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Abstract 

 

The purpose of this study is to analyze commonly read children’s literature from a gender 

perspective. The study also contains a discussion about what these books can convey to 

students and how they can be used in a didactic perspective. The selection of books has been 

made based on a research that showed which ten books teachers mostly use for reading aloud 

across the country. The books have been placed in relation to the current stereotypes found in 

our society. 

 

The study shows that there are a large variety of gender structures in the books, with some 

characters who follows the norm and some who breaks it. Despite that, generalizations have 

been made and each book has been divided into category breaks the norm or follows the 

norm. The result has shown that most of the books breaks the norm, but most books also 

requires a discussion about gender afterwards in order not to be misinterpreted and spread 

wrong values. The study therefore reveals that children’s literature can be used in the teaching 

to highlight and discuss value-based issues, through reading aloud and book discussions. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen är att analysera vanligt förekommande skönlitterära 

högläsningsböcker ur ett genusperspektiv. I undersökningen förs en diskussion om vad dessa 

böcker kan förmedla till elever och hur de kan användas i ett didaktiskt perspektiv. Urvalet av 

böcker har gjorts av en förundersökning som visat vilka tio skönlitterära böcker lärare mest 

använder till högläsning runt om i landet. Böckerna har sedan ställts i relation till de rådande 

stereotyperna som finns i vårt samhälle.  

Undersökningen visar att det finns en stor variation i genusstrukturerna i respektive bok, med 

några karaktärer som följer normen och några som bryter den. Däremot har generaliseringar 

kunnat göras och respektive bok har blivit indelat i kategorin bryter normen eller följer 

normen. Resultatet har visat att majoriteten av böckerna bryter mot normen, men att de flesta 

böckerna kräver en efterföljande diskussion om genus för att inte misstolkas och sprida 

felaktiga värden. Av undersökningen har man därmed kunnat konstatera att det går att 

använda skönlitterära böcker i undervisningen för att belysa och diskutera värdegrundsfrågor, 

genom högläsning och boksamtal. 

Nyckelord 

Genus, värdegrund, barnlitteratur, litteraturdidaktik, högläsning, boksamtal, Guldmysteriet, 

SVJ, och Sandvargen 
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Bakgrund 

Under år 2017 fördes kampanjen ”#me too” på sociala medier och spred sig snabbt världen 

över. Kampanjen gick ut på att uppmärksamma hur många kvinnor som blivit utsatta för 

sexuella trakasserier och övergrepp. Detta blev en ögonöppnare för hela samhället och gjorde 

att jämställdhet och genus blev ett högaktuellt ämne att tala om, vilket håller i sig än idag. 

Med detta i åtanke valdes ämnet genus för denna studie, och det tar sin inriktning i 

skolvärlden och mer specifikt dess arbete med skönlitterära böcker.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet kan man läsa att skolan aktivt 

och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Sättet flickor och pojkar 

bemöts och bedöms på i skolan, samt de krav och förväntningar som finns på dem, formar 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Det ligger i skolans ansvar att 

motverka traditionella könsmönster. Skolan ska därmed ge utrymme för att eleverna ska få 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen, oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2017, 

s. 8) Läroplanen anger att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna, och att de värden som skolan bland annat ska förmedla är människolivets 

okränkbarhet, alla människors lika värde, samt jämställdhet mellan kön (ibid, s. 7).  

Det råder ingen tvekan om att skolan har ett stort ansvar att förmedla goda värden och normer 

till eleverna. Som kommande lärare ligger det i mitt intresse att veta hur man kan göra detta 

på bästa sätt, i synnerhet eftersom forskning visat att många skolor inte är könsneutrala 

institutioner. Hedlin presenterar flera forskningsresultat som understryker detta, när man 

studerat lärare i förskolan och skolan (2010, s. 19). En studie visade exempelvis att lärare i 

grundskolan omedvetet försökte inordna eleverna i ett traditionellt könsmönster. Det gjorde de 

genom att bekräfta könstypiskt beteende, eller genom att korrigera när könsnormerna 

överskreds. Hedlin presenterar också forskning som visar att det finns en könsstruktur som 

präglar vårt samhälle och att vi är så vana med den, att den uppfattas som naturlig. Därför 

upprätthålls och bevaras den av både kvinnor och män (ibid, s. 15).  

Enligt min egen erfarenhet använder verksamma lärare ofta högläsning för att diskutera 

värdegrundsfrågor. Jag minns tydligt att en lärare en gång hävdade att man kan hitta 

värdegrundsfrågor att diskutera i varje skönlitterär bok. Detta bekräftas av Widholm som 

anger att barns identitet och rättigheter är ett ämne som belyses på något sätt i nästan alla 
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barnböcker (2012, s. 49). Med utgångspunkt i det, samt att Tenngart hävdar att skönlitteratur 

bidrar till att sprida mönster för både barndom, ungdom och vuxenliv, samt formar oss till 

dem vi är (2012, s. 24, 34), blev jag intresserad av att studera hur högläsningsböcker som 

lärare väljer kan påverka elevernas uppfattning om genus. Därför valde jag att undersöka hur 

genus är konstruerat i några vanligt förekommande skönlitterära högläsningsböcker, och vad 

de i sin tur kan förmedla till eleverna som tar del av dem. Detta för att se vilka normer och 

värden lärare kan bidra till att skapa eller upprätthålla, omedvetet eller medvetet, bara genom 

sina val av högläsningsbok. Ett utdrag ur en av böckerna återfinns i arbetets titel ”Tänk om 

jag hade fötts till tjej och blivit tvungen att ha leopardnylonstrumpor på mig” (Nilsson, 2015, 

s. 14) och bara detta korta citat säger mycket om genuskonstruktion. Är det så att de utvalda 

böckerna förmedlar de normer och värden som skolan ska stå för enligt läroplanen? Hur 

ställer sig böckerna till den stereotypa bilden av vad som är kvinnligt respektive manligt? Hur 

kan och bör skolan ställa sig till böckerna? Samt hur kan böckerna användas i undervisningen 

för att ge eleverna en ökad kunskap och insikt om hur genus kan konstrueras i barnlitteratur?  

Syfte 

Syftet med undersökningen är att analysera vanligt förekommande skönlitterära 

högläsningsböcker ur ett genusperspektiv, genom att studera hur genre, händelser, tema, 

personer, temporalitet, samt berättarperspektiv presenteras. Det kommer även att föras en 

diskussion om vad dessa böcker kan förmedla till elever och hur de kan användas i ett 

didaktiskt perspektiv.    

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur är genus representerat i de utvalda barnböckerna? 

 Hur förmedlar dessa böcker genus till barn som tar del av dem?  

 Hur kan skolan använda sig av skönlitterära böcker som dessa i värdegrundsarbetet? 

Genusdefinition 

Begreppet genus har sitt ursprung från det latinska språket och kan översättas till härkomst, 

stam, kön, art och slag (Nationalencyklopedin). Begreppet används för att förstå och urskilja 

de föreställningar, idéer och handlingar som formar människors sociala kön. Genus som 

begrepp infördes i forskningen på 1980-talet, och har ersatt och utvecklat det tidigare 
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begreppet könsroll. Det används som benämning på den sociala process som ger människor 

kollektiva könsegenskaper, det vill säga vad som uppfattas som manligt och maskulint, samt 

kvinnligt och feminint (ibid).  

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs vilka teorier som ligger till grund för den kommande undersökningen, samt 

för hur data kommer att analyseras. Här presenteras vilka didaktiska teorier och verktyg som 

ställs i centrum i undersökningen, samt vilka genusteorier som kommer att vara de centrala. 

Detta för att ge en förståelse för skönlitteraturens betydelse i arbetet samt för hur 

genusordningar skapas i ett samhälle, med syfte att underlätta i den vidare läsningen.  

Litteraturdidaktik  

Hur kan skönlitteratur främja en förståelse för genus? Monika Fludernik myntade uttrycket 

”natural narratology”, och syftar på att människan har en förmåga att förstå sig själv genom 

att göra berättelser (narrativisera) av sina erfarenheter och sin tillvaro (refererad till i 

Tenngart, 2012, s. 29). Genom berättelser kan vi omvandla världen från kaos till ordning, och 

litteratur kan hjälpa människor att få nya sätt att berätta berättelser på. Det betyder att den som 

läser mycket, alternativt har fått många böcker lästa för sig genom högläsning, får flera olika 

alternativ när den egna existensen ska förstås och bedömas, och kan skaffa sig en stor 

uppsättning av narrativa grepp, som bidrar till att den komplexa verkligheten kan förstås på ett 

komplext sätt (ibid.). Körling anger att högläsningen kan låta oss tänka och känna med 

karaktärerna i boken, och därav vidga vår förståelse för andra människors känslor och 

handlanden (2012, s. 33). På grund av att skönlitteratur och högläsning kan hjälpa barnen att 

förstå sig själva och sin omvärld, kommer den didaktiska diskussionen i arbetet att byggas på 

högläsning och boksamtal som en strategi för att diskutera värdegrundsfrågor, så som 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, i klassrummet.  

Genusteori 

Hur skapas genusordningar i samhället? Hirdmans (2001) teori om genussystemet kan 

användas för att förstå vilka förväntningar, föreställningar och processer som skapats genom 

samhällets sätt att se på kvinnligt, respektive manligt (refererad i Hedlin 2010, s. 16–17). 

Hirdman förklarar det som att hur kön tolkas och värderas i vårt samhälle inte är upp till varje 
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individ, utan att det finns ett mönster. Teorin delar in genus i två grundläggande principer, 

isärhållande, samt hierarki. Principen om isärhållande innebär att manligt och kvinnligt ses 

som två helt skilda saker och som motsatser till varandra. Detta påstås börja redan den dagen 

ett barn föds och definieras som flicka eller pojke. Från den stunden kommer barnet också att 

börja behandlas efter det, och få särskilda egenskaper tillskrivna sig. Principen om hierarki 

innebär att mannen är normen för det mänskliga och allmängiltiga. Kvinnan är därmed en 

avvikelse från normen och kvinnligt genus får en lägre status än manligt (ibid.).  

Hirdmans teori har kritiserats för att vara för statisk. Könsnormerna och könsmönstren 

förändras, men kritiker menar att Hirdmans genussystem framträder som fastställt en gång för 

alla (Hedlin, 2010, s. 22). Hedlin hävdar att kön numera diskuteras i termer av någonting som 

”görs”. Det innebär att vi alla är involverade i ett kvinnlighets- och manlighetsgörande (ibid.). 

West och Zimmerman myntade begreppet och hävdar att genus inte är något biologiskt och 

stabilt redan förutbestämt tillstånd, utan att det är något som ständigt görs i alla sociala 

sammanhang (1987, s. 126). West och Zimmerman definierar ”att göra kön” som att man 

skapar skillnader mellan könen, som inte är naturliga eller nödvändiga (ibid, s. 137).  

Vidare i arbetet kommer undersökningen att förhålla sig till de ovan nämnda teorierna om 

genus och hur det konstrueras. Detta genom West och Zimmermans grundtanke att genus är 

något som konstrueras i sociala sammanhang, något vi människor är involverade i att ”göra”. 

Hirdmans teori ses här som resultatet av Wests och Zimmermans teori. I syftet ställdes frågan 

hur de utvalda skönlitterära böckerna kan förmedla genus till eleverna som tar del av dem, 

samt hur skolan kan använda sig av böckerna i värdegrundsarbetet. Med ovanstående 

utgångspunkt skulle man kunna anta att eftersom genus skapas i sociala sammanhang, så kan 

barnlitteratur, högläsning och boksamtal vara en del av genuskonstruktionen. Detta gör att 

man bör vara medveten om dessa teorier som lärare, och ta dem i beaktande under arbetet 

med böckerna, med syfte att förmedla goda normer och värden. 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

I följande avsnitt beskrivs ett urval av den forskning som gjorts på genus och 

litteraturdidaktik, som undersökningen fortsatt kommer att förhålla sig till. Det resoneras om 

hur genusstrukturen ser ut i samhället, skolan och i barnboken, samt hur skolan kan arbeta 

med genus i praktiken.  
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Genus i samhälle och skola 

Kåreland hävdar att varje samhälle bygger på en genusordning (2005, s. 10–11). Detta 

beskrivs som ett mönster för manligt och kvinnligt, samt för sysslor och beteenden som 

kopplas till kvinnor respektive män. I de flesta områden i samhället (politik, ekonomi, familj), 

går det att uppfatta en tydlig hierarki mellan könen, en slags maktordning. Kåreland menar att 

det i samhället rent generellt finns starka inslag av föreställningar om manlig dominans, samt 

att denna uppfattning är tydlig i alla aspekter av livet. Systemet som råder påverkar våra 

psykiska liv och inverkar på våra drömmar, förhoppningar och begär (ibid.). Denna bild delas 

av Josefson, som även hon redogör för en genusordning i samhället, som styr vem som gör 

vad, hur man ser ut och hur man beter sig (2005, s. 16). Ordningen påverkar även vad vi 

studerar, arbetar med, hur vi klär oss, pratar, samt relaterar till andra. Genusordningen 

inverkar på vilka egenskaper och beteenden som värderas som bättre och sämre. Här läggs 

även betoning på att denna ordning varierar, beroende på var och när vi lever, och att 

uppdelningen mellan kvinnligt och manligt upprätthålls då den är så självklar att den tas för 

given (ibid, s. 17). 

Som tidigare nämnt kan man, genom läroplanen, konstatera att skolan har ett stort ansvar 

gällande att förmedla goda värden och normer till eleverna. Ett tydligt exempel på detta är att 

läroplanen anger att det ligger i skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster 

(Skolverket, 2017, s. 8). Men trots detta visar många undersökningar att många skolor är allt 

annat än könsneutrala institutioner. Wahlström hävdar att det dagligen förekommer att lärare 

gör raka motsatsen till vad som står i läroplanen (2003, s. 83–84). Hon framhåller att lärare 

ger flickor och pojkar roller, istället för att bekräfta dem som individer. Av en undersökning 

som Wahlström genomfört visade det sig att pedagoger bidrog till att bland annat ge flickor 

roller och egenskaper som hjälpfröknar, hjälpsamma, duktiga, lydiga, snälla, 

konfliktundvikande, försiktiga och vara ständiga biroller. Gällande pojkarna fick de 

egenskaper och roller som ledare, modiga, initiativtagare, testar, utvecklar aggressioner, tänjer 

på regler och gränser, samt att de har en stark jaguppfattning (ibid.). Detta i total motsats till 

vad lagar och läroplanen säger (ibid, s. 82–83). Dessa faktorer är mycket viktiga att känna till 

och visar framförallt vikten av att vara en god förebild som pedagog. 
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Genus i barnlitteraturen 

Hur speglas samhällets genusordning i barnlitteraturen? Nikolajeva framför att tidiga 

genusstudier av barnböcker hade könsstereotyper som nyckelbegrepp (2017, s. 191–192). Det 

innebär att pojkar och flickor, män och kvinnor i böcker beter sig såsom de förväntas göra 

från de rådande normerna. Flickorna framställs som snälla, väluppfostrade och duktiga medan 

pojkarna är busiga och äventyrliga. Manliga och kvinnliga egenskaper framställs i många fall 

som motsatser, och i vår kultur framställs de manliga normerna som underförstått överlägsna 

(ibid.). Nikolajeva understryker ändå att det förekommer böcker där karaktärerna i barnböcker 

är genusneutrala, vilket innebär att deras biologiska kön inte på något sätt är avgörande för 

händelseförloppet. Detta kan åstadkommas genom att en författare placerar en grupp av barn i 

centrum, som består av både flickor och pojkar. Men här poängterar Nikolajeva ändå att 

eftersom pojkar och flickor i vårt samhälle har olika förväntningar när det gäller beteende, är 

personernas biologiska kön i böckerna sällan en slump. I många böcker skulle vi inte 

acceptera att en flickhuvudroll byttes ut mot en pojke, eller vice versa. Rent generellt tillåter 

vi pojkar i litteraturen att få mer frihet än flickor (ibid, s. 195). Nikolajeva presenterar även 

nyare studier (från de senaste tjugo åren), som visar att författare försöker få fram mer 

nyanserade och mångsidiga bilder av framförallt flickor och unga kvinnor, fria från tidigare 

stereotyper (ibid, s. 202).  

