifrån när Nick, 

Robert och Max är igång. Dock är hon fortfarande lika ensam. Under nätter och kvällar är hon 

superhjälten Röda masken. Hon flyger runt över staden och bekämpar brottslingar, som alla är 

rädda för henne, alla förutom en, Wolfgang. Han är stadens största skurk och har svurit att han 

skall vinna över Röda masken. Skall hon lyckas sätta Wolfgang bakom lås och bom innan han 

hinner fånga henne?  

 

Handbok för superhjältar. Del 4: Vargen kommer  

Wolfgang, stadens värsta skurk, kidnappar borgmästaren i staden för att få Röda masken i utbyte. 

Lisa hamnar i en knepig situation där hon för första gången som Röda masken känner sig rädd. 

Hon vet inte om hon skall överlämna sig själv för att rädda Rosenhills borgmästare? Plötsligt, 

från ett oväntat håll så dyker hjälp upp. Max, en av killarna som tidigare mobbat Lisa har nu 

börjat bli hennes vän, som hon nu lär till att också bli en superhjälte. Även Nick och Robert vill 

hjälpa till att rädda borgmästaren, men kan hon verkligen lita på sina nya medhjälpare?  

 

Handbok för superhjältar. Del 5: Försvunna  

Det har gått lite mer än en månad sedan stadens farligaste skurk hamnade bakom galler. Detta 

betyder däremot inte att stadens alldeles egna hjältar, Lisa och Max kan slappna av. Det finns 

fortfarande några få brottslingar som tror sig kunna överlista dem. Plötsligt en dag händer dock 

något som superhjältarna får svårt att lösa. En efter en börjar barn försvinna och stadens 

invånare bli allt mer rädda och även fundersamma över att Lisa och Max inte lyckas finna 

barnen. Lisa försöker samtidigt lära ut superkrafter till Nick och Robert, vilket inte heller går bra. 

Nu känns det som alla är emot Lisa och hon har själv svårt att avgöra vem hon verkligen kan lita 

på. 

 

6.7 Reflektion över metod  

6.7.1 Reliabilitet och validitet  

En undersöknings reliabilitet handlar om pålitligheten, följdriktigheten och överensstämmelsen 

hos ett mått, alltså huruvida måttet är stabilt eller ej (Thurén, 2019, s. 48). En undersöknings 

validitet ser till huruvida man faktiskt undersökt det man hade för syfte att undersöka (Thurén, 

2019, s. 49).  
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Denna studies reliabilitet och validitet anses vara god då forskningsfrågorna inte tillåter alltför 

stor utsvävning eller personlig tolkning. I studien sammanställs ett eget analysverktyg utifrån 

forskningsfrågorna, med utgångspunkt från detta analysverktyg förs data in i en tabell. Detta 

medför att endast det som undersökningen syftar att undersöka kan ta plats i denna tabell och 

ingen annan, för studien, irrelevant statistik kan ta plats i tabellen då den är utformad att ej tillåta 

detta. Därav anses studien ha en hög validitet. Bryman (2018, s. 208) lyfter stabilitet som en av 

tre viktiga faktorer inom begreppet reliabilitet.  Stabiliteten är en fråga om måttet är så pass 

stabilt att det stämmer över tid och rum, om en kan upprepa undersökningen och få samma 

resultat. Vår ambition är att arbetsgången, metoden, är så pass tydligt beskriven att utomstående 

kan utföra undersökningen på nytt och tillhandahålla samma resultat. Studiens båda författare 

läser och analyserar böckerna oberoende av varandra för att se till att slutsatser inte dras utifrån 

personliga tolkningar, vilket stärker trovärdigheten i resultatet.  

 

I undersökningen är det just denna bokserie, dess 6 böcker som är av intresse. Att då undersöka 

5 av 6 befintliga böcker utgör hög generaliserbarhet för bokserien, därför görs en analys av alla 

de böcker som har tillhörande lärarhandledning och exempelvis inte endast 2 stycken. Denna 

studie kommer bringa ett resultat på vad böckerna i denna bokserie innehåller, däremot bör det 

has i åtanke att det gäller just dessa och att resultatet inte redogör för läromedel i skolan överlag. 

