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Engelsk titel: Fearless girls and shy boys -  
The importance of children’s literature seen from a gender perspective 

 
__________________________________________________ Antal sidor: 38 _________________ 
 
 
Syftet med detta arbete har varit att få en inblick i hur lärare och elever tänker kring 

barnlitteraturens påverkan och betydelse för barns syn på genus. Jag har även undersökt hur 

barn uppfattar karaktärer som bryter stereotypa könsmönster i böcker. Det som jag har fått 

djupare förståelse för genom arbetet hoppas jag sedan kunna ta med mig i min kommande 

yrkesroll som lärare. 

Metod som jag använt mig av är av kvalitativ sort, vilket innebär att man försöker hitta 

särskilda kvaliteter och egenskaper i det man undersöker. Fokus ligger på deltagarnas 

uppfattningar och perspektiv i kvalitativa undersökningar. Jag har valt att utföra intervjuer 

med elever i årskurs 1 och årskurs 6, samt av lärare. 

Arbetets viktigaste resultat är att det finns ett tydligt samband mellan barnlitteratur och genus. 

Barnlitteratur spelar utan tvivel en viktig roll för barns uppfattning om genus och kön.  

Könsstereotypa karaktärer dominerar fortfarande i barnlitteratur, vilket gör att barn påverkas 

av dessa när de växer upp. Lärare har en viktig roll i detta, eftersom de kan bidra till att ge 

elever få möjlighet att läsa många olika slags böcker. Genom barnlitteratur får elever kunskap 

om exempelvis samhälle, yrkesliv och människor. Många barnboksförfattare har på senare tid 

uppmärksammat litteraturens påverkan på barn, och nu börjar allt fler karaktärer som bryter 

traditionella könsroller att framträda i barnlitteraturen. 
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1 Inledning/bakgrund 

Det har blivit allt mer viktigt att belysa frågor om genus i samhället. Kåreland (2005) menar 

att detta även är märkbart i skolan då läroplaner och styrdokument visar att jämställdhet 

mellan könen är viktigt att arbeta med. Skolans värdegrund och uppdrag är bland annat 

följande (Lgr 11:8):  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.  

 

Barn kommer ständigt i kontakt med ideal om hur flickor och pojkar ska bete sig. Barn lär sig 

i tidig ålder att anpassa sig till könsmönster och att se könskoder. De blir även tidigt medvetna 

om skillnader mellan kvinnor och män, vilket gör att det är svårt att förändra inristade 

könsmönster (Kåreland, 2005). 

Jag anser att det är väldigt viktigt med jämställdhet och genusmedvetenhet i skolan, vilket gör 

att jag vill skriva om genus i mitt examensarbete. Detta område är dock stort, så jag kommer 

begränsa mig till en mindre del av genusområdet. Jag har därför valt att rikta in mig på 

sambandet mellan genus och barnlitteratur. Detta anser jag är relevant för mig att undersöka 

närmare, eftersom det kommer ha betydelse för mig som blivande lärare i svenska. 

Genom min lärarutbildning har genus varit ett vanligt återkommande begrepp, vilket gör att 

jag vill fördjupa mig i det ytterligare i mitt examensarbete. Under min senaste praktikperiod 

berättade min handledare att de ofta arbetar med olika läsprojekt för att eleverna ska bli 

säkrare läsare. I samband med barns läsning talas det om att de ska utveckla läsförmågan, lära 

sig avkoda ord, få bra läsflyt, bli säkra läsare, utöka ordförrådet och kunna läsa mellan 

raderna. Däremot nämns inte betydelsen av litteraturens innehåll lika flitigt. Jag anser att det 

fokuseras för lite på barnlitteraturens innehåll och dess betydelse för barns 

identitetsutveckling. Därför vill jag undersöka och arbeta mer med barnlitteraturens betydelse 

ur ett genusperspektiv. Vilka ideal tillskrivs pojkar och flickor i böcker som barn läser? Hur 

påverkas barnen av dessa när de formas till egna individer? Är det viktigt att pojkar får läsa 

traditionella pojkböcker och flickor traditionella flickböcker? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur lärare och elever tänker kring barnlitteraturens 

påverkan och betydelse för barns syn på kön och genus. Jag vill även undersöka hur barn 

uppfattar karaktärer som bryter stereotypa könsmönster i böcker. Jag hoppas även få en 

fördjupad förståelse av sambandet mellan barnlitteratur och genus, som jag sedan kan 

använda mig av i undervisningen. 

Kunskap ska uppnås genom att kartlägga hur lärare och elever tänker kring barnlitteratur och 

genus, vilket kommer ske med hjälp av intervjuer. Dessa ska sedan analyseras och kopplas till 

aktuella teorier. 

Mina frågeställningar är följande: 

1) Vilken betydelse har läsning av barnlitteratur i skolan när barn formas till egna 

individer? 

2) Hur tänker elever kring sambandet mellan barnlitteratur och genus? 

3) Hur ser lärare på barnlitteraturens betydelse för barns syn på genus? 

3 Tidigare forskning 

3.1 Genus 

Ordet genus kommer från latinets ord för slag, sort, släkte och kön, enligt Hirdman (2001). 

Svaleryd (2002) och Tallberg Broman (2002) förklarar att mäns och kvinnors olika beteenden 

och egenskaper inte beror på det biologiska arvet, utan på kulturella arv, sociala system och 

historiska konstruktioner. Genus handlar även om relationen mellan könen och vad som anses 

vara typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt. Dessutom har genus länge handlat om att 

hålla isär könen och göra skillnad mellan manligt och kvinnligt. ”Kvinna och man skulle inte 

uppfostras lika, då de inte var lika och inte skulle bli lika” (Tallberg Broman, 2002:34). 

Davies (2003) förklarar att en människas biologiska jag handlar om kön, medan en människas 

sociala jag istället handlar om genus. 

Undersökningar visar att barn redan i 5-årsåldern har olika föreställningar kring genus. Barn 

associerar ord som pratar fint, sjunger och sitter fint i skolan med flickor, och ord som 

bråkar, tävlar och talar högt med pojkar. Dessutom omsluts de ständigt av TV, film och 
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böcker som påverkar och förser barn med olika rollförebilder och könsattityder (Kåreland, 

2001 och Einarsson, 2004). 

3.2 Barnlitteraturens början och utveckling 

Barnlitteraturen spelar en viktig roll i barns uppfostran, men genom åren har den haft olika 

syften. När den först utkom var det främsta syftet att uppfostra barn till goda kristna. 

Troligtvis utkom den första barnboken Een sköön och härligh jungfru speghel på svenska år 

1591. Denna bok var dock riktad till flickor att läsa, då det var otänkbart att pojkar och flickor 

skulle läsa samma böcker (Stybe, 1971, Hellsing, 1999 och Kåreland, 2001). 

Under 1700-talet började barnlitteratur utan kristet syfte att skrivas. Då var istället det främsta 

syftet att förmedla kunskap och förnuft till barnen, samt att uppfostra dem till att bli goda 

samhällsmedborgare. Dessa böcker var mestadels faktabaserade, men anpassade till barn 

genom att även vara roliga och lekfulla.  

Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet utvecklades barnlitteraturen ytterligare. 

Då skulle istället fantasi och känsla förmedlas genom barnlitteraturen. Barndomen sågs som 

en fas där barn kunde utvecklas fritt och välbalanserat, och barn uppfattades som fulla av 

fantasi med kvaliteter som vuxna inte längre hade. Det fanns alltså två skilda synsätt på 

barnlitteraturens funktion under 1700-talet och 1800-talet. Även långt senare har det 

diskuterats kring huruvida barnlitteraturens syfte är att förmedla kunskap eller väcka barns 

fantasi (Stybe, 1971 och Kåreland, 2001).  

Det stora genombrottet av barnlitteraturen kom under slutet av 1800-talet. Under denna tid 

framställdes fantasi och drömvärldar i barnböcker. Exempelvis utkom Alice i underlandet och 

Pinocchio. Dessutom behövde barn läsa om spännande underhållning. Därför anpassades och 

omarbetades vuxenböcker, som exempelvis Oliver Twist, till barn (Stybe, 1971). 

Åren därefter delades barnlitteratur ofta upp i pojk- och flickböcker. Traditionella pojkböcker 

innehöll äventyr medan traditionella flickböcker innehöll kärleksbekymmer. Dessa 

traditionella pojk- och flickböcker visade vilka olika förväntningar samhället hade på pojkar 

och flickor, samt vilka könsbundna roller de skulle ha (Kåreland, 2001). Det fanns dock 

författare som ville bryta traditionella könsmönster i barnlitteratur. År 1945 kom den nya och 

moderna svenska barnboken. Det var bland annat böcker av Astrid Lindgren och Lennart 

Hellsing som utkom vid denna tidspunkt. Det som var nytt i deras böcker var till exempel 

attityder till barn. Toijer-Nilsson (1978:9) nämner att Astrid Lindgren sa följande i en 
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intervju: ”Tag 1 st. frånskild mamma, om möjligt rörmokare, atomfysiker går för all del också 

bra, huvudsaken är att hon inte ’syr’ eller är ’rar’…” (Barn och kultur nr. 6/1970). 

3.3 Kritik av dåtidens barnlitteratur 

Forskarna Rita Liljeström och Kari Skjønsberg var bland de första att påpeka att barnlitteratur 

innehöll för få rollförebilder. Därefter började allt fler forskare att kritisera barnlitteratur ur ett 

köns- och genusperspektiv, vilket även många barnboksförfattare uppmärksammade. 

Medvetenheten om kön och genus i barnlitteratur blev märkbar under 1960-talet, och växte 

sig större under 1970-talet (Toijer-Nilsson, 1978).  