Värdegrundsarbete i skolan 

I följande avsnitt gör arbetet en didaktisk vändning och skiftar fokus till hur skolan kan arbeta 

med genus och andra värdegrundsfrågor i praktiken. Ett normkritiskt värdegrundsarbete är 

nödvändigt, då Eek-Karlsson menar att skolan är en del av samhället, vilket innebär att de 

vindar som blåser i samhället även påverkar skolan (2012, s. 12–13). Det betyder även att 

samhället påverkar skolans uppdrag, samt hur en elev förväntas vara i klassrummet. De flesta 

eleverna anpassar sig efter dessa förväntningar, och genom det reproduceras normerna. Eek-

Karlsson menar att de sociala normerna som konstruerats i klassrummet bidrar till en social 

ordning, och om man ifrågasätter den äventyras sammanhållningen och ordningen i gruppen 

(ibid, s. 16). Hon betonar att det är svårt att överge det självklara och invanda, och att det 

krävs mod och vilja för att skapa en skola som är fri från diskriminering, trakasserier och 

kränkningar (ibid.).  



 

7 

 

Svaleryd hävdar att arbete med grundläggande värden bör vara en del av det vardagliga 

skolarbetet (2003, s. 80–81). Hon beskriver det som en bas av värderingar, som ska 

genomsyra allt arbete i skolan, och att arbetet med värdegrunden måste vara en ständigt 

pågående process och tas in i alla sammanhang under hela skoltiden. Svaleryd trycker på att 

allt fler barn finns inom skolväsendet och att gårdagens familjeförhållanden skiljer sig från 

dagens. Detta påverkar skolans funktion och roll, då den personliga och sociala utvecklingen i 

högre grad äger rum inom skolan. Detta ökar kraven på hur normer och värden ska integreras 

i undervisningen. Att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor innebär att skapa sociala processer 

för utbyte av erfarenheter och utveckling, genom att man tar del av varandras åsikter, tankar 

och kunskaper. Svaleryd benämner processen som en mognadsprocess som på lång sikt skapar 

en värdegemenskap, vilket blir värdefullt för pojkars och flickors utveckling (ibid.) Gällande 

genusperspektivet trycker Svaleryd på att man bör arbeta med normer och värden, samt 

betona vikten av att finna identiteten som människa istället för som kön (ibid, s. 115). Kön är 

inget vi väljer, men könsidentiteten är i hög grad personlig och påverkbar. Därmed behöver 

människan komma till insikt om att manlighet inte sitter i musklerna, eller i hanterandet av ett 

verktyg, samt att kvinnlighet inte sitter i högklackade skor och nagellack (ibid.).  

Eek-Karlsson trycker på att de som arbetar i skolan är medskapare till de normskapande 

handlingarna, som gör att eleverna inte får lika tillgång till sina rättigheter (2012, s. 25–26). 

Hon menar att lärare kritiskt måste granska sin elev- och etiksyn, och våga erkänna för sig 

själva att alla elever inte behandlas likvärdigt, men att det är komplicerat att synliggöra 

normer som är förankrade djupt inom oss. Slutligen, skriver Eek-Karlsson att lärare i skolan 

står inför den stora utmaningen att vidga människans uppfattning om vad som rankas som det 

normala. Först då kan man uppleva den öppenheten i klassrummet som alla lärare strävar mot 

(ibid.). Orlenius, likt Svaleryd, hävdar att värdegrundsfrågor måste genomsyra hela den 

pedagogiska verksamheten (2001, s. 222). Lärare bör bjuda in elever till diskussion om ämnet 

och ge dem möjlighet att få studera och analysera normer och värden, men de måste också 

vara förebilder så att eleverna får möta vuxna som gestaltar goda värden. Detta skapar, enligt 

Orlenius en lärmiljö som kan ge en grund för barns och ungdomars moraliska 

kompetensutveckling (ibid, s. 223).   
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Barnboken som ett didaktiskt verktyg 

Vilka fördelar finns med att använda skönlitteratur som ett didaktiskt verktyg? Tenngart 

hävdar att skönlitteratur gör oss till dem vi är (2012, s. 24). Han resonerar att människans 

tänkande i grund och botten är litterärt, och hänvisar till litteratur- och kognitionsvetaren 

Mark Turner, som menar att vi behöver överföra ett händelseförlopp till ett annat för att förstå 

det. När vi läser en bok behöver vi ersätta aktörerna, händelserna och situationerna med andra 

aktörer, händelser och situationer. Dessa tas från läsarens egen fantasi. På så vis använder vi 

en påhittad berättelse för att kunna tolka en annan (ibid.). Han hävdar att vår litterära förmåga 

är avgörande för hur vi klarar oss i vardagen (ibid, s. 24–25). Litteraturen hjälper barn att 

utveckla sitt tänkande, och bidrar till att tänkandet blir mer flexibelt, samt att hjärnan har 

enklare för att utföra kognitiva aktiviteter. De kognitiva aktiviteterna som litteraturen lär ut är 

exempelvis basala tankemönster, som indelningen av världen i olika kategorier. Det kan till 

exempel vara likheter och skillnader mellan fenomen i omvärlden. Med hjälp av dessa, 

utvecklar barn ett mångsidigt tänkande om kategorier och individer, skillnader mellan olika 

grupper av fenomen och skillnader mellan människor inom samma grupp (ibid, s. 26–27). 

Tenngart skriver också att den litterära texten leker med tankemönster, samt ifrågasätter och 

problematiserar dem (ibid, s. 27).   

Widholm framhåller att barnlitteraturen har en viktig roll när det gäller att åstadkomma en 

större medvetenhet och förståelse för de mänskliga rättigheterna (2012, s. 49). Hon menar att 

när barnkonventionens budskap gestaltas i litteraturen, blir den lättare att ta till sig, och 

genom det kan barnlitteratur visa vägen och förbättra livskvaliteten och framtidsutsikterna för 

alla barn runt om i världen. Barns identitet och rättigheter är ett ämne som belyses på något 

sätt i nästan alla barnböcker, och den skönlitterära världen är en plats där tankar och 

upplevelser kan testas och jämföras. Böcker som ger utrymme för alternativ, som låter barnen 

ta till den egna fantasin och inlevelsen, kan göra att barnen stimuleras och utmanas till att 

tänka och handla av egna slutsatser (ibid.). Widholm poängterar att rätt sorts barnlitteratur kan 

engagera på ett både intellektuellt och emotionellt plan, skapa sammanhang och knyta ihop 

världen, väcka empati och ge kunskap om vad det innebär att vara människa (ibid, s. 49–50). 
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Högläsning och boksamtal 

Hur kan man använda skönlitteratur som ett verktyg för att diskutera värdegrundsfrågor i 

klassrummet? Ett alternativ är högläsning med medföljande boksamtal. Chambers lyfter fram 

högläsning som något som bör göras varje dag under hela skoltiden (2011, s. 64–66). Han 

argumenterar för att högläsningen är viktig av en mängd anledningar. En lärare som 

levandegör texten genom att läsa den högt, bidrar till att eleverna förstår att tecknen på 

pappret inte bara innefattar ord med lexikal innebörd, utan att de också har magiska 

egenskaper. När man har förstått det kan man i orden plötsligt finna talande människor, 

fascinerande miljöer, händelser, idéer och tankegångar, man aldrig tidigare stött på. Det i sin 

tur kan skrämma eller roa oss, göra oss glada eller ledsna, samt ge oss styrka och energi 

(ibid.). Körling förespråkar också högläsning, och betonar att högläsning visar på en mångfald 

av berättelser och att alla berättelser har någonting att säga oss (2012, s. 30). Man kan möta 

dåtiden, framtiden, vår historia och dela livsöden med människor i vår närhet, eller från helt 

andra kulturer (ibid, s. 32). Chambers framför att det är en värdefull aktivitet i sig att samtala 

om böcker. Men att föra bra samtal om böcker, är även den bästa övningen man kan få för att 

kunna föra givande samtal om annat. När en lärare hjälper barnen att samtala om en läst text, 

hjälper de även barnen att kunna uttrycka sig om annat i livet (2011, s. 128). 

Metod 

Detta avsnitt behandlar undersökningens valda metod och redogör för hur studien kommer att 

genomföras, samt vilka barnböcker som kommer att analyseras och varför. Analysen 

genomförs med hjälp av den litteraturvetenskapliga inriktningen narratologi. Narratologi 

fokuserar på textens uppbyggnad och berättarteknik (Nikolajeva, 2017, s. 44–45). Nikolajeva 

menar att narratologin tillåter oss att upptäcka barnlitteraturens mångfald. Den ger oss redskap 

att analysera hur de litterära personerna är konstruerade i texten och hur de uppfattas av 

läsaren. Modellen för analys som används inom narratologin, och ligger till grund för den 

kommande undersökningen, utgår från att det finns två grundläggande aspekter på varje 

litterär text: vad som berättas och hur det berättas (ibid, s. 47). Nikolajeva namnger de två 

aspekterna som historia och diskurs. Historien innefattar vad boken handlar om, vad som 

berättas. I analysen tittar man på händelser, teman (vad händelserna rör sig om), miljön (var 

och när händelserna utspelar sig) och personer (vem som utför handlingarna/deltagare). 

Diskursen innefattar istället sättet det berättas på, hur det berättas. Komponenterna här är 
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berättarrösten och berättarperspektivet, (vem berättar, genom vems ögon presenteras 

händelserna, samt hur förhåller sig berättaren till händelserna) samt temporalitet (i vilken 

ordning presenteras händelserna och hur förhåller sig berättelsens tid till historiens tid) (ibid.). 

Analyserna genomförs med hjälp av nedanstående tabell. Josefson, samt Nikolajeva, 

presenterar samhällets föreställningar om vilka egenskaper och aktiviteter som är kvinnliga 

respektive manliga, vilket nedan presenteras i tabellform (Josefson, 2005, s. 8, Nikolajeva, 

2017, s. 193). Här kombineras Josefsons och Nikolajevas listor och utgör en gemensam. Det 

har gjorts ett urval av egenskaper och handlingar, som anses relevanta för undersökningen. 

Tabellen används för att studera hur karaktärerna i böckerna framställs, i relation till den 

traditionella synen på vad som är kvinnligt respektive manligt.   

Tabell 1-rådande genusstereotyper i samhället 

Egenskaper/handlingar – kvinnor/flickor Egenskaper/handlingar – män/pojkar 

Är intuitiva och inkännande Är logiska, principfasta och praktiska 

Är mjuka och varma Slåss och är aggressiva  

Gråter, visar känslor och är sårbara Är tuffa 

Bär kjol Har slips 

Lagar mat Är tekniska, bygger saker och är påhittiga 

Gillar blommor Gillar spänning och att köra snabbt 

Är osäkra   Tar initiativ och tar för sig 

Tvivlar på sig själva Är självsäkra  

Är beroende Är auktoritära, har makt och bestämmer 

Är vackra Är starka 

Är självuppoffrande Är tävlande 

Är rara, söta, omtänksamma och empatiska Är hjältar 

Pratar problem Hävdar sin rätt  

Har en bästis och kramar på kompisar Är självständiga 

Tröstar, visar omsorg och är omhändertagande Är skyddande 

Är barnkära  
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Urval 

Urvalet av litteratur för bokanalyserna har gjorts ur vanligt förekommande skönlitterära 

högläsningsböcker i de tidiga årskurserna i skolan. För att komma åt dessa böcker ställdes 

frågan vilka böcker lärarna brukar använda för högläsning, i gruppen Årskurs F-3 Tips och 

idéer (endast för pedagoger och studenter), på det sociala nätverket Facebook 

(https://www.facebook.com/). I gruppen finns drygt 28 000 medlemmar som antingen är 

yrkesverksamma pedagoger eller lärarstudenter. För att få tillträde till gruppen måste man 

redogöra för sin koppling till läraryrket, för att administratörerna ska kunna säkerställa att 

relevanta personer är medlemmar i gruppen. Däremot finns en medvetenhet om att 

respondenterna som svarat på frågan som ställts inte nödvändigtvis arbetar som lärare. 

Kontroller har inte kunnat utföras för att bevisa att varje person är en yrkesverksam lärare. 

Det finns också en medvetenhet om att man inte kan generalisera resultatet till vanligt 

förekommande skönlitterära högläsningsböcker rent allmänt, utan enbart för dessa drygt 100 

respondenterna som svarat på undersökningen.  

Respondenterna blev ombedda att ange tre böcker som de vanligtvis brukar använda som 

högläsningsböcker från förskoleklass upp till årskurs tre (se bilaga). Detta oberoende av vilka 

böcker som tidigare blivit angivna. Undersökningen var öppen att svara på för alla i gruppen 

under tre dagars tid, sedan låstes kommentarsfunktionen, för att fler svar inte skulle kunna 

komma in och därmed påverka resultatet. Sammanlagt 102 respondenter svarade på 

undersökningen, och sammanlagt 110 olika böcker förekom bland de 271 förslagen som 

angavs. Det innebar att 161 av böckerna förekom mer än en gång. Förundersökningens 

resultat sammanställdes och topp tio av de mest vanligt förekommande böckerna togs fram. I 

undersökningen analyseras de tio böckerna, de tre mest vanligt förekommande böckerna 

analyseras djupt, medan de resterande sju analyseras ytligare. Nedan följer de tio 

barnbokstitlarna organiserade i ordning efter mest vanligt förekommande: 

Åsa Lind (2002). Sandvargen. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Martin Widmark (2006). Guldmysteriet. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Roald Dahl (1986). SVJ. Stockholm: Tiden 

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

Roald Dahl (1983). Häxorna. Stockholm: Tiden 
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Kate DiCamillo (2008). Edward Tulanes fantastiska resa. 1. svenska uppl. Göteborg: Kabusa 

böcker 

Moni Nilsson (2015). Tsatsiki och morsan. 2. utg. Stockholm: Natur & Kultur 

Roald Dahl (1988). Matilda. Stockholm: Tiden 

Elias Våhlund (2017). Handbok för superhjältar. Del 1, Handboken. Första upplagan 

Stockholm: Rabén & Sjögren 

Katarina Genar (2014). Den magiska kappan. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Tidigare forskning om de utvalda barnböckerna  

Efter en genomsökning av tidigare forskning om böckerna som är utvalda för den kommande 

analysen, visade det sig att den största delen av böckerna verkar vara tämligen outforskade 

inom mitt valda genusperspektiv. En undersökning om boken Ronja Rövardotter (Lindgren, 

1981) hittades under genomsökningen. Den riktar in sig på hur föräldrarna är gestaltade ur ett 

genusperspektiv, och visar att pappa Mattis i boken framställs som att han har full kontroll, 

alltid har rätt och inte vill visa sorg utåt. Mamma Lovis beskrivs som drottningen av vårdande, 

samt att hon har en trygg famn att gråta ut i (Persson, 1997, s. 144). Nedan följer mina 

analyser av de utvalda barnböckerna. 

