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Engelsk titel 
”Traditional gender patterns and norm-breaking characters. 

Three works of children’s literature analysed from a gender perspective” 

 

Abstract 
This study analyses three children’s books, selected from a list of bestsellers during 

2016. The selected books are intended for children aged 6–9 and are categorized as easy 

reading. The aim of the study is to analyse how girls and boys are portrayed in 

children’s literature from a gender perspective. With this study we want to bring greater 

awareness and understanding of gender in children’s literature.  

 

When children read, they create new experiences and ideas about the world around 

them. As a teacher it is therefore important to have gender awareness when choosing 

books in the classroom. The analyses showed that the books contained not only 

reproductions of traditional gender patterns but also characters who went against the 

norms. This result agreed in part with previous research and the prevailing discourses in 

society. 

 
Key words 
Gender, children’s literature, traditional gender patterns, norm-breaking characters, 

discourse analysis 
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1 Inledning 
I Läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen (Skolverket 2011:7) 

står det att skolan ska förmedla värden kring jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

alla människors lika värde. Detta ska genomsyra den pedagogiska verksamheten oavsett 

om det är på organisatorisk nivå eller klassrumsnivå. Kåreland (2005:9) skriver att det 

är viktigt att arbeta mot de könsstereotypa roller som har skapats i samhället. Hon 

menar att skolan är en plats där könsstereotypa mönster skapas och upprätthålls. Dessa 

mönster förmedlas genom social interaktion men också genom läromedel samt 

skönlitteratur som används i pedagogiskt syfte. 

 

Vi anser att det är viktigt att som pedagog känna till de könsstereotypa mönster som 

reproduceras i barnlitteratur eftersom dessa mönster kan påverka barns syn på 

jämställdhet (Norberg 2003:94,96). Genom att analysera tre lättlästa böcker skrivna av 

olika författare studerar vi hur flickor och pojkar gestaltas ur ett genusperspektiv.  

 
2 Syfte 
Syftet med vårt självständiga arbete är att undersöka hur pojkar och flickor gestaltas i 

tre olika barnböcker. De utvalda barnböckerna är skrivna under 2000-talet av olika 

svenska författare. Alla böcker riktas mot barn i åldrarna 6-9 år och kategoriseras som 

lättlästa. Enligt Ahlén och Lundgren (2003:192,193) innebär lättlästa texter stor 

stilstorlek, tydlig indelning mellan textmassor, korta meningar samt få antal karaktärer. 

Vi har valt att använda lättlästa böcker eftersom det är en typ av böcker som våra 

framtida elever kommer att möta i undervisningen. Studien kan bidra till att skapa 

medvetenhet om och ökad förståelse av hur pojkars och flickors karaktärsdrag beskrivs i 

barnlitteratur, både hos oss själva och hos redan yrkesverksamma pedagoger som 

arbetar med elever i de tidiga skolåren. 

 

3 Frågeställning 
- Hur framställs pojkar och flickor ur ett genusperspektiv i de utvalda böckerna? 
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4 Bakgrund 
4.1 Kön och genus 
Kön och genus är två begrepp som båda används inom forskning. Tidigare var det 

vanligt att begreppen hade olika innebörder där ordet “kön” var en benämning på vårt 

biologiska kön och “genus” var en benämning på vårt socialt konstruerade kön 

(Forsberg 2002:3). Hedlin (2010:4) menar att man inom modern forskning använder sig 

av begreppet genus både för vårt biologiska kön samt vårt sociala och kulturella kön 

som samhället format oss till. Genus syftar på det system av socialt konstruerade 

mönster och föreställningar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Dessa 

mönster och föreställningar är tidsbundna och omformas ständigt i takt med vårt 

föränderliga samhälle. 

 

Nilson (2010:12,16) förklarar genus som ett begrepp för hur vi gör kön. Hon menar att 

genus handlar om hur vi görs till antingen kvinnor eller män beroende på olika 

kontexter. Det är inte vårt biologiska kön som gör att vi blir pojkar/män eller 

flickor/kvinnor utan vi blir det genom fostran, exempelvis genom att bli klädda i 

färgkodade kläder som barn. Genus formas i förhållande till tid och plats och tar olika 

skepnader i olika sammanhang. I varje samhälle kan det urskiljas en outtalad 

genusordning som styr bilden av män/manligt och kvinnor/kvinnligt. Genusordningar 

innefattar exempelvis särskilda sysslor eller beteenden som kan studeras och upptäckas 

på flera olika nivåer i samhället såsom på arbetsplatser, i hemmet och i skolan. Forsberg 

(2002:40) förklarar i sin avhandling att genusordningar inte endast handlar om kognitiva 

processer utan också innefattar yttre faktorer. Att vara flicka/kvinna eller pojke/man 

associeras även med särskilda kläder, kroppshållning, språkanvändning etc. 

 

Davies (2003:29,30) menar att kläder och frisyrer är de tydligaste markörerna för att 

visa om vi tillhör manligt eller kvinnligt kön. Flickor/kvinnor klär sig i klänningar, 

kjolar och använder sjalar och handväskor. Pojkar/män klär sig istället i exempelvis 

byxor och rockar. De olika klädesplaggen symboliserar vilket kön man tillhör. Vidare 

skriver Davies (2003:16,27) att det inte finns något biologiskt hos män eller kvinnor 

som gör att vi väljer att klä oss i särskilda kläder eller väljer att bete oss på ett särskilt 

sätt. Femininitet och maskulinitet är något som skapas av samhället vi lever i. Även om 

föräldrar inte medvetet uppfostrar sina pojkar att ta för sig och sina flickor att vara 

lågmälda påverkas och formas barnen av omgivningens bemötande. 
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De allra flesta barn har från födseln ett biologiskt kön som i sin tur avgör hur barnet 

uppfostras och formas. I den stund som barnet kommer till världen så tillskrivs barnet 

egenskaper genom exempelvis färgkodade kläder, bemötande och språk. Den nyfödda 

lilla flickan kläs i rosa klänningar och blir kallad söt liten prinsessa. Föräldrar klär 

flickor i rosa för att uttrycka flickornas näpenhet och gullighet. Att signalera kön på 

detta sätt är enligt Ambjörnsson (2011:20) gammalt, ojämställt och förtryckande.   

 

Medan flickor från början kläs i rosa blir den nyfödda pojken klädd i blå byxor och 

omgivningen talar om vilken stark och fantastisk fotbollsspelare han kommer bli som 

stor. Allt eftersom barnen växer möter de nya situationer där de prövar olika beteenden 

som bemöts med antingen positiva eller negativa reaktioner från omgivningen. Svaleryd 

(2010:25) menar att reaktionerna och bemötandet avspeglar de förväntningar som 

omgivningen har på flickor respektive pojkar, och utifrån dessa reaktioner läser barnen 

av vad som anses vara rätt beteende för dem. Det är genom denna sociala interaktion 

som flickor formas till flickor och pojkar formas till pojkar. 

 

4.2 Skönlitteraturens betydelse för elever 
Norberg (2003:94,96) diskuterar vilken betydelse skönlitterära texter har för elever. 