Debatter uppstod även under denna tid i samband med att ungdomsböckerna blev allt mer 

öppna och mer problematiserade. Kåreland och Lindh-Munther (2005) framhåller att det 

skulle ske en frigörelse från gamla könsroller även i barnlitteraturen. Traditionella könsroller 

fanns fortfarande kvar hos många barnboksförfattare, vilket det behövde ändras på. Toijer-

Nilsson (1978:30) skriver: ”Man borde kunna berätta om Olles mamma, som är sjuksköterska 

och om Anna, som har en mamma som spelar teater och tala om att Olle och Anna klarar sig 

fint ändå och att de får lika mycket kärlek i alla fall av sin mamma, fast hon är borta en del av 

dygnet”. 

Även mansrollen blev central, vilket resulterade i att många barnboksförfattare ville förändra 

pojkar och män i litteraturen. Ett exempel är Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg. 

Bergström ville medvetet skapa nya könsroller, vilket gjorde att pappan framställs som mjuk 

och som gärna pysslar i hemmet (Toijer-Nilsson, 1978).  

3.4 Kritik av nutidens barnlitteratur 

Barnlitteratur kritiseras fortfarande flitigt. Professor Beverly Lyon Clark (1999) anser att 

viktiga frågor lyfts fram när barnlitteratur studeras, bland annat sociala konstruktioner i 

barndomen. Den senaste tidens arbete med barnlitteratur handlar om problematik och kritik 

kring genus. Det är särskilt feminister som kritiserar barnlitteratur, vilket de har gjort länge. 

De har exempelvis undersökt hur flickor och kvinnor framstås i barnlitteratur, och kommit 

fram till att de ofta har en underrepresenterande och passiv roll. Det unika med barnlitteratur, 

jämfört med övrig litteratur, är att kritikerna nästan aldrig är i den målgrupp som barnlitteratur 

vänder sig till, det vill säga barn. Därför behöver dessa kritiker ha ett barnperspektiv, vilket 

kan vara svårt. 
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Kritik mot berättelser för barn är även att de ofta har en begränsad rationalistisk inställning. 

De subtila och känsliga frågorna nämns sällan, exempelvis en flickas eller kvinnas rätt att 

utmana den moraliska ordningen. Berättelser ska ge barn en möjlighet för dem att upptäcka 

vilka rimliga och potentiella positioner i samhället som finns tillgängliga för dem (Davies, 

2003). 

4 Teori 

4.1 Manligt och kvinnligt 

Professor Bronwyn Davies menar att när barn skapar sin identitet blir de påverkade av 

könsföreställningar som samhälle och kultur skapar. Dessutom är världen uppdelad i män och 

kvinnor. Davies (2003) konstaterar även att föreställningen om att det endast finns två kön 

som är varandras motsatser fortfarande är starkt inrotat i västvärlden. Människor föds inte 

med maskulina egenskaper eller feminina egenskaper, utan de skapas beroende av yttre 

faktorer. Barn lär sig tidigt vad som är manligt respektive kvinnligt, och de vet vad som 

förväntas av dem utifrån deras kön, som tidigare nämnts. Davies (2003:65–66) skriver:  

Uppdelningen av världen i manligt och kvinnligt är ett ständigt närvarande ordnande mönster i 

berättelser för barn. När barnen lyssnar på traditionella berättelser lär de sig att se sig själva och 

andra som en del av sina egna könsuppdelade berättelser. Sagorna förser dem med metaforer, 

egenskaper och skisser med vars hjälp de kan tolka sina positioner i den sociala världen. 

Utöver kön och genus blir även ämnen i samhällsdebatter och berättelser om vår samtid ofta 

nedskrivna i litteratur och skolböcker. Därmed tillskrivs människor särskilda identiteter, vilket 

påverkar ens självuppfattning. När vi ständigt läser och hör olika berättelser om vår samtid 

uppfattas till slut exempelvis en särskild samhällsordning eller livsstil som riktig och 

eftersträvansvärd, medan andra samhällsordningar och livsstilar uppfattas som udda och 

mindre eftersträvansvärda. Barnboksförfattare påverkas ofta omedvetet av exempelvis sin 

kultur, samhällsklass och kön när de skriver böcker (Eilard, 2008). 

4.2 Barnlitteratur 

Barn möter ständigt föreställningar om manligt och kvinnligt i berättelser och litteratur. När 

de läser och lyssnar på berättelser lär de sig om könsmönster (Davies, 2003). Toijer-Nilsson 

(1978) anser att barnlitteratur medverkar i att fostra barn, men betonar att det inte är pojkar 

och flickor som ska fostras, utan att det är människor som ska fostras. Genom böcker får barn 
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mycket kunskap om omvärlden. Kåreland och Lindh-Munther (2005) framhåller att dagens 

barnlitteratur inte är lika könsuppdelad längre, men påpekar att det fortfarande är intressant att 

undersöka hur genus förmedlas i barnlitteratur. Sedan 1960-talet har det ofta debatterats kring 

könsroller, vilket har lett till att man inte längre vill ha barnlitteratur som är särskilt anpassade 

till pojkar eller flickor, enligt Kåreland (2001). 

4.2.1 Feministisk barnlitteratur 

Den största kritiken av barnlitteratur har kommit från feminister, och därför har de själva 

skrivit egna barnböcker. Feministiska berättelser för barn kan delas upp i två kategorier. Dels 

finns det berättelser som handlar om kön och genus, och dels finns det berättelser som 

innehåller metaforer där kvinnliga och manliga egenskaper är omkastade. Risken med den 

första kategorin av sagor är att innehållet dessvärre ofta inte intresserar barn. Meningen med 

den andra kategorin är att minska konserverade föreställningar om kön och genus (Davies, 

2003). Exempelvis tillhör barnboken Så gör prinsessor, som jag använt i min studie, denna 

kategori. Där är det prinsessan som slåss mot drakar och räddar prinsen, istället för tvärtom. 

4.2.2 Barnlitteraturens syfte  

Ett av barnlitteraturens främsta syfte är att fungera som ett uppfostringsmedel. Den har några 

stora uppgifter, nämligen att lära barn behärska språket, orientera barn i tid och rum, berätta 

om sociala relationer mellan människor, samt påverka barn genom att väcka deras fantasi 

(Hellsing, 1999). 

Barn kan urskiljas ur två synvinklar, nämligen barn som människor eller barn som blivande 

människor. Förr i tiden sågs barn mestadels som det sistnämnda, men numera ses barn som 

människor. Barnlitteratur ska därmed inte endast uppfostra barn på längre sikt, utan dessutom 

ge dem läsupplevelser här och nu (Hellsing, 1999). 

Kåreland (2005) konstaterar att det finns ett genusperspektiv när flickor, pojkar, kvinnor och 

män skapas i litteratur. Kön och genus framställs på olika sätt i litteratur, vilket barn fångar 

upp när de läser. Traditionella könsroller samt pojk- och flickböcker kan riskera att förhindra 

barn från att skapa den identitet som de faktiskt vill vara, oavsett om det är enligt ett 

stereotypt könsmönster eller inte. 
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4.2.3 Barnlitteraturens förändring 

Traditionella sagor och berättelser bör förändras för att stämma överens med utvecklingen 

som pågår av förhållandet mellan kvinnligt och manligt. Det är dock inte alldeles enkelt att 

förnya traditionella sagor, vilket Davies (2003:97) påpekar: ”Strukturerna i de traditionella 

berättelserna är starka. De utgör ett ständigt närvarande hinder när nya former för berättandet 

är på väg att växa fram”. Förändringar tar tid, men är nödvändiga och betydelsefulla. 

4.3 Pojkböcker och flickböcker 

”Pojkar behöver böcker som osar av manlig heder och ridderlighet” (Kåreland, 2005:181). 

Citatet är från två bokförläggare som menar att pojkar bör läsa böcker om äventyrliga hjältar 

istället för att läsa böcker om känslor. Även litteraturforskaren Lars Brink påstår i en intervju 

av Anne-Charlotte Horgby att pojkar blir ointresserade av böcker när lärare vill att de ska läsa 

om känslor. När lärare vill att pojkar ska läsa böcker om relationer och känslor kan de se 

läsning som främmande, enligt Brink. Pojkar vill ofta inte läsa om känsliga ämnen, vilket gör 

att de istället väljer att läsa om det motsatta. Brink tror att lärare menar väl eftersom pojkar 

blir mognare av att läsa om känslor, men det kan dock ha motsatt effekt. Istället menar Brink 

att pojkar, särskilt i de yngre åldrarna, bör läsa traditionella pojkböcker när de formas till egna 

individer. Brink argumenterar för att pojkar behöver läsa traditionella pojkböcker och flickor 

behöver läsa traditionella flickböcker. Pojkar bör även uppmuntras till att läsa fler böcker 

genom att läsa traditionella pojkböcker som de kan känna igen sig i (Horgby, 2006-09-07).  

Vidare anser Brink att när pojkar kommer i nära kontakt med typiska manliga egenskaper, 

som exempelvis styrka och oräddhet, blir de så småningom mer trygga och säkra i sin manliga 

identitet. Om en pojke inte själv märker vad som är manligt så märker istället kompisarna det. 

Flickpojkar blir nedtryckta och accepteras inte, medan pojkflickor däremot blir hyllade och 

accepterade (Horgby, 2006-09-07). 

4.3.1 Barns könsstereotypa val 

Brink framhåller även att yngre barn gör tydliga könsstereotypa val av böcker. I den åldern 

vill de helst läsa om det egna könet. Pojkar vill läsa om manliga hjältar, medan flickor vill 

läsa om prinsessor. När de blir äldre blir de mer öppna i val av litteratur. Brink såg i sin 

undersökning att flickor redan i årskurs 3 blev mer öppna för att välja litteratur med karaktärer 

av motsatt kön, medan pojkarna blev mer öppna en aning senare. I årskurs 6 var flickor och 
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pojkar lika öppna. När barnen sedan skulle berätta om sin favoritbok valde de dock ändå en 

bok där huvudkaraktären var av samma kön som det egna (Horgby, 2006-09-07). 

