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Syftet i föreliggande studie var att undersöka hur genus framställs i tio populära barnböcker 

från år 2015 för åldrarna 6-9 år. Syftet uppnåddes genom att besvara forskningsfrågan ”Hur 

framställs huvudpersonernas egenskaper i tio populära barnböcker från år 2015 för åldrarna 6-

9 år?” och använda textanalys som metod med ett genusperspektiv. Resultaten visade att både 

flickor och pojkar framställs både med stereotypiska och normbrytande egenskaper. Dock är 

det samma normbrytande egenskaper som förekommer i samtliga böcker. Slutsatsen blev att 

fler av de tio barnböckerna innehöll både stereotypiska och normbrytande egenskaper hos 

karaktärerna.   
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1. Inledning 
I dagens samhälle är genus ett aktuellt och debatterat ämne som är viktigt att ha kunskap om. 

Enligt Grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) ska skolan arbeta jämställt och behandla 

alla elever likadant oavsett kön, vilket gör att lärare bör sätta sig in i frågor som rör genus för 

att kunna ge eleverna det styrdokumenten innebär.  

Vi anser att genusmedvetenhet i skolan är betydelsefullt och intressant, både för oss som 

blivande lärare och även för de som redan arbetar i skolan. Det finns flera olika aspekter av 

genus i skolan men intresset i denna studie ligger kring litteraturen som barnen läser och 

vilken bild av genus de ges genom böckernas värld. Enligt Grundskolans läroplan 

(Skolverket, 2011) är litteraturen en viktig del i elevernas identitetsskapande och det är 

lärarens ansvar att se till att det presenteras böcker som gynnar elevernas utveckling av sin 

identitet.   

För lärare är det av yttersta vikt att styrdokumenten följs. I Grundskolans läroplan 

(Skolverket, 2011) under avsnittet Skolans värdegrund och uppdrag står det att "Skolan skall 

aktivt motarbeta traditionella könsroller och arbeta för att främja jämställdhet" (Skolverket, 

2011, s.222) och detta motiverar studier som den vi gör i vår uppsats.  

 Urvalet i denna studie har gjorts från Bokjuryns omröstning från 2016. Bokjuryn är en 

omröstning som genomförs i Sverige varje år där syftet är att undersöka vilka böcker som är 

populära bland barn. Utöver syftet att se vilka böcker barn och ungdomar tycker om vill 

Bokjuryn också visa värdet av ungas åsikter kring litteratur samt motivera barn och unga att 

läsa (www.barnensbibliotek.se).  

Vi valde att använda Bokjuryns lista då syftet var att granska modern barnlitteratur som 

barn tycker om att läsa. Eftersom det är barn som har röstat fram Bokjuryns lista betyder det 

att dessa tio böcker är de mest populära böckerna utgivna år 2015 bland barn som är 6-9 år, 

dvs. vår målgrupp för denna studie.  

 Bokjuryn anordnas på så sätt att alla barn och ungdomar upp till 19 år i Sverige får rösta 

på sina fem favoritböcker som kommit ut under året. Det är valfritt att välja vilka böcker man 

vill rösta på, så länge de är utgivna år 2015. Röstningen börjar den första januari och pågår 

sedan fram till den sjunde april. Resultatet av omröstningen sammanställs sedan till en lista på 

de tio populäraste böckerna inom olika kategorier, som exempelvis ”Kapitelböcker 6-9 år” 

och ”Kapitelböcker 10-13 år” och denna lista presenteras den 22 april.  Författarna som vinner 

http://www.barnensbibliotek.se/
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i de olika kategorierna beskriver detta som något ärofyllt då det är läsarna, i detta fall barnen, 

som röstar och bestämmer och inte någon expertjury (www.barnensbibliotek.se).  

1.1 Syfte 
Syftet i föreliggande studie är att undersöka hur genus framställs i tio populära barnböcker 

från år 2015 för åldrarna 6-9 år.  

Vår undran besvaras genom forskningsfrågan: 

- Hur framställs huvudpersonernas egenskaper i tio populära barnböcker från år 2015 

för åldrarna 6-9 år? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Studien har en inledande text om varför detta ämne är relevant och intressant, dels för 

lärarstudenter, pedagoger i skolan men även vilken samhällsnytta studien har. Därefter 

beskrivs studiens syfte och forskningsfråga som syftet besvaras genom. 

Därefter kommer ett begreppsavsnitt där vi beskriver termer som används i studien. 

Vidare beskrivs hur urvalet av dessa böcker gick till. Sedan följer ett 

forskningsbakgrundsavsnitt där tillvägagångssättet, metod och hjälpverktyg beskrivs. Efteråt 

följer ett urval av tidigare forskning kring genus och litteraturanalyser om den föreliggande 

studiens ämne.  

 I kapitel två beskriver vi analyserna som genomförts av de tio olika böckerna och 

resultaten av dessa. I slutet av det kapitlet görs en sammanställning av resultatet och en 

reflektion kring detta framförs. Sedan diskuterar vi valet av metod och analysschemat som 

används under arbetets gång. Till sist kommer ett avslutande kapitel där en sammanfattning 

av resultatet och diskussionen ges. En slutsats presenteras och förslag på framtida forskning 

kring ämnet ges.  

1.3 Primärt undersökningsmaterial 

Följande avsnitt börjar med ett begreppsavsnitt vilket tar upp begrepp som förekommer i 

studien vilka vi anser behöver förklaras för att inte misstolkas. I analysavsnittet kommer en 

djupare beskrivning av innehållet i böckerna utifrån ett genusperspektiv. Senare i detta kapitel 

beskrivs hur urvalet av materialet gick till.  

1.3.1 Begrepp 

Ett begrepp som är centralt i föreliggande studie är genus. Senare i studien kommer ett avsnitt 

där en diskussion förs kring olika sätt att definiera genus (se avsitt: 1.4.4 Vad är genus?). Ett 

http://www.barnensbibliotek.se/
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annat begrepp som förekommer i samband med genus är kön. Eftersom det kan vara svårt att 

skilja på de två begreppen väljer vi att framföra följande beskrivning av Kåreland (2015)  som 

är klar och tydlig. Hon skriver: ”Ett problem som genusforskare under senare decennier ställts 

inför är i vad mån man ska använda termen genus eller termen kön eller kanske båda? 

Vanligen avses med kön det biologiska könet, medan genus står för det socialt konstruerade 

könet.” (Kåreland, 2015: s.178).  

I studien används både begreppen barn och elever. Dessa begrepp syftar till barn mellan 

6-9 år, som är målgruppen för studien. Begreppen lärare och pedagog används även som 

synonymer till varandra och syftar till de lärare och pedagoger som arbetar med eleverna ute 

på skolor. Några andra begrepp vi använder i studien är barnlitteratur och barnböcker. 

Begreppet barnböcker används om de tio barnböcker som valdes ut att granska i denna studie. 

Ordet barnlitteratur syftar till barnböcker generellt.  

Två begrepp som analysen i studien utgår ifrån är stereotypiska och normbrytande. Med 

stereotypiska egenskaper menas de egenskaper som flickor respektive pojkar anses ha enligt 

de normer som finns i vårt samhälle. Kåreland (2015) skriver att det finns tydliga 

stereotypiska föreställningar i samhället idag om vad som ses som manligt och kvinnligt. 