Skönlitterära texter kan bidra med en ny uppfattning om hur världen ser ut. Läsningen 

väcker även nya tankar och känslor hos elever som kan bidra till en ökad förståelse för 

andra människor. Genom skönlitterära texter skapas även viktiga förebilder för eleverna 

att se upp till. 

 

När barn läser skapar de föreställningar av den lästa texten. Dessa föreställningar bildas 

utifrån de erfarenheter och kunskaper eleverna sedan tidigare besitter. De föreställningar 

som bildas kan ses som ett bevis på att det innehåll som finns i de skönlitterära texter 

elever läser påverkar deras tankar och synsätt. Det är viktigt att välja böcker som 

eleverna ska läsa med omsorg och att man som lärare har i åtanke vad det är för innehåll 

i de böcker barnen kommer att läsa (Jönsson 2007:51). Även Ewald (2007:120) menar 

att läsning av böcker kan förändra en människas syn på olika värderingar och genom 

detta utveckla en bredare kunskap om människors olikheter. Skönlitterära texter kan 

även bidra till att motverka könsstereotypa synsätt. De skönlitterära texter barn läser kan 

ha stor betydelse för hur de värdesätter gamla mönster men även att de under läsningens 
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gång tänker i nya banor. Dessa nya banor kan exempelvis vara att det egentligen inte 

finns något som i grunden är “pojkigt” respektive “flickigt”.  

 

Skolan har en viktig uppgift när det handlar om att introducera och föra vidare litteratur 

till elever, menar Kåreland (2005). Hon påpekar att det är viktigt att veta vilken 

litteratur som eleverna erbjuds och hur innehållet ser ut. Hur litteraturens innehåll ser ut 

är viktigt när det kommer till elevers tankar och åsikter kring genus eftersom litteraturen 

är ett av många medier som har kraft att påverka elevers tankar och åsikter kring genus 

(Kåreland 2005:13,16). 

 

4.3 Essentialism och konstruktivism  
Det finns olika sätt att se på hur olikheter mellan män och kvinnor skapas. Essentialism 

har tidigare varit den dominerande synen och innebär att man tror att dessa olikheter 

finns i människans arvsmassa. Inom detta synsätt anses exempelvis att män är naturligt 

starkare och snabbare och att de därför är bättre på och mer intresserade av sport än 

kvinnor. En konstruktivistisk syn innebär istället att man tror att olikheterna mellan män 

och kvinnor är skapade av vår miljö. Skillnaderna mellan könen skapas av samhället 

genom att vi fostras in i olika könsroller exempelvis genom färgkodade kläder, 

bemötande och språk. I vår studie har vi en konstruktivistisk syn på olikheterna mellan 

kvinnor och män.  

 

5 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning kring vilken effekt läsning kan ha gällande 

människans syn på rådande normer i samhället. Därefter nämns viktiga faktorer 

gällande barnlitteraturanalyser. Sist presenteras hur genus kan visa sig i barnlitteratur. 

På grund av studiens begränsade omfång har vi valt att främst lyfta fram svensk 

forskning.  

 

5.1 Barn och genus 
Elmfeldt (1997:33) skriver bland annat att det är viktigt att beröra detta ämne i unga år 

eftersom eleverna skapar nya erfarenheter och blir mer medvetna om olikheter och olika 

värderingar. Elmfeldt (1997:34) menar att många idag lägger stor vikt vid synliga 

skillnader mellan män och kvinnor. I själva verket är man och kvinna jämbördiga och 

ska behandlas utifrån samma värderingar. Eleverna ska alltså få vetskap om att en pojke 
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inte ska behandlas på ett visst sätt bara för att han är just pojke, eller att en flicka ska bli 

behandlad på ett visst sätt bara för att hon är just flicka. 

5.2 Barnlitteraturanalyser 
Typiska genusmönster återfinns i all sorts skönlitteratur oavsett genre. En karaktär 

byggs upp via dess tankar, handlingssätt och utseende. Karaktärernas drag säger mycket 

om de normer och värderingar som råder i den skönlitteratur som ska analyseras 

(Nikolajeva 1998:14, 55). När man analyserar skönlitteratur och karaktärer kan man 

bland annat leta efter stereotypiska drag. I anslutning till de stereotypiska dragen finns 

även de könsstereotypiska dragen. De könsstereotypiska dragen är när flickan i den 

aktuella skönlitteraturen beter sig som en flicka förväntas göra och pojken beter sig som 

en pojke förväntas göra enligt de normer som råder. Flickor beskrivs ofta som snälla 

och väluppfostrade medan pojkar ofta framställs som äventyrliga och busiga 

(Nikolajeva 1998:64). 

 

5.3 Genus i barnlitteratur 
Barnlitteratur speglar genusstrukturer som finns i samhället. Kåreland och Lindh-

Munther (2005:128,142) beskriver hur pojkar i barnlitteratur ofta framställs som aktiva, 

starka och självsäkra medan flickor istället tillskrivs egenskaper såsom passivitet, 

anpassningsförmåga och räddhågsenhet. Egenskaperna framställs både genom skriven 

text men också genom illustrerade rörelsemönster och ansiktsuttryck. Vanligtvis anses 

det manliga ha en tydligt högre ställning än det kvinnliga oavsett vilken samhällelig 

plats man studerar (Kåreland 2005:10). 

 

Även Nikolajeva (1998:64) skriver om genusstrukturer i barnlitteratur. Hon menar att 

man kan särskilja manliga respektive kvinnliga egenskaper i ett abstrakt schema 

eftersom de olika könen ofta ses som varandras motsatser. I detta schema beskrivs 

pojkar/män som tävlingslystna, skyddande, våldsamma, starka, känslokalla, 

självständiga, aktiva och analyserande medan flickor/kvinnor beskrivs som 

självuppoffrande, sårbara, aggressionshämmade, vackra, emotionella, beroende, passiva 

och syntetiserande. Föreställningarna om dessa könsförknippade egenskaper har inte 

alltid sett likadana ut, utan förändras över tid (Nikolajeva 1998:65). 

 

Peterson och Lach (1990) skriver att barnlitteratur är ett viktigt verktyg som spelar stor 

roll i barns könsrollsutveckling och socialisering. Peterson och Lach menar att sociala 
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mönster såsom genusstrukturer presenteras och synliggörs genom de texter och bilder 

som finns i böcker som barn möter. Litteraturen speglar på så vis samhällets syn på hur 

pojkar/män och flickor/kvinnor kan samt bör vara. Utifrån böckernas innehåll formar 

barnen sedan egna föreställningar och bygger en förståelse av omvärlden. De tankar och 

föreställningar som uppkommer kan komma att följa barnen genom hela livet och blir 

därför avgörande för deras framtid. Peterson och Lach uppmuntrar därför alla pedagoger 

att skapa sig en medvetenhet samt kunskap om att kritiskt utvärdera de böcker som 

används i undervisningen (1990). 

