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Abstract 

In this thesis, gender in children's literature is the focus. The purpose is to analyze the gender 

balance and how the characters affecting the storyline are portrayed. Are the characters 

portrayed with gender stereotyped characteristics? This study also aims to investigate what 

educators think of the study's selected books. The books selected for this study are popular 

children’s books in Sweden that are often used while teaching. The text provides information 

as to whether educators show awareness of the gender perspective in the study’s chosen 

books. Do they make conscious decisions and are they aware of what the literature contains? 

To obtain this, both a questionnaire and a literature analysis will be conducted. The literature 

analysis creates a deeper picture of which values the literature conveys while the 

questionnaire is to expand the knowledge of the teachers' views on the books that the study 

process. The result shows factors that educators have taken into consideration when choosing 

children's literature and general opinions on specific literature. The result of the literature 

analysis shows a stereotypical gender distribution among all the children's books, but the main 

characters was not stereotypically portrayed.  
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Sammanfattning 

I detta examensarbete är genus i barnlitteratur i fokus. Syftet är att analysera genusbalansen 

och hur huvudkaraktär och deras motspelare framställts. Har karaktärerna könsstereotypa 

egenskaper? Studien syftar också till att undersöka vad pedagoger tycker om studiens utvalda 

böcker. Böckerna som blir utvalda för studien är populära böcker i Sverige som ofta används i 

undervisning. Texten ger information huruvida om pedagoger visar medvetenhet om genus i 

dessa populära böcker. Gör de medvetna val och vet de vad litteraturen innehåller? För att få 

dessa resultat genomförs både en enkät och en litteraturanalys. Litteraturanalysen skapar en 

djupare bild av de värderingar litteraturen förmedlar medan enkäten är för att utöka 

kunskapen om pedagogernas syn på böckerna som studien behandlar. I resultatet framkommer 

faktorer som pedagoger har tagit hänsyn till när de väljer barnlitteratur och överskådliga 

åsikter gällande specifik litteratur. Resultatet av litteraturanalysen visar en stereotyp 

könsfördelning i barnböckerna men huvudsakligen ingen stereotyp framställning av 

litteraturens huvudkaraktärer.  

 

Nyckelord 

Genus, barnlitteratur, könsstereotyper.  
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1. Inledning 

Barnlitteratur används frekvent som undervisningsredskap. Förmågan att läsa och förstå text 

är en stor del av lågstadiet men barnböcker kan också användas i andra hänseenden än för 

enbart elevernas läsutveckling. Barnlitteratur har ofta ett pedagogiskt syfte, utöver 

läsutvecklingen, eftersom barnböckernas handling ofta belyser ämnen som exempelvis etiska 

dilemman (Kåreland, 2013, s. 170–171). Detta skapade en nyfikenhet inom mig, vad 

innehåller den populära litteraturen och hur tänker pedagogerna när de väljer att använda eller 

inte använda den? För att välja område gjorde jag en sökning i grundskolans läroplan och 

fastnade för nedanstående stycke.  

 

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

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

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

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

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. (Skolverket, 2017, s. 8).  

 

Ovanstående citat ledde in mig på att analysera genus i barnlitteratur men det är ett område 

som det redan finns mycket forskning om. På grund av detta valde jag att rikta in mig på 

barnlitteratur som är populär i dagens läge och undersöka pedagogers åsikter om populära 

barnböcker i lågstadiet. Tidigare forskning (Kåreland, 2013; Nettervik, 2004; Nikolajeva, 

2017; Odenbring, 2014) beskriver män som överrepresenterade och att män och kvinnor ofta 

beskrivs med stereotypa drag. Orsaken att jag väljer att behandla populär barnlitteratur är för 

att undersöka om män fortfarande är överrepresenterade i barnlitteratur och om böckernas 

viktigaste karaktärer har könsstereotypa drag och egenskaper.  

 Litteratururvalet sker från de böcker som är mest sålda och utlånade de senaste 

året. Dessa böcker används sannolikt av pedagoger i undervisningen, detta vill jag bekräfta 

och gör det genom att ha ett steg i urvalsprocessen där att pedagogerna får rösta på de böcker 

de tycker är bäst i deras undervisning. Detta vill jag fördjupa genom att låta pedagoger 

genomföra en enkätundersökning och få resultat om varför studiens utvalda böcker blir 

utvalda av pedagoger. 
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1. 1 Syfte 

Det resultat jag vill få fram i denna studie är vad populär barnlitteratur innehåller med 

genusperspektiv i åtanke samt vad pedagoger har för ståndpunkter emot studiens utvalda 

litteratur.  