Egenskaper som att vara sårbar och visa känslor ses som kvinnligt medan att vara stark och 

aggressiv ses som manligt (Kåreland, 2015). Om kvinnor och mäns egenskaper går emot 

dessa traditionella normer ses de som normbrytande.  

Termen stereotyp är ett komplext begrepp och beroende på sammanhanget kan det 

tolkas på olika sätt. I föreliggande studie syftar vi till samhällets föreställning om hur kvinnor 

och män är när vi använder termen stereotyp eller stereotypisk. Stereotyp beskrivs i 

Nationalencyklopedin som en "ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper 

hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv 

ingår." (http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=stereotyp) som vi tycker stämmer 

bra överens med användandet av termen i föreliggande studie. 

I studien använder vi ett analysverktyg från Nikolajeva (2004). Detta benämns på olika 

sätt genom studien, så som: motsatsschema, schema och analysverktyg.  

1.3.2 Urval  

Det första steget i urvalet av barnlitteratur till studien grundades på vår önskan om att granska 

böcker som barn i åldrarna 6-9 år tycker om. Vi hittade då något som heter Bokjuryn. 

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=stereotyp
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Bokjuryn beskrivs mer ingående i inledningen till denna studie. Kategorin Kapitelböcker 6-9 

år valdes då det är det åldersspann som är målgruppen i denna studie.  

1.4 Metod och forskningsbakgrund 
I detta avsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga och praktiskt genomfört denna studie. Följande 

avsnitt innehåller val av metod, en beskrivning av denna samt hur den tillämpas. Dessutom 

beskrivs genus utifrån olika definitioner och därefter presenteras tidigare forskning kring 

genus och barnlitteratur.   

Under tiden studien genomförts har vi förstått att det finns en enorm mängd forskning 

kring genus och förekomsten av genus i litteratur. Genus är ett stort ämne som är aktuellt i 

dagens samhälle. I följande kapitel omnämns bara några publikationer av ett stort antal och 

urvalet har gjorts då dessa källor är relevanta för föreliggande studie.  

1.4.1 Tillvägagångssätt 

Arbetets inleddes med att leta efter vilka barnböcker som skulle användas i studien.  Önskan 

var att se vilka moderna böcker som barn mellan 6 och 9 år tycker om att läsa. Som tidigare 

nämnt hittades då Bokjuryns lista. Eftersom önskan var att granska dessa barnböcker utifrån 

ett genusperspektiv ville vi först sätta oss in i vad genus är och om det finns olika tolkningar 

och teorier om det. Sedan inhämtades mer kunskap om metodvalet, nämligen textanalys. 

Denna metod valdes för att det är innehållet i barnböckerna som ska analyseras med fokus på 

karaktärerna utifrån ett genusperspektiv. 

Efter att avsnittet tidigare forskning om genus, litteraturanalyser och metod skrivits 

fortskred arbetet med att analysera barnböckerna. Varje bok lästes igenom enskilt och 

schemat från Nikolajeva (2004) fylldes i under läsandets gång. Fokus låg som tidigare nämnt 

på att granska och analysera hur huvudpersonernas egenskaper framställs.  

När böckerna lästs enskilt och schemat fyllts i diskuterades vad som upptäckts och 

analyserats för att slutligen fylla i ett schema om boken tillsammans. Utifrån dessa scheman 

kopplades resultatet till tidigare forskning kring området. Slutligen sammanställdes resultatet, 

tolkningen och analysen och en slutsats drogs utifrån detta.  

1.4.2 Metod 

Vårt val av metod är en litterär textanalys. Bergström och Boréus (2005) menar att en analys 

av en text innebär att upptäcka och undersöka textens olika delar. Det finns olika inriktningar  

inom textanalys bland annat innehållsanalys och argumentationsanalys. Oavsett vilken slags 

analys som väljs genomförs alltid en tolkning av innehållet (Bergström & Boréus, 2005).  
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När en analys genomförs är en del av tillvägagångssättet att skapa ett analysredskap 

som avgränsar vad som ska undersökas i texten. Ett sådant analysredskap kan vara ett 

kodschema, där det noteras saker som uppkommer i texten i form av en sifferkod eller en 

ordlista (Bergström & Boréus, 2005).  

För att underlätta arbetet i analysen har vi valt att använda ett schema som Nikolajeva 

(2004) har framställt. Schemat visar vilka stereotypiska egenskaper karaktärer i litteratur 

brukar ha. Det innebär dock inte att alla karaktärer i böckerna faller inom denna ram, men att 

det representerar vilka egenskaper en typisk man respektive kvinna anses ha (Nikolajeva, 

2004, s.64).  

Pojkar Flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserade 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

 

Utformningen av schemat ses ovan. I den vänstra spalten står det 12 stereotypiska egenskaper 

för pojkar i litteratur och i den högra spalten 12 stereotypiska egenskaper för flickor. När 

böckerna läses markeras ett + om karaktären överensstämmer med den angivna egenskapen 

och – om det inte överensstämmer med de egenskaperna som nämns, dvs. att egenskapen då 

är normbrytande. Om egenskapen inte framgår i boken lämnas rutan blank utan 

anmärkningar. Vi anser att det blir enkelt att se vilka karaktärer som har stereotypiska 

respektive normbrytande egenskaper. 

Fokus i granskningen är karaktärsanalys och det som undersöks är hur 

huvudkaraktärernas egenskaper framställs i de utvalda barnböckerna. Personerna i litterära 

verk benämns som karaktärer och kan vara allt från ett djur till en människa eller en sak. Det 

är karaktärerna som agerar i berättelserna. Karaktärerna skiljs åt och benämns som 

huvudperson och bipersoner. Precis som hörs på namnet huvudperson är det den karaktären 
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som historien handlar om. Bipersoner är däremot de personerna i berättelsen som inte är 

huvudpersoner (Nikolajeva, 2004).   

När någon ska genomföra en litterär analys av personer i barnböcker bör det finnas i 

åtanke att personer tolkas både genom en vuxens ögon och barnens ögon och därmed kan 

karaktärerna få olika egenskaper beroende på vem man frågar (Nikolajeva, 2004). Detta är 

något som väckt vår medvetenhet under arbetet med denna studie; att vi har gjort analyserna 

av barnböckerna utifrån vår egen tolkning men att andra som läser dem, både vuxna och barn, 

kan tolka innehållet på andra sätt.     

Holmberg & Ohlsson (1999) påpekar att vid tolkning och analys av texter bör 

medvetenhet finnas om att ens egna föreställningar och erfarenheter kommer att påverka 

tolkningen. Två personer som studerar samma text kan få två analyser som skiljer sig markant 

(Holmberg & Ohlsson, 1999). Under arbetet med föreliggande studie fanns en medvetenhet 

om att tolkningen av de olika barnböckerna kan skilja sig åt då vi som genomförde denna 

studie har olika bakgrund, erfarenheter och föreställningar. Därför valdes som tidigare nämnt 

Nikolajevas (2004) motsatsschema som hjälpmedel under analyserna vilket medför att 

tolkningarna blir så objektiva som möjligt. Vi var däremot medvetna om att en textanalys 

innebär att egna värderingar läggs in och därför utgick analyserna hela tiden från 

analysredskapet som är baserat på forskning för att få studien så trovärdig som möjligt. För att 

styrka argumenten i analyserna har citat tagits ut från varje bok där karaktärernas egenskaper 

framgår.    