 

Öhrn (2008:134) skriver att i olika barn- och ungdomsböcker kan det finnas en så kallad 

pojkkultur. Pojkkulturen innebär bland annat att vara modig och orädd vilket Öhrn 

kopplar till typiska manliga karaktärsdrag. De typiska manliga karaktärsdragen kan 

också betraktas ur ett maktperspektiv där män med dessa karaktärsdrag intar en 

överordnad position både gentemot kvinnor och gentemot andra män. Det så kallade 

pojklandet finns precis som pojkkulturen återkommande i viss barn- och 

ungdomslitteratur. Pojklandet är ett område där endast pojkar och eventuellt äldre 

farbröder har tillträde, här är inga flickor välkomna. Ett pojkland kan exempelvis vara 

granntomten, gatan utanför huset och ängar (Öhrn 2008:132) 

 

I skönlitteratur är kläder en symbol för vad och vem barnet är (Grettve 2008:27). Denna 

symbol lyfter fram genus och vilken social klass barnet tillhör. Klädfärg kan också vara 

avgörande när det gäller hur läsaren uppfattar den aktuella karaktären. Exempelvis är 

färgen rosa i västvärlden förknippad med flickor (Grettve 2008:36). Dock är inte flickor 

alltid klädda i färgen rosa. Grettve (2008:38) nämner att i barnboken Tilda med 

hallonsaft och tjejkraft är både pojkar och flickor klädda i likadana kläder och färger. 

Det som skiljer flickor och pojkar åt i boken är de hårband flickorna bär i håret. I 

samma stund som flickorna klär på sig de prinsessklänningar modern sytt öppnas den så 

kallade flickvärlden där symboler som färgen rosa och prinsessklänning ingår.  

 

6 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras den valda analysmetoden diskursanalys tillsammans med en 

efterföljande metoddiskussion. Därefter presenteras urvalet av de utvalda barnböcker 

som analyseras i studien och en kort reflektion kring materialkritik. Avslutningsvis 

belyses de forskningsetiska ställningstaganden som gjorts i studien. 
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6.1 Diskursanalys 
För att förstå innebörden av diskursanalys bör begreppet diskurs tydliggöras. Börjesson 

och Palmblad (2007:13) beskriver diskurs som ett bestämt sätt att förstå och tala om 

världen. Winther och Phillips (2000:72) skriver att diskurs innebär språkbruk såsom 

social praktik. Beroende på kontexten används olika språkliga och sociala strukturer. 

 

Diskursanalys är en metod som tillämpas inom bland annat pedagogik och kulturella 

studier. Metoden innebär att man studerar tal, text, bilder eller andra typer av material. 

Syftet för en forskare som utför en diskursanalys är att visa hur en särskild diskurs kan 

komma till uttryck i det material som studeras (Börjesson & Palmblad 2007:18). I vår 

studie handlar det om att undersöka hur föreställningar om genus kan visa sig i 

barnlitteratur genom text och bild. 

 

Winther och Phillips (2000:69) beskriver att diskursiva praktiker kan bidra till att 

ojämlika förhållanden mellan exempelvis kvinnor och män återskapas. Dessa diskursiva 

praktiker kan dock synliggöras i en diskursanalys. Eftersom diskursanalysen 

uppmärksammar och ifrågasätter de ojämlika förhållandena kan den på så sätt bidra till 

en förändring i samhället. Syftet med vår studie är att skapa en medvetenhet om hur 

pojkar och flickors karaktärsdrag beskrivs i barnlitteratur, eftersom det kan påverka 

barns syn på jämställdhet. 

 

Diskursanalys skiljer sig från andra forskningsmetoder gällande datainsamling. Inom de 

allra flesta forskningsmetoder sker insamlingen av ett empiriskt material före all typ av 

analys. Inom diskursanalys sker istället datainsamlingen parallellt med den analys man 

gör (Börjesson & Palmblad 2007:16). Datainsamling i studien innebär närläsning av de 

tre böckerna. Närläsning är en analysmetod som innebär att man vid upprepade tillfällen 

ingående läser samma text (Lundqvist 1987:8). Under närläsningen lyfter vi fram den 

text och de bilder som vi tycker framhäver flickors och pojkar karaktärsdrag. Denna 

insamling varvas med framskrivning av vår diskursanalys. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Den problematik som kan uppstå i samband med diskursanalys handlar om verifiering. 

Även om det material vi studerar är noga utvalt för att ge oss ett brett perspektiv på hur 
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genus kan visa sig i barnlitteratur grundas vårt resultat endast i våra egna analyser. 

Forskare som arbetar med diskursanalyser måste delge tydliga bakgrundsbetydelser för 

att man som läsare ska kunna förstå vad analyserna baseras på (Denscombe 2016:399). 

Vi har därför tidigare, i avsnittet Bakgrund, presenterat en tydlig definition av begreppet 

genus och diskuterat hur genus konstrueras och återskapas för att läsaren ska få en 

klarare helhetsbild av de tankegångar som legat till grund för analyserna. 

 

6.3 Material 
Urvalet av böcker gjordes i samråd med en bibliotekarie utifrån listan av bästsäljande 

böcker under september månad på Adlibris hemsida (Adlibris 2016). Det finns flera 

etablerade internetbokhandlar men vi valde att använda oss av Adlibris eftersom de varit 

verksamma sedan 1997 och idag är Sveriges största internetbokhandel. Varje månad 

presenterar de cirka 75 000 nya titlar och deras sortiment innehåller över 10 miljoner 

böcker på olika språk (Adlibris 2016). 

 

Vi valde att besöka ett bibliotek i Växjö eftersom det är där vi genomför våra studier 

samt eventuellt kommer vara verksamma som lärare efter avslutad utbildning. Den 

utvalda bibliotekarien arbetar särskilt med barnböcker och besitter kunskaper om 

barnlitteratur som vi själva känner att vi saknar. Det kändes därför tryggt att göra 

urvalet i samråd med bibliotekarien. De böcker som analyseras innehåller både manliga 

och kvinnliga karaktärer vilket behövs för att kunna besvara studiens frågeställning. 

 

De titlar som valdes ut till litteraturanalysen är följande: 

Ny i klassen (Bross 2007).  

Anden i glaset (Genar 2014). 

Smyga, spana, snoka (Gesén 2014).  

 

6.4 Materialkritik 
Urvalet av studiens primärlitteratur grundas på topplistor och rekommendationer från en 

bibliotekarie som arbetar specifikt med barnlitteratur. Vi ville analysera lättlästa böcker 

skrivna de senaste tio åren och som är populära hos barn just nu. Eftersom det finns ett 

enormt utbud av lättlästa barnböcker är vi medvetna om att urvalet av böcker mycket 

väl hade kunnat bli annorlunda om vi tittat på andra topplistor eller tagit hjälp av en 

annan bibliotekarie. På så vis hade även studiens resultat kunnat bli annorlunda. Dock 
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var vi tvungna att göra någon slags begränsning i materialet och enades om ovanstående 

tre böcker. 