              Fem barnböcker kommer tas fram under studiens gång på vetenskapligt sätt och 

analyseras. I litteraturanalysen undersöks genusbalansen samt huvudkaraktärerna och deras 

motspelares framställning ur ett genusperspektiv. Vidare undersöker studien djupare om 

pedagogers åsikter om och orsaker till att använda den utvalda litteraturen. Undersökningen 

syftar till att visa om och i så fall hur pedagoger visar medvetenhet om genus i våra allra mest 

uppskattade böcker. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

• Vilka barnböcker är populära och vad har pedagoger för åsikter om studiens utvalda 

böcker samt hur resonerar dem när det väljer dessa böcker? 

• Hur ser genusbalansen ut i studiens fem utvalda böcker? 

• Hur gestaltas böckernas huvudkaraktärer och deras motspelare ur ett genusperspektiv? 

 1.3 Uppsatsens disposition  

För att få fram information, tillvägagångssätt och resultat har texten en tydlig indelning. I 

forsknings- och litteraturgenomgången presenteras litteratur och avhandlingar som består av 

tidigare gjord forskning om studies ämne. Redogörelsen berör i viss del en historisk syn på 

barnlitteratur och hur man ser på den i dagens läge ur ett genusperspektiv.  Under 

undersökningens andra rubrik presenteras begreppen kön, könsroll, stereotyp, genus samt vad 

som anses typiskt manligt och kvinnligt. Vidare följer de teoretiska utgångspunkterna som 

denna uppsats vilar på. 

 Nästa område berör metodologisk ansats och val av metod. I den här delen 

beskrivs hur urvalet av barnlitteratur gick till, validitet och reliabilitet gällande 

undersökningens utvalda forskningsdesign samt etiska ställningstaganden. Härnäst berör 

undersökningen resultat från omröstning och enkäten före texten analyserar de fem utvalda 

böckerna.  Avslutningsvis finns slutsatserna, egna reflektioner samt referenslistan och bilagor. 



7 
 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Dessa publikationer är utvalda då jag anser att de har relevans för vidare forskning kring 

studiens ämne. Först presenteras en tillbakablick på genus för att skapa förförståelse om 

varför man ser på genus som man gör i dagens läge och det följs av liknande forskning om 

litteratur och genus.   

 

2.1. En historisk tillbaka på barnlitteratur och genus  

Ingrid Nettervik uppmärksammar att barnböcker funnits sedan tidigt 1700-tal och 

barnböckerna har kontinuerligt utvecklats både innehållsmässigt men också utvecklat vuxnas 

syn på barn (2004, s. 6–7). En faktor som Nettervik anser är betydelsefull i 

barnboksdiskussionen är faktumet att barnböcker skrivs av vuxna. De böcker vi läser med och 

för barn är böcker som skrivits av vuxna som förmedlar det dem vill förmedla (2004, s. 9). 

Utifrån detta kan man tolka att allt ansvar över vad barn läser ligger på de vuxnas axlar. Med 

hänsyn till detta är det vitalt att lärare gör medvetna val när de väljer litteratur till sina elever. 

År 1945 revolutionerade Astrid Lindgren barnboksvärlden med karaktären Pippi 

Långstrump eftersom Pippi karaktäriserades på ett sådant sätt som gick emot de värderingar 

som barnlitteratur innehöll på denna tid. Vissa prisade tillkomsten av karaktären Pippi medan 

kritiker menade på att Pippi var en dålig förebild för barnen eftersom hon bland annat var 

uppnosig mot de vuxna (Nettervik, 2004, s. 10–11). Under den senare halvan av 1900-talet 

började man inse att barnlitteraturen borde intressera barnen men ändå innehålla en rimlig 

mängd etiska frågor (Nettervik, 2004, s. 11–13). Medan barnbokens utveckling fortskred 

genom 1700-1900-tal är det pojkarna och männen som var överrepresenterade både som 

författare och huvudkaraktärer i böckerna (Nettervik, 2004, s. 104–114).  

Nettervik uppmärksammar kategorier inom litteratur som “pojkböcker” och 

flickböcker”. Hon skriver att det var okej för flickor att läsa båda typer av litteratur medan 

“flickböckerna” var exklusivt för det kvinnliga könet (2004, s. 111). De böcker som anses 

vara “flickböcker” var litteratur som innehöll förebilder för tjejerna om hur de i framtiden kan 

vara bra fruar och mödrar. Nettervik påpekar också att med tiden smög yrken in i 

“flickböckernas” handling, men att det var yrken som ansågs höra ihop med det kvinnliga 

könet, exempelvis journalistik och pedagogik. (2004, s. 111). Detta kan man uppleva som 

starten till de jämställda böckerna läroplanen syftar till att pedagoger ska använda 

(Skolverket, 2017, s. 8). Fenomenet ”pojkböcker” och ”flickböcker” är något som fortfarande 
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hägrar men som successivt arbetas bort. Lena Kåreland, som är omtalad inom 

barnboksforskning, argumenterar för att jämlikhetsideologin i litteratur växte fram på 1960-

talet och att det resulterade i en jämställdhetsuppfostran och att motverkandet av könsroller 

startar i samband med detta (2013, s. 128).  