5 Metod 

5.1 Empiri 

I kvantitativ empiri studerar man tal, mängd och storlek. Det kan göras fler generella 

slutsatser ju mer kvantitativ data man samlar in. Kvalitativ empiri innebär istället att forskare 

studerar särskilda kvaliteter och egenskaper i det man undersöker (Rienecker och Stray 

Jørgensen, 2008). Kvantitativa forskare använder oftast siffror i sina analyser, medan 

kvalitativa forskare istället använder ord. I kvantitativa undersökningar är forskarens 

uppfattningar i fokus, medan deltagarnas uppfattningar och perspektiv är i fokus i kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2008). 

Min empiri är av kvalitativ sort. I kvalitativa intervjuer vill forskaren skaffa förståelse utifrån 

den intervjuade personens synvinkel. Dessutom är det viktigt att få förståelse för 

intervjupersonens upplevelser (Dalen, 2007). Bryman (2008) menar att kvalitativ forskning är 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Den har en kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket 

innebär att det centrala är att förstå den sociala verkligheten med stöd av hur individer tolkar 

denna verklighet. Den har även en ontologisk utgångspunkt, vilket betyder att sociala 

egenskaper beror på samspelet mellan individer. 

5.2 Forskningstradition 

Min forskningstradition är av hermeneutisk karaktär. Hermeneutik betyder ”läran om 

tolkning”. Den är en vetenskaplig grund i kvalitativ forskning, där fokus ligger på förståelse 

och tolkning. Centralt är även teori och metod i samband med tolkning av människors 

handlingar. Det är viktigt att tolka ett uttalande genom att leta djupt efter meningsinnehåll. 

Det är svårt att förstå människor genom att enbart stå vid sidan om och betrakta dem. Det är 

istället när forskaren själv är aktiv som innebörden av människors handlingar kan förstås. För 

att kunna göra korrekta och kvalitativa tolkningar är det viktigt att samla in bra material till 

undersökningen, annars kan det lätt bli för mycket generalisering. Hermeneutisk tolkning har 

ingen utgångspunkt eller slutpunkt, utan den utvecklas hela tiden (Dalen, 2007) och (Bryman, 

2008). 
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5.3 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) påpekar att forskning av hög kvalitet är betydelsefullt för individers 

och samhällets utveckling. Det finns ett forskningskrav som innefattar att kunskaper ständigt 

ska utvecklas samt att metoder ska förbättras.  

När man utför kvalitativa intervjuer finns det vissa etiska reflektioner som man ska hålla sig 

till. De ska styras av vissa generella principer som är definierade i lagar och riktlinjer. Syftet 

med forskningsetiska principer är att ge riktlinjer för förhållandet mellan forskare och 

deltagare i undersökningen, samt att ge forskaren råd vid planering av undersökning. Det är 

särskilt viktigt att reflektera över etiska riktlinjer när det rör sig om barn (Dalen, 2007). 

Utgångspunkten är individskyddskravet, som bland annat innebär att individer inte får utsättas 

för exempelvis psykisk skada eller kränkning. Detta krav kan sedan konkretiseras i fyra 

huvudkrav. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.3.1 Informationskravet 

Forskaren måste informera om syftet med forskningen för de som är berörda. Deltagarna i 

undersökningen ska bli informerade om deras uppgift, vilka villkoren är, samt att deltagandet 

är frivilligt. Det är viktigt att inga oklarheter uppstår som kan missuppfattas av deltagarna. 

5.3.2 Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att deltagarna själva bestämmer om sin medverkan. Samtycke från 

deltagarna ska alltså ges till forskaren. Om deltagare är under 15 år ska även vårdnadshavare 

godkänna deras medverkan. Informanterna måste få tydlig och korrekt information om 

undersökningens syfte, metoder och innehåll. 

5.3.3 Konfidentialitetskravet  

Deltagares personuppgifter i en undersökning ska ges konfidentialitet, och obehöriga ska inte 

kunna ta del av uppgifterna. Speciellt uppgifter som kan betraktas som etiskt känsliga ska inte 

kunnas kopplas samman med deltagarna av utomstående. Individer har rätt att vara anonyma 

och ska alltså inte kunna identifieras. 
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5.3.4 Nyttjandekravet 

Det sista kravet innefattar att forskarens insamlade uppgifter om enskilda personer i 

undersökningen endast ska få användas för forskningssyften. Dessa uppgifter får alltså inte 

användas för kommersiellt bruk eller syften som inte är till vetenskaplig forskning. 

5.4 Intervju som forskningsmetod 

I kvalitativ forskning är intervjuer den vanligaste metoden att använda. Intervjuer ger oftast 

mer ingående information än andra metoder (Johansson och Svedner, 1998 och Bryman, 

2008). Jag har valt att använda mig av intervjuer som metod i min studie, eftersom jag anser 

att de bäst hjälper mig att besvara mina frågeställningar och uppnå syftet. 

5.4.1 Val av informanter 

Jag anser att elevernas tankar och åsikter är i fokus i mitt arbete, så därför har jag valt att 

intervjua sammanlagt 16 elever och två lärare. Lärarna som jag intervjuade var en kvinnlig 

lågstadielärare och en kvinnlig mellanstadielärare. Det hade varit intressant att även intervjua 

manliga lärare, men det fanns dessvärre inga i de lägre åldrarna på den skola som jag använde 

i min studie.  

Jag bestämde mig för att intervjua eleverna enskilt, eftersom de därmed inte kunde påverkas 

av varandras svar. Jag valde att intervjua fyra pojkar och fyra flickor i respektive årskurs. Det 

var viktigt att ha lika många pojkar som flickor. När jag valde ålder på eleverna ville jag ha 

stor åldersskillnad på dem, vilket gjorde att jag valde elever i årskurs 1 och i årskurs 6. Jag 

ville även därmed se hur stora skillnaderna är mellan de yngsta eleverna och de äldsta 

eleverna som jag ska undervisa i som färdig lärare.  

Jag valde barnlitteratur till min studie på följande grunder: 

1) Text och bilder skulle vara tilltalande och lockande 

2) Huvudkaraktärernas egenskaper skulle bryta traditionella könsmönster 

3) Böckerna skulle behandla genusfrågor på något sätt 

I årskurs 1 valde jag att använda mig av Kalle med klänning och Så gör prinsessor i mina 

intervjuer. Jag ville ha två böcker där huvudpersonerna har egenskaper som avviker från hur 

pojkar respektive flickor vanligtvis är. En pojke som inte har egenskaper som många andra 
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pojkar är Kalle. En flicka som inte har egenskaper som många andra flickor är prinsessan. 

Tanken med detta är att genom intervjuer undersöka hur pojkar och flickor i årskurs 1 tänker 

kring dessa karaktärer som bryter stereotypa könsmönster. 

I årskurs 6 valde jag att använda mig av Bröderna Lejonhjärta och Ronja Rövardotter i mina 

intervjuer. Jag ville ha två böcker där huvudpersonerna har egenskaper som avviker från hur 

pojkar respektive flickor vanligtvis är, och då valde jag Karl i Bröderna Lejonhjärta samt 

Ronja i Ronja Rövardotter. Tanken med detta är att genom intervjuer undersöka hur pojkar 

och flickor i årskurs 6 tänker kring dessa karaktärer som bryter stereotypa könsmönster. 

När jag formulerade mina intervjufrågor tog jag en del hjälp av boken Modig och stark – eller 

ligga lågt. Lars Brink (2005) har gjort en receptionsstudie kring litteratur under de tidiga 

skolåren, där han har genusaspekter.  

5.4.2 Barn som informanter 

När barn är informanter bör intervjuaren agera på ett annat sätt än när vuxna är informanter. 

Det är viktigt att intervjuaren har en formell ton, eftersom barn därmed känner att de blir 

tagna på allvar. När man intervjuar barn är det en fördel att ha ett barnperspektiv, eftersom det 

då är enklare att förstå dem och deras tankar (Dalen, 2007). 

En viktig beståndsdel som har särskilt stor betydelse för intervjuns kvalitet är uppbyggnaden. 

Det första steget är att skapa en relation mellan intervjuaren och barnet, alltså informanten. 

Detta steg bör finnas med i alla intervjuer, men särskilt när barn intervjuas. Barnet blir därmed 

trygg och känner en förtrogenhet. Nästa steg är att ett slags avtal skapas mellan intervjuaren 

och informanten. Barnet ska få information om syftet, hur intervjun är uppbyggd samt 

genomförandet. Sedan avslutas intervjun med att intervjuaren förklarar för barnet att 

informationen var värdefull för intervjuns slutresultat (Dalen, 2007). 

5.4.3 Intervjuer av elever 

Det är en fördel om litteratursamtal har en responsfokuserad pedagogik. Med detta menas att 

texten inte endast har en betydelse. Istället skapas betydelse i mötet mellan texten och läsaren. 

Det centrala är vad barn faktiskt ser och uttrycker om texten, än vad de inte kan se. I denna 

pedagogik letar läraren även efter så kallade växtpunkter i barnens gensvar. Växtpunkter kan 

exempelvis vara identifikation: ”Vem liknar jag mest av karaktärerna?” Lärare bör lägga 
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märke till växtpunkter i barns gensvar och bygga vidare på dem (Brink, 2005). Detta har jag 

tagit fasta på när jag intervjuade elever till min studie. 

5.4.4 Intervjuer av lärare 

I intervjuer kan det vara en fördel att använda sig av fler än endast en informantgrupp, enligt 

Dalen (2007). Därmed får man en bättre uppfattning om hur olika parter ser på samma 

situation. Jag har därför valt att intervjua både elever och lärare.  

5.5 Metodkritik 

5.5.1 Styrkor 

I kvalitativa metoder får man djupare insikter än av kvantitativa. ”Den kvalitativa intervjun är 

speciellt väl lämpad för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor” 

(Dalen, 2007:9). Genom kvalitativa metoder undersöker forskaren det enskilda unika fallet 

istället för generella ordningar.  

Ytterligare något positivt är att denna forskning och undersökningar är enkla att överföra i 

praktiska handlingar. Om forskaren förstår deltagarna i undersökningen förstår forskaren även 

deras handlingar (Johansson och Svedner, 1998). 