1.4.3 Tidigare forskning 

Almroth (2016) har gjort en studie om genusskildringar i barnlitteratur. Syftet i studien är 

ganska likt syftet i föreliggande studie då hon också har undersökt barnlitteratur utifrån ett 

genusperspektiv med fokus på könsroller. Författaren analyserade fyra stycken barnböcker 

som var populära på hennes studiekamraters VFU-skolor. Resultatet i denna studie påvisade 

att barnlitteraturen som analyserats har typiska genusrelaterade värderingar. Det förekommer 

även normbrytande mönster, men främst hos kvinnliga karaktärer i böckerna, och inte lika 

ofta som det förekommer stereotypa skildringar (Almroth, 2016).  

I Barnbokens byggklossar av Maria Nikolajeva (2004) diskuterar författaren barnbokens 

uppbyggnad och hur dess innehåll kan analyseras. Författaren diskuterar detta utifrån den 

moderna narratologin. I det tredje kapitlet i boken, som använts mest i föreliggande studie, 

beskriver författaren vilka olika sorters karaktärer som finns i barnlitteratur och vilka redskap 
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som kan användas för att analysera dessa personer. Hon diskuterar även detta utifrån 

genusperspektivet och tar upp exempel ur populära barnböcker (Nikolajeva, 2004).  

Om Genus är en bok av Raewyn Connell och Rebecca Pearse (2015) där författarna 

beskriver vad genus är och vad som är centralt i forskningen kring genus. De diskuterar hur 

genus påverkar oss människor i vardagen, i vår kultur, i ett världsperspektiv, hur det kopplas 

ihop med miljön. Författarna skriver om olika sätt att upptäcka, förstå och definiera genus 

(Connell & Pearse, 2015). 

Genuspedagogik av Kajsa Svaleryd (2002) riktar sig till pedagoger som vill veta mer 

om genus och jämställdhet för att aktivt kunna arbeta med det i sin undervisning med 

eleverna. Hon beskriver vad som ses som typiskt pojkigt respektive flickigt samt hur dessa 

framställningar och normer byggs upp. Författaren beskriver vilka hinder och möjligheter det 

finns för en pedagog som vill arbeta med ett jämställt klassrum. Under den andra delen i 

boken finns en handlingsbok för genuspedagogiskt arbete som pedagoger kan tillämpa i sin 

undervisning (Svaleryd, 2002).  

Modig och stark – eller ligga lågt är en bok där vi har valt att studera de kapitel Lena 

Kåreland (2005) författat där hon diskuterar vilka stereotyper det finns om kön och genus i 

barnlitteratur som används i skolan. Kåreland (2005) analyserar olika genrer av barnlitteratur 

för barn i olika åldrar utifrån ett genusperspektiv. Hon analyserar bland annat olika mönster 

som framgår i litteraturen och hur dessa påverkar barns syn på genus (Kåreland, 2005). 

En rosa pedagogik - jämställdhetspedagogiska utmaningar av Hillevi Lenz Taguchi, 

Linnea Bodén och Kajsa Ohrlander (2011) har framställts utifrån det jämställdhets- och 

normkritiska arbete som ska ske i dagens förskolor och skolor. I boken kopplas den teoretiska 

forskningen kring genus och jämställdhet till det praktiska arbetet om detta i skolan och 

förskolan (Lenz Taguchi m.fl., 2011).  

I Skönlitteratur för barn och unga : Historik, genrer, termer, analyser av Lena Kåreland 

(2015) lyfter författaren fram teorier och metoder för att analysera barnlitteratur utifrån ett 

litteraturvetenskapligt synsätt. Boken ger också en bild över vilka genrer som finns inom 

barnlitteratur i ett historiskt perspektiv samt vilka som uppkommit i senare tid.  

I Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 

av Bergström & Boréus (2005) ges information om textanalys som metod. De beskriver de 
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olika inriktningarna i textanalys där det finns en teoretisk bakgrund och en beskrivning hur 

man går tillväga.  

Being boys, Being girls: Learning masculinities and femininities av Carrie Paechter 

(2007) handlar om hur barn och unga lär sig om och uppfattar maskulinitet och femininitet. 

Boken är baserad på studier som gjorts runt om i hela världen. Författaren påvisar att barn 

uppfattar hur de ska vara som pojke respektive flicka genom de föreställningar som finns i 

samhället runt omkring dem. Detta innebär även att barns uppfattning av maskulinitet och 

femininitet kan ändras utifrån i vilken kontext de befinner sig. 

 1.4.4 Genusperspektivet 

Genusrelaterade ämnen har blivit allt vanligare på senare tid i samhället. Det finns olika 

definitioner av begreppet genus. Kåreland (2005) skriver om genusordningen i samhället som 

skapas av att det finns skillnader på vad som ses som kvinnligt respektive manligt. I samhället 

är det fortfarande männen som är överordnade kvinnorna i många aspekter. I skolan finns 

stora skillnader mellan flickor och pojkar, till exempel i vilka aktiviteter som väljs på raster 

(Kåreland, 2005).   

I analys av barnlitteratur kan ett genusperspektiv användas. Då analyseras hur 

författaren av barnboken framställer genus. Det är viktigt att ha med sig att litteraturen inte 

avspeglar en verklighet, men att läsaren, i vårt fall barnet, upplever innehållet på ett visst sätt 

och omedvetet får med sig genusrelaterade föreställningar (Kåreland, 2005).  

Eidevald (i Lenz Taguchi m.fl., 2011) skriver om tre olika definitioner av genus och 

kön. Beroende på vilken definition forskare väljer att utgå ifrån intas olika perspektiv på 

genus. Den första definitionen av genus och kön är att flickor och pojkar ses som olika. Här 

ses en biologisk skillnad på det kvinnliga och manliga könet och därifrån konstrueras genus i 

olika sociala samspel. I detta perspektiv forskas det om biologiska skillnader mellan tjejer och 

killar. Den andra definitionen av genus menar också att tjejer och killar är olika men att det 

beror på föreställningar om vad som är typiskt kvinnligt och manligt. Genus ses som sociala 

konstruktioner och stereotypiska värderingar om genus, inte utifrån könet. Den tredje 

definitionen av genus är att pojkar och flickor varken ses som olika eller lika. Här ligger 

enbart fokus på att kön och genus ses som något som skapas socialt. De olika 

föreställningarna som finns om kön och genus och hur vi människor förhåller oss till detta 

resulterar i att människor blir olika utifrån olika sociala konstruktioner och föreställningar 

(Eidevald, 2011). 
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Connell & Pearse (2015) skriver att den vanligaste definitionen av begreppet genus är 

den kulturella skillnaden som uppstår mellan två biologiska kön; män och kvinnor. Connell & 

Pearse (2015) skriver vidare om varför de är kritiska till en sådan definition. De menar att det 

inte går att dela upp människor endast utifrån två kön. Det finns även skillnader inom de olika 

könen. Definitionen tar inte heller hänsyn till samhällsrelaterade aspekter som att vi 

människor lever i ett samhälle som är uppbyggt på alla människors gemensamma samverkan 

och handlande. Istället skriver Connell & Pearse (2015) att genus handlar om: "hur samhället 

förhåller sig till människokroppen och de många konsekvenser som det 'förhållningssättet' får 

både i privatliv och för mänsklig framtid." (Connell & Pearse, 2015: s.27). 