Ytterligare en sak att beakta är att det endast är böckerna som undersöks och inte lärares 

undervisning utifrån dessa, det kan vara lätt att döma undervisningen utefter de läromedel som 

används men mycket handlar självklart om hur läraren använder det. Vad och hur hen väljer att 

lyfta, problematisera eller se förbi om det exempelvis förekommer könsstereotypa beskrivningar 

och illustrationer i ett läromedel har största betydelse.  

 

Vi är även medvetna om att det finns en risk för att vissa karaktärer ej kan räknas in i studiens 

undersökning, nämligen om vissa karaktärers kön inte kan fastställas utifrån dess namn eller 

pronomen. Detta tas hänsyn till och redovisas i studiens resultat. 

 

6.7.2 Forskningsetiska aspekter  

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) rådande forskningsetiska regler. De fyra 

huvudsakliga forskningskraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär att deltagarna av en 

studie skall informeras om studien, exempelvis om vad som analyseras och vilka som får tillgång 

till materialet. Samtyckeskravet handlar om deltagarnas samtycke att delta i studien. 
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter bevaras på så säkert vis som är möjligt, 

att behandla uppgifterna med hög sekretess. Nyttjandekravet omfattar krav som ställs på 

forskaren angående att ej använda insamlade uppgifter till någon annan forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). I studien kommer ett färdigt material utan medverkande respondenter 

studeras, studien avser enbart analysera text och bild. I och med detta behöver inte de regler som 

tagits fram för att skydda individer som deltar i studier att appliceras, de vill säga de tre första 

kraven. Det är endast nyttjandekravet som är verksamt i denna studie.  

 

6.7.3 Arbetsfördelning  

Denna studie har präglats av konstant samarbete, alla studiens delar är skrivna tillsammans med 

stöttning av varandra.  
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7. Resultat  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatet för de olika forskningsfrågorna presenteras 

i individuella tabeller som även följs med en skriftlig beskrivning av vad tabellen visar. 

 
Undersökningens syfte är att synliggöra hur frekvent könsstereotypa handlingar, egenskaper och 

kläder förekommer i bokserien Handbok för superhjältar. Analysen görs på karaktärer där ett 

biologiskt kön kan antas utifrån pronomen, kroppsbyggnad eller andra yttre attribut. 

Undersökningen har ett antal karaktärer som ej är inräknade i resultatet då dessa antingen inte 

tilltalas, nämns, eller inte visar upp något övrigt som avslöjar biologiskt kön. När karaktärer 

påvisar något som är av värde att analysera, men är kvar i samma situation på fler uppslag så 

räknas detta enbart en gång. Resultatet visar inte antalet enskilda analyserade karaktärer, utan 

antalet scener där något av värde för analys utifrån forskningsfrågorna kan göras.  

 

Resultatet presenteras nedan i tabeller, en för vardera forskningsfrågan;  

 

7.1 Forskningsfråga 1: Hur illustreras karaktärerna av respektive kön?   

Denna forskningsfråga inkluderar en analys av karaktärernas klädsel, som till exempel klänning eller byxa 

samt färger som på olika sätt är illustrerade i relation till olika karaktärer.  

 

Kläder  Feminint kodade  Maskulint kodade Total 

Flickor/kvinnor 64 (79%) 17 (21%) 81 (100%) 

Pojkar/män 1 (≈0%) 102 (≈100%) 103 (100%) 

 

Analysen av böckerna och sammanställningen av denna data visar att det finns en stereotyp 

skillnad i framställningen/illustrationen av respektive kön. Resultatet visar att det finns tendenser 

att illustrera flickor/kvinnor i det som anses maskulint kodade färger och klädesplagg, om än i en 

liten utsträckning. Däremot illustreras i princip inga pojkar eller manliga karaktärer i feminint 

kodade plagg. 79% av alla kvinnliga karaktärer är illustrerade i färg och plagg som är feminint 

kodade medan 21% av böckernas kvinnliga karaktärer är illustrerade i manligt kodade plagg och 

färger. Vad gäller de manliga karaktärerna kan det utläsas att 100% av dem illustreras i manligt 

kodade plagg och färger vilket lämnar oss med 0% manliga karaktärer illustrerade i feminint 

kodade. 
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7.2 Forskningsfråga 2: Vilka handlingar/aktiviteter utförs av respektive kön?  