5.5.2 Svagheter 

Kritiker menar att kvalitativa undersökningar kan ses som subjektiva, eftersom resultaten till 

stor del beror på forskaren. När kvaliteten i dessa undersökningar bedöms bör det även 

exempelvis funderas över hur trovärdiga resultaten är som forskaren uppvisar och om 

undersökningen ger en rättvis bild. Kritiker frågar sig hur en eller två undersökta kan 

representera alla. Det är därför svårt att generalisera resultaten. De undersökta individerna i 

kvalitativa undersökningar kan självklart inte representera alla, men resultaten ska inte 

generaliseras till populationer utan istället till teori. Kritiker menar även att en undersökning 

ska vara så pass tydligt beskriven att undersökningen ska kunna upprepas och få samma 

resultat (Johansson och Svedner, 1998 och Bryman, 2008).  

Särskilt validitetsproblem i kvalitativ forskning har diskuterats av många forskare, då 

forskarens tolkningar och teoretisering av intervjumaterialet kan försvåra arbetet. För det 

första handlar det om det holistiska misstaget, vilket innebär att forskaren tror sig känna 

området så pass att tolkningarna tolkas från fel förförståelse. Ytterligare en svårighet är att 
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forskaren fokuserar för mycket på informanter som anses vara nyckelinformanter. Till sist kan 

forskaren vara så pass bekant med det studerande området att särdrag och kännetecken inte 

noteras av forskaren (Dalen, 2007). 

5.5.3 Forskarens roll 

Samarbetet mellan forskare och informant måste vara bra, annars blir inte kvaliteten god. 

”Den kvalitativa intervjuformen bygger på mänskligt samspel, och det är en metodologisk 

förutsättning att det skapas intersubjektivitet mellan forskare och informant”, enligt Dalen 

(2007:116). 

I en intervju är det intervjuaren som ska styra samtalet. När intervjuaren har fått svar på sina 

frågor tolkas dem och bedömas av intervjuaren. Därefter är det viktigt att intervjun får en 

lämplig struktur.  

Lyssnandet är något av det mest viktiga för att en intervju ska bli bra. Misslyckade intervjuer 

beror alltså ofta på att intervjuaren inte har lyssnat tillräckligt uppmärksamt på informanten. 

Att höra och uppfatta vad informanten säger är inte tillräckligt, utan intervjuaren måste 

dessutom vara uppmärksam och engagerad under intervjun (Krag Jacobsen, 1993). 

Yttranden ska vara nära informantens upplevelser. Forskarens tolkningar av dessa är beroende 

av förhållandet mellan forskare och informant. Forskaren ska alltså tolka informantens 

uttalanden. Det som påverkar tolkningen är bland annat forskarens förförståelse och aktuell 

teori om forskningen (Dalen, 2007). 

6 Resultat 

Min resultatpresentation består av tre delar. Först presenteras vilka svar och kommentarer som 

eleverna i årskurs 1 hade. I denna del presenteras deras allmänna åsikter kring barnlitteratur, 

följt av deras tankar kring boken Kalle med klänning, och slutligen deras tankar kring boken 

Så gör prinsessor. 

Nästa del presenterar vilka svar och kommentarer som eleverna i årskurs 6 hade. I denna del 

presenteras deras allmänna åsikter kring ungdomslitteratur, följt av deras tankar kring boken 

Bröderna Lejonhjärta, och slutligen deras tankar kring boken Ronja Rövardotter. 

Den sista delen i resultatpresentationen redogör för lärarnas allmänna åsikter och tankar kring 

genus och barnlitteratur. 
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6.1 Årskurs 1 

Eleverna A, B, C och D är pojkar. Flickorna är också uppdelade i A, B, C och D. 

Favoritböcker bland pojkarna var Herr Grums, Dagspöket, Lasse-Majas detektivbyrå, och 

olika fotbollsböcker. Pojke A kom inte ihåg titeln på sin favoritbok, men den handlar om en 

kille som gillar bilar, och som får följa med sin pappa till bilverkstaden. Favoritböcker bland 

flickorna var Lasse-Majas detektivbyrå, Min valp och böcker om djur. 

Pojkarna tyckte att pojkar i böcker ofta gillar sport, är elaka ibland och busiga. Flickor i 

böcker är däremot lugna, bra, snälla och leker mest, enligt pojkarna. Flickorna tyckte att 

pojkar i böcker är elaka ibland och snälla ibland, medan flickor i böcker är snälla. Flicka B 

svarade: ”Flickor gör mer saker än killar. De bakar och sånt”. 

Bland pojkarna svarade alla utom pojke A att huvudpersonens kön inte spelar någon roll när 

de väljer böcker att läsa. Pojke A svarade att han oftast väljer böcker där killar är 

huvudpersoner. Bland flickorna svarade alla att det inte spelar någon roll vilket kön 

huvudpersonen har. 

På frågan om det finns böcker som är särskilt anpassade till flickor respektive pojkar hade 

eleverna olika åsikter. Pojke A svarade: ”Så kan det nog vara”, medan pojkarna B och D 

svarade nej. Pojke C svarade ja, och menade att böcker som handlar om tjejer är tjejböcker, 

och böcker som handlar om killar är killböcker. Flickorna A och C svarade ja, och menade att 

killböcker handlar om hjältar, till exempel Stålmannen, och fotboll. Flicka D svarade nej, och 

flicka B svarade: ”Tror inte det”. 

6.1.1 Kalle med klänning 

Kalle spenderar sommaren hos sina tjejkusiner på landet. De har sommarklänningar på sig, 

och det vill Kalle också ha. Kalle får en av kusinernas klänning. ”Det är den vackraste 

klänning han någonsin har sett. Den är rosa och har stora silverprickar över hela tyget. Från 

den dagen vägrar Kalle att ta av sig den prickiga klänningen” (Skåhlberg, 2008:9). Kalle går 

till skolan i klänningen. De andra barnen i skolan skrattar åt honom och säger: ”Har du blivit 

tjej över sommaren eftersom du har klänning?” (Skåhlberg, 2008:13). Boken handlar om att 

våga gå sin egen väg och inte bry sig om vad andra tycker och tänker. 

Pojkarna beskrev Kalle som konstig för att vara kille och snäll. Pojke D svarade: ”Han är ju 

som en tjej”. Flickorna beskrev honom som rolig och konstig. Flicka B sa följande: ”Jag 
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trodde först att det var en tjej på framsidan. Han bryr sig inte om att han har tjejklänning. Han 

är modig som vågar ha tjejkläder”. Flicka D tyckte att han var bra eftersom han kan leka med 

tjejer. 

Pojkarna A och C tyckte att detta var en fantasibok. Pojke C svarade: ”Inga killar vill ha 

klänning i verkligheten”. Pojkarna B och D svarade att den var verklig, eftersom ”En kille kan 

vilja bli tjej ibland”. Alla flickor svarade att den var verklig. Flicka B svarade: ”Det kan 

finnas killar som tycker att tjejkläder är fina. Killar brukar retas också som killarna i boken 

gör”. 

Pojkarna A och B svarade att boken passar mer till tjejer, eftersom den handlar om 

klänningar, medan pojkarna C och D svarade att den passar till båda. Alla flickor svarade att 

den passar till båda, utom flicka A, som svarade att den passar mer till tjejer eftersom Kalle 

har klänning. 

De hade svårt att komma på vad man lär sig av boken, men pojke C svarade: ”Att killar kan 

ha klänning”, och flicka E svarade: ”Att man ska vara snäll mot alla”. 

6.1.2 Så gör prinsessor 

Prinsessor äter inte bara prinsesstårta och borstar håret. ”Det händer att prinsessor kopplar av 

med lite ishockey. De tacklar alltid hårdast. För det gör prinsessor” (Gustavsson, 2003:11). 

Ibland måste prinsessor rädda folk från drakar som sprutar eld. De är farliga, men prinsessor 

överlistar dem alltid till slut. ”Och har prinsessor tur, kanske de råkar rädda en kung eller en 

snygg prins” (Gustavsson, 2003:22). Denna prinsessa bryter de traditionella mönster för hur 

prinsessor ska vara. I denna berättelse finns det inte en typisk manlig hjälte, utan det är istället 

prinsessan som blir hjältinna. Hon visar upp mod och självständighet. 

Pojkarna beskrev prinsessan som stark, snäll och modig. Pojke A svarade: ”Hon är lustig. Det 

ska ju vara prinsen som räddar prinsessan”. Pojke C svarade: ”Hon är annorlunda. Prinsessor 

brukar ju stanna hemma i slottet”. Flickorna beskrev henne som modig och snäll. Flicka B 

svarade: ”Hon är lite konstig som slåss mot drakar”. 

Alla elever svarade att prinsessan var hjältinnan, eftersom hon räddar en massa människor. 

Flicka B svarade: ”Prinsessan, för hon hjälper prinsen och hon hjälper killarna att spela 

ishockey”. 
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Alla svarade även att detta är en fantasibok, utom flicka C, som svarade: ”Det är verklighet, 

för man kan rädda någon i verkligheten också”. 

Pojkarna A och B tyckte att boken passar mest för tjejer, eftersom den handlar om prinsessan, 

medan pojkarna C och D svarade för båda, men mest för tjejer. Alla flickor svarade att den 

passar mest för tjejer. 

Vad man lär sig av boken var svårt för eleverna att svara på. Pojke A svarade: ”Det kan vara 

svårt att klura ut det. Jag vill helst inte läsa sådana böcker, utan mer om bilar. Man kan säga 

att boken är en tvärtom-bok när prinsessan räddar prinsen”. Flicka A tyckte att man lär sig att 

prinsessor kan rädda prinsar, och flicka B tyckte att man lär sig att flickor inte behöver vara 

rädda för drakar. 

6.2 Årskurs 6  

Eleverna A, B, C och D är pojkar. Flickorna är också uppdelade i A, B, C och D. 