I samhället idag finns det tydliga stereotypiska värderingar kopplat till genus. Dessa 

normer och värderingar syns i vilka intressen flickor och pojkar har, hur de ska klä sig och hur 

de ska bete sig. Flickor anses vara snälla och hjälpsamma och killar mer besvärliga och vill ha 

uppmärksamhet. En vanlig uppfattning tycks vara att flickor leker med dockor, gillar att 

pyssla och rita och har en nära tjejkompis som är ens bästis. Pojkar brottas, spelar fotboll och 

är högljudda. Dessa värderingar får barn omedvetet med sig på grund av att de är tydliga i 

dagens samhälle. Barnen gör omedvetna val när de exempelvis väljer aktiviteter och utifrån 

reaktionerna som ges från omgivningen och de sociala samspelen märker barnen vilka val 

som är lämpliga. Ofta blir dessa reaktioner stereotypiska i dagens samhälle, vilket innebär att 

flickor känner att de gör fel om de inte gör saker som är typiskt tjejiga och vice versa för 

pojkarna (Svaleryd, 2002).  

2 Analys 
Följande kapitel innehåller separata analyser kring varje barnbok. Då analyseras 

huvudpersonernas egenskaper utifrån ett genusperspektiv. Som grund för analyserna av 

barnböckerna ligger analysverktyget från Nikolajeva (2004). Ett kort handlingsreferat av 

böckerna finns i början av varje analys. Om inget annat anges hänvisar vi till sidan i varje 

barnbok under den bokens rubrik. Därefter följer en sammanställande analys utifrån resultatet 

som fåtts fram. 

2.1 Analys av barnböcker 

Mandelhjärtat av Kerstin Lundberg Hahn (2015)  

Mandelhjärtat handlar om Oscar. I boken får läsaren följa Oscar i hans vardag i skolan och 

hemma. Hans största dröm är att få en hund. En dag när han kommer hem från skolan har 

mamma och pappa något viktigt att berätta, att en förändring kommer ske i familjen. Oscar 

blir alldeles till sig och tror såklart att de ska skaffa en hund. Dock varar inte den glädjen 



 
 

11 
 

länge då mamma och pappa berättar att Oscar ska få en lillebror. Oscar blir ledsen men det 

hela slutar lyckligt då han till slut får en hund.  

Oscar, som är huvudpersonen i boken, är en kille vars egenskaper framställs både som 

stereotypiska och normbrytande. Han är väldigt aktiv både i beslutsfattande och fysiskt då han 

rör på sig mycket. Han promenerar alltid till skolan med sina vänner och är ute mycket och 

umgås med dem. Oscar visar på rationella egenskaper då han är strategisk i planerandet av hur 

han ska få en hund. Exempelvis träffar Oscar en kompis som har fått en hund som berättar att 

han fick en hund efter att han hade gått ut och promenerat med bara ett koppel dag ut och dag 

in varje dag, oavsett väder. Oscar går hem på en gång och räknar sina sparpengar för att köpa 

ett koppel direkt efter skolan dagen efter. För Oscar spelar det ingen roll ifall det skulle kosta 

alla hans sparpengar. "Jag är väl inte bäst i världen på att spara min månadspeng, men ett par 

hundra blev det i alla fall när jag räknade. Hur mycket en hund skulle kosta hade jag förstås 

ingen aning om. Säkert mycket mer än det jag hade lyckats skrapa ihop. Men ett koppel skulle 

det väl räcka till i alla fall, tänkte jag." (s.56).  

En till egenskap som enligt Nikolajevas (2004) motsatsschema ses som stereotypiskt är 

att pojkar är självständiga. Det är Oscar eftersom han gör mycket på egen hand, exempelvis 

tar sig till och från skolan, promenerar ner på stan själv och har egna sparade pengar han kan 

använda när han vill köpa ett hundkoppel.  

Oscar har även normbrytande egenskaper. Exempelvis är han varken våldsam eller 

känslokall. I boken har Oscar otroligt många känslor inom sig. Han är exempelvis väldigt 

svartsjuk på sin kompis Hugo som verkar vara mer än vän med Bie, som Oscar trodde var 

hans flickvän. Han blir även väldigt ledsen när han inte får någon hund och blir arg på sin 

pappa som skämtar om att han har en hund, men som bara är en app i telefonen. Dock visar 

inte Oscar dessa känslor öppet. Han gråter när han är själv på rummet och torkar tårarna och 

lugnar ner sig innan han går ut till sin mamma i vardagsrummet. Enligt Nikolajevas schema 

(2004) är det flickor som är sårbara men det märks tydligt att Oscar i boken är det, enligt 

ovanstående exempel.  

Sammanfattningsvis visar Oscar både stereotypiska och normbrytande egenskaper. Han 

är aktiv och självständig men också sårbar och känslosam.  

En häxa sitter barnvakt av Susanne Mortensen (2015) 

I En häxa sitter barnvakt får läsaren följa huvudpersonen Danne. Hans mamma och pappa ska 

iväg på fest och Danne ska ha barnvakt som vanligt. Danne blir väldigt chockad när det står 
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en häxa utanför dörren som är hans barnvakt. Efter en kväll med spännande berättelser från 

häxan hoppar Danne och barnvakten upp på hennes kvast och åker ut på ett äventyr. De ska 

till farfars stuga och hälsa på hunden men på vägen dit stöter de på problem när de onda 

häxorna kommer i deras väg. Allting slutar gott och Danne kommer hem hel och med ett 

spännande äventyr bakom sig.  

Huvudpersonen i boken är Danne. Han är en kille som visar på både stereotypiska 

pojkiga egenskaper men även egenskaper som ses som flickiga enligt Nikolajevas schema 

(2004). Danne klarar sig bra själv och är självständig. Men föräldrarna vill inte att han ska 

vara själv utan han får en barnvakt när de ska iväg för en kväll.  

Danne är även väldigt aktiv och vill inte vara sysslolös. När barnvakten kommer blir 

han väldigt exalterad när äventyr utlovas. När de stöter på problem under äventyrets gång 

märks det att Danne är analyserande men kan även ta lite väl snabba beslut, vilket innebär att 

han är impulsiv. Till exempel när Danne och häxan som är hans barnvakt har flugit hem till 

hans farfar där deras hund befinner sig öppnar Danne dörren och hunden springer iväg. Där 

märks det att Danne är impulsiv. 

Danne visar även upp normbrytande egenskaper genom att han är emotionell, lydig och 

omtänksam. Han är snäll mot sin hund och blir orolig när den springer iväg. "Det gick en 

minut utan att hunden dök upp. Det gick två. Danne kände hur oron började gnaga inom 

honom." (s.73). När häxorna sedan fått tag på hunden vill Danne göra allt han kan för att få 

tillbaka hunden.  

Att Danne är lydig, som blir en normbrytande egenskap då det ses som en typisk 

egenskap för flickor, märks när han gör precis som barnvakten säger och han även lyssnar på 

sin mamma och pappa innan de åker. För att få och orka åka på äventyret med häxan som är 

barnvakt var Danne tvungen att sova en stund innan de skulle åka. Han ville inte sova utan 

ville vara vaken tills de skulle åka vid midnatt. Men han tjatade inte utan gjorde som 

barnvakten sa. "´Lägg dig på soffan, så sätter jag mig i en fåtölj bredvid med en kopp kaffe´, 

sa Maja. Danne lydde hennes råd. Det var skönt att borra in huvudet i kudden och krypa ihop 

under filten." (s.49-50).  