Analys 

I detta avsnitt presenteras de utvalda barnböckerna och genusanalyser av dem. Först följer de 

ytliga analyserna, sedan presenteras de djupare. Som en början i de ytliga analyserna redogörs 

det för genren och handlingen i böckerna, sedan följer vilka egenskaper och handlingar som 

kan kopplas till kvinnor/flickor respektive män/pojkar i boken. Slutligen följer en kort analys 

av resultatet, där egenskaperna och handlingarna jämförs med tabellen över genusstereotyper 

som presenterats i det tidigare kapitlet, samt tidigare forskning. Här fetmarkeras de 

egenskaper och handlingar som matchar dem som återfinns i tabellen över genusstereotyper, 

kopplat till det biologiska könet som angivits i boken. Det fetmarkeras också om det är en 

egenskap som fungerar som en synonym till någon av de angivna i listan. I de djupare 

analyserna kopplas fler analysredskap in, och analysen följer modellen narratologi som 

presenterats i tidigare kapitlet. Här studeras genre, händelser, teman, karaktärer, temporalitet, 

samt berättarperspektivet ur ett genusperspektiv. 
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Ytliga analyser 

Den magiska kappan  

Den magiska kappan (Genar, 2014) är i huvudsak en realistisk bok, med vissa fantastiska 

inslag. Boken handlar om flickan Livia, som får en begagnad kappa på sin födelsedag. 

Kappan visar sig på ett magiskt sätt leda Livia till en gravsten, som tillhör en flicka som dött 

vid elva års ålder. Livia blir intresserad av att få veta vad som hänt flickan som är begravd där, 

och lyckas få reda på det genom en man som ofta besöker graven, samt en dagboksnyckel 

som hon funnit i fickan på sin nya kappa. Det visar sig att kappan som Livia fått i present en 

gång tillhört flickan som ligger begraven på kyrkogården. I analysen presenteras egenskaper 

och handlingar som är kopplade till Livia och hennes föräldrar. 

Livia beskrivs som omtänksam och söt (Genar, 2014, s. 9). Hon är orolig över många saker, 

till exempel mardrömmar (ibid, s. 6). Hon har en bästis och kramas (ibid, s. 4, 11). Livia får 

glittriga, blommiga saker i present när hon fyller år (ibid, s. 8). Hon klär sig i kappa (ibid, s. 

10). Hon visar mycket känslor (ibid, s. 17). Hennes mor beskrivs som omhändertagande 

och arbetar som barnmorska (ibid, s. 9). Hennes far arbetar som journalist (ibid, s. 9). Han 

visar stor oro när Livia är borta (ibid, s. 51). Han framställs som en karaktär som lyssnar och 

förstår (ibid, s. 52, 59). Av detta kan man utläsa att kvinnorna och flickorna i boken Den 

magiska kappan framställs på ett typiskt kvinnligt sätt, då de flesta egenskaper och handlingar 

matchar dem som återfinns i tabellen över genusstereotyper. Här kan man även tillägga att 

moderns yrke är ett typiskt kvinnligt yrke. Ser man till de traditionellt manliga egenskaperna 

och handlingarna i boken, skulle man av de få egenskaperna som man fått fram om Livias far, 

kunna utläsa att han framställs som genusneutral. Den egenskap som är ihopkopplad med 

listan över stereotyper är att fadern uttrycker oro när Livia är hemifrån, vilket man kan koppla 

till den typiskt manliga egenskapen skyddande. Man kan även säga att fadern har ett typiskt 

manligt yrke, i alla fall sett ur ett historiskt perspektiv. I boken uppfattar man inte någon 

tydlig maktordning mellan könen, eller den manliga dominansen som Kåreland presenterat 

(2005, s. 10–11). Då kvinnor och flickor är de mest framträdande i boken, samt att de 

framställs på ett typiskt kvinnligt sätt, kan man som en summering konstatera att boken Den 

magiska kappan kan bidra till att upprätthålla de traditionella genusnormerna som råder i 

samhället. Här bör man också ha i åtanke att boken i huvudsak är en realistisk bok, och den 

bör då gestalta verkligheten som den faktiskt är, inklusive de rådande genusnormerna. 
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Därmed är resultatet av analysen något väntat, fast dess fantastiska drag skulle kunnat ha 

öppnat upp för mer normbrytande inslag. I klassrummet kan man som lärare ha ett boksamtal 

om boken och dess genusstruktur. Detta för att förhindra att man sprider dessa normer samt 

förespråkar dem, till eleverna som man läser boken för. Om detta genomförs kan boken med 

fördel användas till högläsning i klassrummet. I samtalet kan man diskutera att alla människor 

oavsett kön bör få arbeta med vad de vill, samt fundera på hur boken skulle uppfattas om 

Livia byttes ut till en pojke.  

Edward Tulanes fantastiska resa  

Boken Edward Tulanes fantastiska resa (DiCamillo, 2008) är en fantastisk berättelse med hög 

grad av realistiska inslag. De mänskliga karaktärerna i boken, samt miljön, är fullt realistisk, 

men på grund av att huvudpersonen är en levande porslinskanin som har egna tankar och 

värderingar, överskrids gränsen för realism och boken går in under genren fantasy. I boken får 

man följa med porslinskaninen Edward Tulane på en resa genom världen. Han ramlar 

överbord från ett fartyg och rycks ifrån sin ägare Abilene (liten flicka), därefter tas han 

omhand av flera olika personer och får bo på flera olika platser, fram till dess att han äntligen 

hittar hem igen. Personerna Edward får möta på vägen är: Lawrence (fiskare som räddar 

honom från havet) samt hans fru Nellie, Bull (luffare som räddar honom från sopstationen), 

den gamla kvinnan (räddar honom från tågrälsen), Bryce (räddar honom från den gamla 

kvinnan), hans syster Sarah Ruth, samt deras far, och slutligen Lucius (affärsbiträde som lagar 

honom efter att han gått sönder). Varje person och ny miljö låter Edward vara med om nya 

saker och känna nya slags känslor. I analysen presenteras egenskaper och handlingar på och 

av personerna som tar hand om Edward, samt Edward själv då han innehar ett genus. 

Edward har till en början ett gott självförtroende då han ofta tänker höga tankar om sig själv. 

Han beskriver sig själv som elegant och fin (Dicamillo, 2008, s. 8). I början är han känslokall 

och ser inte sig själv som beroende av någon annan, utan som självständig (ibid, s. 9). Under 

tidens gång, och efter allt Edward får vara med om, blir han förändrad, han börjar känna fler 

och fler känslor och blir en varmare karaktär. Han lär sig exempelvis hur det känns att vara 

rädd, olycklig, ensam, lycklig, tacksam och framförallt hur det känns att älska någon (ibid, s. 

49, 57–58, 78, 96, 106, 128, 192). Abilene beskrivs som omhändertagande, då hon 

behandlar Edward som levande och klär honom i fina kostymer (ibid, s. 6–7). Även 
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Nellie behandlar Edward som levande och klär honom i ”flickkläder” vilka beskrivs som 

rosa, blommiga klänningar (ibid, s. 67). Nellie står ofta framför spisen där hon bakar och 

lagar mat. Gamla kvinnan däremot, ser inte Edward som levande, utan som en leksak. Hon 

arbetar hemma i sin trädgård (ibid, s. 111). Den sista flickan som äger Edward, Sarah Ruth, 

behandlar honom som levande och vaggar honom och ger honom många kramar (ibid, s. 

128). Ser man till männen och pojkarna, så behandlar fiskaren Lawrence Edward som en 

leksak (ibid, s. 62). Bull däremot behandlar Edward som levande och klär honom i 

egengjorda kläder (ibid, s. 98). Han visar stor omsorg mot, och skyddar sin hund och 

Edward. Bull är en luffare. Pojken som hittar Edward, Bryce, arbetar hela dagarna. Han 

behandlar Edward som levande och är enormt skyddande mot sin syster (ibid, s. 123). Han 

visar stor omsorg och tröstar henne. Bryce och Sara Ruths far beskrivs som en aggressiv man, 

som slår barnen (ibid, s. 134). Han, liksom som Lucius, behandlar Edward som en leksak.  

Av detta kan man utläsa att boken Edward Tulanes fantastiska resa innehar en varierande 

genusstruktur. I analysen rankas förmågan att se Edward som levande och klä honom som om 

att man visar omsorg och är omhändertagande, vilket i sin tur rankas som typiskt kvinnligt. 

Däremot rankas att se honom som en leksak som manligt, då det kan kopplas till de typiskt 

manliga egenskaperna att tänka logiskt, samt vara principfast. Dessa egenskaper är något som 

förekommer både hos män och kvinnor, samt pojkar och flickor i boken. Pojkarna och 

männen i boken har egenskaper som rankas som typiskt kvinnliga, exempelvis att de är 

tröstande och visar stor omsorg till sina medmänniskor. Den avvikande karaktären är Bryce 

och Sara Ruths far som är aggressiv mot sina barn, vilket är vanligt förekommande för just 

fäder i litteraturen och därmed typiskt manligt. Kvinnorna och flickorna däremot är i lite 

högre grad genusstereotyper. Ett tydligt exempel på ett utlåtande som följer normen för 

kvinnligt är när Edward anser att han kläs i rosa och blommiga ”flickkläder”. Edward själv 

är en karaktär som till en början är typiskt manlig, men som under sin resa mjuknar och blir 

en känslig karaktär, och därmed får fler traditionellt feminina egenskaper. I boken finns 

enormt varierande genusstrukturer, som främst inte följer normen för kvinnligt respektive 

manligt, vilket gör att den summerande analysen är att boken varken skapar eller upprätthåller 

traditionella genusnormer, utan snarare bryter mot dem. Däremot kan det diskuteras huruvida 

den är genusneutral om man enbart studerar Edwards karaktär. Edwards karaktär är till en 

början maskulint beskriven, och ”behöver” vara det för att sedan kunna förändras under sin 
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resa. Hade han varit feminint beskriven (känslig, empatisk, varm) så hade boken inte varit 

densamma, då Edward inte kunnat ”lära sig” dessa känslor under tidens gång. Därmed skulle 

boken kunna beskrivas som normbrytande ur ett genusperspektiv, men inte som genusneutral. 

Nikolajeva menar att förmänskligade leksaker i barnberättelser oftast representerar barn och 

att det är ett berättartekniskt grepp att skildra barn i förklädnad (2017, s. 37). Hon hävdar 

också att de även kan representera vuxna och därmed ge berättelsen en satirisk ton. Boken 

uppfattas inte som satirisk och då skulle man, från det ovan nämnda, kunna anta att Edward 

Tulane är ett sätt att skildra ett barn. Det skulle ge berättelsen ett motiv i stil med att ett barn 

växer upp och söker sin identitet, samt lär sig livets motgångar och utvecklas som människa, 

även om berättelsen skulle bli fruktansvärt tragisk om Edward rakt av byttes ut mot ett 

människobarn. Berättelsen skulle då kunna skildra ett föräldralöst barn, som förflyttas mellan 

olika hem och aldrig riktigt får bo in sig och känna trygghet, innan det är dags att flytta igen.  

Denna bok är intressant att använda till högläsning i ett klassrum, och inte minst att diskutera 

med eleverna. Boken kan läsas utan ett djupare boksamtal, då den inte skulle förmedla 

traditionella genusnormer till eleverna som tar del av den. Däremot finns så mycket att 

diskutera om Edward och karaktärerna han möter, att man som lärare bör ta tillfället i akt att 

diskutera hur man kan tolka karaktärerna och deras handlingar.  

Ronja Rövardotter   

Ronja Rövardotter (Lindgren, 1981) är en berättelse med både realistiska och fantastiska drag. 

Miljön, människorna och relationerna är realistiska, medan det förekommer fantastiska väsen 

i skogen som gör att boken inte blir fullt så realistisk. Realismen är en historisk realism som 

utspelar sig på medeltiden. Man kan även uppfatta en viss psykologisk realism, då man får 

följa karaktärernas utveckling genom bokens gång. Boken handlar om flickan Ronja, som 

föds som dotter till en rövarhövding vid namn Mattis. I boken får man följa Ronjas äventyr 

när hon upptäcker världen och naturen runt omkring sig. Ronja möter en pojke vid namn Birk, 

som hon knyter starka vänskapsband till, men som visar sig vara son till hennes fars stora 

fiende. I boken slits Ronja mellan vänskap och lojalitet, när hon vill behålla både relationen 

med sin nye vän och sin far. Rivaliteten mellan fäderna mynnar ut i att Ronja och Birk flyr 

hemifrån och bosätter sig i skogen. Detta fram till dess att Ronjas far tar sitt förnuft till fånga 
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och hämtar hem både Ronja och Birk, och rivaliteten sakta men säkert besegras. I analysen 

presenteras Ronja, Birk, Ronjas far Mattis, samt Ronjas mor Lovis. 

Ronja beskrivs med ord som smidig, utforskande, nyfiken, stark, orädd och modig, vilket 

visar sig när hon varje dag är ute i skogen (Lindgren, 1981, s. 27). Hon visar känslor och är 

omtänksam, vacker, självständig, envis, klok, samt gillar spänning. Hennes omtänksamhet 

visar sig exempelvis när hon delar med sig av sin egen mat till Birk när han knappt har någon 

mat hemma (ibid, s. 94). Lovis framställs som lugn, trygg och omhändertagande. Hon 

sjunger ofta för och lugnar Ronja (ibid, s. 196). Ser man till männen och pojkarna i boken, 

beskrivs Mattis som en auktoritär rövarhövding som har makt. Han är grov och stark och 

skyddande. Han har även egenskaper som aggressiv, känslig (gällande Ronja) och envis. 

Kontrasten mellan den auktoritära rövarhövdingen och den känslige fadern visar sig 

exempelvis när rövarna jublar över att Ronja lärt sig krypa och Lovis tycker att de är 

”fjolliga” (ibid, s. 12–14), samt när Ronja blir sjuk och Mattis oroar sig (ibid, 81–82). Mattis 

slåss ofta när han rövar. Birk beskrivs som modig, självständig, klok, lojal och logisk. Han är 

omtänksam och visar omsorg. Detta visar sig när han kallar Ronja för sin syster och berättar 

att han tycker om att höra hennes röst (ibid, s. 88). Både Ronjas och Birks mod och 

självständighet visar sig när de exempelvis tämjer vildhästar (ibid, s. 109), samt när de flyttar 

ut till en grotta (ibid, s.136–137).  