Med handlingar/aktiviteter avses vad olika karaktärer utför eller gör, det kan innebära att spela fotboll, sjunga, 

promenera, retas m.m. Handlingar som är av samma slag kommer att kategoriseras ihop till en typ av 

övergripande handling.  

 

Handlingar/aktiviteter Feminint kodade Maskulint kodade Total 

Flickor/kvinnor 63 (54%)  54 (46%) 117 (100%) 

Pojkar/män 33 (23%)  110 (77%)  143 (100%) 

 

Analysen av handlingar och aktiviteter i böckerna påvisar en ojämn fördelning för de av manligt 

kön och en jämnare fördelning för karaktärer av det kvinnliga könet. Handlingar och aktiviteter 

utförda av flickor/kvinnor i böckerna vad gäller feminint kodade var 54% och maskulint kodade 

handlingar i gruppen resulterade i 46%. Närmare hälften av dem fördelades på vardera variabel. 

Handlingar/aktiviteter utförda av pojkar/män har en betydligt större andel i det maskulint 

kodade fältet, resultatet uppvisar 77%. Enbart 33% av de analyserade handlingarna av män kodas 

som feminina. 

 

7.3 Forskningsfråga 3: Vilka känslor/beteenden förknippas respektive kön med? 

Denna forskningsfråga inkluderar tydligt uttryckta känslor hos karaktärerna såsom arg, ledsen och glad samt 

beteenden som istället innefattar egenskaper som är tillskrivna karaktärerna, exempelvis stark, aggressiv, aktiv, 

emotionell, sårbar och lydig.  

 

Känslor/beteenden Feminint kodade Maskulint kodade Total 

Flickor/kvinnor 69 (53%)  60 (47%)  129 (100%) 

Pojkar/män 33 (24%)  104 (76%)  137 (100%) 

 

Analysen och resultatet av forskningsfråga 3 påvisar åter en skillnad i representationen av de 

olika karaktärerna utifrån dess kön. 53% av de kvinnliga karaktärerna som framställs i böckerna 

tillskrivs feminint kodade känslor och beteenden medan 47% tillskrivs känslor och beteenden 

som är maskulint kodade. Av de manliga karaktärerna som framställs är det 76% som tillskrivs de 

känslor och beteenden som anses maskulina medan 24% tillskrivs de som är feminint kodade. 
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8. Analys 

Detta avsnitt utgör en förlängning av resultatet genom att analysera det vidare. Här analyseras 

resultatet som presenterats i tabellerna i relation till de tidigare nämnda genussystemet, 

genuskontraktet samt det utökade analysverktyget.  

 

Analysen och resultatet utifrån alla tre forskningsfrågor visar att det finns en övergripande 

könsstereotyp fördelning mellan hur kvinnan och mannen framställs i böckerna relaterat till hur 

de förväntas se ut, handla och känna enligt analysverktyget. Däremot visar undersökningen att 

skillnaden mellan hur respektive kön framställs utifrån maskulint och feminint kodade företeelser 

är mindre i forskningsfråga 2 “Vilka handlingar/aktiviteter utförs av respektive kön?” och 3 

“Vilka känslor/beteenden förknippas respektive kön med?” jämfört med fråga 1 “Hur illustreras 

karaktärerna av respektive kön?” där det är en tydligare uppdelning. Vad de gör, hur de handlar, 

känner och beter sig skiljer sig inte lika mycket åt mellan könen i relation till kodningen om vad 

som anses feminint och maskulint i dessa frågor. Något som resultatet påvisar är att manliga 

karaktärer särskiljs i högre grad från de feminint kodade företeelserna än vad kvinnliga karaktärer 

särskiljs från maskulint kodade företeelser. Det är i själva verket en ytterst liten åtskillnad mellan 

kvinnan och de manliga företeelserna. Detta resultat är något som därför kan uppfattas inte gå 

helt i linje med Hirdmans (2003) teori inkluderat genussystemet och genuskontraktet samt 