Sammanfattningsvis är Danne självständig, aktiv, analyserande och visar upp den 

normbrytande egenskapen att han är känslosam.  
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Tunneln av Linn T. Sunne och Christoffer Grav (2015) 

Tunneln handlar om de tre vännerna Lisa, Pelle och Ida. De är ute och åker bil och ska åka 

upp till toppen på Kullaberget. För att ta sig dit måste de åka igenom en tunnel. Den är 

kolsvart och verkar aldrig ta slut. Helt plötsligt stannar bilen och en skepnad kommer fram i 

mörkret. De tar sig ut helskinnade, om än lite skärrade, men förstår inte riktigt vad som hände 

precis innan tunneln eller i den.  

I boken får läsaren följa Lisa, Pelle och Ida. Den som gör mest i boken är Lisa och kan 

därför ses som huvudperson. Lisa är den som agerar och tar beslut av de tre vännerna. Hon 

har några stereotypiska drag. Hon är intuitiv och sårbar. Hon är inte beroende utan är mer 

självständig och framåt då det är hon som ser lösningen på problemet i tunneln. Den lilla 

pojken hon såg innan de åkte in i tunneln hade sagt åt Lisa att silver motar bort mörker. Väl i 

tunneln när skepnaden dök upp kom hon ihåg det och hittar lösningen på en gång. "- Ta av dig 

halsbandet! Ropar Lisa. Håll upp det framför dig! Ida gör som hon säger." (s.16-17). Ida visar 

upp stereotypiska egenskaper genom att hon är sårbar och beroende av sina vänner, vilket kan 

ses i citatet ovan. Hon blir väldigt rädd när bilen stannar och de ser skepnaden. Hon tvekar 

inte när Lisa säger till henne vad hon ska göra, vilket kan ses som att hon är beroende av sin 

vän. Pelle beskrivs inte alls och det framgår inte vilka känslor han har. Det enda han gör är att 

han kör bilen, men inga egenskaper framgår.  

Sammanfattningsvis visar huvudkaraktären Lisa både stereotypiska och normbrytande 

egenskaper då hon är både sårbar men inte beroende utan självständig. Ida framställs endast 

med stereotypiska egenskaper medan Pelle inte beskrivs alls.  

Super-Flugo av Tedd Arnold (2015) 

Super-Flugo handlar om Buzz och hans tama fluga Flugo. En dag får Flugo följa med till 

skolan. Där uppstår det lite problem då nyfikna Flugo flyger runt i matsalen, flyger ner i 

soporna, ner i soppan och till slut upptäcks av rektorn. Detta resulterar i att den omtyckta 

kocken får sparken och en ny börjar som är väldigt sur och inte gör någon god mat. Flugo och 

Buzz gör upp en plan på hur de kan få tillbaka den omtyckta kocken. Planen går i lås och 

Flugo blir hjälten.  

Huvudpersonen i boken är Flugo som är en fluga. I boken skriver författaren ”han” om 

Flugo vilket gör att det märks tydligt att flugan är en kille. Flugos personlighet beskrivs inte i 

boken men utifrån hans handlingar kan tolkningar göras om hans egenskaper. Han är väldigt 

aktiv, vilket ses som stereotypiskt för en kille. Han är även irrationell, vilket är normbrytande. 

Detta märks när han flyger runt maten i skolan och ner i soporna, utan att tänka på 



 
 

14 
 

konsekvenserna. Han visar även känslor då han blir ledsen och glad i boken, vilket är 

normbrytande. "Hon gav Flugo kyckling-ben och fisk-huvuden i sur mjölk. Flugo var glad." 

(s.18).  

Flugos egenskaper kan sammanfattas som stereotypiska och normbrytande. Han är aktiv 

vilket är stereotypiskt enligt Nikolajevas schema (2004), men han är även irrationell och 

känslosam, vilket ses som normbrytande. 

Bosse flyttar in av Åsa Karsin (2015) 

Bosse flyttar in handlar om Lea och hennes största dröm om att få en hund. När hon väl får en 

hund blir hon överlycklig och är helt förberedd på allt jobb som det innebär att ha en liten 

valp. Hon har ju läst på! Genom boken får läsaren även följa valpens, Bosses, perspektiv på 

det hela, att vara i en helt ny familj.  

Lea, som är huvudpersonen i boken, visar främst upp stereotypiska egenskaper. Det är 

Lea själv som är berättaren i boken. Hon visar känslor och är emotionell. "När jag ska sova 

brukar jag gråta mig till sömns för jag längtar så efter en hund." (s.8). När hon väl får en hund 

visar hon upp sin omtänksamma och omsorgsfulla sida när hon gör allt för att hundvalpen 

Bosse ska må bra och lära sig hur han ska bete sig i en ny familj. "När man ska lära en liten 

valp att inte kissa och bajsa inne, måste man gå ut jätteofta. Minst en gång i timmen." (s.36). 

En normbrytande egenskap Lea påvisar är att hon är rationell och tänker kvalitativt när det 

kommer till Bosse och beslut kring honom. Hon är väl påläst om vad det innebär att ha en 

hund, vilka olika raser det finns och vad som behöver göras med hunden för att den ska må 

bra. Den andra normbrytande egenskapen som Lea visar upp är att hon inte är passiv utan 

snarare aktiv, vilket kan visas från tidigare citat då hon är väldigt aktiv när det gäller att lära 

valpen Bosse att trivas och lära sig hur han ska bete sig i familjen. 

Sammanfattningsvis är Leas egenskaper både stereotypiska och normbrytande enligt 

Nikolajevas schema (2004). Hon är emotionell, omtänksam och tänker kvalitativt. Hon är 

även rationell och aktiv vilket ses som normbrytande.  

Ishavspirater av Frida Nilsson (2015) 

Ishavspirater handlar om Siri som ger sig ut på jakt efter sin syster Miki som har blivit 

bortrövad av den fruktade ishavspiraten Vithuvud. Ingen har någonsin vågat ge sig efter 

Vithuvud. Siri är väldigt rädd men hon kan inte svika sin syster utan måste hitta henne. Under 

resans gång stöter Siri på både vitvargar, sjöjungfrur och pirater vilket gör att resan blir allt 

annat än lätt.  



 
 

15 
 

Siri som är huvudpersonen har både stereotypiska egenskaper och normbrytande. Hon 

är väldigt beskyddande och omtänksam mot sin lillasyster Miki. När Miki blir bortrövad av 

ishavspiraten Vithuvud tvekar inte Siri att ge sig ut för att leta upp henne och rädda sin 

lillasyster. "´Vithuvud har tagit min syster`, fortsatte jag. ´Vi måste fara efter och ta tillbaka 

henne!`." (s.28). Hon väljer att lämna sin pappa och åka i hans ställe då han är gammal och 

inte så pigg. Pappan antyder att han aldrig kommer klara resan utan kommer dö ute till havs. 

Siri bestämmer sig för att åka efter piraterna som tog hennes syster själv, även om hennes 

chanser att lyckas är små. Detta kan tydas som att Siri är självuppoffrande då hon vet att hon 

högst troligen aldrig kommer komma tillbaka själv utan gör allt för att hitta sin syster. "Nog 

för att jag visste att mina chanser att övermanna Vithuvud var minst lika små som någon 

annans. Men jag hade i alla fall inte bestämt mig för att dö där ute på Ishavet." (s.33).  