Man kan konstatera att det i boken finns flera karaktärer som följer normen för manligt och 

kvinnligt, men också flera normbrytande. De karaktärerna som främst följer normen i boken 

är Mattis och Lovis. De beskrivs som motsatser till varandra, och man kan uppfatta en 

hierarki mellan dem där det manliga är dominant, precis som den hierarki Kåreland menar 

finns i vårt samhälle (2005, s. 10–11). Däremot balanseras hierarkin med att Lovis ofta är den 

starkare rent mentalt, och det finns flera tillfällen då hon bestämmer över både Mattis och 

övriga rövare. Ett exempel är när hon tvingar dem att bada i den iskalla snön (ibid, s. 99). 

Detta är ett vanligt förekommande mönster i litteratur, att mannen formellt är överordnad, 

men kvinnan hittar sina sätt att bestämma och samtidigt låta mannen tro att det är han som gör 

det. Det är också vanligt förekommande rent allmänt i Lindgrens böcker, att män beter sig 

omoget och oförnuftigt, medan kvinnor är mogna och kloka. 
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Ronja och Birk framställs som relativt lika rent egenskapsmässigt. Många egenskaper som 

man finner i Ronja kan räknas som typiskt manliga, såsom att hon är självständig och gillar 

spänning. På samma vis återfinns många traditionellt kvinnliga egenskaper i Birk, såsom att 

han är omtänksam och visar omsorg, främst mot Ronja. Man kan också se en ömsesidighet 

mellan dem båda, då de behöver varandra lika mycket. Ronja räddar Birk, liksom Birk räddar 

Ronja. Därmed är det svårt att generalisera boken. Beroende på vilken karaktär som man 

riktar in sig på, kan boken anses följa de rådande genusnormerna eller bryta dem. Skulle man 

fokusera på bokens huvudperson Ronja, skulle man konstatera att boken ofta framställer 

henne som en motsats till den typiska flickan. Detta visar sig också om man ställer Ronja mot 

Nikolajevas beskrivning av flickor i barnlitteraturen, att de ska vara snälla, väluppfostrade och 

duktiga, medan pojkarna ska vara busiga och äventyrliga (2017, s. 191–192). I det stora hela 

uppfattas boken som normbrytande. Ser man till genren, är de mänskliga karaktärerna i boken 

fullt realistiska, och bör därmed gestaltas efter hur verkligenheten ser ut, eller snarare såg ut, 

under medeltiden. Därför är det extra anmärkningsvärt att varken Ronja eller Birk följer de 

normerna som råder. Att barnens värderingar ur ett genusperspektiv är bättre än de vuxnas, är 

något man kan diskutera med sina elever när man läst boken för dem. Det är barnen som är i 

fokus i boken, och det är barn som man läser berättelsen för. Därför är det extra intressant att 

diskutera skillnaderna mellan hur de vuxna karaktärerna i boken uppfattas, gentemot barnen, 

samt hur det kan komma sig att dessa skillnader finns. Boken kan med fördel användas i ett 

didaktiskt perspektiv och kan medföra intressanta genusdiskussioner.  

Matilda  

Boken Matilda (Dahl, 1989) tillhör, trots en fullt realistisk miljö, genren fantasy, då flera 

övernaturliga händelser sker i boken. Exempel på detta är att Matilda har förmågan att flytta 

på saker genom att tänka tanken, och att rektorn, genom att svinga barnen i deras hår, kan 

kasta ut dem genom fönstret, och över fotbollsplaner, och att de inte skadas av det. Boken 

handlar om en flicka vid namn Matilda, som växer upp i en familj som inte tycker om henne. 

Matilda är begåvad och intelligent, och flyr redan vid fyra års ålder till stadens bibliotek och 

finner tröst i att läsa böcker. När hon börjar i skolan, upptäcker hon att hennes högst omtyckta 

fröken Honung råkat ut för en tuff barndom och att den som orsakat detta arbetar som rektor 

på skolan. När Matilda först upptäcker att hon har övernaturliga krafter, börjar hon fundera ut 

en plan för att rädda sin fröken och de andra skolkamraterna från den hemska rektorn fröken 
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Domderasson. I analysen redogörs det för egenskaper och handlingar som är kopplade till 

Matilda, hennes föräldrar, fröken Honung, samt rektorn fröken Domderasson. 

Matilda beskrivs som känslig, intelligent, snabbtänkt, geni och en bokmal (Dahl, 1989, s. 12). 

Hon beskrivs också som rar, lugn, fin och modig (ibid, s. 94). I boken visar det sig, som 

tidigare nämnt, att hon har magiska krafter, och med hjälp av dem blir hon till sist en hjälte 

(ibid, s. 226–228). Fröken Honung beskrivs som mild, lugn, varm, barnkär, hjälpsam och 

omtänksam (ibid, s. 68). Fröken Domderasson däremot, beskrivs som en plågoande och 

tyrann. Hon är skrämmande, farlig, muskulös, barnhatare och beskrivs som motsatsen till 

vacker (ibid, s. 85). Matildas mor beskrivs som en som inte bryr sig om sina barn. Hon hjälper 

inte till och använder hårda ord mot barnen (ibid, s. 12, 27). Hon spelar bingo varje dag och 

skryter mycket (ibid, s. 101–102). Dessa egenskaper återfinns hos Matildas far, som inte 

heller bryr sig om barnen och inte heller hjälper till. Han använder hårda ord han också 

(ibid, s. 27). Han arbetar som bilhandlare/reparatör och är också skrytsam. Han är 

ohederlig, auktoritär och en av bokens maktinnehavare (ibid, s. 24–26).  

I boken finner man både genusstereotyper och raka motsatsen. En generalisering man kan 

göra är att de kvinnliga karaktärerna som framställs som goda i boken (Matilda och fru 

Honung), beskrivs med typiskt kvinnliga ord. Matilda följer även Nikolajevas beskrivning av 

snälla, väluppfostrade och duktiga flickor i barnlitteratur (2017, s. 191–192). De andra två 

kvinnliga karaktärerna framställs som onda i boken, och har heller inga traditionellt kvinnliga 

egenskaper tillskrivna sig. Däremot finns några traditionellt manliga egenskaper hos de onda 

kvinnorna, såsom att fröken Domderasson är muskulös och modern är skrytsam. Mannen i 

boken, Matildas far, har några egenskaper man kan koppla till de typiskt manliga 

egenskaperna tuff och aggressiv. Han påvisar också dominans, vilket Kåreland tidigare 

presenterat som typiskt manligt (2005, s. 10–11). Något anmärkningsvärt med boken är att det 

är Matilda som framställs som hjälte, då det är en traditionellt pojkaktig egenskap. Det är 

också normbrytande ur genreperspektivet, då de flesta hjältarna i fantasyböcker traditionellt 

sett är män (Kåreland, 2015, s. 79). På grund av det, samt att genusstrukturerna i övrigt är så 

varierande, uppfattas övervägande del av boken som normbrytande. Därmed kan boken med 

fördel användas som högläsningsbok, men något man bör samtala med eleverna om är det 

faktum att de goda kvinnorna i boken innehar typiskt kvinnliga egenskaper, medan de onda är 

typiskt manligt beskrivna. Detta kan signalera att om man vill vara en god kvinna/flicka, bör 
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man följa stereotyperna som finns i samhället och därför behöver detta diskuteras och 

problematiseras. 

Häxorna 

Boken Häxorna (Dahl, 1984) är en fantasybok som handlar om en föräldralös pojke, som bor 

hemma hos sin mormor. Mormodern har full koll på häxor och berättar varje kväll 

häxhistorier för pojken. Hon lär honom hur häxor ser ut och varnar honom för vad häxor kan 

göra med barn. En dag när pojken och mormodern är på semester blir pojken instängd i ett 

rum fullt av häxor, som olyckligtvis lyckas få syn på honom. De förvandlar honom till en 

mus, men med hjälp av sin nya skepnad och smidighet, påbörjar han och hans mormor arbetet 

med att förinta varenda häxa i hela världen. I analysen redogörs det främst för egenskaper och 

handlingar som kan kopplas till pojken och hans mormor.  

Mormodern beskrivs som omhändertagande, världsvan, kunnig, omtänksam, förstående 

och tröstande. Att hon är omhändertagande visar sig när hon tar hand om pojken efter att 

hans föräldrar omkommit (Dahl, 1984, s. 14–16). Hon berättar även många historier (ibid, s. 

16). Pojken beskrivs som principfast, logisk, modig, snabbtänkt och anpassningsbar. Han 

gillar spänning och bygger trädkojor. Att pojken är anpassningsbar visar sig när han blir 

förvandlad till mus, men snabbt finner sig i det och utnyttjar hans nya egenskaper (ibid, s. 

125). Hans mod och snabbtänkthet visar sig i hans arbete med att förinta häxorna (ibid, s. 

174–176). Rent allmänt innehåller boken få personbeskrivningar. En stor del av boken handlar 

om häxor, som bär på omänskliga krafter och har ett omänskligt utseende, bortsett från när de 

har en mask i skepnad av ett kvinnoansikte på sig. Det intressanta angående beskrivningen av 

häxorna är att det enbart finns kvinnliga häxor (ibid, s. 11). Detta kan antas vara ett utlåtande 

som förstärker den traditionella normen om kvinnligt, och hade det funnits manliga häxor 

hade boken räknats som genusöverskridande. Ser man till häxor i ett historiskt perspektiv, har 

häxstämpeln varit ett sätt att demonisera kvinnor genom tiderna, vilket gör att man får en 

förändrad uppfattning om boken och dess sätt att framställa kvinnor. Det som räddar upp det 

hela är att det även finns en god kvinna med i boken, som inte är en häxa. Hade det inte varit 

så, hade boken varit relativt förolämpande för kvinnor. De få egenskaperna som pojken och 

hans mormor visat, följer normen för manligt och kvinnligt. Man kan också se pojken som 

hjälten i boken, då han lyckas överlista häxorna, vilket som tidigare nämnt är typiskt manligt 
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både sett till fantasygenren och ur ett genusperspektiv. Överlag, fast de få egenskaperna som 

visar sig följer normerna för kvinnligt och manligt, uppfattas inte boken som att den följer 

normen till en början, kanske på grund av de overkliga karaktärerna. Men går man in på 

djupet, och räknar in att häxorna enbart är kvinnor och vad det egentligen förmedlar, så 

förmedlar boken förmodligen fler traditionella könsmönster än vad den motverkar och 

utmanar dem. Det gör att boken följer Nikolajevas uppfattning av barnböcker där pojkar och 

flickor, män och kvinnor beter sig så som de förväntas göra, med hänsyn till de rådande 

normerna (2017, s. 191–192). Denna bok kan med fördel användas till högläsning, såvida man 

genomför ett boksamtal i anslutning till den, om att värdena i den här boken inte är något som 

man bör tillämpa i det verkliga livet. Detta på grund av att det strider mot värderingarna som 

finns i skolvärden och i samhället. 

Handbok för superhjältar 

Handbok för superhjältar, del 1: handboken (Våhlund, 2017) är en till största del realistisk 

bok, fram till dess att huvudpersonen lär sig att flyga, samt utöva andra superkrafter. På grund 

av dessa faktorer räknas boken in i fantasygenren. Boken handlar om flickan Lisa som flyttar 

hem till sin mormor, som bor i en annan stad. På den nya skolan blir Lisa mobbad av ett gäng 

pojkar (Robert, Max och Nick) och för varje dag som går blir Lisa mer och mer nedbruten. En 

dag hittar hon boken ”Handbok för superhjältar” i stadens bibliotek, vilket sakta men säkert 

förändrar hennes liv. I analysen presenteras egenskaper och handlingar som är kopplade till 

flera karaktärer, då boken är tunn, och personbeskrivningarna skulle bli få och innehållsfattiga 

om enbart några få karaktärer valdes ut. Därför presenteras både Lisa och hennes mormor, 

pojkgänget som mobbar Lisa, samt tjuvligan som man stöter på i boken.  

Lisa beskrivs först som undergiven och ensam. Hon blir retad och har dåligt självförtroende 

(Våhlund, 2017, s. 15–16). Hon är sårbar, visar känslor och gråter (ibid, s. 21). Med tiden 

blir hon målmedveten och får övernaturliga krafter. Detta gör att hon vågar slå tillbaka, ta 

initiativ och blir självsäker (ibid, s. 76–77). Framåt slutet framställs hon som en hjälte (ibid, s. 

78). Både Lisa och hennes mormor bär kjol. Hennes mormor lagar mat, bakar och stickar 

(ibid, s. 53–54). Pojkarna i boken har makt, slåss, är tuffa, aggressiva, självsäkra och 

bestämmande (ibid, s. 52). De har kvarsittning vid ett tillfälle i boken (ibid, s. 19). Männen 

som är i tjuvligan är aggressiva och elaka. Man uppfattar en tydlig maktordning i boken till 
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en början, där männen har makten, precis som Kåreland menar att vårt verkliga samhälle ser 

ut (2005, s. 10–11). Av detta kan man utläsa att boken innehåller pojkar som följer 

genusnormerna. De tänjer på regler och gränser, vilket är roller som Wahlström menar att 

pojkar får i skolvärlden (2003, s. 83–84). Männen man möter i boken är en liga med tjuvar, 

som med utgångspunkt i de få egenskaperna man ser är framställda på ett sätt som följer 

normen för manligt, även de. Märkbart är att varken tjuvligan eller mobbningsligan innehåller 

några flickor eller kvinnor. Lisas mormor är framställd efter den typiska normen för kvinnor, 

och ser man till Lisa, framställs hon till en början som en flicka som följer normen för flickor. 

Det krävs superkrafter för att Lisa ska övergå till en flicka som beskrivs med ord som annars 

är typiskt pojkaktiga, såsom att hon tar initiativ, är självsäker och framställs som en hjälte, 

vilket som tidigare nämnt även är typiskt pojkaktigt/manligt inom fantasygenren. Hade Lisa 

burit på de sistnämnda egenskaperna från början, hade boken uppfattats som normbrytande. 

Men att Lisa behöver få superkrafter för att uppnå dessa egenskaper, gör att boken kan bidra 

till att upprätthålla de traditionella genusmönstren som finns, till barnen som tar del av den. 

Man skulle kunna konstatera att boken inte bara sprider normen, utan även bidrar till att skapa 

en ny norm, där man visar att det ska till övernaturliga krafter för att en flicka ska ha samma 

förmågor som en pojke. Boken framställer även pojkar och män tämligen orättvist, då de 

enbart tilldelats typiskt manliga egenskaper som visar på ondska och elakhet. Denna bok kan 

med fördel läsas med ett medföljande boksamtal. Detta för att förhindra att läraren medverkar 

till att förmedla att flickor måste få superkrafter för att få samma status som pojkar, och att 

pojkar är mobbare och tjuvar. Skulle boken läsas utan ett medföljande boksamtal, skulle 

läraren kunna förmedla raka motsatsen till vad läroplanen och skolans värdegrund 

förespråkar. Däremot kan det vara berikande att använda boken för att skapa givande 

diskussioner i klassrummet angående manligt och kvinnligt.   

Tsatsiki och Morsan 

Boken Tsatsiki och Morsan (Nilsson, 2015) är en realistisk bok som handlar om pojken 

Tsatsiki. Tsatsiki lever ihop med sin mor och har aldrig träffat sin far. Men Tsatsiki är nöjd 

ändå, för att han har ”Morsan”, deras rumskompis Göran, mormor och morfar, sin bästa 

kompis Per Hammar och sin flickvän Maria Grynwall. I boken får man följa med Tsatsiki 

genom livet, när han börjar skolan och lär känna nya vänner och ovänner. Man får följa med 

Tsatsiki och Per Hammar genom flertal bus och man får följa Tsatsikis och Morsans 
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kärleksfulla relation, där de pratar om allt som händer i livet. I analysen presenteras Tsatsiki, 

Morsan, Göran, Per Hammar och Maria Grynwall.   