 

6.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002:6) finns det fyra krav som forskare bör ta hänsyn till när 

de genomför sin forskning. Informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet har alla beaktats under vår studie. Urvalet av barnböcker gjordes 

med hjälp av en bibliotekarie. Denne har i god tid informerats om forskningens syfte 

och ändamål, samt att informationen som framkommer endast har använts för 

forskningsändamål enligt informationskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002:7,14). Om datainsamlingen inte medför några personliga risker för de deltagande 

krävs inget skriftligt samtycke (Denscombe 2016:431). Utifrån informationen om vår 

studie kunde bibliotekarien därför lämna ett muntligt samtycke på sitt deltagande enligt 

samtyckeskravet. I samband med det muntliga samtycket informerades även 

bibliotekarien om att hen när som helst under studien kan avbryta sitt deltagande utan 

att uppge någon anledning. Det sista etiska övervägande som gjorts i vår studie är att 

skapa anonymitet åt bibliotekarien. Detta enligt konfidentialitetskravet som innebär att 

ingen utomstående ska kunna utläsa vem som deltagit i studien (Vetenskapsrådet 

2002:9,12). 

 
7 Analyser 
I följande avsnitt presenteras de tre analyser som gjorts av den utvalda barnlitteraturen. I 

analyserna kommer vi titta på hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv. 

Återskapar eller bryter författarna traditionella könsmönster? Vi har valt ut ett antal 

exempel från varje bok som lyfter könsmönster på olika sätt och väljer att presentera 

dessa genom citat. Därefter kommenterar vi exemplet och knyter an till relevant 

sekundärlitteratur i vår diskussion kring huruvida innehållet i barnlitteraturen 

reproducerar de normer som råder i samhället eller inte. 

 

7.1 Ny i klassen 
Ny i klassen är skriven av Helena Bross (2007) och illustrerad av Christel Rönns. Boken 

ingår i serien Klass 1B. I boken får vi följa huvudpersonen Frank som ska flytta och 

börja i en ny klass. Han funderar över hur hans nya fröken kommer vara och vem han 

ska leka med. Läsaren får följa Frank under hans första skoldag i den nya klassen. 
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7.1.1 Analys av Ny i klassen 
I boken får läsaren möta huvudpersonen Frank, hans vänner och familj. Karaktärerna är 

både barn och vuxna av manligt och kvinnligt kön. Illustrationerna visar att personerna 

bär könsstereotypa kläder, exempelvis är alla flickor klädda i klänning eller kjol. Dock 

är klädernas färger inte knutna till ett specifikt kön utan kvinnor och flickor bär ofta blå 

och grön klädsel. Pojkarna är klädda i färger som rött och orange. 

 

Frank bär en orange tröja och blå byxor. Han har kortklippt frisyr och i ansiktet har han 

fräknar. Utifrån hur Frank är illustrerad råder det inga tveksamheter om att han är en 

pojke. Hans pojkaktiga drag kombineras med en mer känslosam sida. På flera 

illustrationer kan man se att Frank rodnar och vid två tillfällen kramar han om 

människor i sin omgivning. Att Frank kramas och rodnar går emot de tidigare 

diskuterade normerna om hur en pojke bör vara.  

 

Karaktären Ebba illustreras som den typiska flickan. Hon är klädd i ljusblå klänning och 

randiga knästrumpor. Hennes röda hår är delvis uppsatt med en blå och vit prickig 

rosett. En annan flicka i boken är Alice. Även hon är klädd i klänning med färgerna lila 

och rosa. Hon har rosa randiga strumpbyxor. Hennes hår är långt och blont. Svaleryd 

(2002:24) menar att kvinnor ofta bär hårtofsar och klänning vilket stämmer överens 

med Ebba och Alice. 

 

Franks mor har kortklippt hår och bär stora örhängen. Hon är den enda karaktären i 

boken som byter kläder. När läsaren får möta henne för första gången bär hon grön kjol, 

blå prickig t-shirt och röda mönstrade strumpbyxor. Efter klädbytet bär hon blå byxor 

och en långärmad grönprickig klänning. Över klänningen har hon en blåprickig t-shirt. 

På alla bilder illustreras hon med klackskor. Fadern har inget hår på huvudet och bär 

glasögon. Han är klädd i gul t-shirt och korta grå byxor.  

 

Franks tidigare fröken har brunt halvlångt hår och glasögon. Hon illustreras inte i 

helkroppsbild men på överkroppen är hon klädd i en rosa kortärmad tröja. Den nya 

fröken Clara har blont hår och uppsatt frisyr. I öronen hänger stora örhängen. Hon bär 

en blå prickig klänning, knälånga blå byxor och klackskor.   

 



  
 

11 

I början av boken får läsaren veta att Frank ska flytta och börja på en ny skola. Frank 

tänker på hur det ska gå för honom och hans klasskamrater när han byter skola. 

 
Frank tänker på sin kompis Elias. 
Vem ska Elias leka med sedan? 
Och vem ska Frank leka med? 
Och så tänker Frank på Ebba. 
Hon har så fina ögon och är så snäll. 
Ebba har en ask med snäckor i bänken. 
Ibland sitter hon och pysslar med snäckorna (Bross 2007:9). 

 

Frank beskriver Ebba som en fin och snäll flicka. Svaleryd (2002:20) menar att flickor 

ofta får höra att de är snälla och söta från sin omgivning. Denna diskurs stärker normer 

kring hur en flicka bör vara, är man inte snäll och fin finns risk att man inte blir omtyckt 

av omgivningen. Beskrivningen av Ebba reproducerar samhällets normer.  

 

Under Franks sista dag leker han tillsammans med Elias. 

 
Frank och Elias kryper runt på den stora mattan. 
De tutar och brummar med bilarna. 
Då och då kikar Frank på Ebba. 
Hon sitter där borta vid bordet och pysslar (Bross 2007:14). 

 

Svaleryd (2002:14) beskriver hur pojkar och flickors intressen och leksaker kan skilja 

sig åt. Målarböcker, dockor och pyssel förknippas ofta med flickor. Pojkar förknippas 

istället med fäktningslekar, klätterträd och bilar. Bross (2007:14) gör tydlig skillnad på 

vilken typ av lek och vilka leksaker pojkar respektive flickor bör använda. Detta syns 

genom att Elias och Frank leker med bilar samtidigt som Ebba pysslar. Att pojkar och 

flickor förknippas med olika typer av leksaker beskriver även Davies (2003:13). Hon 

nämner ett exempel där en flicka och en pojke ifrågasatte de presenter de fick. Flickan 

fick en bil och pojken fick en speldosa. Flickan ansåg att bilen var en pojkleksak och 

pojken blev upprörd eftersom speldosan i hans ögon var en flickleksak. 

 

Senare i boken befinner sig Frank på sin nya skola. Hans nya klasskamrat Alice undrar 

vad han har runt halsen. 

 

Frank drar upp snäckan. 
- Jättefint! säger Alice. Har du gjort det själv? 
- Nej, säger Frank. Jag har fått det av en tjej. 
- Schysst! säger Melker (Bross 2007:52,53). 
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Svaleryd (2010:17) fastslår att pojkar och flickor talar på olika sätt. Pojkars språk 

innehåller sällan adjektiv som beskriver hur de upplever en känsla. Vidare skriver 

Svaleryd (2010:18) att flickor generellt använder fler ord i sina meningar än vad pojkar 

gör. Alice använder adjektivet ”jättefint” och fortsätter med en fråga när hon 

kommenterar Franks halsband medan Melker bara använder ordet ”schysst”. Detta 

överensstämmer med Svaleryds beskrivning om hur pojkar och flickor uttrycker sig. 