Favoritböcker bland pojkarna var Bert-böckerna, Avhopparen, Drakens skugga, Ficktjuvens 

spöke, Jag är Zlatan Ibrahimovic. Favoritböcker bland flickorna var Jag finns, När elden 

slocknat, Alice får en andra chans, I taket lyser stjärnorna, Saknad Jennie 3 år, Harry Potter, 

Dalslandsdeckarna och böcker av Ingelin Angerborn, till exempel Månfågel. 

Pojkarna tyckte att pojkar i böcker ofta är ganska galna och onormala. ”Vi är ju så i 

verkligheten också”, kommenterade pojke A. Flickor i böcker är däremot normala, enligt 

pojkarna. Flickorna tyckte att pojkar i böcker är snälla ibland och elaka ibland. De framstås 

även som äventyrliga, retsamma, glada och ibland arga, enligt flickorna. Flickor i böcker är 

sociala, vill börja skolan, vill umgås med andra, ganska rädda, snälla, lugna och glada. 

Bland pojkarna svarade alla utom pojke C att huvudpersonens kön inte spelar roll när de 

väljer böcker att läsa. De menar istället att omslaget och genren spelar större roll. Pojke C 

svarade ja, och menade att han inte brukar läsa böcker där tjejer är huvudpersoner. Bland 

flickorna svarade alla utom flicka B att det inte spelar någon roll. Istället läser de på baksidan 

eller tittar på framsidan. Flicka B svarade ja, och menade att hon helst vill läsa om tjejer i 

hennes ålder så att man kan relatera till sig själv. 

Alla fyra pojkar svarade att det finns böcker som är särskilt anpassade till flickor respektive 

pojkar. Pojkarna A och C gav exemplet Systrar i jeans som en typisk tjejbok. Pojke D 

svarade: ”Ja, jag kommer inte på några exempel men jag vet att det är så”. Bland flickorna 
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svarade flicka A nej, flicka B svarade: ”Egentligen inte”. Flicka C svarade ja, och sa att 

böcker om tankar och kläder är tjejböcker. Flicka D svarade också ja, och sa att böcker om 

kärlek passar mer till tjejer, till exempel Livet enligt Rosa. Fotbollsböcker är mer för killar, 

enligt flicka D. 

6.2.1 Bröderna Lejonhjärta 

Jag uppfattar bröderna som ganska olika varandra. Storebrodern Jonatan framstås som modig, 

hjältelik, god, omtyckt, äventyrlig och som en sagoprins. I början av boken beskrivs han som 

omtyckt av många människor, och dessutom blir han hjälte när han räddar sin bror i en brand 

men dör själv. Den yngre brodern Karl, även kallad Skorpan, framstås däremot som rädd, 

olycklig, blyg och feg. Karl beskriver sig själv på följande sätt: ”För jag har aldrig varit annat 

än en ganska ful och rätt så dum och rädd kille med skeva ben och allting” (Lindgren, 

1973:7). Andra karaktärer i boken beskriver Karl på följande sätt: ”Lille Kalle Lejonhjärta, 

han är rar, men han är sannerligen inget lejon. En mer lättskrämd liten krake finns inte. 

Harhjärta vore rätta namnet på’n!” (Lindgren, 1973:97). 

Pojkarna beskrev Karl som rädd och inte särskilt modig. Flickorna beskrev honom som 

ganska glad, men rädd. Han älskar sin bror och är väldigt envis, enligt flickorna. 

Pojkarna beskrev Jonatan som modig och stark. Flickorna beskrev honom som modig, snäll, 

hjälpsam, och han lär sin lillebror Karl mycket. 

Alla pojkar tyckte mest om Jonatan, eftersom han bland annat är modig. Även flickorna 

tyckte mest om Jonatan, eftersom han är hjälpsam och räddar många människor. 

Pojkarna ville helst likna Jonatan, bland annat eftersom han räddar många. Alla flickor ville 

också helst likna Jonatan. Flicka H ville helst likna både Jonatan och Karl. 

Alla pojkar utom pojke C tyckte att Jonatan är hjälten i boken, eftersom han räddar många 

människor och inte är rädd. Pojke C svarade Karl: ”Han tar bort många av sina rädslor på 

slutet och gör saker som han inte skulle ha vågat göra tidigare”. Flickorna A och C svarade 

Jonatan, medan flickorna B och D svarade både Jonatan och Karl eftersom de hjälps åt i slutet 

och eftersom de är huvudpersonerna. 

Alla pojkar svarade att boken passar både till pojkar och till flickor, eftersom handlingen är 

spännande och eftersom Astrid Lindgren skriver mycket om äventyr. Alla flickor svarade 
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också att boken passar både till flickor och till pojkar. Flicka D svarade: ”Det spelar ingen roll 

att huvudpersonerna är killar, för tjejer kan läsa den ändå”. 

6.2.2 Ronja Rövardotter  

Huvudpersonen Ronja framstås i boken som självständig, modig, trotsig, stark och vild. 

”Stjärnorna speglade sig i tjärnen, allt annat var svartaste mörker. Men mörker var hon van 

vid. Det skrämde henne inte” (Lindgren, 1981:21). Hon går ofta ut i skogen och stöter på 

faror. Dessutom lyssnar hon inte på sin far när han förbjuder henne att umgås med rövarsonen 

Birk. Birk är en pojke som Ronja blir vän med trots deras föräldrars motstånd. När Birk 

ramlar nerför ett stup räddar Ronja honom. Ronjas föräldrar ville lära henne hur det är att leva 

i skogen, och detta skulle hon få upptäcka på egen hand: ”Ronja aktade sig och övade sig mer 

än Mattis och Lovis visste om och blev till sist som ett friskt litet djur, vig och stark och inte 

rädd för någonting” (Lindgren, 1981:24). 

Pojkarna beskrev Ronja som bra på att skjuta pilbåge, stark och väldigt modig. Flickorna 

beskrev henne som modig, äventyrlig, vild, ganska sur, en tjej som vill ha roligt och som går 

sin egen väg. 

Pojkarna beskrev Birk som inte lika stark och modig som Ronja, inte bra på särskilt mycket, 

och vet inte lika mycket om skogen som Ronja. Flickorna beskrev honom som väldigt snäll, 

givmild, glad, och han verkar gilla skog och natur. 

Pojkarna gillade mest Ronja, eftersom hon tycker om äventyr. Alla flickor utom flicka D 

gillade mest Ronja. Flicka D gillade mest Birk, eftersom han är glad. 

Pojkarna svarade att de helst skulle vilja likna Ronja, eftersom hon är stark och gillar 

spännande saker. Pojke B svarade: ”Birk skapar mest bara problem”. Alla flickor utom flicka 

D ville helst likna Ronja, eftersom hon är modig. 

Alla pojkar tyckte att Ronja är hjältinnan i boken, eftersom hon löser problemen, räddar Birk, 

är huvudperson och är på framsidan av boken. Alla flickor tyckte också att Ronja är 

hjältinnan, eftersom boken handlar mest om henne. 

Alla pojkar utom pojke C tyckte att boken passar till både flickor och till pojkar, eftersom den 

handlar mycket om äventyr. Pojke C svarade: ”Den passar mest för tjejer. Huvudpersonen är 

ju tjej och den handlar lite om kärlek”. Alla flickor utom flicka F svarade att den passar till 



22 
 

både flickor och till pojkar. Flicka B svarade: ”Både killar och tjejer kan gilla den, även om 

Ronja är huvudpersonen”. 

6.3 Lärarna 

6.3.1 Lärare A: lågstadielärare 

De ämnen och genrer som är vanligast bland pojkarna i klassen att läsa är mycket skräck och 

deckare, men även flickorna gillar böcker som är spännande och innehåller skräck. Lärare A 

tror inte att eleverna färgas särskilt mycket av könsstereotypa mönster ännu i denna ålder, och 

därför väljer de att läsa böcker som bryter dessa mönster. 

Eleverna väljer oftast själva vilka böcker de vill läsa, men frågar ofta bibliotekarien om råd. 

Läraren ser till att varje enskild elev väljer rätt bok som passar elevens läsnivå, och menar 

även att textmassan ska vara bra anpassad till eleven. Hon anser inte att huvudpersonens kön 

spelar roll i val av bok när eleverna själva väljer böcker att läsa. De väljer mer efter vilka 

teman som de gillar att läsa om. Hon anser även att barnlitteratur för elever i denna ålder 

vänder sig ungefär lika mycket till pojkar som till flickor. 

Litteraturläsning i denna klass följs enbart upp genom att läraren frågar eleven när han eller 

hon har läst ut en bok vad den handlade om och vad eleven tyckte om boken. Läraren anser att 

hon därmed kan få en inblick i om eleven har uppfattat bokens innehåll korrekt. 

När läraren väljer högläsningsböcker ska det vara blandade ämnen som tas upp och mycket 

variation, exempelvis ibland deckarböcker och ibland böcker om känslor. Hon poängterar att 

variation är viktigt, eftersom eleverna därmed får många olika läsupplevelser. 

Bokbeståndet på skolan förändras inte särskilt ofta. Det finns vissa böcker som ägs av skolan 

och som alltid finns i bokhyllorna medan andra böcker lånas på biblioteket. De böcker som 

ägs av skolan kan vara mycket gamla, men böcker som lånas på biblioteket är många 

nyutkomna i många fall. 

Barnlitteratur kan påverka barns genusmedvetenhet till viss del, enligt läraren. Hon anser att 

man bör göra dem medvetna i tidig ålder, men påpekar samtidigt att man inte får överarbeta 

det i denna ålder. De tycker ofta att sådant som kan uppfattas som udda egentligen är helt 

naturligt, och då behöver man inte göra en stor grej av det.  
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Elevers val av böcker påverkar inte lärarens arbete med genusfrågor påtagligt. Ibland kan 

eleverna läsa äldre böcker där exempelvis mamman står i köket hela dagen. Då får läraren 

berätta för dem att tider förändras och att det inte alls brukar se ut så nuförtiden. 