Tsatsiki är en varm och kärleksfull karaktär, som visar känslor (Nilsson, 2015, s. 6, 35–36). 

Han är också självsäker och vågar ta för sig (ibid, s. 18–19). Han har en bästis, Per Hammar 

(ibid, s. 87), och de tillsammans är busiga, modiga och står upp för sina kompisar (ibid, s. 

21). Vid två tillfällen slåss de även (ibid, s. 20, 42). Per Hammar har på sig en slips första 

skoldagen (ibid, s. 9). Göran är en stark militär som skjuter med vapen (ibid, s. 5). Han 

beskrivs som cool och kör motorcykel (ibid, s. 74). Han brukar baka bullar (ibid, s. 5). 

Morsan har rött vilt hår (ibid, s. 4) och beskrivs som världens bästa morsa (ibid, s. 63).  Hon 

är lekfull, omhändertagande och empatisk. Lekfullheten visar sig när hon hälsar på Tsatsiki 

på skolan och väljer att vara ute och leka, istället för att dricka kaffe med fröken (ibid, s. 27–

28). Hon spelar bas i ett band (ibid, s. 8) och beskrivs som dålig på att städa, baka och laga 

mat (ibid, s. 63). Hon visar även egenskaperna oblyg, öppen, modig och skyddande. Hon får 

en hjälteroll vid ett tillfälle, när hon får en pojke på skolan att sluta mobba (ibid, s. 28). Maria 

beskrivs som söt och snäll (ibid, s. 9). Rent generellt finns flera varierande 

genuskonstruktioner i boken. Morsan framställs som normbrytande med egenskaper som 

modig, skyddande, hjälte och att hon är dålig på att laga mat. Hennes egenskaper är främst 

sådana som följer normen för manligt. Däremot framställs flickan Maria som typiskt 

flickaktig. Tsatsiki har några typiska pojkaktiga egenskaper, liksom Per Hammar. Men det 

finns också typiskt flickaktiga drag i Tsatsiki, då han beskrivs som varm, kärleksfull och att 

han visar känslor. Göran däremot, framställs som typiskt manlig. I boken finns även några 

intressanta utlåtanden om vad som anses vara kvinnligt, då Tsatsiki menar att kvinnor ska raka 

benen (ibid, s. 9), ha klänning, klackskor, strumpbyxor (ibid, s. 47) och mormodern hävdar att 

de inte kan köpa lego till Maria i födelsedagspresent, utan bör köpa en barbiedocka (ibid, s. 

48). Även Göran gör ett liknande utlåtande, när han berättar för Tsatsiki att han ser ut som en 

”riktig kille” när han klippt håret kort och skaffat tuppkam (ibid, s. 51).  

Eftersom genuskonstruktionerna är varierande, kan boken uppfattas som normbrytande, trots 

några indikationer om hur flickor ”bör” se ut respektive ”riktiga killar”. Tsatsiki och Morsan, 

som boken handlar mest om, beskrivs med så varierande egenskaper att man inte kan kalla 

dem typiska för sitt kön. Eftersom boken är en realistisk bok, bör boken spegla verkligheten 

såsom den är, vilket inkluderar de normer som finns i samhället. I och med att boken är 
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varierande så gör den delvis det, men delvis så bryter den även de rådande normerna, vilket 

gör att boken känns äkta. Det hade varit skillnad om boken enbart hade framställt 

normbrytande karaktärer, det hade gjort att man hade uppfattat den som till viss del 

överdriven, oäkta och tendentiös. Då är det mer äkta att visa att normer finns, och att vissa 

människor lever efter dem, vissa inte, samt att vissa kan ha personligheter som speglar båda 

könsnormerna, men att det inte är något konstigt med det, vilket denna bok förmedlar genom 

sin varierande, ärliga genusstruktur. Tenngart hävdade att den litterära texten leker med 

tankemönster och ifrågasätter dem (2012, s. 27), vilket man kan säga att den här boken gör, 

genom att den ifrågasätter de aktuella normerna. Boken kan därför med fördel användas till 

högläsning, och behöver inga vidare diskussioner för att sprida goda värden och normer till 

eleverna som tar del av den.  

Djupa analyser 

Guldmysteriet 

Genre och motiv 

Guldmysteriet (Widmark, 2006) är en pusseldeckare med den traditionella strukturen: 

introduktion av detektiven – någon hamnar i knipa – ledtrådar, fakta och förvillelser 

presenteras – detektiven kommer på lösningen – lösningen presenteras – straff (Deckarhuset, 

2011). Det som utmärker en pusseldeckare är att tillräckligt med ledtrådar och fakta ska 

presenteras, så att läsaren sporras till att lösa fallet själv, före detektiven. Den är även 

uppdelad i två händelsesekvenser, där den första behandlar skeendet fram till brottet, och den 

andra behandlar det som sker efter brottet. Detektiven löser inte brottet med våld, utan med 

hjälp av sin list (ibid.). Boken går även under genren barndeckare, samt långseriebok. Det 

huvudsakliga explicita (öppna) temat i boken är sökande, vilket Nikolajeva beskriver som ett 

av de vanligaste motiven i barnlitteratur (2017, s. 89). Man kan också tydligt se motivet gåta 

eller mysterium i boken, eftersom det är en deckare.  

Handling  

Boken Guldmysteriet (Widmark, 2006) handlar om barnen Lasse och Maja, som driver en 

egen detektivbyrå ihop. I boken blir stadens bankdirektör bestulen på 250 kg guld, vilket blir 

ett uppdrag för LasseMajas Detektivbyrå. Tillsammans slår de sina kloka huvuden ihop med 

polischefens och löser fallet med det stulna guldet. Det visar sig att det är bankdirektören 
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själv, med hjälp av kamrern och vaktchefen, som planerat och genomfört stölden. Guldet får 

åter komma tillbaka till bankvalvet och Lasse och Maja får rollen som hjältar i stadens 

dagstidning.  

Berättare 

Berättaren i boken är en opersonlig tredjepersonsberättare som är begränsat allvetande. Det 

betyder att berättaren vet mer än någon person i berättelsen, men inte allt. Den kan följa några 

centrala personers förehavanden (Nikolajeva, 2017, s. 239). Berättaren följer Lasse, Maja och 

polismästaren och kan sätta sig in i deras tankar, men inte i de andra karaktärernas. 

En relevant utgångspunkt för en diskussion om genusrelaterat berättande är att studera 

genuslekt. Det är ett analysverktyg inom berättarområdet, där man studerar maskulint och 

feminint användande av språket. Nikolajeva beskriver det maskulina språket som ordnat och 

strukturerat, rationellt och preciserat medan det feminina språket är fragmentariskt, konkret, 

emotionellt färgat och bildrikt (ibid, s. 274). De typiska språkbilderna visar sig inte i boken, 

utan Lasse och Maja uttrycker sig lika, och båda två gör logiska genomtänka uttalanden. Ett 

exempel är följande, där både Lasse och Maja uttalar sig om brottet: 

- Jag börjar tro, säger Lasse, att guldet har stulits av de tre anställda på banken. 

Bankdirektör Per Kraage, vaktchefen Maria Gonzales de la Cruz och så kamrer Rutger 

Björkhage. De har planerat och utfört allting tillsammans. 

- Och kamrern satt i den andra lådan! säger Maja. Och det måste vara hans hårstrå vi 

hittade. Det där hårstrået var ju grått och kom från en äldre person. Rutger ska snart gå i 

pension. (Widmark, 2006, s. 66) 

Bankdirektören, Per och vaktchefen, Maria använder båda två ordnat och konkret språk. 

Därmed skulle man inte reagera om karaktärerna byttes ut och språket tillhörde en karaktär 

med ett annat kön. 

Karaktärer 

Lasse (huvudperson) 

Lasse är en detektiv som får högt förtroende hos de vuxna i staden när ett brott sker, trots att 

han är ett barn (Widmark, 2006, s. 32). Lasse har kort brunt hår och är klädd i shorts och 

kortärmad tröja i mörka färger. När polischefen ber LasseMajas detektivbyrå om hjälp, tar 
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Lasse upp ett block och börjar organisera sina tankar och rita upp fallet, vilket gör att han 

uppfattas som organiserad och strukturerad (ibid, s. 39). Lasse bidrar med flera idéer till fallet 

och tänker logiskt. Han kommer med den slutgiltiga idén som gör att de löser fallet och Maja 

kallar honom då för ett geni (ibid, s. 62). Det är också han som bestämmer vem som ska göra 

vad när de rekonstruerar brottet, för att förstå hur det gick till, och han som meddelar Maja 

att hon måste akta sig så att hon inte blir instängd (ibid, s. 71–72). Lasses karaktär är på flera 

sätt typiskt pojkaktig, han rankas som praktisk när han strukturerar upp fallet i sitt block och 

kommer med flera idéer som är logiska. Man får också se honom bestämma över Maja vid ett 

tillfälle i boken. När han säger åt Maja att akta sig för att inte dörren ska slås igen så hon blir 

instängd, kan man uppfatta honom som skyddande. Man kan också konstatera att Lasse har 

makt, när han får det stora förtroendet att vara med och lösa fallet. När han kommer på idén 

som löser fallet får han en hjälteroll av Maja, vilket han sen även får i tidningen dagen efter 

(men då ihop med Maja) (ibid, s. 92). 

Maja (huvudperson) 

Maja är, precis som Lasse, en detektiv som får högt förtroende hos de vuxna i staden när ett 

brott sker, trots att hon är ett barn (ibid, s. 32). Maja har långt brunt hår och är klädd i kjol 

och kortärmad tröja i färgglad färg. Hon beskrivs som klyftig (ibid, s. 84). När polischefen ber 

LasseMajas detektivbyrå om hjälp tar Maja initiativ direkt och kommer med första idén och 

får med sig de andra (ibid, s. 38). Hon får från början en ledarroll i fallet och bidrar med 

många idéer som polismästaren själv inte tänkt på. När de rekonstruerat brottet är det hon som 

kommer på hur det gick till (ibid, s. 84). Maja lyckas på slutet bli instängd i valvet, trots att 

Lasse sagt till henne att vara försiktig, och hamnar därmed i en situation där hon behöver bli 

räddad (ibid, s. 77). Maja har ingen typisk flickaktig roll i boken, bortsett från den lilla 

detaljen att hon bär kjol. Däremot visar hon några typiskt manliga egenskaper, såsom att hon 

tar för sig och tar initiativ. Även Maja har makt, när hon får det stora förtroendet att vara med 

och lösa fallet. Hon får som Lasse en hjälteroll efter att de löst fallet (ibid, s. 92). Även dessa 

handlingar rankas som typiskt manliga egenskaper. 

Randolf Larsson (biperson) 

Randolf Larsson arbetar som polismästare. Man får enbart se honom klädd i blå uniform med 

slips. Han har korta hårstrån som sticker fram från hans hatt. Randolf framställs som en 

auktoritär man som ”man har hört talas mycket om” (ibid, s. 80). Han blir däremot generad 
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och blyg när Maria bjuder upp honom till dans, men återfår sin kontroll och makt genom att 

han berättar att han ”tycker bättre om brottning” (ibid, s. 29–30). Randolfs auktoritet hämmas 

en aning när han blir beroende av Lasse och Maja, för att kunna lösa fallet med det stulna 

guldet. Randolfs auktoritet rankas som en typiskt manlig egenskap. Han visar även de 

traditionellt manliga egenskaperna att han tycker om att slåss och gillar spänning, när han 

säger att ”han tycker om brottning, men inte dans”. Randolf bär slips, vilket även det är en 

traditionellt manlig egenskap.  

Per Kraage (biperson) 

Per Kraage arbetar som bankdirektör och har i hela boken på sig en grå kostym med slips. 

Han har knappt något hår på huvudet och har glasögon och mustasch. I boken framställs han 

som en nervös person, som är i stort behov av hjälp (ibid, s. 21). Nervositeten och osäkerheten 

visar sig sedan bero på att han var en del av rånet, och att han var nervös över att avslöjas. De 

få egenskaperna man kan få ut av Pers karaktär visar att han är osäker och beroende, vilket 

inte är typiskt manliga egenskaper, utan snarare kvinnliga. Den enda traditionellt manliga 

egenskapen han visar är att han bär slips. Överlag beskrivs Per för lite, och tar för liten plats i 

boken, för att man ska kunna uttala sig om huruvida han är framställd enligt den manliga 

normen eller inte.  

Maria Gonzales de la Cruz (biperson) 

Maria arbetar som vaktchef. Maria har på sig en grön uniform med slips och hon har brunt 

långt hår som sticker ut från hennes hatt. I början av boken kommer hon fram till polischefen 

och gör honnör, vilket gör att hon får en auktoritär roll redan från början (ibid, s. 14). Hon 

beskrivs av polischefen som duktig, noggrann och stark, vilket förstärker den bilden (ibid, s. 

25). Hon visar också egenskaperna modig och orädd när hon bland annat visar upp 

flamencodans på gatan, som en undanmanöver för att lura polischefen (ibid, s. 29). Maria är 

en karaktär som inte framställs som typiskt kvinnlig, utan hon tillskrivs snarare traditionellt 

manliga egenskaper. Exempel på detta är att hon är stark, auktoritär och bär slips.  

Rutger Björkhage (biperson) 

Rutger arbetar som kamrer och har koll på alla papper på banken. Han har på sig en blå 

kostym med slips, och är tunnhårig och gråhårig. I boken beskrivs han inte mer än att han ska 

gå i pension snart och längtar till dess (ibid, s. 26). Utöver det hålls han gömd i en låda under 



 

28 

 

brottet och lurar de andra med att han är hos läkaren. Därför får man inte möta honom igen 

förrän i slutet, när han blir tillfångatagen av polisen (ibid, s. 81). Överlag beskrivs Rutger för 

lite, och tar för liten plats i boken, för att man ska kunna uttala sig om huruvida han är 

framställd efter den manliga normen eller inte.  

Summerande genusanalys 

Rent utseendemässigt framställs karaktärerna som relativt lika, oavsett kön. Ser man till de 

vuxna i boken, kan man konstatera att deras kläder är av samma slag, alla har någon form av 

uniform med slips, polischefen Randolfs och Rutgers är blå, vaktchefen Marias är grön och 

bankdirektören Pers är grå. Den stora skillnaden ligger i att Maria har långt hår och plutigare 

målade läppar, medan alla männen har kort hår och läppar som inte är markerade. Att de 

framställs lika gör att man får en genusneutral uppfattning. Att Maria har markerade läppar 

och långt hår gör inte att man ändrar uppfattningen, då det utgör en liten del av 

helhetsutseendet. Lasse och Maja har också ett utseende som påminner om varandras, 

skillnaden ligger i att Maja har långt hår och kjol medan Lasse har kort hår och kortbyxor.  