 

7.1.2 Sammanfattning Ny i klassen 
De kvinnliga karaktärerna bär alla klänning, vissa bär även klackskor. De manliga 

karaktärerna bär alla byxor och t-shirt, eller långärmad tröja. I boken leker flickor och 

pojkar olika lekar. Bilderna och texten beskriver hur Ebba sitter och pysslar samtidigt 

som Frank och en vän leker med bilar. Denna typ av lekar är knutna till traditionella 

könsmönster. Däremot bryts de traditionella könsmönstren genom att Frank visar en 

känslosam sida. Att pojkar visar känslor går emot den rådande normen i samhället. 

Bokens innehåll reproducerar i vissa fall traditionella könsmönster och i andra fall 

förekommer mer normbrytande aspekter.  

 

7.2 Anden i glaset 
Anden i glaset är skriven av Katarina Genar (2014) och illustrerad av Alexander 

Jansson. Boken ingår i den lättlästa serien Mystiska skolan. Läsaren får följa 

huvudkaraktärerna Greta, Malte och Sally. De tre vännerna går på samma skola och 

leker under rasten Anden i glaset. De lyckas inte kontakta några andar men andra 

händelser sker efter att leken avslutats.  

 

7.2.1 Analys av Anden i glaset 
Karaktärerna som förekommer i boken är vännerna Greta, Malte och Teo, den något 

äldre flickan Sally, spöket Trötta rektorn och läraren Mattias. Barnen är alla klädda i 

liknande kläder. De bär enfärgade långbyxor och t-shirts eller långärmade tröjor i olika 

färger. Gretas klädsel består av en grön tröja och röda byxor. Hennes brunröda hår är 

klippt i en rak frisyr som slutar strax över axlarna. På fötterna bär hon gymnastikskor. 

Gretas utseende är således neutralt och det går inte att könsbestämma karaktären endast 

genom att titta på bilderna. Det är först när man läser namnet Greta i texten som vi 

förstår att hon är en flicka. Genom bilderna kan man utläsa att Greta är tveksam till att 
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delta på leken Anden i glaset. På flera av illustrationerna sneglar hon över axeln och 

hennes ansiktsuttryck utstrålar rädsla.  

 

Malte har kort svart hår. Han är klädd i en blåvit långärmad tröja, svarta byxor och blå 

skor. Det går därför att utläsa att han är av manligt kön endast genom att titta på 

bilderna. Nilson (2010:13) skriver att man gör genus genom att exempelvis titta på 

klädsel och hur barnen ser ut. Olika typer av klädesplagg och färger förknippas med 

pojkar respektive flickor. Uppdelningen av klädsel och färger efter vad som är pojkigt 

och flickigt görs redan kort efter att ett barn har kommit till världen. På flera bilder 

utstrålar Maltes kroppsspråk en viss tuffhet genom att han håller armarna i kors och ofta 

är den som går före Greta. Dock visar några illustrationer en mindre tuff Malte. 

Exempelvis sker detta när Malte håller i Gretas arm när de går genom den mörka 

källaren.  

 

Den något äldre flickan Sally har långt rött hår och glasögon. Hon bär en blå tröja och 

svarta byxor. Sallys kroppsspråk visar att hon är en bestämd och självsäker flicka. Detta 

visar sig genom att hon på många bilder har händerna i sidan. Sally bjuder in till leken 

och framstår som en initiativtagare. Sally visar genom sitt beteende och kroppsspråk att 

hon är en aktiv och psykiskt stark flicka. Ofta är det enligt Kåreland och Lindh-Munther 

(2005:142) pojkar som kopplas ihop med aktivitet och styrka. Flickor förknippas istället 

med känslor som oro och rädsla. Att Sally visar sig vara aktiv och stark innebär att hon 

går emot dessa typiska mönster och istället liknar hennes personlighet mer den 

stereotypa manliga personligheten.  

 

Teo är en bikaraktär som endast syns i början av boken eftersom han väljer att inte delta 

i Sallys lek. Han tycks vara en försiktig pojke och till viss del rädd. När han syns i 

boken står han ofta delvis skymd bakom någon annan. Teos klädsel består av en röd 

tröja och svarta byxor, håret är mörkblont.  

 

Det figurerar två vuxna i boken, spöket Trötta rektorn och läraren Mattias. Mattias syns 

endast på en bild. Han har kortklippt frisyr och grå klädsel. Eftersom Trötta rektorn är 

ett spöke som gömmer sig i en garderob kan man inte urskilja hans klädsel. Däremot 

indikerar hans mustasch att han är av manligt kön.   
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I början av boken står Malte, Greta och Teo i skolans korridor och tittar på gamla 

skolfoton.  

 
Då kommer Sally som går i trean.  
Hon vill alltid få med oss på läskiga saker.  
- Vem vågar vara med på Anden i glaset? undrar hon. (Genar 2014:15).  

 

När Sally bjuder in till leken visar hon på initiativförmåga och ledarskap. Hon visar 

även sig vara modig eftersom leken verkar skrämmande för barnen. Initiativförmåga, 

ledarskap och mod är enligt Svaleryd (2002:17) egenskaper som ofta tillskrivs pojkar. 

Sally strider mot normen om hur flickor bör vara och beter sig mer som en typisk pojke.  

 
Jag tittar på Malte.  
Malte tittar på mig.  
Jag har ingen aning om vad Anden i glaset är för något (Genar 2014:16).  
 
- Jag vågar, säger Malte och sträcker på sig.  
- Jag med, säger jag och känner hur mitt hjärta bultar hårt.  
Teo säger ingenting (Genar 2014:17).  

 

Malte visar sig modig både verbalt och kroppsligt när han säger att han vågar delta i 

leken samtidigt som han sträcker på sig. Gretas inställning är mer tveksam men hon 

verkar inte vilja vara sämre än Malte så även hon väljer att delta trots sin tveksamhet. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005:142) menar att pojkar tillskrivs egenskaper som 

säkerhet och pondus. Detta överensstämmer med Maltes beteende i situationen. Han 

visar inga tecken på rädsla eller tveksamhet när Sally frågar om de vill delta i hennes 

lek. Vidare beskriver Kåreland och Lindh-Munther (2005:142) att flickor istället 

tillskrivs egenskaper som rädsla och oro.  