Siri är ofta tuff på utsidan men är väldigt rädd och ledsen på insidan som hon inte visar 

utåt, utan ligger själv i sängen och gråter. "Den natten låg jag vaken länge i kojen. Jag grät 

och grät och kunde inte sluta." (s.51). Hon tänker kvalitativt och är väldigt snabb att planera 

om när det inte blir som hon tänkt sig. Exempelvis när hon blir avslängd från skeppet som hon 

skulle ta sig till Vithuvud med var hon först lite ledsen och uppgiven men sedan träffar hon en 

kvinna som hon tar följe med och gör upp nya planer. Däremot är hon inte passiv utan väldigt 

aktiv, vilket ses som normbrytande. Hon är väldigt skyddande och självständig, vilket ses som 

typiska pojkiga egenskaper. Dessa egenskaper blir tydliga då Siri gör allt för att rädda sin 

syster från Vithuvud och hon ger inte upp när allt verkar gå emot henne under färdens gång.  

Siri framställs inte som en typisk tjej i boken, även om hon har både stereotypiska och 

normbrytande drag.  Hon är emotionell, självuppoffrande, omtänksam och sårbar. De 

normbrytande egenskaper Siri visar, utifrån Nikolajevas schema (2004), är att Siri inte är 

passiv och beroende. 

Hej, HELLO! Av Helena Bross och Christel Rönns (2015) 

Hej, HELLO! handlar om Siri och hennes familj bestående av mamma, pappa och lillebror 

Folke. I boken får Siris bästa kompis besök av sina kusiner och då växer det fram en dröm hos 

Siri om att få lära känna sin släkt. Siris släkt bor nämligen i USA och därför träffas familjerna 

inte så ofta.  Pappan i familjen tycker detta är tråkigt så han ringer upp sin bror och de 

bestämmer sig för att komma och hälsa på i Sverige. När Siris efterlängtade släktingar 

kommer på besök får hennes kusin följa med henne till skolan och vara med henne i 

vardagslivet. De två familjerna har trevligt tillsammans och knyter starka band.  
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Huvudpersonen i boken är en tjej som heter Siri. Under berättelsen gång framgår det att 

hon är omtänksam och bryr sig om sina nära och kära och vid upprepade tillfällen kan man 

läsa att Siri vill att alla runt omkring henne ska må så bra som möjligt. "Siri blir lite orolig. 

Tänk om hon inte kan prata med Ben! Vad ska de då göra?" (.s27). Hon beskrivs i boken som 

sårbar och hon agerar på ett sätt som visar att hon är beroende av vad andra tycker och tänker.  

Ett exempel som beskriver Siris personlighet bra är när hon leker med sin kusin från USA och 

han somnar på grund av tidsskillnaden. Siri blir orolig och funderar på om han tyckte det var 

så tråkigt att leka med henne att han somnade. Detta kan tolkas som att Siri är beroende av 

vad andra tycker om henne samt att hon är omtänksam eftersom hon bryr sig om att hennes 

kusin ska ha roligt. Genom hela boken ges en bild av Siri som emotionell genom att hennes 

känslor är tydligt uttryckta. Hon är glad, orolig, nervös, pirrig, förväntansfull osv. "Siri är 

också glad" (s.61).  

Det är många egenskaper i schemat från Nikolajeva (2004) som inte framkommer i 

boken men utifrån den bild som ges och vår analys är huvudpersonen Siri beskriven som en 

stereotypisk tjej och har inga normbrytande egenskaper.  De stereotypiska egenskaperna som 

Siri har är emotionell, omtänksam, sårbar och beroende.  

 

Fängelsemysteriet av Martin Widmark och Helena Willis (2015) 

Fängelsemysteriet handlar om Lasse och Maja som bor i Valleby och löser mysterier i deras 

detektivbyrå. Lasse och Maja är lediga från skolan och ska besöka en gammal bekant som 

jobbar på fängelset. De båda har tidigare tagit fast skurkar och banditer i deras detektivbyrå så 

dem är lite nervösa för att gå till fängelset då Lasse och Maja vet att skurkarna befinner sig 

där. Väl i fängelset ska Lasse och Maja få titta på en teaterföreställning som fångarna har 

tränat in men då märker de att det är några som har rymt. Tillsammans hjälps de åt för att 

förstå hur fångarna lyckades ta sig ut och Lasse och Maja fångar till slut in alla igen.   

I denna bok finns det två huvudpersoner; Lasse och Maja. Båda deras personligheter 

uttrycks tydligt i boken. Tillsammans utsätts de för spännande och nya situationer och då 

framgår deras egenskaper extra väl.   

Lasse beskrivs som rädd, nervös och känslosam. Ett exempel från boken är när Lasse 

och Maja ska besöka stadens fängelse och Maja ser att Lasse darrar på handen när han ska 

ringa på dörren. Hon frågar då Lasse om han är rädd vilket han svarar att han är. När det 

sedan sprakar till i en högtalare står det att Lasse hoppar till vilket tyder på att han är nervös 
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och rädd. "Vad är det vi ska göra? frågar Lasse osäkert." (s.27). I boken framgår det också att 

Lasse inte är aggressiv utan lugn och känslosam. Dessa egenskaper som Lasse visar är inte de 

stereotypiska för hur pojkar är. Däremot är Lasse analyserande när han funderar mycket kring 

hur människor uppfattar honom samt tänker på konsekvenser. "Lasse sitter och funderar på 

om han ska våga fråga en sak. Till slut tar han mod till sig; Är ni inte arga på Maja och mig? 

Jag menar för att vi satte dit er." (s.44). 

Majas personlighetsdrag är inte lika tydligt uttryckta, varken åt det normbrytande eller 

stereotypiska hållet. Hon framstår som omtänksam och omsorgsfull. Maja är inte passiv utan 

tar ofta initiativ till att göra saker och det är ofta hon som ”pushar” Lasse till att våga när han 

är rädd eller nervös. I boken säger Maja ofta ifrån och ifrågasätter de vuxna vilket kan tolkas 

att hon inte är lydig utan tvärtemot. "Vänta lite, säger Maja och avbryter fängelsedirektören. 

Vad jobbade de med, sa du?" (s. 70). De övriga egenskaperna som finns med i Nikolajevas 

(2004) schema framgår inte.  

Generellt sett anser vi efter analysen att den här boken klassas som normbrytande då 

den går emot de flesta typiska egenskaperna tjejer och killar brukar ha i böcker. Den enda 

stereotypiska egenskapen som Maja har är att hon är omtänksam. Däremot har hon flera 

normbrytande egenskaper bland annat att hon inte är lydig eller passiv. Lasse har också bara 

en stereotypisk egenskap enligt Nikolajevas (2004) schema och det är att han är analyserande. 

Han beskrivs i boken som svag, icke våldsam, känslosam och inte aggressiv vilket tyder på att 

han är normbrytande.  

 

Nelly Rapp och häxornas natt av Martin Widmark och Christina Alvnér (2015)  

Nelly Rapp och häxornas natt handlar om Nelly och hennes kompis Valle som är 

monsteragenter. Boken kommer från en serie av böcker om Nelly Rapp. Valle har precis 

avslutat sin monsterutbildning och nu får han och Nelly chansen att följa med deras lärare och 

undersöka vad som sker hemma hos greven i hans slott.  Nelly, Valle och deras monsterlärare 

smyger på greven och upptäcker ett mystiskt möte som sker på slottet.  Det visar sig att 

greven lurar iväg kvinnor till Blåkulla för att förvandla dem till häxor och detta sätter Nelly 

och Valle stopp för.  