Nikolajevas (2017) motsatsschema. Det berör även Hirdmans (2003) redogörelse för 

genuskontraktet, då kvinnan i denna studie tenderar att bryta detta kontrakt medan männen 

följer det. Genussystemet som bygger på de två grundprinciperna isärhållande av könen samt 

manlig överordning som stöttas av motsatsschemat blir inte lika tydligt när en går ner på 

detaljnivå i dessa två forskningsfrågor. På detaljnivå kan en alltså se vissa avvikelser men 

resultatet i sin helhet visar att det finns en isärhållning av könen samt att män är 

överrepresenterade i böckerna och därav “normen”. Resultaten från fråga 2 och 3 uppvisar inte 

lika starka kontraster som presenteras i genussystemet och motsatsschemat. Därför kan resultatet 

på så vis uppfattas inte gå i enlighet med genussystemet och motsatsschemat även om det 

sammantaget visar på en uppdelning och överordning av män. 

 

Resultatet av forskningsfråga 1 “Hur illustreras karaktärerna av respektive kön?”, som rör 

karaktärernas utseende, påvisar däremot en betydligt större skillnad i hur respektive kön 

framställs. Resultatet går enligt genussystemets (Hirdman, 2003, s. 66) och genuskontraktets 

(Hirdman, 1988, s. 16) teori om isärhållandet av kön. Genussystemet lyfter att könen ses som 

varandras motpoler vilket återfinns i genuskontraktet som innefattar bestämmelser angående 
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vilka yttre attribut som tillskrivs vilket kön. I tabellen för denna forskningsfråga visas ett tydligt 

resultat vad gäller isärhållandet. Näst intill inga utav de feminina yttre attributen bars av en 

manlig karaktär (1 av 103). På de kvinnliga karaktärerna syns en lite större benägenhet att bryta 

kontraktet, dock återfinns ändå en stor majoritet i de feminint kodade kläder och färger. 

Genuskontraktet återfinns inte bara på individnivå utan även på samhällsnivå. I bokserien bar 

eleverna skoluniform upprepade gånger i skolmiljö vilka särskilde könen med de könade 

klädesplaggen kjolar och byxor, detta talar för att genuskontraktet bibehålls och återskapas i detta 

fiktiva samhälle där böckernas handling tar plats.  

 

Huvudkaraktären Lisa tar stor plats i det presenterade resultatet då hon medverkar genomgående 

i böckerna och analyserades flertalet gånger om. Lisa tar sig an olika roller i böckerna då hon är 

superhjälte, elev eller privat. Något som upptäcktes vid insamlingen av data var att Lisa 

förknippades med olika genus beroende på hennes roll. I elev-rollen tillskrevs hon feminina 

egenskaper och attribut, i superhjälterollen var det mest maskulina och i den privata rollen 

varierade detta vad gäller samtliga forskningsfrågor.  

 

Sammantaget visar undersökningen att de maskulint kodade företeelserna i största utsträckning 

kopplas till karaktärer av manligt kön medan de feminint kodade företeelserna majoriteten av 

gångerna kopplas till karaktärer av kvinnligt kön. 
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9. Diskussion och konklusion  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till studiens bakgrund, utgångsteorier och 

tidigare forskning. Avsnittet behandlar tolkningar och relevant information utifrån studiens 

resultat. Det finns en genomgående didaktisk medvetenhet genom hela diskussionen men 

avsnittet avslutas tydligt med en didaktisk diskussion och slutsats.  