I boken är polischefen och bankdirektören män, och vaktchefen är en kvinna. Ser man till 

Lasses och Majas detektivbyrå, så är de båda två till lika hög grad delaktiga i den, och båda 

bidrar med idéer och tankar, samt turas om att bestämma. I boken får Lasse och Maja rollen 

som hjältar tillsammans, och det är deras idéer kombinerade med varandras som gör att fallet 

löser sig. Detta förmedlar att kvinnor och män/ flickor och pojkar kan ha lika högt uppsatta 

jobb, och klara av samma slags uppgifter. Den neutrala genusstrukturen förstärks på slutet av 

boken, när det visar sig att stöldligan består av både män och en kvinna. Som tidigare nämnt, 

kan man genom att placera en grupp av människor i centrum bestående av både flickor och 

pojkar, bidra till en neutral genusstruktur i böcker där det biologiska könet inte är avgörande 

för händelseförloppet (Nikolajeva, 2017, s. 191–192). Lasse och Maja är, trots sin unga ålder, 

duktiga detektiver som får stort förtroende av hela staden när det gäller att lösa brott. I och 

med detta förmedlar boken att barn kan ha stor makt och detta gäller både pojkar och flickor. 

Av summeringen kan man utläsa att boken är normbrytande och inte sprider traditionella 

genusnormer. Boken ger karaktärerna lika mycket plats, oavsett om de är män eller kvinnor, 

samt de får se ut och bete sig på samma sätt. Men det avvikande ligger i att 

kvinnorna/flickorna i boken innehar många traditionellt manliga egenskaper. Detta kan 
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förmedla att kvinnliga karaktärer måste ha traditionellt manliga egenskaper, för att kunna ha 

ett högt uppsatt jobb, såsom vaktchef och medlem i en detektivbyrå. Det gör det svårt att 

generalisera boken som helt normbrytande eller genusneutral.  

Boken Guldmysteriet är bara en bok av många i serien om LasseMajas detektivbyrå och 

därmed är det tämligen orättvist att dra slutsatser av enbart en bok. Därför har några händelser 

i boken valts ut, för att se hur två andra, slumpmässigt utvalda, böcker om LasseMajas 

detektivbyrå ställer sig till dem: Diamantmysteriet (Widmark, 2002) samt Cafémysteriet 

(Widmark, 2003). I Guldmysteriet framställs Lasse som den strukturerade som tar upp sitt 

block och ritar upp fallet (Widmark, 2006, s. 39) i Diamantmysteriet står det att både Lasse 

och Maja tar upp ett block (Widmark, 2002, s. 18), medan det i Cafémysteriet är Maja som 

sammanfattar rånet med papper och penna (Widmark, 2003, s. 40). I Guldmysteriet tar Maja 

första initiativet när de talar med polismästaren och kommer med tankar och idéer (ibid, 2006, 

s. 38) men både i Diamantmysteriet och Cafémysteriet tar Lasse mest initiativ (ibid, 2002, s. 

samt 2003). I Guldmysteriet kommer Lasse med den slutgiltiga idén som gör att de löser 

brottet och blir kallad geni av Maja (ibid, 2006, s. 62), men Maja är den som kommer på 

exakt hur det gick till i detalj (ibid, s. 84). I Diamantmysteriet kommer de på samtidigt vem 

som är tjuven (ibid, 2002, s. 64) och i Cafémysteriet är det återigen Lasse som kommer på 

vem tjuven är och blir då kallad för snille av Maja (ibid, 2003, s. 49–50). I Guldmysteriet 

hamnar Maja i en situation där hon behöver bli räddad, när hon blir instängd i bankvalvet 

(ibid, 2006, s. 77), detta visar sig även i Diamantmysteriet då Maja stänger in sig i ett rum för 

att leta ledtrådar, och inte är medveten om att ägaren till rummet är på väg dit (något som 

Lasse ser och räddar henne) (ibid, 2002, s. 57–59), men i Cafémysteriet finns ingen sådan 

situation. I Guldmysteriet förekommer situationer där Lasse bestämmer över Maja, och han är 

skyddande mot henne när han ber henne att vara försiktig inne i valvet (ibid, 2006, s. 71–72). 

I Cafémysteriet finns också tillfällen då Lasse bestämmer över Maja, och han säger bland 

annat åt henne att vara tyst och inte störa honom när han jobbar med fallet (ibid, 2003, s. 42). 

Vid ett tillfälle säger han även ”Var inte dum, Maja” (ibid, s. 49). Sådana händelser 

förekommer inte i Diamantmysteriet.  

En slutsats av de utvalda böckerna om LasseMajas detektivbyrå är att det finns en hel del 

varierande genusstrukturer. Men rent generellt har Lasse en mer bestämmande och 

maktinnehavande roll än Maja. Detta syns tydligt då det aldrig är Maja som bestämmer över 
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Lasse, eller uppmanar honom att vara försiktig. Ett annat tydligt exempel är att Lasse aldrig 

hamnar i knipa och behöver bli räddad. Här ser man en maktordning där det kvinnliga genuset 

är underordnat det manliga, likt den som råder i vårt samhälle (Kåreland, 2005, s. 10–11). 

Dock skulle man behöva läsa och analysera samtliga böcker i bokserien, inte bara dessa tre, 

för att få en mer rättvis och säker bild av genusstrukturen.  

Didaktiska reflektioner    

Boken om Lasse och Maja verkar vid en första anblick vara tämligen genusneutral. Lasse och 

Maja framställs i princip likadant, liksom polismästaren Randolf och vaktchefen Maria. Men 

vid en djupare analys kan man urskilja flera aspekter i boken som gör, att utan ett 

efterföljande boksamtal, skulle boken kunna sprida genusnormer.  Att strunta i ett boksamtal 

skulle exempelvis vara som att läraren stod bakom att kvinnor behöver traditionellt manliga 

egenskaper, för att kunna ha ett högt uppsatt jobb, vilket en lärare inte bör förmedla. I 

synnerhet inte enligt läroplanen, som förespråkar att skolan aktivt och medvetet ska främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter (Skolverket, 2017, s. 8). Med det konstaterat bör 

man ur ett genushänseende genomföra ett boksamtal i anslutning till boken. Om detta 

genomförs kan boken vara berikande att använda som högläsningsbok, då den kan bidra till 

intressanta diskussioner, där eleverna kan problematisera genusordningen. Något man bör 

tänka på som lärare är att genusordningen i denna bok inte urskiljs särskilt tydligt, utan man 

kan behöva hjälpa eleverna att få syn på det. Här är det intressant att först få ta del av 

elevernas uppfattning om boken och dess karaktärer, innan läraren går in och ställer frågor 

som utmanar deras uppfattning. Detta för att se vad eleverna uppfattat utan påverkan av 

läraren. Här skulle läraren kunna använda sig av den tidigare presenterade listan med 

genusstereotyper, och låta barnen fundera på vilka som stämmer in på respektive karaktär i 

boken, för att göra det mer konkret och lättöverskådligt. Orlenius förespråkade att lärare bör 

bjuda in till diskussioner om ämnet och ge eleverna möjlighet att studera och analysera 

normer och värden (2001, s. 223), vilket kan uppnås med ovanstående arbetssätt.  

Sandvargen 

Genre och motiv  

Sandvargen (Lind, 2002) är en drömtext. Westin anger att en drömtext innehåller minst två 

dimensioner eller världar, där den ena är verklig medan den andra är fantastisk (2008, s. 71–
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73). De olika världarna ska samverka med varandra och medverka till en personlig utveckling 

hos huvudpersonen, som hjälper den att lära sig något om den verkliga världen, samt se den 

på ett annat sätt. En förutsättning för att drömtexten ska formas, är att det finns en rörelse i 

texten. Det innefattar en resa, ett äventyr, en vandring eller att barnet rymmer, för att söka 

bekräftelse på sin identitet och för att utforska världen, eller att barnet drömmer och längtar 

efter något (ibid.).  

Sökandet är det huvudsakliga temat i Sandvargen, vilket visar sig i huvudpersonen, 

Zackarinas ständiga sökande efter sin identitet. De två världarna representerar världen då 

Zackarina är med vännen Sandvargen, respektive den då hon är hemma med sina föräldrar. 

Dessa samverkar med varandra och tiden med Sandvargen hjälper Zackarina att förstå sig på 

den verkliga världen. Man skulle kunna se temat vänskap som ett underordnat tema, med 

syfte på Zackarinas och Sandvargens relation. Däremot är det svårt att konstatera huruvida 

Sandvargen finns enbart i Zackarinas fantasi eller inte, vilket möjligen skulle förändra 

vänskapstemat. Sandvargen uppfattas inte av Zackarinas föräldrar, och när Sandvargen skickat 

ett brev hem till Zackarina, syns inte texten när hennes föräldrar försöker läsa den. Detta kan 

bekräfta att Sandvargen enbart finns i Zackarinas fantasi.  

Handling 

Boken Sandvargen (Lind, 2002) handlar om flickan Zackarina, som bor i ett hus vid havet 

med sin mor och far. På dagarna blir Zackarina ofta rastlös och hennes mor och far har jobb 

och andra viktiga saker att sköta, så de kan inte leka med henne. Det gör att Zackarina en dag 

går ner till stranden själv och gräver en stor grop. Ur gropen kommer en Sandvarg, som 

snabbt blir Zackarinas bästa vän. I boken får man följa Zackarinas och Sandvargens äventyr 

och påhitt, samt djupa, lärorika diskussioner om livet. Boken har det traditionella 

handlingsförloppet i barnlitteratur: hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hem (Nikolajeva, 

2017, s. 77). Det återkommande handlingsförloppet är att Zackarina får en fundering, och 

söker svar på sina frågor hos Sandvargen. Dessa funderingar och medföljande diskussioner är 

ofta filosofiska, som när hon funderar över vårt oändliga universum och döden.  Boken 

innehåller ett öppet slut, vilket tillåter läsaren att bestämma vad som ska hända med Zackarina 

och Sandvargen härnäst.  
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Berättare 

Berättaren i boken är en opersonlig tredjepersonsberättare, som är begränsat allvetande 

(Nikolajeva, 2017, s. 239). Berättaren kan gå in i både Zackarinas och Sandvargens tankar 

och följa dem, men den kan inte gå in i någon annan karaktärs tankar. Däremot vet den allt om 

de andra karaktärerna, och hör och ser allt. Berättaren kan även se vad Sandvargen gör, även 

om Zackarina inte är med honom, detta trots att han är Zackarinas fantasivän. Detta gör 

berättaren till mer vetande än till exempel Zackarinas mor och far.  

Vidare följer genuslekt, vilket förklarats i den tidigare analysen. Då Zackarina och 

Sandvargen är de karaktärerna som främst beskrivs och man får följa, så ligger störst fokus på 

deras språk. Zackarinas språk framställs som fragmentariskt, emotionellt färgat och bildrikt, 

vilket beskrivs som ett traditionellt feminint användande av språket (ibid, s. 274). Detta visar 

sig då hon ofta använder mycket känslor och beskrivningar i både sitt talade språk och 

kroppsspråk. Ett exempel är när hon är leksugen, men hennes föräldrar måste jobba. Hennes 

reaktion beskrivs som följande: ”Zackarina stampade iväg på arga fötter. Jobb, jobb, jobb! 

Hela tiden samma sak, bara jobb och jobb. Hon stampade hela vägen ut ur huset och ut på 

gården” (Lind, 2002, s. 17). Exempel på fragmentariskt språk är när hon använder sitt 

påhittade språk, som anses vara tämligen osammanhängande av alla åhörare utom 

Sandvargen. Hon har även andra fragmentariska, osammanhängande uttryck för sig, som även 

är bildrika. Ett tydligt exempel är när hon beskriver vad hon var innan hon hamnade i sin 

mammas mage: 

Jag var vinden, tänkte hon. Vinden i himlen som blåste på regnet, och regnet bara föll 

och föll, i hundra dagar, så att alla i landet blev blöta och arga. Men några i tältet blev 

glada i regnet, och då blev jag mammas och mamma blev min, och pappa blev vår. 

(ibid, s. 31).  

Detta fragmentariska och bildrika uttryck och liknande sådana, gör att man utifrån 

Nikolajevas beskrivning av det feminina språket, kan konstatera att Zackarina framställs med 

ett traditionellt feminint språk, samt ett ovanligt kreativt och fantasifullt sådant. Hennes mors 

språk kan man inte analysera, det lilla som hon talar i boken. Däremot kan man konstatera att 

hennes fars språk inte framställs på samma sätt som Zackarinas eget, då det är betydligt mer 

ordnat och strukturerat, vilket visar på ett traditionellt maskulint språk (Nikolajeva, 2017, s. 

274). Sandvargens språk är likt Zackarinas, med uttalanden som ”Inte kan man sitta still som 
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en dö, dö sill, när det växer i kroppen och poppar i knoppen – och benen, de gör ju som de 

vill!” (Lind, 2002, s. 60). Detta fragmentariska uttryck, ihop med andra liknande, gör att 

Sandvargen likt Zackarina framställs med ett feminint språk. Att de talar likadant kan bero på 

att Sandvargen är Zackarinas fantasi. Ett exempel som visar att de talar likadant är när 

Zackarina talar sitt eget påhittade språk och Sandvargen förstår direkt: 

- Blåtteli våtteli vågivåg gungadung plisk plask, sa hon – lite tyst, för sig själv.  

Sandvargen spetsade öronen och nickade.  

– Hav, sa han. Det betyder hav, det som du sa. Och naturligtvis måste ordet vara mycket 

långt på ditt språk, eftersom havet är så stort, och ordet måste likna havet – blåtteli vått. 

(ibid, s. 53) 

Karaktärer 

Zackarina (huvudperson) 

Zackarina är en busig flicka, som har god fantasi och livliga idéer. Hon är lekfull och rastlös. 

Detta visar sig exempelvis i följande utdrag ur boken: 

 Zackarina hade världens bästa ben. De kunde göra nästan allting. De kunde springa och 

hoppa och cykla och dansa, sparka fotboll på sommaren, åka skidor på vintern och 

mycket, mycket mer. Fast en sak var de inte så bra på – att hålla sig lugna och stilla. I 

alla fall inte när pappa eller mamma sa till. (Lind, 2002, s. 56) 

Hon är modig och äventyrlig, vilket visar sig i alla hennes blåmärken hon har över kroppen 

(ibid, s. 32, 37). Zackarina funderar mycket och är frågvis, som till exempel när hon 

diskuterar med Sandvargen om universum (ibid, s. 75–77), eller när hon funderar på vad hon 

var innan hon föddes (ibid, s. 28–29). Hon är ärlig och pratar mycket. På bilderna kan man se 

att hon har halvlångt, mörkt hår och är klädd i långärmad tröja och prickiga byxor. Zackarinas 

egenskaper matchar inte med någon av de traditionellt flickaktiga egenskaperna i listan. 

Däremot finns några typiskt pojkaktiga egenskaper hos Zackarina, såsom att hon är påhittig, 

självständig, självsäker och tar för sig. Detta gör henne till normbrytande.   

Sandvargen (huvudperson) 

Sandvargen är en vis varelse som har svar på allt. Han rättar ofta Zackarina och hävdar att 

hans åsikter är de korrekta, vilket gör honom överordnad Zackarina (ibid, s. 13). Han 

beskriver sig själv som ”mycket sällsynt och sällsynt vacker”, vilket visar att han har gott 
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självförtroende (ibid, s. 13). Han är äventyrlig och går med på allt som Zackarina vill göra. 