I Nelly Rapp och häxornas natt är det två huvudpersoner Nelly och Valle. Nelly är en 

omtänksam tjej som bryr sig om personerna i sin omgivning. "Jag kände mig riktigt stolt över 

Valle som skötte sig så bra". (s.48). I boken tänker hon ofta på helheten och drar slutsatser 
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kring saker vilket tyder på att hon är syntetiserande. Nelly har inga problem med att hålla inne 

känslorna och säger vad hon tycker. Under flera tillfällen i boken får läsaren följa när Nelly 

blir arg på någon och ryter ifrån. "Sluta upp med det där, annars blir jag förbannad! fräste jag 

tillbaka." (s.41). Det kan tolkas som att hon inte håller sin aggression inne. Nellys 

personlighet kan i vissa aspekter tolkas som normbrytande då hon går emot de stereotypiska. 

"Farbror Hannibal tittade bekymrat på mig som inte kunde hålla mina känslor i styr. Då 

förstod jag att jag måste försöka lägga band på mig". (s.52). Däremot har hon även sådana 

personlighetsdrag vilket gör det svårt att avgränsa huruvida karaktären är stereotypisk eller ej.  

Valle är Nellys kompis och tillsammans lär de sig hur detektiver agerar. I boken går 

Valle klart en utbildning och läsaren får lära känna honom som en stark individ som skyddar 

Nelly från oroligheter. "Längre hann jag inte. Valle höll för min mun och viskade; ´Kom ihåg 

de tre L:en, Nelly! Lugn, Lärdom och List. Andas djupt och försök att vara tyst.´"(s.52). 

Dessa egenskaper är enligt schemat stereotypiska. Han är även självständig och tar ofta 

initiativ till att göra saker vilket också är stereotypiskt för pojkar i skönlitteratur. Valle visar 

däremot sina känslor tydligt och är inte aggressiv något som visar att hans personlighetsdrag 

går emot normen (Nikolajeva, 2004).  

Sammanfattningsvis beskrivs Nelly och Valle både som normbrytande och 

stereotypiska. Nelly är omtänksam och sårbar vilket är stereotypiskt men inte 

aggressionshämmad eller lydig vilket är normbrytande. Valle framställs som skyddande, 

självständig och aktiv som är stereotypiska drag. Däremot är han inte känslokall eller 

aggressiv vilket visar på att han är normbrytande.  

 

Mysis är sjuk av Mats Wänblad och Pelle Forshed (2015) 

Mysis är sjuk är en bok som handlar om kompisarna Ebba och Boris. Handlingen utspelar sig 

en vanlig vardag när Ebba ska hälsa på Boris och hans husdjur Mysis. Ebba är sugen på att 

spela fotboll men det visar sig att Mysis inte mår jättebra och de får därför besöka veterinären. 

Som tur är kan veterinären lösa problemen och Mysis blir frisk. De går sedan hem för att 

fortsätta leka tillsammans.  

I denna bok får läsaren följa huvudpersonen Ebba. Boken är en väldigt lättläst bok med 

lite text vilket bidrar till att det är ytterst lite information om Ebba och hennes personlighet.  

Det som uttrycks i boken är Ebbas omtänksamhet samt hennes emotionella sida då hon 

hjälper Mysis som är sjuk till veterinären och bryr sig om hur han mår. "Ebba kliar Mysis 
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bakom örat för att lugna honom"(s.35) detta citat ur boken visar på Ebbas emotionella och 

omtänksamma sida. Ebba visar en normbrytande egenskap när hon är aktiv då det är hon som 

tar tag i problemet när Mysis inte mår bra och beslutar att de ska ta honom till veterinären.  

Sammanfattningsvis framställs Ebba med både stereotypiska och normbrytande 

egenskaper. De stereotypiska egenskaperna utifrån Nikolajevas schema (2004) hon visar är att 

hon är emotionell och omtänksam. Hon är dock aktiv i sitt beslutsfattande vilket ses som 

normbrytande. 

2.2 Sammanställande analys 
Efter att ha läst och analyserat alla barnböcker valde vi att göra ett sammanställande schema 

för att få en tydligare överblick över alla böcker.  

Pojkar Flickor 

Starka    - + Vackra 
Våldsamma   - - Aggressionshämmande    - 
Känslokalla, hårda   - - - - - Emotionella, milda   + + + + 
Aggressiva   - - Lydiga   - - 
Tävlande Självuppoffrande + 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla   + + + + + + 
Skyddande   + Sårbara    + + + + + 
Självständiga   + + + Beroende   + - + - 
Aktiva   + + + + - - Passiva   - - - 
Analyserande   + + Syntetiserade    
Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt + + + 
Rationella   - -  Intuitiva   + + + 
 

Under analysens gång har tolkningen gjorts att det skiljer sig åt från bok till bok och det 

är svårt att säga generellt om barnböcker nu förtiden är antingen stereotypiska eller inte. 

Överlag när schemat studeras finns det vissa personlighetsdrag som är tydliga och 

återkommande i många böcker hos flera huvudpersoner i berättelserna. Exempelvis har 

resultatet visat att flickor ofta framställs som emotionella, sårbara och omtänksamma och 

pojkar ofta är presenterade som aktiva och självständiga.  

Vi anser att det är mycket intressant att författarna till tio barnböcker har valt att 

använda sig av samma normbrytande egenskaper. Med detta menar vi att de karaktärerna som 

var presenterade som normbrytande fick samma egenskaper. Det var exempelvis ingen flicka i 

dessa böcker som inte var sårbar men det var däremot flera flickor som inte var passiva eller 

lydiga.  De normbrytande pojkarna i dessa tio barnböcker beskrivs som icke våldsamma, 

känslokalla eller aggressiva. Det var ingen pojke som beskrevs som icke självständig. De 
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flickor och pojkar i böckerna som är normbrytande är mycket lika varandra och variationen på 

normbrytande egenskaper var inte stor i dessa tio böcker.  

Almroth (2016) visar i sin studie att i de barnböcker hon studerat var det flickorna som 

var mest normbrytande. I vår studie är det däremot pojkarna i böckerna som tilldelas flest 

normbrytande egenskaper. Almroth (2016) menar i sin studie att resultatet visar flera 

barnböcker som till största del innehåller stereotypiska karaktärer. Detta är någonting som vi 

inte har sett i föreliggande studie då de tio undersökta barnböckerna både har stereotypiska 

och normbrytande egenskaper hos karaktärerna. Vår hypotes kring detta är att böckerna 

Almroth (2016) analyserade var äldre än de böckerna vi studerat i föreliggande studie och att 

detta har en påverkan på innehållet. Är det så att barn i åldern 6-9 år väljer böcker som är mer 

normbrytande då böckerna i föreliggande studie är utvalda av barnen själva? Eller är en 

möjlig orsak att författarna nu för tiden helt enkelt väljer att presentera karaktärer med mer 

normbrytande egenskaper? Detta är ingenting vi har möjlighet att undersöka vidare i 

föreliggande studie men något vi finner intressant och ett förslag till framtida forskning.  

Svaleryd (2004) menar att föreställningarna som finns om flickor bland annat är att de 

ska vara vänliga och tillmötesgående och detta återspeglas tydligt i de tio barnböcker som har 

studerats i föreliggande studie. Föreställningar att pojkar ska vara aktiva som Svaleryd (2004) 

skriver om går också att se i de böcker som studerats. Även om författarna har valt att 

presentera sina karaktärer med några normbrytande egenskaper finns många av samhällets 

föreställningar kvar i flera av de studerade böckerna. Självklart skiljer detta sig åt mellan 

böckerna men genom att studera den sammanfattande analysen tydliggörs vanligt 

förekommande drag och egenskaper.  