6.3.2 Lärare B: mellanstadielärare 

De ämnen och genrer som är vanligast bland pojkarna i klassen är fantasy, spänning och 

äventyr, medan flickorna helst läser äventyr och kärlek. Pojkarna läser exempelvis Bert, 

Narnia, Harry Potter, medan flickorna läser mycket kärleksböcker. Läraren anser inte att 

ungdomsböcker i lika hög grad vänder sig till pojkar som till flickor, utan att det finns flest 

böcker riktade till flickor. 

Eleverna väljer själva vilka böcker de vill läsa, men om de behöver hjälp frågar de läraren 

eller bibliotekarien. Läraren anser att huvudpersonens kön spelar roll i val av bok när elever 

själva väljer böcker att läsa. Oftast vill pojkarna ha en manlig hjälte och flickorna vill ha en 

tjej eller kvinna i huvudrollen. Elevernas val av böcker påverkar däremot inte lärarens arbete 

med genusfrågor. 

Litteraturläsning i denna klass brukar inledas med bokprat av bibliotekarien som tipsar om 

böcker. Sedan följs litteraturläsningen upp genom att eleverna gör en skriftlig bokrecension 

när de har läst klart en bok. 

När läraren väljer högläsningsböcker ska de vara lättlästa och det ska vara lätt att följa med i 

handlingen. De får även gärna ha bra budskap eller en historisk händelse som eleverna sedan 

ska läsa mer om i andra skolämnen. 

Bokbeståndet på skolan förändras väldigt sällan. Det har köpts in mer skönlitteratur en gång 

sedan lärare B började arbeta där för 13 år sedan, eftersom det vid den tidspunkten fanns 

pengar över. De har dock en bokhylla i varje årskurs i skolbyggnaden och sedan finns 

skolbiblioteket. På skolbiblioteket kommer det nya titlar oftare än i klassernas egna bokhyllor.  

Idag tror inte lärare B att eleverna i hennes klass blir särskilt påverkade ur ett genusperspektiv 

av skönlitteraturen eftersom det finns så många andra sätt att påverkas på, exempelvis genom 

media. ”Men det är trevligt om det finns djärva modiga flickor som är hjältar i böckerna. Det 

är också trevligt om det kan finnas böcker där pojkar kan läsa om kärlek och känslor utan att 

det verkar töntigt” (Intervju 2012-12-10).  
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7 Analys 

När barn är mellan sju-tolv år befinner de sig i Appelyards kategori ”den senare barndomen; 

läsaren som hjälte eller hjältinna”, enligt Brink (2005:211). Dessa barn väljer oftast att läsa 

äventyrsböcker. De ska snart övergå till perioden ”läsaren som tänkare”. I den senare 

barndomen går många barn från att främst intressera sig för bokens handling till att bli mer 

intresserade för bokens huvudpersoner. Ju äldre barnen blir, desto mer betyder alltså 

karaktärerna i böcker. De vill kunna identifiera sig med någon karaktär i boken.  

7.1 Årskurs 1 

I teoridelen beskrivs hur Davies (2003) hävdar att barn ständigt möter föreställningar om 

manligt och kvinnligt i litteratur. De lär sig därigenom om könsmönster. När barn möter 

böcker som Kalle med klänning och Så gör prinsessor får de andra associationer om 

könsmönster. Böcker som bryter dessa traditionella mönster gör att klimatet blir mer öppet 

och olikheter blir mer accepterande. Detta gör i sin tur att barn inte hindras från att skapa den 

identitet som de faktiskt vill vara, vilket annars är risken med böcker som innehåller 

traditionella könsmönster, enligt Kåreland (2001). 

Som tidigare nämnts lär sig barn redan i tidig ålder vad som förväntas av dem utifrån vilket 

kön de har. De säger att huvudpersonens kön inte spelar någon roll, men ändå syns ett tydligt 

könsmönster i elevernas favoritböcker. De vill förmodligen inte påverkas av kön och genus, 

men gör det omedvetet. Brink (2005) menar att yngre barn gör tydliga könsstereotypa val av 

böcker, och då vill de helst läsa om karaktärer med det egna könet. Detta stämmer väl överens 

med de intervjuade eleverna i årskurs 1. 

Utifrån elevernas svar verkar det som om könsstereotypa mönster fortfarande finns kvar i stor 

grad. De svarade att pojkar oftast framstår som elaka och busiga, medan flickor istället är 

lugna och snälla. Dessutom finns det fortfarande böcker som är särskilt anpassade till flickor 

respektive pojkar. 

7.1.1 Kalle med klänning 

Elevernas svar var mycket lika kring denna bok och det finns tydliga mönster. De flesta tyckte 

att Kalle var konstig. Flickorna var mer öppna och tyckte att Kalle var modig som vågar vara 

annorlunda. När pojkar ska definiera flickor använder de sig ofta av flickors klädsel. Klänning 

och kjol hör ihop med flickor och kvinnor. Klänningar och byxor är något mer än endast 
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ytliga påklädnader. De är dessutom tecken på vad som är manligt och kvinnligt (Davies, 

2003). Ingen av eleverna ville dock likna Kalle, vilket tyder på att ingen vill vara annorlunda 

och udda. 

Något väldigt intressant under intervjuerna var att två av pojkarna tyckte att boken var fantasi, 

eftersom ”inga killar vill ha klänning i verkligheten”. Pojkarna ville inte identifiera sig med 

Kalle och tog avstånd från honom. Pojkarna förstod inte alls hur Kalle tänkte, medan 

flickorna var mer förstående. Boken tar upp Kalles känslor och tankar, och Brink påstår att 

pojkar blir ointresserade när de läser böcker om känslor. De vill istället hellre läsa om det 

motsatta. Brink kommenterar även att flickpojkar ofta blir nedtryckta och accepteras inte, 

vilket Kalle inte heller gör i boken. Pojkarna i årskurs 1 är troligtvis medvetna om 

flickpojkars status, och därför tar de avstånd från Kalle. 

När eleverna funderade på vad man lär sig av boken svarade två av dem följande: ”Att killar 

kan ha klänning” och ”Att man ska vara snäll mot alla”. Jag anser att dessa svar visar att 

eleverna förstår att Kalle är annorlunda. De inser att han bryter könsstereotypa mönster och 

inte är som andra pojkar i sin ålder. 

Denna bok tillhör de som inte är speciellt anpassade till pojkar eller till flickor. Boken visar 

även att dagens barnlitteratur inte är lika könsuppdelad längre, vilket Kåreland och Lindh-

Munther (2005) påpekar. 

7.1.2 Så gör prinsessor 

Eleverna beskrev Kalle som konstig när han avvek från hur pojkar vanligtvis är. Därför trodde 

jag att de även skulle beskriva prinsessan som konstig eftersom hon också avviker från hur 

flickor vanligtvis är. Istället beskrevs hon som modig och stark, och eleverna såg henne som 

en hjältinna. När flickor avviker betraktas det som positivt, men när pojkar avviker betraktas 

de som mesiga. Flickpojkar är alltså något negativt, medan pojkflickor däremot ses som något 

positivt. 

Eleverna var ganska överens om att boken mest passar till flickor. Detta stämmer överens med 

Brinks teori om att pojkar i denna ålder helst vill läsa om manliga hjältar, medan flickor helst 

vill läsa om just prinsessor. Inom feministiska berättelser finns kategorin som innehåller 

metaforer där kvinnliga och manliga egenskaper är omkastade. Davies (2003) anser att detta 

gör att konserverade föreställningar om kön och genus minskar. Så gör prinsessor tillhör 

denna kategori. 
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7.2 Årskurs 6 

Under dessa intervjuer märkte jag tydligt att eleverna gärna vill läsa böcker där de kan 

identifiera sig med karaktärerna. Kåreland (2001) nämner att dagens ungdomslitteratur ofta 

låter läsaren känna igen sin egen vardag och sina egna problem. Pojkarnas favoritböcker 

handlade om killar i tonåren, medan flickornas favoritböcker handlade om tjejer i tonåren som 

försöker hitta sin identitet. Flickorna ville dock även läsa exempelvis deckare. 

De tyckte att pojkar i böcker är onormala och retsamma, medan flickor är normala och snälla. 

De allra flesta tyckte att huvudpersonens kön inte spelar någon roll, men ändå tyder deras 

favoritböcker på att huvudpersonens kön har betydelse.  

7.2.1 Bröderna Lejonhjärta 

Litteraturforskaren Lars Brink har gjort en receptionsstudie och undersökt hur elever i årskurs 

6 tänker kring Bröderna Lejonhjärta, där han upptäckte att pojkarna inte ville identifiera sig 

med den svage och rädde Karl, medan flickorna däremot kunde identifiera sig med honom. 

Brink (2005) menar att barn söker efter förebilder av samma kön som de själva i böcker. Jag 

stödjer Brinks undersökning, eftersom resultaten i min studie visar ungefär detsamma. 

Det var inte oväntat att de tyckte mer om den modige Jonatan än den rädde Karl. Ingen ville 

identifiera sig med Karl, utan med Jonatan eftersom han räddade många människor och blev 

hjälte. Brink menar, som tidigare nämnts, att pojkar vill läsa om äventyrliga hjältar, vilket 

stämmer överens med pojkarna i årskurs 6. Jonatan är troligtvis mest omtyckt av pojkarna på 

grund av att han är en typisk könsstereotyp pojke. 

Eleverna var överens om att boken passar till både flickor och pojkar. Brink menar att barn 

blir mer öppna i val av litteratur ju äldre de blir. Flickor blev i undersökningen mer öppna att 

välja böcker med karaktärer av motsatt kön när de gick i årskurs 3, medan pojkar kom strax 

därefter. I årskurs 6 var flickor och pojkar lika öppna, enligt Brink (2005). 