 

9.1 Kontraktsbrott och kontraktslojalitet 

Denna undersökning visade att utseendet var den starkaste könsmarkören för de analyserade 

karaktärerna, något som även Hellman (2008, s. 85) och Ambjörnsson (2011) såg i deras 

forskning. Förutom att markera sitt egna kön, syns ett behov hos böckernas karaktärer av att ta 

avstånd från att sammankopplas med det andra könet. Detta visar de analyserade karaktärerna av 

manligt kön där deras yttre attribut analyseras, då nästintill ingen av männen illustrerades med 

feminint kodade attribut. Davies (2003, s. 13) belyser att det kan upplevas minst lika viktigt att 

markera vilket kön man inte tillhör som vilket kön man tillhör. Studiens resultat visar att 

respektive kön framställs enligt de könskoder som hör till respektive kön enligt analysverktyget, 

vilket kan ha att göra med det som Davies (2003, s. 13) belyser. Ambjörnsson (2011, ss. 61, 105) 

menar att pojkar och män i hennes undersökningar tog avstånd från feminint kodade färger för 

att påvisa att de inte tillhörde det kvinnliga könet och inte heller den låga statusen som detta 

medförde. Detta kan vara en anledning till varför det manliga könet inte illustreras med några 

feminina attribut i bokserien Handbok för superhjältar.  

 

Studiens sammantagna kvantitativa resultat stödjer Hirdmans teorier om genussystem och 

genuskontrakt, även om det finns vissa avvikelser. Hade dock enbart huvudkaraktären Lisa 

analyserats så hade undersökningen troligen kommit fram till ett resultat som går emot teorierna 

om ett sådant system. Huvudkaraktären Lisa har relativt många maskulina egenskaper. I hennes 

superhjälte-roll tar Lisa plats som en våldsutövare och beskyddare, något som vanligen tillskrivs 

mannen i genuskontraktet (Hirdman, 1988, s. 97). Därav kan hon på många sätt verka 

normbrytande då hon inte följer en könsstereotyp könsroll och har brutit sig loss från 

genuskontraktet i viss mån. Detta är den karaktär som har störst tendens att bryta mot de 

stereotypa könsrollerna, någon motsvarighet återfanns inte hos någon av de manliga 

karaktärerna. Här väcks frågan varför inte de manliga karaktärerna tillskrivs mer feminina 

egenskaper, särskilt på grund av att de är så många till antalet jämfört med de kvinnliga och därav 

har en större möjlighet att påvisa mångfald i hur de presenteras. Ambjörnsson (2011, s. 133) 

redogör för hur det ses som något positivt för en flicka att ha maskulina egenskaper för att då få 
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etiketten “pojkflicka”, medans “flickpojke” inte är ett begrepp som existerar då feminina pojkar 

vanligen ses som något negativt.  

 

9.2 Djupt rotade mönster  

Analysen av resultatet visar att det överlag är fler män och pojkar som framställs i bokserien. 

Som tidigare nämnts i studien så är mannen i vår kultur underförstått överlägsen, det är han som 

är normen (Nikolajeva, 2017, s. 192). Detta är något som även speglar sig i barnlitteraturen. 

Nikolajeva (2017, s. 194), bland andra, talar om hur pojkar och män historiskt sett och än idag är 

överrepresenterade i litteraturen och detta är något som analysen av denna studies resultat även 

stärker. Denna bokserie kan uppfattas som normkritisk, bland annat på grund av att det är en 

flicka som är superhjälte och tillskrivs som ovan nämnt fler manligt kodade egenskaper medan 

även en del pojkar framställs med att uttrycka känslor som är feminint kodade. Att en modern, 

ny och i första anblick normkritisk bokserie som denna trots detta innehåller könsstereotypa 

skildringar visar på hur djupt rotat detta är i oss. Även om författarna till böckerna, föräldrar, vi 

som framtida lärare och samhället i stort gör sitt allra yttersta för att bli kvitt dessa stereotypa 

uppfattningar och skildringar så lyckas de ändå många gånger synas när en sätter på sig 

genusglasögonen. Hirdman (1990, s. 76) skriver att den hierarki och de roller som medföljer med 

den har etablerats under så många generationer och därav gjort det väldigt svårt att kliva ur dessa 

invanda mönster, vilket kan vara en anledning till detta.  