Han är också tröstande och lugnande mot Zackarina. Han vet alltid vad han ska säga för att 

hjälpa till, och är Zackarinas bollplank vid alla funderingar och undringar hon har. Detta visar 

sig exempelvis när Zackarina är fundersam och frustrerad över vårt oändliga universum, och 

Sandvargen förklarar för henne och lugnar henne:   

- Universum är allting, sa Sandvargen. Allt som finns! Det är här och nu och då och där. 

Det är ljus och mörker, galaxer och stjärnor, planeter, kometer, trumpeter och örnar och 

björnar – och sådana där små dammiga röda karameller som ligger längst nere i ena 

byxfickan ibland.  

- Som den jag åt upp, sa Zackarina. Var den en del av universum?  

- Javisst! sa Sandvargen. Den var en del av universum. Och du med, Zackarina – du är 

också en del av universum. (ibid, s. 77) 

Sandvargen är en fantasivän till Zackarina, vilket gör att man genom Sandvargen ser 

Zackarinas värderingar och de normer som ligger till grund för dessa. Man kan av detta förstå 

att Sandvargen beskrivs som lik Zackarina. Det intressanta med beskrivningen av Sandvargen 

är att det är Zackarina själv som tilldelar honom ett genus, vid deras första möte. Detta visar 

sig i följande utdrag ur boken: ”Jag förstår, sa djuret och nickade långsamt, och Zackarina 

hörde att det var en han” (ibid, s. 11).  

Zackarinas mor och far (bipersoner) 

Zackarinas mor arbetar om dagarna och åker då hemifrån fram till kvällen (ibid, s. 16). När 

hon är hemma, vill hon ibland hitta på saker med Zackarina (ibid, s. 22). Zackarinas far 

arbetar hemifrån. Han läser ofta tidningen och lyssnar på nyheterna (ibid, s. 7–8). Han lagar 

mat och tröstar Zackarina när hon är ledsen (ibid, s. 39). Han är lekfull och hittar på bus med 

Zackarina, när han är klar med att läsa tidningen och arbeta om dagarna (ibid, s. 61–62). Båda 

föräldrarna är klädda i långärmad tröja och byxor, men modern har längre och ljusare hår än 

fadern. Zackarinas föräldrar har ingen stor del i boken, och beskrivs för lite för att man ska 

kunna dra några slutsatser om hur de framställs ur ett genusperspektiv. Möjligen kan man 

utläsa att Zackarinas far framställs som normbrytande, då han är den föräldern som främst står 

för omhändertagandet och tröstandet i boken, vilket annars kan räknas som typiskt kvinnligt. 

Zackarinas mor får inte alls lika stor plats i boken som fadern, då hon främst är på sitt arbete. 
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Summerande genusanalys 

De mänskliga karaktärerna som boken handlar om framställs rent generellt som 

normbrytande. Zackarina framställs inte typiskt flickaktigt, och hennes far framställs inte 

typisk manligt. Detta kan bekräfta Nikolajevas tes att de nyare böckerna försöker få fram mer 

nyanserade och mångsidiga bilder av flickor, fria från tidigare stereotyper (2017, s. 202). 

Modern har en sådan liten plats i boken att man inte kan uttala sig om hennes egenskaper 

kopplade till ett genus. Av klädseln på människorna kan man konstatera att den framställs som 

genusneutral på dem allihop, då alla har en långärmad tröja med byxor till. Det man kan se 

som avvikande från det normbrytande är genuslekten i boken, då Zackarinas och hennes fars 

språk kan visa på traditionella könsmönster. Alternativt kan man se på Zackarinas språk som 

poetiskt och kreativt istället för typiskt feminint, vilket fortsatt gör boken till normbrytande. 

Sandvargen däremot är beskriven likt Zackarina, både egenskaps-, handlings- och 

språkmässigt, och de båda beskrivs som äventyrliga och busiga med gott självförtroende. 

Detta i enighet med vad Nikolajeva beskriver som typiskt pojkaktigt i barnlitteraturen (2017, 

s. 191–192). Sandvargen som egen individ är traditionellt sett pojkaktig, speciellt på grund av 

hans sätt att ständigt rätta Zackarina, och därmed bli överordnad henne. Att Sandvargen följer 

normen för manligt/pojkaktigt behöver inte betyda att han är skapad främst efter pojkaktiga 

genusstereotyper, utan det kan vara så att han främst är skapad efter hurdan Zackarina själv är. 

Sett som en spegling av Zackarina, blir tolkningen av Sandvargen däremot mer komplicerad. I 

och med att Sandvargen är Zackarinas fantasi och hon gett honom genuset pojke, kan det 

betyda att Zackarina anser att pojkar bör vara som Sandvargen framställs. Hennes sätt att 

skapa Sandvargen och hans egenskaper är baserat på hennes invanda normer om hur en pojke 

bör vara. Detta, trots att Zackarina beskrivs normbrytande, tyder på att hennes inre 

värderingar speglar den typiska genusordningen som återfinns i vårt samhälle.  

Trots att Zackarina beskrivs som vad samhället skulle definiera som traditionellt pojkaktig, 

och att man då skulle tycka att boken Sandvargen rent generellt förmedlade goda, 

normbrytande genusmönster, så är en djupare analys av boken att den faktiskt också kan 

förmedla traditionella genusnormer, om man fokuserar på att Sandvargen framställs utifrån 

Zackarinas syn på hur pojkar bör vara. Man kan däremot tvivla på att detta uppfattas av 

barnen som tar del av boken, då de snarare ser Sandvargen som en egen individ än en 

spegling av Zackarinas inre. Därmed är ett slutgiltigt utlåtande av boken ur ett 
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genusperspektiv tämligen komplicerat. Ur en rationell vuxens perspektiv kan nog boken anses 

följa normen mer än för ett fantasifullt barns, även om det är tvivelaktigt att någon skulle läsa 

boken och som första uppfattning känna att den förmedlar traditionella genusnormer.  

Didaktiska reflektioner    

Sandvargen kan med fördel användas som en högläsningsbok ur ett genushänseende. 

Zackarina som karaktär förmedlar att flickor kan inneha mer traditionellt pojkaktiga 

egenskaper, utan att det är något konstigt med det. Däremot bör man som lärare inte belysa att 

Zackarina är typiskt pojkaktig, då det kan ge uppfattningen att läraren tycker att det är något 

annorlunda och konstigt, genom att man väljer att ta upp det. Detta skulle kunna göra att man 

skapar normer som tidigare inte funnits hos barnen. Man bör nog bara läsa boken och inte 

diskutera så mycket om Zackarinas karaktär. Däremot kan man föra en diskussion om 

Sandvargen och hur man kan tolka honom. Finns han på riktigt? Är han Zackarinas fantasi? 

Hur påverkar sättet man ser på Sandvargen ens uppfattning av boken och dess genusstruktur? 

Bokens komplexitet och Sandvargens karaktär gör den intressant för boksamtal, men med 

tanke på att det krävs en djupare analys och ett djupare tänkande, bör man kanske inte ta en 

sådan diskussion med de allra minsta barnen. Eek-Karlsson menade att lärare står inför en 

utmaning att vidga människans uppfattning om vad som rankas som det normala (2012, s. 25–

26), vilket den här boken skulle kunna bidra till, om man arbetar med den på rätt sätt.  

SVJ 

Genre och motiv 

SVJ (Dahl, 1986) är en fantasybok som främst utspelar sig i ett fantastiskt jätteland. 

Nikolajeva beskriver fantasyböckers miljöer som främmande världar där det förekommer 

magiska varelser, händelser och föremål (2017, s. 121). Hon menar att det är omöjligt att säga 

var dessa världar finns. I boken kan inte ens jätten förklara var hans värld ligger, och kan inte 

peka ut det på en karta när han blir ombedd att göra det av armén (Dahl, 1986, s. 192).  

Man får, utöver jättelandet, också ta del av den autentiska stadsmiljön i England. Det 

huvudsakliga motivet i boken är kampen mellan gott och ont, vilket ofta förekommer i 

fantasyböcker (Nikolajeva, 2017, s. 90). Man kan också hitta sidomotivet föräldrarelation, då 

huvudpersonen, Sophie är föräldralös, och jätten blir som en fadersgestalt för henne.  
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Handling 

Boken SVJ (Dahl, 1986) handlar om en föräldralös flicka vid namn Sophie. Under en natt på 

barnhemmet blir hon kidnappad av en jätte (SVJ). Jätten visar sig, olikt från alla de andra 

människoätande jättarna i hans värld, vara en vänlig drömblåsarjätte, vilket betyder att han 

blåser in goda drömmar i barns sovrum när de sover. SVJ tar hand om Sophie och låter henne 

följa med på alla sina äventyr. Han berättar om de andra människoätande jättarna som han 

lever ihop med och varnar henne för dem. Sophie blir förargad av tanken på alla barn som får 

sätta livet till och tillsammans kommer hon och SVJ på en plan för att tillfångata alla elaka 

jättar. Detta lyckas de med, med hjälp av drottningen av England och hennes armé. Boken har 

i stora drag det traditionella handlingsförloppet i barnlitteratur hem – uppbrott hemifrån – 

äventyr – hem (Nikolajeva, 2017, s. 77). Det avvikande är att Sophies första hem är 

barnhemmet, men det är inte dit hon återvänder i slutet av boken, utan till en stuga placerad 

bredvid jättens hem. Både Sophies och jättens hem är en gåva av drottningen, som de får efter 

att ha hjälpt till att tillfångata de andra jättarna. 

Berättare 

I slutet av boken får man reda på att SVJ har skrivit en bok om sitt och Sophies äventyr. 

Därefter kan man läsa ”Men var finns då denna bok som SVJ skrev undrar du kanske nu. 

Svaret är: mitt framför ögonen på dig! Du har just läst ut den” (Dahl, 1986, s. 222). Därav 

skulle man kunna säga att jätten är berättaren i boken. Det är dock inte uppfattningen man får 

utan berättaren framställs som utomstående och opersonlig. Den har begränsat allvetande och 

kan följa alla karaktärer, samt läsa både Sophies och den vänliga jättens tankar. Det skulle 

kunna vara jätten som berättar historien på ett objektivt sätt, men då måste man också ta i 

beaktande att jätten då skulle ”hitta på” alla Sophies tankar och möjligen förfina tankar och 

händelser till sin fördel. Därmed blir berättarperspektivet något komplicerat i denna bok.  

Angående genuslekt är det främst Sophies och jättens dialoger som man får ta del av, och de 

består ofta av att Sophia rättar jättens språkfel. Ett exempel är följande: 

”Här har du den vämjeliga zebrurkan!” skrek SVJ och viftade med den. ”Den är äcklig! 

Den är vämjelig! Den är vedervärdig! Den är den värsta jag vet! Men bara för att jag vägrar 

att glufsa i mig vänniskomarelser så måste jag leva hela livet på sådana här urkiburkiga 

zebrurkor. Och om jag vägrar så kommer det bara att bli binn och sken av mig!” 

”Du menar skinn och ben”, sa Sophie.  
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”Jag vet det”, sa SVJ. ”Men var snäll och förstå att jag inte kan rå för om det blir lite 

slingrigt. Jag gör så gott jag kan hela tiden.”  

 Därmed skulle man kunna konstatera att Sophies språk är ordnat, strukturerat och preciserat, 

vilket kan räknas som ett maskulint språk, medan jättens är fragmentariskt och relativt 

emotionellt färgat, vilket kan räknas som feminint (Nikolajeva, 2017, s. 274). Drottningens 

språk är likt Sophies ordnat och strukturerat. 

Karaktärer 

Sophie (huvudperson) 

Sophie är en flicka som i den första delen av boken beskrivs som rädd, orolig och osäker, då 

hon blir tillfångatagen av en jätte (Dahl, 1986, s. 13–15). När hon sedan lär känna honom är 

hon istället anpassningsbar, självsäker, frågvis och nyfiken. Detta visar sig bland annat när 

hon frågar vad jätten gjorde i hennes by (ibid, s. 40), när hon frågar hur jätten gör när han 

fångar drömmar (ibid, s. 43), eller när hon frågar om vilka olika ljud han kan uppfatta med 

sina stora öron (ibid, s. 47). Hon visar också att hon är klok, påhittig och modig, när hon gör 

upp planen för att tillfångata alla elaka jättar (124–126). I slutet av boken, när hennes plan 

visat sig fungera, blir Sophie en hjälte över hela världen (ibid, s. 218–219). Sophie kallar 

jätten för sin bästa vän (ibid, s. 165). Sophie framställs inte som en typisk flicka, utan visar 

mest dessa egenskaper i början när hon blir kidnappad. I övrigt visar hon snarare typiskt 

pojkaktiga egenskaper, såsom att hon är påhittig, självsäker och får en hjälteroll. På så vis är 

Sophies karaktär normbrytande. 

SVJ (huvudperson) 

SVJ är snäll, försiktig och godhjärtad. Han är undergiven och blir retad av de andra jättarna 

(ibid, s. 76–78). Han är omhändertagande gentemot Sophie och empatisk och känslosam (ibid, 

s. 64–65). Han talar osammanhängande och otydligt och är glad och skämtsam (ibid, s. 54–

55). Han är inte rädd för att visa känslor, utan gråter tillexempel när Sophie berättar om att 

hon är föräldralös och bor på ett barnhem (ibid, s. 39). Rent generellt är SVJ en normbrytande 

karaktär, då han innehar få egenskaper som kan kopplas till traditionellt manliga. Den främsta 

traditionellt manliga egenskapen man kan se hos SVJ är att han är skyddande, då han skyddar 

Sophie konstant när de är i jättelandet, och han visar också mod och hjältedåd när han hjälper 



 

39 

 

till att tillfångata de andra jättarna. I övrigt återfinns flest typiskt kvinnliga egenskaper i 

beskrivningen av SVJ.  

Drottningen av England (biperson) 

Drottningen är en förstående kvinna. Hon tar hand om Sophie och ger henne nya, rena kläder 

(ibid, s. 172, 177). Hon lyssnar och tror på allt som Sophie och jätten berättar för henne och 

tar dem på största allvar (ibid, s. 184–185). Hon är gästvänlig och visar stor respekt. 

Drottningen har stor makt och blir därmed auktoritär. Detta visar sig tydligt när hon tillkallar 

en armé och beordrar dem att ta alla jättar tillfånga (ibid, s. 188). Även om drottningen bär på 

några egenskaper som följer normen för kvinnligt uppfattas hon som normbrytande då det är 

hon som har den största makten i boken. Hon bestämmer över alla människor, kvinnor som 

män. Att vara maktinnehavare ses traditionellt sett som manligt. 

Armén (bipersoner) 

Hela armén består av män. De visar att de är modiga och orädda när de åker till jättelandet 

för att tillfångata dem. De visar stor heder och tillgivenhet när de lyder drottningens order 

trots att uppdraget är enormt farligt och att de är rädda på vägen (ibid, s. 198, 202). Att armén 

består enbart av män följer normen för hur genus traditionellt framställs. Även chefen i armén 

är en man, även om de är underordnade drottningen.  

Övriga jättar (bipersoner) 

Alla jättar i boken är män. SVJ berättar för Sophie att ”Det har aldrig funnits några 

kvinnojättar! Och det kommer aldrig att finnas några heller. Jättar är alltid män!” (ibid, s. 51). 