7.2.2 Ronja Rövardotter 

Forskning visar att flickor är underrepresenterade i litteratur. Manliga huvudpersoner 

dominerar istället. Dessutom vill barn helst läsa böcker där huvudpersonen har samma kön 

som de själva (Kåreland, 2005). Denna bok tillhör, i likhet med Så gör prinsessor, den 

feministiska kategorin där kvinnliga och manliga egenskaper är omkastade, vilket Davies 

(2003) nämner. 
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Det var inte oväntat av eleverna mest tyckte om Ronja, som i boken beskrivs som modig, 

självständig och äventyrlig: ”Du är hårdare än sten, rövardotter!” (Lindgren, 1981:55). 

Flickorna såg Ronja som äventyrlig och modig. Även pojkarna såg henne som stark, även om 

hon är av motsatt kön. Detta tyder på att pojkarna inte främst ser hennes kön utan hennes 

egenskaper. Detta stödjer även Brinks teori om att barn blir mer öppna i val av litteratur ju 

äldre de blir. Pojkarna svarade även att de helst vill likna Ronja av karaktärerna, även om hon 

är flicka. 

7.3 Lärarna 

När elever ska välja böcker verkar lärarnas fokus ligga på att välja bok efter elevens läsnivå 

och rätt textmassa. De verkar inte se barnlitteratur främst som ett uppfostringsmedel, vilket 

Hellsing gör. Hellsing (1999) menar att barnlitteratur bland annat berättar om sociala 

relationer mellan människor. 

Jag märkte under intervjuerna att boksamtal inte är i fokus hos lärarna. Då är det svårt för 

elever att kunna diskutera och ställa frågor om de lästa böckerna. Boksamtal gör att frågor 

lyfts, och jag anser att barn behöver få prata om vad de har läst. De får därmed en djupare 

förståelse och nya synvinklar på saker. Vissa ämnen i böcker kan exempelvis vara helt okända 

för elever, och om de får prata om dessa anser jag att de förstår omvärlden bättre. 

Skönlitteratur kan väcka många olika känslor och tankar hos barn. 

Mina intervjuade lärare ansåg att det är viktigt med högläsning. Jag märkte dock under 

samtalen och under mina verksamhetsförlagda praktiker att eleverna sällan får kommentera 

och diskutera kring det lästa. Högläsning är en bra hjälp för lärare att arbeta med genusfrågor, 

men de verkar inte utnyttja denna resurs till fullo. Om lärare högläser böcker som handlar om 

att bryta könsmönster är det viktigt att ta upp viktiga frågor som kan uppstå hos elever, annars 

får de inte en chans att reflektera tillräckligt. 

Det är synd att utbudet av böcker på skolor inte är särskilt högt. Det är viktigt att förnya och 

komplettera boktitlar i skolan, så att barn stimuleras till läsning. De vill ha karaktärer som de 

kan känna igen sig i. ”Den status som barn- och ungdomsboken uppnått under de senaste 

decennierna har bidragit till en ökad medvetenhet om vikten av en seriös granskning av 

barnlitteraturen” (Kåreland, 2001:39). 

De intervjuade lärarna verkade inte tycka att barnlitteraturens betydelse för barns 

genusmedvetenhet är särskilt stor. Exempelvis menade lågstadieläraren att elever i den åldern 
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inte ännu tänker i banor kring genus och kön. Davies (2003) nämner dock att barn i tidig ålder 

lär sig om typiska manliga och kvinnliga egenskaper och de vet vad som förväntas av dem 

utifrån deras kön. Jag fick under min undersökning även bekräftat att genusfrågor inte är 

något centralt i skolans verksamhet, vilket troligtvis beror på tidsbrist. Många mål ska hinna 

uppfyllas under kort tid och därmed hamnar genusfrågor vid sidan av. 

7.4 Svar på frågeställningar 

Min studies resultat och analys har gett mig svar på mina frågeställningar. Mitt syfte var att få 

en inblick i hur lärare och elever tänker kring barnlitteraturens påverkan och betydelse för 

barns syn på kön och genus. Jag ville även undersöka hur barn uppfattar karaktärer som bryter 

stereotypa könsmönster i böcker. Detta har jag fått en insikt om och djupare förståelse för. 

Lärarnas svar och åsikter var givande, men elevernas tankar och kommentarer var mest 

värdefulla för min studie. Det är svårt för lärare att ha ett barnperspektiv, och därför anser jag 

att eleverna gav mig mest värdefull information. 

8 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag diskutera vilka slutsatser jag kan dra efter att ha gjort denna studie, 

samt vilken betydelse studien har för mig som färdigutbildad lärare. 

8.1 Resultatdiskussion 

Det finns många faktorer som spelar roll när barn skapar sin egen identitet, och en faktor är 

barnlitteraturen. Mina resultat är inte helt överraskande. Eleverna var inte gränsöverskridande 

när det gäller kön och genus. Jag fick uppfattningen att flickorna var en aning mer öppna till 

att bryta traditionella könsmönster än pojkarna. 

Böcker som är skrivna för äldre barn och ungdomar handlar mestadels om flickor som bryter 

könsmönster, men däremot är det få böcker som handlar om pojkar som bryter könsmönster. 

Är det kanske därför som pojkar tar större avstånd från genusrelaterade böcker och inte 

accepterar annorlunda människor lika mycket som flickor? 

Att låta barn läsa olika genrer och olika typer av böcker kan leda till ett öppnare klimat. 

Många människor kan ta avstånd från det som är udda och annorlunda. Om barn i tidig ålder 

istället får bekanta sig med ovanliga ämnen i böcker upplevs det kanske inte som lika ovanligt 
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och konstigt för dem. Det kan handla om lättsammare ämnen som exempelvis modiga flickor, 

men även om svårare ämnen som exempelvis homosexualitet. 

Om det, som Brink hävdar, bör läsas böcker där barnen kan identifiera sig med karaktärerna 

och där de söker efter förebilder av samma kön som de själva bidrar det till att skillnader 

mellan flickor och pojkar ökar. Om pojkar endast läser om pojkar som är starka och modiga 

lär de sig att det är så de förväntas vara. De får inte vara blyga och rädda för då är de 

annorlunda. Barn mellan 7-12 år är ofta osäkra eftersom de ännu inte har funnit sin rätta 

identitet, och då tar de in mycket intryck från olika håll som de sedan påverkas av på gott och 

ont. Om barn får bestämda traditionella könsmönster att följa skapar de sig en trygg identitet, 

men det är kanske inte den identiteten som de egentligen vill vara. Om barn istället får många 

olika intryck som bryter traditionella könsmönster krävs det mer av dem när de skapar sin 

egen identitet och vägen blir kanske längre för dem, men då är de i alla fall den som de själva 

vill vara. 

8.1.1 Lärares roll 

Lärare kan bidra till att motverka traditionella könsmönster. Lärare bör vägleda elever att 

välja böcker i genrer som de inte brukar läsa. Det blir därmed en utmaning för elever och de 

får läsa om sådant som är ovant för dem. En ny värld kan öppnas och många upptäcker nya 

genrer som är intressanta. 

Jag anser att lärare kan göra mer för att elever ska få en större öppenhet kring genus och bryta 

traditionella könsmönster. Genusarbete verkar inte prioriteras av lärare, men jag tror dock inte 

att deras genusmedvetenhet är obefintlig. Anser lärare att vissa ämnen är för tunga och svåra 

att prata om? De kräver ibland mycket diskussioner och även en del förklaringar, och det kan 

kännas jobbigt för lärare. Är det kanske enklare för lärare att undvika dem? 

Barnlitteratur sträcker sig mycket längre än att endast ge barn läsutveckling, och det bör 

uppmärksammas mer av lärare. Genom barnlitteratur kan barn få kunskaper om samhälle, 

yrkesliv och människor. Det är en viktig del i deras uppfostran och fram till att bli vuxna 

självständiga individer. Allt fler barnboksförfattare har uppmärksammat detta och därför är 

det på tiden att även skolan tar till vara på det stigande utbudet. Det går framåt, vilket är 

positivt. 
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8.1.2 Skolans roll 

Barn bör inte ha en begränsad upplaga skönlitteratur att välja mellan. Olika ämnen och teman 

bör tas upp. Självklart ska inte de traditionella berättelserna om prinsar som räddar prinsessor 

försvinna helt och hållet från bokhyllorna, men barn bör få möjligheter att välja andra teman 

också. 

Det är viktigt att barn får möjligheter att läsa om härliga och lämpliga förebilder i 

skönlitteratur som de kan identifiera sig med, oavsett vilket kön de har. Det är istället 

individen som är det centrala. I Lgr 11 (222) kan man läsa följande: ”I undervisningen ska 

eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av 

världen”. I årskurs 1-3 står det att eleverna ska nå följande mål i Lgr 11 (223): ”Några 

skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer”. Kunskapskrav för elever i slutet av årskurs 

6 är (Lgr 11:228): ”Eleven ska läsa skönlitteratur med flyt”. 

Det nämns alltså inte särskilt mycket om skönlitteraturens innehåll i grundskolans läroplan 

och kursplaner. Om det inte nämns där är det svårt för lärare att uppmärksamma och få tid till 

att fokusera på innehållet i skönlitteratur för barn när det finns mycket annat som måste 

hinnas med. Barn läser inte heller lika mycket skönlitteratur nuförtiden, och därför fokuserar 

lärare på att öka elevers läsintresse. Detta gör i sin tur att böckers innehåll inte är det centrala.  

8.1.3 Genus i dagens barnlitteratur  

En svaghet med genusarbete genom barnlitteratur är att det länge, och fortfarande, har varit 

stor brist på skönlitteratur för barn som har karaktärer som bryter traditionella könsroller. 

Anette Skåhlberg är en författare som däremot skriver skönlitteratur för barn som tar upp 

udda ämnen. Skåhlbergs böcker handlar exempelvis om barn med samkönade föräldrar, pojke 

som vill vara lucia, flicka som blir kär i flicka och mycket mer. ”Vi vill berätta sagor som 

bryter vår tids normer och ger hopp till alla barn om att alltid följa sitt hjärta. Det är viktigt att 

ge barn styrkan att våga vara precis så som de i hjärtat önskar att vara. Att få alla barn att 

förstå att allt är möjligt och accepterat. Att alla är lika värda” (Skåhlberg och Dahlquist).  