 

Nikolajeva (1998:70) diskuterar karaktärerna Tommy och Annika i boken om Pippi 

Långstrump och påpekar att Tommy är modig och inte sen med att ge sig in i Pippis 

olika upptåg medan Annika karaktäriseras som motsatsen till Tommy. Hennes 

inställning är mer försiktig och hon framstår som rädd. Det finns likheter mellan dessa 

två karaktärer och karaktärerna i Genars bok. Greta ger inte explicit uttryck för rädsla 

men däremot beskriver texten hur hon inombords känner oro genom att hennes hjärta 

bultar hårt. Greta vill delta i leken först när Malte tagit initiativ till att tacka ja.  
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7.2.2 Sammanfattning Anden i glaset 
Karaktärerna i boken framställs inte enligt traditionella könsmönster utan istället på ett 

mer nytänkande sätt. De har exempelvis könsneutrala kläder: klädesplagg som kjol och 

klänning, vilket vanligtvis förknippas med flickor, förekommer inte. Flickorna bär 

istället t-shirt och byxor i färger såsom grönt och blått. Även karaktärernas egenskaper 

skiljer sig från traditionella könsmönster. Sally framställs som modig och 

initiativtagande vilket är ovanligt för flickor. Teo framställs däremot som en försiktig 

och rädd pojke. Bokens innehåll bryter traditonella könsmönster. De rådande 

diskurserna kring hur pojkar och flickor är och bör vara återskapas alltså inte i boken. 

 

7.3 Smyga, spana, snoka 
Smyga, spana, snoka är skriven av Pernilla Gesén (2014) och illustrerad av Jeanette 

Milde. Boken ingår i serien “Lättläst” och innehåller både text och illustrationer. 

Handlingen utspelar sig i en skola och läsaren får följa huvudpersonen Maja. Maja och 

hennes vänner leker skola på rasten och får låna fröken Tinas ringklocka. Dock 

försvinner frökens ringklocka under leken och äventyret som går ut på att hitta den 

försvunna ringklockan börjar. 

 

7.3.1 Analys av Smyga, spana, snoka 
Boken utspelar sig på en skola och därför syns många olika karaktärer på bilderna men 

alla omnämns inte i texten. Karaktärerna av kvinnligt kön illustreras ofta med 

mönstrade kläder, långt hår och markerade ögonfransar. Färgen rosa är enligt 

Ambjörnsson (2011:20) starkt förknippad med det kvinnliga könet vilket också syns på 

illustrationerna i boken där de flesta av flickorna bär något rosa klädesplagg. Pojkarna 

har kortklippta frisyrer och de flesta bär t-shirts med tryck. Huvudpersonen Maja är 

klädd i en rosa mönstrad tröja, blommiga byxor och röda skor med liten klack. Hon har 

brunt axellångt hår och hennes ögonfransar är tydligt markerade.  

 

Elias har kortklippt blont rufsigt hår och fräknar. Han bär en rosa tröja med blå ärmar. 

På benen har han trasiga grå jeans som är lagade med gula tygbitar och på fötterna har 

han olikfärgade strumpor. Elias klädsel ger ett ovårdat intryck i jämförelse med Majas 

klädsel som utstrålar ordentlighet. Elias rörelsemönster är stort och yvigt och han 

illustreras aldrig stilla sittande. Att pojkar gungar på stolen och springer omkring i 

klassrummet är en vanlig uppfattning hos pedagoger. Rörelsebehovet anses ofta vara 

större hos pojkar än hos flickor och därför utdelas färre tillsägelser när pojkar inte sitter 
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stilla (Svaleryd 2002:18). Detta stämmer överens med hur Gesén (2014) framställer 

karaktären Elias.  

 

Elevernas fröken Tina bär en blommönstrad klänning med ett stort rosa skärp som 

framhäver hennes kvinnliga former. Till klänningen har hon gula strumpbyxor med 

orangea prickar. Runt halsen har Tina ett stort rött pärlhalsband och på fötterna bär hon 

svarta klackskor. Hon har blont hår som är uppsatt i en knut på huvudet och hennes 

ögonfransar är tydligt markerade. Att bry sig om sitt utseende är ofta förknippat med det 

kvinnliga könet vilket illustrationerna av Tina återspeglar.  

 

Boken inleds i klassrummet där eleverna arbetar med bokstaven S tillsammans med 

fröken Tina. Maja försöker lyssna på det fröken säger samtidigt som Elias klagar. 

 

Maja försöker lyssna på Tina. 
- Åh tråkigt! klagar Elias. 
Maja hör inte vad Tina säger. Och nu trillar Elias av stolen (Gesén 2014:8). 

 

På efterföljande sida ringer fröken i klockan för att fånga elevernas uppmärksamhet.   

 
Maja sitter tyst och stilla på sin stol. 
Elias kryper under bänkarna. 
[...] Elias lägger sig på bänken och tar Majas sudd (Gesén 2014:10). 

 

Nikolajeva (1998:64) skriver att det ofta finns tydliga skillnader mellan hur kvinnliga 

och manliga karaktärer skildras. Detta återspeglas i gestaltningen av Maja och Elias. 

Genom texten kan man utläsa att Maja har svårt att fokusera när Elias klagar. Maja 

framstår som den typiska väluppfostrade och duktiga flickan när hon sitter tyst och stilla 

på sin stol och försöker lyssna på fröken. I motsats till Maja beter sig Elias på ett sätt 

som får honom att framstå som busig och bråkig. Elias uttrycker sitt missnöje genom att 

tala rakt ut utan att ha tilldelats ordet. Bilden på sida åtta visar hur han tydligt vänder sin 

uppmärksamhet från fröken och i samband med det trillar av stolen. Enligt Kåreland 

(2005:38) framställs pojkar ofta som mer busiga och mer olydiga än flickor vilket också 

stämmer in på Elias. Texten visar tydliga skillnader mellan de olika karaktärerna. 

 

Längre fram i boken är det rast. Fem elever är inne i klassrummet och leker skola. 

 
Maja ringer i klockan. 
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- Vi ska lära oss bokstaven S, säger hon. 
- S som snor, säger Teo men han skriver ingenting. 
- Ni ska skriva jättemånga S, säger Maja strängt. 
Hon ringer i klockan igen. 
- S som snopp, skrattar Teo men han skriver ingenting. 
- Det är jag som bestämmer! skriker Maja. 
- S som Surmaja! skojar Teo (Gesén 2014:14). 

 

Ovanstående utdrag ur boken visar att flickan är den ordningsamma karaktären medan 

pojken är den som hittar på bus. Maja försöker styra upp leken genom att ringa i 

klockan samt genom att högljutt tala om att det är hon som bestämmer. Att flickan är 

den karaktär som gärna sätter upp regler för lekar överensstämmer med det Österlund 

(2008:106) skriver om flickan Gittan i Pija Lindenbaums bilderböcker. Gittan försöker 

gång på gång styra upp sina busiga älgbrorsor medan de hittar på nya bus och bryter 

mot alla hennes regler. När Gittan däremot leker med sina flickkusiner accepteras 

reglerna omedelbart. Detta könsstereotypa mönster följs alltså även i Smyga, spana, 

snoka (Gesén 2014). 

 

På sidan 13 i boken beskrivs Majas ordningsamma sida. 

 
Maja är bra på att hålla ordning. 
Alla hennes sudd är sorterade i färg. 
Maja slarvar aldrig bort något (Gesén 2014:13). 