Jättarna är aggressiva och brottas och slåss och har ett enormt stort självförtroende (ibid, s. 

99–101). De beskrivs som stora, fula, tjocka och ilskna (ibid, s. 33). De kidnappar barn och 

äter upp dem. De retar ofta den vänliga jätten för att han är mindre än de och att han aldrig 

följer med ut och tillfångatar, samt äter barn. De kallar honom för en förolämpning mot alla 

jättar, och kastar runt med honom som om han vore en boll, vilket visar att de är överordnade 

SVJ (ibid, s. 76–78). Detta anses följa de rådande normerna för manligt i samhället.  

Summerande genusanalys  

Ur ett genusperspektiv kan man välja att se på boken på två olika sätt. Man kan se den som 

normbrytande på grund av de viktiga, maktinnehavande roller som Sophie och drottningen av 
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England har. De egenskaper och handlingar som de utför och innehar är många vanligtvis 

typiskt pojkaktiga/manliga, liksom som deras språk, men de besitter även några traditionellt 

kvinnliga/flickaktiga egenskaper. Att det är just de feminina karaktärerna som innehar 

bestämmanderollerna i boken, gör att den kan uppfattas som motsatt till de typiska 

genusrollerna som råder i samhället. Boken kan förmedla att kvinnor och flickor också kan 

bestämma, vara auktoritära och vara hjältar. Detta är också normbrytande ur ett 

genreperspektiv, då det bryter mot den traditionella ”mannen som räddar världen”. Eftersom 

Sophie och drottningen av England utgör en stor del av boken, gör det att boken överlag 

förmedlar goda värden utåt. SVJ är en normbrytande karaktär även han, och visar att män 

(och jättar) kan vara känslosamma och empatiska. Något som skulle kunna påverka den 

slutgiltiga bedömningen är att armén som tillfångatar jättarna enbart består av män, samt att 

alla jättar är män. Men under tillfångatagningen av jättarna vaknar en jätte och armén blir 

påkomna, och då är det Sophie som räddar dem genom sin list och mod. Man kan även säga 

att Sophie räddar den vänliga jätten från de andra elaka jättarna. Detta gör återigen, att 

kvinnorna får makten i boken. Boken skulle med detta synsätt inte sprida eller upprätthålla de 

rådande genusnormerna i samhället utan snarare försöka motverka dem.  

Den andra synen på boken är negativ ur ett normbrytande perspektiv. Här avses att 

drottningen och Sophie innehar många maskulina egenskaper, vilket skulle kunna sprida att 

man behöver ha sådana för att kunna styra ett land och utföra hjältedåd. Detta skulle sprida 

helt fel budskap om syftet var att motverka genusnormer (även om det är tvivelaktigt att 

barnen skulle uppfatta denna generalisering). Ett annat exempel på ett avsnitt som följer 

traditionella genusnormer är när SVJ berättar om sin samling av drömmar. Jätten har särskilda 

drömmar för flickor respektive pojkar. Han menar att pojkar skulle tycka att flickdrömmar var 

”fåniga”. Ett exempel på en flickdröm är att en flicka räddar sin lärare och blir en hjälte 

medan pojkdrömmarna handlar om att de uppfinner bilar eller bestiger berg. Med detta i 

åtanke är det svårt att dra generella slutsatser av denna bok och dess förmåga att sprida eller 

motverka normer för kvinnligt respektive manligt. Något man däremot kan konstatera är att 

Nikolajevas påstående att äldre barnböcker har könsstereotyper som nyckelbegrepp inte direkt 

gäller i denna bok, trots att den är bland de äldsta i undersökningen (2017, s. 191–192).  

Didaktiska reflektioner    

Det finns två olika sätt att se på SVJ och därmed blir tolkningen av boken komplicerad,  
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vilket bör diskuteras med åhörarna av boken, om man använder den till högläsning i ett 

klassrum. Framförallt bör man diskutera huruvida man ska lägga fokus på att de feminina 

karaktärerna i boken har makten och framställs som hjältar, eller att de innehar många 

maskulina egenskaper och därmed förmedlar att sådana krävs för att vara hjälte. Man kan 

också diskutera den vänliga jättens roll i boken och huruvida han påverkar ens uppfattning av 

genusstrukturen i boken eller inte, då han inte är en mänsklig karaktär. En slutsats är att boken 

med fördel kan användas ur genushänseende då den medför berikande diskussioner om ämnet. 

Samtalar man inte om boken finns det en risk att några elever tolkar boken som att kvinnor 

behöver ha typiskt manliga egenskaper för att vara hjältar, och ifall läraren då inte diskuterat 

detta kan det bidra till att läraren förmedlar de normerna också, oavsett om det är medvetet 

eller inte. Denna bok skulle kunna användas för att diskutera det som Svaleryd förespråkade, 

att man bör jobba på att hitta identiteten som människa istället för kön och få insikt i att 

manlighet inte sitter i muskler och kvinnlighet i högklackade skor (2003, s. 115). Då skulle 

man kunna fråga sig om det spelar någon roll att kvinnorna i boken har traditionellt manliga 

egenskaper, eller om man bara ska välja att se dem som människor istället för kvinnor. Det 

hade blivit en berikande diskussion med eleverna. 

Avslutning 

I bakgrunden till detta arbete fördes det en diskussion om att skolan bidrar till att forma 

elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt, samt att skolan har ett ansvar att 

motverka traditionella könsmönster. Här konstaterades även att verksamma lärare ofta 

använder högläsning som ett sätt att belysa och diskutera värdegrundsfrågor. Därmed ställdes 

frågan om ifall böckerna som används i klassrummen förmedlar de normer och värden som 

skolan ska stå för enligt läroplanen och hur böckerna ställer sig till den traditionella bilden av 

vad som är kvinnligt respektive manligt. Detta mynnade ut i syftet att analysera hur vanligt 

förekommande skönlitterära högläsningsböcker framstår ur ett genusperspektiv, samt vad 

dessa böcker kan förmedla till elever och hur de kan användas i ett didaktiskt perspektiv. 

Följande frågeställning togs fram: 

 Hur är genus representerat i de utvalda barnböckerna? 

 Hur förmedlar dessa böcker genus till barn som tar del av dem?  

 Hur kan skolan använda sig av skönlitterära böcker som dessa i värdegrundsarbetet? 
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Litteraturanalyserna har påvisat varierande resultat. Rent generellt finns stor variation i 

respektive bok, med några karaktärer som följer normen och några som bryter den. Ingen bok 

har varit extrem åt något håll och uppvisat enbart karaktärer som antingen följer eller bryter 

mot normen, även om en slutgiltig indelning i de två kategorierna gjorts av varje bok. Detta 

har då baserats på att majoriteten av karaktärerna uppvisat mönster som visar på att normen 

följs eller bryts. Därmed är det inte helt rättvist att göra en sådan generalisering som gjorts. 

Något man däremot kan konstatera av analyserna av böckerna är att alla böcker sprider några 

former av normer, som är mer eller mindre lätta att få syn på, samt mer eller mindre positiva 

att sprida. Allt som allt är det enbart tre av tio böcker (Den magiska kappan, Häxorna samt 

Handbok för superhjältar), som till största del kan tyckas upprätthålla de rådande 

genusnormerna i samhället, medan de resterande sju kan räknas som till största del 

normbrytande (Edward Tulanes fantastiska resa, Ronja Rövardotter, Matilda, Tsatsiki och 

morsan, Sandvargen, SVJ, samt Guldmysteriet). 

Två av böckerna som kan räknas som normbrytande råder det dock en viss tveksamhet över, 

Guldmysteriet samt SVJ. Detta på grund av att det finns ett mönster i boken som visar att 

flickor och kvinnor behöver inneha traditionellt pojkaktiga och manliga egenskaper för att 

kunna ha ett högt uppsatt jobb, vara en respekterad detektiv eller vara en hjälte. Detta mönster 

visar sig även i boken Handbok för superhjältar, vilket gör att hela tre av tio böcker har 

uppvisat det mönstret. Här återfinns den maktordning som Kåreland tidigare beskrivit, där det 

kvinnliga genuset är underordnat mannens (2005, s. 10–11). Detta förmedlar helt fel värden 

till barn som tar del av böckerna, och kan bidra till att barnen lär sig att kvinnor behöver ha 

traditionellt manliga egenskaper för att komma långt och få en högt uppsatt roll i samhället, 

under förutsättning att man bara läser böckerna utan att samtala om dem. Därmed kan man 

konstatera att dessa böcker kan vara berikande att använda som högläsningsböcker om man 

samtalar om dessa värderingar, då det skapar intressanta diskussioner. Ser man till de 

realistiska böckerna, finns en stor variation mellan dem. De realistiska böckerna avser Tsatsiki 

och morsan framförallt, men även Den magiska kappan och Sandvargen är till största delen 

realistiska och får ingå i kategorin. Den magiska kappan följer i princip genusnormen rakt 

igenom medan Sandvargen och Tsatsiki och morsan är mer normbrytande. Sandvargens 

huvudperson Zackarina är helt normbrytande medan Tsatsiki i Tsatsiki och morsan både följer 

och bryter mot genusnormen. Ser man till genren bör karaktärerna framställas på ett sätt som, 
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åtminstone delvis, speglar de rådande normerna i samhället, vilket allra mest Tsatsiki och 

morsan gör. Den magiska kappan följer normen för mycket liksom Sandvargen bryter mot 

den för mycket för att de på ett realistiskt sätt ska spegla verkligheten. Både Sandvargen och 

Den magiska kappan är berikande att använda som högläsningsböcker ur ett genushänseende 

om man har ett efterföljande boksamtal för att diskutera normerna som råder i dem. Däremot 

kan man läsa Tsatsiki och morsan utan en vidare diskussion, vilket gör att man med fördel kan 

använda den som en högläsningsbok. De resterande böckerna Edward Tulanes fantastiska 

resa, Ronja Rövardotter, Matilda samt Häxorna räknas till fantasyböcker och i och med det 

skulle karaktärerna kunna framställas på ett mer utmanade sätt. Även här råder en stor 

variation böckerna emellan. Edward Tulanes fantastiska resa och Ronja Rövardotter kan med 

fördel användas som högläsningsböcker ur ett genushänseende även utan efterföljande 

diskussion då de båda innehåller en stor variation mellan stereotyper och normbrytande 

karaktärer. Däremot bör man ha ett efterföljande samtal om både Matilda och Häxorna, då de 

båda har några aspekter som bör tas upp. I Matilda finns det risk att sprida att man behöver 

vara typiskt kvinnlig för att räknas som en god kvinna och i Häxorna finns många karaktärer 

som följer genusnormen, samt aspekten att alla häxor är kvinnor. Båda böckerna kan dock 

med fördel användas som högläsningsböcker, såvida ett boksamtal genomförs. 

Att ta in de skönlitterära böckerna i värdegrundsarbetet kan med utgångspunkt i den 

presenterade forskningen vara en god idé. Svaleryd tryckte på att värdegrunden bör vara en 

ständigt pågående process som ska genomsyra allt arbete i skolan (2003, s. 80–81), vilket gör 

att även skönlitterära böcker bör vara en del av processen. Orlenius menade att lärare bör 

bjuda in elever till diskussion om ämnet och ge dem möjligheter att få studera och analysera 

normer och värden (2001, s. 223), vilket i hög grad går att genomföra med hjälp av 

litteraturen och boksamtal. Detta påvisade Tenngart genom att ange att litteraturen lär ut 

basala tankemönster som kan hjälpa barnen att utveckla ett mångsidigt tänkande om 

kategorier och individer, skillnader mellan olika grupper, samt individer inom samma grupp 

(2012, s. 26–27). Att skönlitterära böcker är mycket viktiga är därmed konstaterat, och ännu 

viktigare blir de om man dessutom låter barnen få ta del av dem genom högläsning. Chambers 

menade att genom högläsning levandegör läraren texten för barnen och genom boksamtal får 

barnen den bästa övningen man kan få för att kunna föra givande samtal om annat i livet 

(2011, s. 128). Därmed kan de utvalda böckerna användas i värdegrundsarbetet för att samtala 
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om normer och värden, och mer specifikt om genus. Den genomförda undersökningen har 

även påvisat att man inte bara kan samtala om böckerna, utan att man i de flesta fallen faktiskt 

bör göra det, för att undvika att sprida felaktiga normer till eleverna. Man bör samtala om hur 

barnen uppfattar böckerna och även som lärare utmana dessa uppfattningar genom att ställa 

frågor som får barnen att tänka efter ytterligare en gång. I flera av böckerna finns utlåtanden 

utskriva som förstärker genusnormen, som exempelvis att enbart kvinnor kan vara häxor, samt 

enbart män kan vara jättar, och att kvinnor ska ha klänning och klackskor, medan det i andra 

fall är svårare att få syn på genusstrukturen utan en djupare analys. I de sistnämnda fallen kan 

läraren behöva hjälpa till att belysa dem, men på ett medvetet sätt som inte bidrar till att 

läraren skapar nya normer genom fel betoningar. Även om en flicka framställs traditionellt 

pojkaktigt bör en lärare inte betona det och verka förvånad, då det kan förmedla att det var 

konstigt och onaturligt att flickan var traditionellt pojkaktig. Det är en skör tråd mellan ett 

normskapande utlåtande och ett normkritiskt, vilket man som lärare bör ha i åtanke. I 

synnerhet eftersom forskningen visade att många lärare ger flickor och pojkar roller istället 

för att bekräfta dem som individer (Wahlström, 2003, s. 83–84). Om lärarna inte är medvetna 

finns det en risk att lärarna är bidragande till att ”göra kön”, som West och Zimmerman 

menade är att skapa skillnader mellan könen som inte är nödvändiga (1987, s. 137). 

Detta arbete har besvarat den presenterade frågeställningen. Däremot skulle man kunna forska 

vidare och studera hur barnen faktiskt uppfattar dessa böcker. Man skulle kunna läsa dessa 

böcker för en elevgrupp och intervjua barnen därefter för att se hur de uppfattade böckerna ur 

ett genusperspektiv. Det hade varit intressant att veta om barnen uppfattar samma handlingar 

och egenskaper som normbrytande som detta arbete tagit upp, eller om det i deras värld är 

självklart att män och kvinnor, samt pojkar och flickor kan göra och se ut precis som de vill, 

och att de därför inte reflekterar över det på samma sätt. Det sistnämnda vore önskvärt, och 

något alla bör sträva efter att uppnå. 
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Bilaga: förundersökning 

Frågeformulering  

Hej! 

Jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 och ska nu påbörja mitt examensarbete. 

Syftet med mitt arbete är att studera hur genus framställs i vanligt förekommande 

högläsningsböcker för årskurs F-3. Därför skulle jag uppskatta om ni tog er tiden till att svara 

på följande fråga (ni kommer att förbli anonyma i undersökningen då den enbart ska föra 

statistik över böckerna): 

Vilka böcker använder du till högläsning? 

Ange max 3 böcker med titel samt gärna författare. Observera att det inte behöver vara böcker 

som tydligt behandlar genusfrågor, utan enbart vanligt förekommande högläsningsböcker. Jag 

vill att ni anger boken även om andra angett den, då det visar att den är vanligt 

förekommande.  

Tack på förhand! 

 

Sammanställning av svar  
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