Jag har sökt efter fler skönlitterära böcker för barn som tar upp genusfrågor. Jag anser att det 

var svårare att hitta sådana böcker ju äldre barnen är. I de yngre åldrarna är utbudet tämligen 

stort, men i de äldre åldrarna är det betydligt svårare att hitta dem.  
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Jag märkte även att många böcker för yngre barn behandlar både pojkar och flickor, medan 

böcker för äldre barn och ungdomar mestadels behandlar annorlunda flickor. Annorlunda 

pojkar i åldrarna 11-16 år är svårare att hitta. 

8.1.4 Framtiden 

Den nya generationen barn kommer förmodligen att få ett större utbud av varierande 

barnböcker än någon annan generation tidigare. Gamla traditionella könsmönster får istället 

ge plats åt pojkar som leker med dockor och flickor som leker med bilar. Jag ser positivt på 

denna utveckling. ”Barnlitteraturutbudet idag är så rikt och varierande att man utan 

svårigheter kan hitta böcker som öppnar dörrarna till nya världar, ger nya upplevelser och 

hjälper barnen att bättre lära känna sig själva och sin vardag” (Kåreland, 2001:18). 

8.1.5 Slutsats 

Jag har fått en djupare förståelse nu för hur barn påverkas av litteratur och vilken betydelse 

lärare har när barn skapar sin egen identitet. ”Barn lär sig en social ordning genom berättelser 

som både innehåller möjligheter och begränsningar”, enligt Davies (2003:65). Barn påverkas 

omedvetet och medvetet även av yttre faktorer, och lärare kan bidra till att skapa en trygg 

stämning hos elever. Jag kommer definitivt att ta med mig den kunskap, förståelse och de 

tankar som arbetet har väckt hos mig vidare i mitt läraryrke. 

Jag har även förstått att forskning kring sambandet mellan barn, genus och litteratur är mer 

aktuell nu än någonsin, och det är många som har fått upp ögonen för detta. ”Skönlitteratur 

kan otvivelaktigt spela en väsentlig roll för elevers uppfattning om genus”, enligt Kåreland 

(2005:351). Detta citat tycker jag sammanfattar min studies resultat väl. 

Författaren Erich Kästner har en gång sagt följande: ”Kanske bryr sig ungdomen för lite om 

litteraturen. Men säkert bryr sig litteraturen för lite om ungdomen” (Hellsing, 1999:27). 

 

 

 

 

 

 



32 
 

9 Referenser 

9.1 Källförteckning 

Barn och kultur nr. 6/1970. I: Toijer-Nilsson, Ying (1978). Berättelser för fria barn. 

Könsroller i barnboken. Falköping: Stegelands. 

Brink, Lars (2005). Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 6. I: 

Kåreland, Lena (red.). Modig och stark – eller ligga lågt. Stockholm: Natur och kultur. 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

Davies, Bronwyn (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber. 

Eilard, Angerd (2008). Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i 

grundskolans läseböcker 1962-2007. Malmö: Holmbergs. 

Einarsson, Jan (2004). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. 

Gustavsson, Per (2003). Så gör prinsessor. Stockholm: Natur och kultur. 

Hellsing, Lennart (1999). Tankar om barnlitteraturen. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

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

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (1998). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget. 

Krag Jacobsen, Jan (1993). Intervju – konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 

Kåreland, Lena (2001). Möte med barnlitteraturen. Stockholm: Natur och kultur. 

Kåreland, Lena (2005). Inledning. I: Kåreland, Lena (red.). Modig och stark – eller ligga lågt. 

Stockholm: Natur och kultur. 

Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta (2005). (S)könlitteraturen i förskolan. I: Kåreland, 

Lena (red.). Modig och stark – eller ligga lågt. Stockholm: Natur och kultur. 

Lindgren, Astrid (1973). Bröderna Lejonhjärta. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Lindgren, Astrid (1981). Ronja Rövardotter. Stockholm: Rabén & Sjögren. 



33 
 

Lyon Clark, Beverly (1999). I: Lyon Clark, Beverly & R. Higonnet, Margaret (red.). Girls, 

boys, books, toys: Gender in children’s literature and culture. USA: The John Hopkins 

University Press. 

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter (2008). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. 

Skåhlberg, Anette (2008). Kalle med klänning. Kristianstad: Sagolikt Bokförlag. 

Stybe, Vibeke (1971). Från Snövit till Snobben. Barnbokens ursprung och utveckling. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Svaleryd, Kajsa (2002). Genuspedagogik. Stockholm: Liber. 

Tallberg Broman, Ingegerd (2002). Pedagogiskt arbete och kön. Lund: Studentlitteratur. 

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

Stegelands. 

9.2 Elektroniska källor 

Horgby, Anne-Charlotte (2006-09-07). Pojkar behöver pojkböcker. Intervju med Lars Brink 

[Hämtad 2012-12-18]. http://www.alba.nu/kategorier/barnkultur?showArticle=18891 

Skåhlberg, Anette och Dalhquist, Katarina. Sagolikt Bokförlag. www.sagoliktbokforlag.se  

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 

Edita. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Erlanders Gotab. www.vr.se/Forskningsetik/codex  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alba.nu/kategorier/barnkultur?showArticle=18891
http://www.sagoliktbokforlag.se/
http://www.vr.se/Forskningsetik/codex


34 
 

10 Bilagor 

10.1 Bilaga A – Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej, 

Jag är lärarstuderande från Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser min sjunde och sista termin, 

och just nu skriver jag mitt examensarbete. I detta arbete fokuserar jag på att skriva om 

barnlitteraturens betydelse ur ett genusperspektiv. 

I examensarbetet ingår det att göra egna undersökningar, och jag kommer därför att utföra 

intervjuer på den skola där ni har ert barn. 

Mitt examensarbete kommer att skrivas så att de som läser det inte kan identifiera vad barnet 

eller skolan heter. I min studie utgår jag även från de forskningsetiska principerna, vilket 

bland annat innebär att utomstående inte kan koppla ihop vilka som har deltagit.  

Jag skriver nu till dig i hopp om att du tillåter att ditt barn medverkar i en intervju angående 

detta ämne. Fyll i så fall i bifogad blankett med ett godkännande till intervju och lämna 

blanketten till klassföreståndaren senast 12/12. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Mikaela Bengtsson 
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10.2 Bilaga B – Blankett till vårdnadshavare 

 

Lämnas till klassföreståndaren senast 12/12 

______________________________________________________________________________________ 

 

Jag godkänner att ……………………………………………..………………………………… blir intervjuad 

  (Elevens namn) 

 

 

Underskrift:…………………………………………………………………………….. 

  (Målsmans underskrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

10.3 Bilaga C – Informationsbrev till klassföreståndare 

Hej, 

Jag är lärarstuderande från Linnéuniversitetet i Växjö. Jag läser min sjunde och sista termin, 

och just nu skriver jag mitt examensarbete. Jag vill med detta brev informera dig om arbetet.  

I detta arbete fokuserar jag på att skriva om barnlitteraturens betydelse för barns syn och 

tankar på genus. Mitt syfte är alltså att få en inblick i hur läsning påverkar barn sett ur ett 

genusperspektiv. 

I examensarbetet ingår det att göra egna undersökningar. Jag kommer därför att utföra 

intervjuer med lärare och elever på den skola där ni arbetar. 

Mitt examensarbete kommer att skrivas så att de som läser det inte kan identifiera vad barnet, 

lärarna eller skolan heter. Ditt namn kommer alltså inte att framgå i uppsatsen. I min studie 

utgår jag även från de forskningsetiska principerna, vilket bland annat innebär att utomstående 

inte kan koppla ihop vilka som har deltagit.  

Jag skriver nu till dig i hopp om att du vill medverka i en intervju angående detta ämne. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Mikaela Bengtsson 
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10.4 Bilaga D – Intervjufrågor till lärare 

FRÅGOR TILL LÄRARE I ÅRSKURS 1 OCH 6 

1) Vilka ämnen och motiv i böcker är vanligast bland pojkar respektive flickor att välja? 

2) Väljer lärare eller elev själv bok? I vilken grad? 

3) Anser du att huvudpersonens kön spelar roll i val av bok hos elever? 

4) Anser du att barnlitteratur för barn i lika hög grad vänder sig till pojkar som till 

flickor? 

5) Hur följs litteraturläsningen upp? 

6) Vad tänker du på när du väljer högläsningsböcker? 

7) Förändras bokbeståndet på skolan och i så fall hur ofta? 

8) Hur anser du att barnlitteratur påverkar barns genusmedvetenhet och syn på kön? 

9) Vilken roll spelar läsning och barnlitteratur i skolan ur ett genusperspektiv, enligt dig? 
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10.5 Bilaga E – Intervjufrågor till elever 

FRÅGOR TILL ELEVER I ÅRSKURS 1 OCH 6 

1) Vilka är dina favoritböcker? 

2) Vad kommer du först att tänka på om jag ber dig att tänka på hur pojkar respektive 

flickor är i böcker?  

3) Spelar huvudpersonens kön roll när du väljer bok att läsa? Varför/varför inte? 

4) Finns det böcker som är anpassade till flickor respektive pojkar? I så fall vilka? 

FRÅGOR OM TVÅ BÖCKER I ÅRSKURS 1 OCH 6 

1) Beskriv huvudpersonen 

2) Vilken karaktär tycker du mest om i boken? Varför? 

3) Vem i boken skulle du själv vilja likna?  

4) Vem är hjälte i boken, tycker du? 

5) Är detta en fantasibok eller finns det något verkligt i den? 

6) Tycker du att boken passar lika mycket för pojkar som för flickor? 

7) Vad tycker du att man lär sig av boken? 