 

Återigen framstår Maja som en duktig och ordningsam flicka vilket överensstämmer 

med de rådande normerna i samhället. När Maja sedan upptäcker att fröken Tinas 

klocka är borta talar texten om att hennes hjärta åker ner i magen vilket tyder på att en 

oro börjar växa hos henne. Kåreland (2005:38) skriver hur flickor i barnlitteratur ofta 

tillskrivs fler känslor än pojkar, exempelvis oro, ängslan och stolthet vilket stämmer in 

på Maja. Eftersom Maja tidigare beskrivits som ordningsam skadas hennes stolthet när 

hon inser att klockan är försvunnen. När detektivarbetet börjar riktas misstankarna 

direkt mot Elias eftersom han tidigare visat sig vara busig. Maja anklagar därför Elias 

för att ha tagit klockan. 

 
Tina skyndar fram till dem. 
Elias har gråt i ögonen. 
[...] Tina tittar strängt på henne (Gesén 2014:32). 
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Mod och styrka är egenskaper som förknippas med pojkar (Svaleryd 2002:17). Genom 

att inte öppet visa känslor framstår pojkar som hårda och tuffa, vilket behövs för att 

behålla sin status i skolan (Kåreland 2005:27). När Maja anklagar Elias för att ha tagit 

klockan får han ”gråt i ögonen” vilket talar om att han blir ledsen över anklagelsen. 

Gesén (2007) framställer Elias som en känslosam karaktär vilket är mer ovanligt 

gällande pojkar i barnlitteratur. Detta motsäger också det Öhrn (2008:135,136) skriver 

om de rådande normerna gällande pojkar och känslor. Normen säger att pojkar bör vara 

modiga och starka och inte bör visa några tecken på svaghet, såsom gråt.  

 

7.3.2 Sammanfattning Smyga, spana, snoka 
Flickorna och pojkarna skiljer sig åt gällande både utseende och egenskaper. 

Kännetecken för flickornas utseende är markerade ögonfransar, rosa mönstrade kläder 

och klackskor. Pojkarna är klädda i t-shirt, byxor och de har kortklippt hår. Diskursen 

som handlar om att flickor är snälla och ordningsamma återskapas hos huvudkaraktären 

Maja och Elias stämmer in på diskursen om den busiga och stökiga pojken. Det som 

framgår av bokens innehåll är att traditionella könsmönster inte bryts och motverkas. 

 

8 Resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pojkar och flickor gestaltas i tre olika 

barnböcker. För att uppnå detta syfte formulerade vi följande frågeställning. Hur 

framställs pojkars och flickors karaktärsdrag ur ett genusperspektiv i de utvalda 

böckerna? 

 

8.1 Karaktärers egenskaper 
De tre böckerna som analyserades i studien visade sig innehålla både reproduktioner av 

traditionella könsmönster men också normbrytande karaktärer. I Smyga, spana, snoka 

(Gesén 2014) framställs karaktärerna av olika kön som varandras motsatser. Flickorna 

är snälla, duktiga och ordningsamma och pojkarna är busiga och nästintill stökiga. 

Huvudkaraktären som är av kvinnligt kön lyssnar på fröken och sorterar sina saker 

noggrant vilket visar att hon är en duktig och ordningsam flicka. I boken beskrivs det 

hur en pojke har svårigheter med att sitta still och att lyssna på fröken vilket speglar 

hans stökiga och busiga sida. 

 

Att flickor och pojkar skiljer sig åt på detta sätt är en vanlig uppfattning i samhället. 

Hade karaktärerna istället haft ombytta roller, att flickan hade framställts som stökig 
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och pojken tillskrivits egenskaperna ordningsam och duktig, hade boken varit mer 

intressant ur ett genusperspektiv. Om rollerna hade varit ombytta hade författaren visat 

på en mer progressiv hållning som hade skilt sig från den traditionella hållning som 

tillskriver pojkar vissa specifika egenskaper och flickor andra. I Anden i glaset (Genar 

2014) finner vi ombytta roller hos två karaktärer. Här är flickan den som tar initiativ och 

är modig samtidigt som pojken är tillbakadragen och nästintill rädd. Författaren har vänt 

på de könsstereotypa egenskaper som vanligtvis förknippas med de olika könen. Genom 

att vända på rollerna kan läsaren få en annan syn på hur pojkar och flickor kan bete sig 

eftersom de uppfattningar som finns omkring oss belyses. 

 

Ett annat exempel på hur traditionella könsmönster reproduceras finns i boken Ny i 

klassen (Bross 2007). Här är barnens lekar styrda efter deras kön; pojkarna leker med 

bilar samtidigt som en flicka pysslar. Som tidigare nämnts finns det leksaker och lekar 

som är starkt förknippade med de olika könen (Svaleryd 2002:14). När Bross väljer att 

låta karaktärerna leka dessa lekar sker en tydlig reproduktion av traditionella 

könsmönster. 

 

8.2 Karaktärers utseende  
Under analyserna såg vi stora skillnader gällande karaktärernas klädsel. I boken Ny i 

klassen är alla flickor klädda i klänning. Förutom klänning bär vissa flickor även rosett i 

håret och klackskor. Klänningen är starkt förknippad med det kvinnliga könet vilket 

man också kan se i dagens klädbutiker. I butiker finns det vanligtvis särskilda 

avdelningar för flickor och pojkar. Flickavdelningarna domineras av glitter, rosa, spets, 

volanger och klänningar. Pojkavdelningarna skiljer sig markant eftersom det främst 

finns plagg i dova färger såsom svart, grått och blått. I boken Anden i glaset skiljer man 

inte karaktärerna av olika kön åt genom klädesplagg. Här bär både pojkar och flickor t-

shirts och byxor i blandade färger. Färgen rosa förekommer inte överhuvudtaget utan de 

genomgående färgerna är grönt, svart och blått vilka främst förknippas med pojkar. 

Detta kan ses som ett uttryck för en viss genusmedvetenhet hos illustratören, men det är 

egentligen endast de kvinnliga karaktärerna som har genomgått en förändring. I 

barnlitteratur är det ofta flickor som görs om, anpassas och tillskrivs mer pojkaktiga 

drag. När flickor ändras på detta sätt får de högre status. Men när en pojke tillskrivs mer 

kvinnliga egenskaper sänks istället hans status (Ambjörnsson 2011:44,89) vilket visar 

på den ojämställdhet som finns mellan könen. 
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9 Avslutande diskussion 
I vår diskussion lyfter vi fram kopplingar till den tidigare forskning som inriktar sig på 

normer, värderingar och genus i barnlitteratur. Därefter sammankopplar vi vårt resultat 

med studiens inledning, bakgrund och syfte. 

 

9.1 Kopplingar till tidigare forskning 
När analyserna gjordes fann vi att den tidigare forskningen vissa gånger stämde överens 

med analysernas resultat och andra gånger inte. Som tidigare nämnts delar Nikolajeva 

(1998:65) upp manliga och kvinnliga egenskaper i ett schema. I Anden i glaset är både 

pojkarna och flickorna aktiva vilket går emot detta schema som bland annat säger att 

flickor i barnlitteratur framställs som passiva. Något som däremot stämmer överens med 

Nikolajevas schema som vi tydligt kan se i Smyga, spana, snoka är den lydiga flickan. 