 

9.3 Didaktisk diskussion  

Med tanke på att studiens resultat visar att det finns en stereotypisk skildring av könen i 

böckerna så kan detta påverka eleverna. Molloy (2002) framhåller, på grund av den uppdelning 

som finns könen emellan, en problematik i relation till litteraturen och läsaren. Vidare så redogör 

Rosenblatt (2002) för hur individen påverkas av det hen läser, att litteraturen kan påverka sin 

läsares uppfattningar, beteenden och personlighet. Hon lyfter även att barn är mest påverkbara. 

Utsätts elever för könsstereotypa skildringar av könen i sitt möte med läromedlet så kan de alltså 

bidra till en reproducerande uppfattning av könen, hur man skall se ut, handla och vara beroende 

av det biologiska könet.  

 

Studiens resultat påvisar en något mindre normkritisk skildring av karaktärerna än vad en kan 

önska av ett läromedel som används i undervisningssammanhang i förhållande till Lgr11. 

Författare till skönlitterära böcker har ingen skyldighet att ta hänsyn till dessa aspekter, däremot 

så används denna bokserie som tidigare nämnts i skolan och har även en tillhörande 
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lärarhandledning vilket ändå gör detta relevant att granska. Genusforskningen har som mål att 

motverka stereotypa och fastlåsta föreställningar om kön (Lykke, 2009, s. 9). Det här är något 

som genusforskningen och riktlinjer från skolans uppdrag har gemensamt:  

 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av 

könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

elevernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir 

bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så 

att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 

intressen, med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2019).  

 

Att skolan bland annat har som uppdrag att motverka traditionella könsmönster bidrar således 

till genusforskningens kamp om att stereotypa föreställningar om könen skall upphöra.  

 

9.4 Konklusion 

Som tidigare nämnts i avsnittet om reliabilitet och validitet är det dock värt att återigen poängtera 

att det är vad läraren gör med materialet och dess innehåll som väger tyngst. Undervisningen 

definieras inte av vad för läromedel som används utan snarare hur det används. Detta innebär 

dock inte att en kan exkludera att granska läromedel, tvärtom, det krävs granskning av 

läromedlen för att förmå använda det på “rätt” sätt. Som upprepade gånger tagits upp så visar 

resultatet av analysen att böckerna innehåller könsstereotypa skildringar av karaktärer. I och med 

detta är det viktigt att det på något vis uppmärksammas, för att undvika att det överförs till 

eleverna. Det är viktigt att det som presenteras i undervisningen speglar olika individer och 

skildringar av verkligheten (Skolverket, 2016). Detta för att något inte skall uppfattas mer normalt, 

önskvärt och idealistiskt än något annat. 
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10. Kritisk reflektion och vidare studier  

Denna studies resultat utgörs av en kvantitativ redogörelse i framställningen av karaktärer, det 

kvantitativa resultatet visar utefter studiens forskningsfrågor på en övervägande könsstereotypisk 

skildring av karaktärerna i bokserien. Däremot skulle resultatet kunna bli annorlunda om studien 

utgick från en kvalitativ metod, liknande frågor skulle med en mer djupgående analys eventuellt 

istället kunna bringa ett resultat som visar på en övergripande normkritisk skildring. Därför 

skulle just detta vara intressant för vidare studier, att analysera liknande forskningsfrågor utifrån 

en kvalitativ metod men även att använda denna studies resultat för en mer djupgående analys av 

böckerna. Detta var även grundtanken med denna studie vilket nämndes i inledningen, att denna 

studies resultat kan verka grundande för en följande, större kvalitativ studie. Läsare av denna 

studie och dess resultat bör ha i åtanke att resultatet kan se annorlunda ut i användningen av 

annan metod samt att text och bild kan uppfattas olika av olika mottagare, alltså kan en sådan här 

analys bringa olika resultat beroende av mottagare. Därav stärks vikten av att analysera läromedel 

som tidigare lyfts i studien, ju fler analyser av olika individer och därav perspektiv desto mer 

synliggörs alla möjliga, ur skolperspektiv, relevanta aspekter i ett läromedel. 
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