Nedan följer exempel från några utav böckerna där vi tycker ovanstående resonemang 

blir extra tydligt. I boken Fängelsemysteriet (Widmark & Wills, 2015) presenteras Maja som 

en individ med flera normbrytande egenskaper. Hon är exempelvis inte lydig eller passiv men 

däremot väldigt omtänksam. Huruvida det går att skapa en karaktär med enbart normbrytande 

egenskaper är ingenting som valts att studera i föreliggande studie men vi finner det intressant 

att stereotypiska föreställningar alltid återkommer.  

I boken Super-Flugo (Arnold, 2015) har författaren valt att ha ett djur som 

huvudperson. Att gestalta en karaktär som ett djur kan vara ett sätt att försöka 

könsneutralisera karaktären (Nikolajeva (2004). I Super-Flugo har författaren tilldelat 
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karaktären Flugo en könstillhörighet som kille genom att benämna Flugo som en han och 

tilldelat honom flera stereotypiska egenskaper.  

Redan från tidig ålder är barn kunniga att observera och organisera intryck om genus 

och sortera vad som är manligt respektive kvinnligt. Den information unga fångar upp kring 

genus är sedan information de använder i sitt identitetsskapande (Paechter, 2007). Genom ett 

medvetet val av litteratur i klassrummet anser vi att lärare har möjlighet att förändra elevernas 

syn på vad som är manligt eller kvinnligt. Dessa tankar samstämmer med Kåreland (2015) 

som menar att det som eleverna läser påverkar dem att få en viss bild av hur tjejer och killar är 

och bör vara. Presenteras varierad litteratur för eleverna kan de vidga sin syn på vad som 

anses vara tjejigt och killigt på samma sätt som eleverna kan hämmas om de introduceras till 

litteratur som enbart visar det stereotypiska (Kåreland, 2015). Detta samstämmer med 

Grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) som uttrycker att en bidragande faktor till 

elevernas identitetsskapande är skönlitteraturen som presenteras för dem.  

 Kåreland (2015) menar att det är skolan som har en bärande roll i vilka böcker som 

eleverna får läsa och ta del av (Kåreland, 2015) och det stärker vikten av denna studie. Trots 

att det enbart var ett urval av få barnböcker av oändligt många hjälper studien att väcka 

medvetenhet kring vad lärare bör tänka på när de väljer böcker till sin undervisning för att ge 

eleverna en bred bild av genusframställning.  

Föreliggande studie visar att böckerna hade både manliga och kvinnliga huvudroller 

samt att dessa karaktärer inte enbart hade stereotypiska egenskaper. Enligt Lenz Taguchi 

m.fl.(2014) visar statistik från Svenska barnboksinstitutet att det oftare förekommer manliga 

karaktärer som huvudroll än kvinnliga. Dessa tio populära barnböcker stämmer inte överens 

helt med denna statistik då vi ser att det är jämnt fördelat mellan karaktärerna. Analysen blir 

då en förhoppning att samhället utvecklas framåt och att detta är på väg i rätt riktning. 

Vill en pedagog bli jämställd menar Svaleryd (2003) att hen måste tänka förbi de 

föreställningarna som finns i dagens samhälle som gör att män och kvinnor ses som olika eller 

icke jämställda.  Genom att presentera litteratur för eleverna som inte innehåller dessa vanliga 

föreställningar arbetar läraren förbi dessa gränser som Svaleryd (2003) talar om. Föreliggande 

studie presenterar tio barnböcker där det både finns dessa vanliga föreställningar och 

stereotypiska drag för pojkar och flickor men även böcker som går emot detta och denna 

studie kan därför vara till hjälp för lärare i arbetet mot att bli en jämställd pedagog.  
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2.3 Analys av metod  
Valet att använda textanalys som metod känner vi var rätt eftersom det var barnböcker som 

skulle undersöka, analyseras och reflekteras över. Någon mer specifik inriktning behövde inte 

göras mer än att analysen genomfördes utifrån ett genusperspektiv. Under analysens gång 

fanns det i åtanke att genusperspektivet är brett och det är väldigt mycket som kan undersökas 

inom det området. Vi valde, som tidigare nämnt, att begränsa studien till att undersöka 

stereotypiska egenskaper hos huvudpersonerna i de tio barnböckerna. Det anser vi i efterhand 

var en bra avgränsning. I vissa av böckerna var det många karaktärer vilket betyder att alla 

dessa karaktärer inte hade hunnit analyseras.  

 Till hjälp i analysen av huvudkaraktärerna användes analysverktyget från Nikolajeva 

(2004). Det var ett lättanvänt och tydligt verktyg att använda under analysen av böckerna. Det 

blev tydligt och strukturerat vilka egenskaper karaktärerna hade som var stereotypiska 

respektive normbrytande. Med hjälp av detta verktyg kunde syftet med studien uppnås, vilket 

var att undersöka hur genus framställs i dessa tio barnböcker. Det negativa som kan ses med 

motsatsschemat är att det är ganska snävt och tar bara upp en del egenskaper hos karaktärerna. 

Något Nikolajeva (2004) själv ser som problematiskt när litteratur analyseras utifrån ett 

genusperspektiv är att den utgår ifrån de normer som samhället ser vara manligt respektive 

kvinnligt. Det är inga specifika händelser i litteraturen som är specifikt manliga eller 

kvinnliga utan det är vår tolkning av innehållet som analyserats. Nu i efterhand skulle en 

planering ha gjorts att eventuellt komplettera med något mer verktyg för att få med större 

underlag om karaktärerna, men samtidigt kunde forskningsfrågan och syftet besvaras utifrån 

resultatet genom användandet av Nikolajevas schema (2004), vilket gör att vi ser 

motsatsschemat som ett positivt verktyg. Vi har även under arbetets gång varit medvetna om 

att analyser gjorts utifrån våra tolkningar av karaktärerna. Det innebär inte att det finns något 

rätt och fel utan andra som läser dessa barnböcker kan tolka karaktärerna på något annat sätt.  

3 Avslutning 
Som avslutning vill vi framföra att denna studie har varit både lärorik och intressant. 

Förhoppningen är att studien kan ge läsaren ett nytt perspektiv och ökad medvetenhet kring 

genus och framförallt framställningen av genus i barnlitteratur. Vi har efter denna studie insett 

vilket stort forskningsområde genus är och idéerna på vidare forskning är många. Som 

tidigare nämnt skulle vidare forskning i ämnet kunna bedrivas genom att undersöka varför 

författarna väljer att använda sig av liknande normbrytande egenskaper. Ytterligare en idé till 

vidare forskning är att undersöka en större mängd böcker eller analysera fler karaktärer än 
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enbart huvudpersonen. En undersökning kring fler saker än karaktärernas egenskaper, 

exempelvis utseende och handlingar utifrån ett genusperspektiv, är ett till förslag på vidare 

forskning på detta område.  

Vår slutsats blir efter avslutad studie att många av de studerade barnböckerna innehåller 

både stereotypiska och normbrytande värderingar. Detta gör att det är essentiellt som lärare att 

vara genusmedveten i sitt val av litteratur för att presentera litteratur som inte hämmar 

eleverna i deras identitetsskapande.  
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