Där är huvudkaraktären den typiska duktiga flickan som gör som hon blir tillsagd.  

 

Öhrn (2008:134) nämner pojkkulturen som ett vanligt fenomen i barnböcker. I de 

böcker som ingår i studien kunde vi inte urskilja detta fenomen. I alla tre böcker finns 

det både kvinnliga och manliga karaktärer vilket inte gör det möjligt för pojkkulturen att 

dominera. Om urvalet varit annorlunda och om böckerna haft fler karaktärer av manligt 

kön hade troligtvis pojkkulturen varit mer synlig.  

 

Kläder och dess färger blir i litteratur och i samhället en symbol för kvinnligt respektive 

manligt. Färgen på kläderna kan vara avgörande när det kommer till läsarens 

uppfattning om karaktärerna. Som tidigare nämnt är rosa en färg och klänning ett 

klädesplagg som flickor ofta blir klädda i. I illustrationerna i Smyga, spana, snoka 

(Gesén 2014) kan vi se att de allra flesta flickor bär något rosa klädesplagg och i boken 

Ny i klassen (Bross 2007) är alla flickor klädda i klänning vilket överensstämmer med 

den tidigare forskning som presenterats. Den enda bok som tydligt bryter traditionella 

könsmönster är Anden i glaset (Genar 2014). Där är alla barnen klädda i samma typ av 

kläder och färger och därför reproduceras inte stereotypiska könsmönster.  

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att låta barn bli medvetna om genus och dess 

betydelse. Barn i yngre åldrar skapar värderingar utifrån sina erfarenheter (Elmfeldt 

1997:33). Vi anser därför att det är en lärares skyldighet att ge eleverna möjlighet att 
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diskutera genus och dess innebörd. Läsning av böcker kan vara ett bra sätt för att väcka 

tankar och diskussion kring ämnet. Peterson och Lach (1990) skriver att barnlitteratur är 

betydelsefullt för barns könsrollsutveckling och socialisering eftersom den till viss del 

speglar samhällets syn på hur pojkar och flickor kan och bör vara. I boken Smyga, 

spana, snoka reproduceras flera stereotypa könsmönster. När elever möter en sådan bok 

kan de få uppfattning om att karaktärernas egenskaper bör eftersträvas, att det bara är 

pojkar som bör vara busiga och flickor som bör vara ordningssamma. Genar (2014) 

visar istället i Anden i glaset att man kan frångå dessa stereotypa könsmönster. Hon 

visar att flickor kan vara modiga och initiativtagande genom att skapa en flickkaraktär 

som är orädd och vågar ta plats. Genar öppnar för möjligheten att pojkar kan känna 

rädsla och vara försiktiga vilket går emot den rådande normen i samhället. Vid 

läsningen av Anden i glaset kan elever därför få uppfattningen att man inte behöver vara 

på ett speciellt sätt oavsett om man är pojke eller flicka.  

 

9.2 Koppling mellan analyserna, inledning, syfte och bakgrund 
Läsning av böcker bidrar till nya tankar och värderingar. Genom detta kan man få ett 

bredare synsätt om människors olikheter. Vi anser att böcker utvecklar elevernas 

förhållningssätt gentemot andra människor. Något som kan ändra elevernas 

förhållningssätt kan vara att författaren vänder på karaktärers egenskaper. Ett exempel 

på detta kan vara att flickkaraktärer istället för att vara tillbakadragna och rädda 

tillskrivs egenskaper som mod och initiativtagande. Författaren visar på så sätt att det är 

okej att frångå den rådande diskursen om hur flickor ska vara. Om eleverna ges 

möjlighet att läsa böcker som innehåller både normbrytande karaktärer och traditonella 

könsmönster tror vi att det hjälper eleverna att upptäcka olikheter hos människor, vilket 

är användbart när de skapar grundläggande värderingar.  

 

Frågan är då om en bok kan anses vara bra eller mindre bra beroende på hur innehållet 

speglar ämnet genus? Att en bok innehåller reproduktioner av traditionella könsmönster 

kan enligt oss vara både negativt och positivt om man talar genus. Det negativa kan vara 

att läsaren bildar sig uppfattningen om att dessa traditionella könsmönster är det rätta. 

Det kan däremot vara positivt i den bemärkelsen att det kan väcka intressanta 

diskussioner kring genus. Vi ser gärna böcker som innehåller ett brett spektrum där 

vissa karaktärer följer traditionella könsmönster och andra bryter normen, på så vis kan 
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läsaren enklare hitta en karaktär att identifiera sig med. Oavsett hur man vill vara och 

vilken karaktär man vill identifiera sig med så är det okej.  

 

Under genomförandet av analyserna diskuterade vi böckernas innehåll i relation till 

genus och därigenom uppkom nya tankar kring ämnet. Vi har under studien fått en ökad 

förståelse av och medvetenhet om hur pojkars och flickors karaktärsdrag beskrivs i 

barnlitteratur. Vi tror att våra nya kunskaper om genus kommer att vara till stor hjälp i 

vår framtida yrkesroll vid tillfällen då vi väljer böcker till våra elever. Vid dessa 

tillfällen bär vi med oss ett nytt synsätt som hjälper oss att upptäcka både traditionella 

könsmönster och normbrytande karaktärer i skönlitteratur. Vi hoppas kunna välja 

böcker som visar jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde, 

oavsett egenskaper och utseende.  

 

10 Slutord 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pojkar och flickor gestaltas i tre olika 

barnböcker. Genom detta ville vi skapa en medvetenhet och ökad förståelse av hur 

genus behandlas i barnlitteratur. De tre böckerna som valdes ut var Ny i klassen, Anden i 

glaset och Smyga, spana, snoka. Analyserna skedde med hjälp av metoden 

diskursanalys. Resultaten mellan böckerna var till stor del varierat. Det förekom både 

reproduktioner av traditionella könsmönster men också normbrytande karaktärer. 

Studiens resultat överensstämde till viss del med tidigare forskning. Vi kunde bland 

annat se att i två av böckerna framställdes karaktärerna med egenskaper och utseende 

som vanligtvis förknippas med det kön de tillhör. I den tredje boken framställdes 

karaktärerna på ett mer normbrytande sätt.  

 

Böckers innehåll speglar till viss det samhälle vi lever i och kan därför ha en avgörande 

roll i skapandet av värderingar hos barn. När barn läser skapar de nya föreställningar 

som kan väcka tankar och åsikter om till exempelvis människors olikheter. Att böckers 

innehåll kan ha så stor betydelse är något vi kommer att bära med oss. Vi anser att 

studien har givit oss kunskap om genus och en större medvetenhet kring detta ämne och 

vi tror att vi kommer ha stor nytta av dessa nya kunskaper i vårt kommande yrkesliv.  
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10.1 Vidare forskning 
En vidare forskningsuppgift kan vara att i klassrummet använda böckerna till diskussion 

gällande genus. Genom att använda sig av högläsning och låta eleverna läsa på egen 

hand kan man sedan ha boksamtal och diskutera rådande könsmönster. I en sådan studie 

skulle fokus istället kunna vara på hur eleverna uppfattar böckernas innehåll.  
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