Gällande modern barnlitteratur skriver Maria Nikolajeva om “den nya svenska 

flickan” i litteraturens värld. Hon skriver om det nutida sättet att framställa kvinnliga 

karaktärer i litteratur är något som utvecklats fram speciellt under de senaste 20 åren. Hon 

menar på att kvinnor ges större utrymme i litteraturen nu jämfört med tidigare och att de 

kvinnliga karaktärerna nu har fler kunskaper, känslor och förmågor (2017, s. 202–203). Som 

läsare är det viktigt att du får kunskaper kring hur litteratur sett ut tidigare ur ett 

genusperspektiv och varför det upplevs som kontroversiellt att kvinnor ges mer plats i vår 

moderna litteratur. Nu vet vi att historiskt sett har manliga karaktärer varit överrepresenterade 

och de litterära karaktärerna har regelbundet beskrivits med stereotypa drag beroende deras 

kön. Är det fortfarande så i den nutida litteraturen? 

 

2.2 Liknande forskning om litteratur och genus 

Ylva Odenbring har skrivit avhandling Emmaboken, den jämställda familjen och förskolan –

En historisk och samhällskritisk studie (2014).  I denna text kan man bland annat läsa om hur 

litteratur genom tiderna använts för att generera nytänkande. Odensbrings avhandling 

behandlar specifikt en bokserie av Gunilla Wolde från 1970-talet. Bokseriens målgrupp är 

främst förskolebarn (Odenbring, 2014, s. 2) vilket inte är i enlighet med de elever min studie 

hänvisar till men hänsyns tas till att åldersspannet från förskola till förskoleklass inte är långt 

och därför används Odenbrings fynd i detta examensarbete.  

Odenbring uppmärksammar flera saker i Woldes böcker som tyder på att de 

bryter mot de stereotypa normer som rådde på den tid som böckerna skrevs. Böckerna berör 

främst annorlunda familjekonstellationer, som Odenbring kallar dem och det medföljer 

särpräglade drag för mamman och pappan i berättelsen (Odenbring, 2014, s. 4). I Woldes 

böcker om Emma delar Emmas föräldrarna på föräldraledigheten i ena boken vilket var 

ovanligt på denna tid eftersom det precis blivit en möjlighet året innan boken publicerades. 

Städning och hushållsarbete associeras med det kvinnliga könet men i Emmaböckerna är det 

pappan som dammsuger, vilket är ett exempel på hur boken går emot de stereotypa könsroller 

(Odenbring, 2014, s. 4–5). Avhandling är ett exempel på tidigare analyserad litteratur som 

visar hur litterära karaktärer framställs i barnböcker.  
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 Ytterligare forskning som gjorts inom relevant område för förevarande 

undersökning är Angela och Mark Goodens Gender Representation in Notable Children’s 

Picture Books: 1995–1999 (2001). Denna internationella artikel handlar om hur genus 

framställs i bilderböcker samt litteraturens genusbalans. Artikeln påpekar bland annat 

könstereotypa roller i litteratur såsom aktiva män som får mycket plats i litteraturen och 

passiva, vänliga, kvinnor (Gooden & Gooden, 2001, s. 92–93). Gooden och Gooden beskriver 

könsstereotyper som en social uppbyggnad av vad som uppfattas som godkänt och inte (2001, 

s. 90). Vidare berättar de om ungas identitetsutveckling. De skriver att föräldrar, syskon och 

pedagoger påverkar utvecklingen men de markerar barnlitteratur som största påverkansfaktor 

(Gooden & Gooden, 2001, s. 90–91). 

Gooden och Gooden genomför en studie om genusbalans i barnböcker i den nämnda 

artikeln där 83 böcker analyserades. Utav dessa fanns det 32 böcker med manliga 

huvudkaraktärer medan det fanns 33 böcker med kvinnliga huvudkaraktärer. Fyra utav de 

undersökta böckerna hade både manliga och kvinnliga huvudkaraktärer samt 14 böcker 

genusneutrala huvudkaraktärer (2001, s. 95). Gooden och Gooden skriver om dessa böcker 

och deras innehåll som en påverkansfaktor för yngre barns könsidentitetsutveckling och 

menar att de stereotyper som framställs är det barnen tar efter (2001, s. 90–91). De menar att i 

böckerna som kvinnor hade huvudrollen gestaltades dem flesta på ett traditionellt sätt som 

omhändertagande men vissa få hade yrken och egenskaper som vanligtvis är förknippade med 

män (Gooden & Gooden, 2001, s. 95).  Studien visar på en väldigt jämn genusbalans i 

litteratur vilket går emot Netterviks slutsatser som menar på att män är överrepresenterade i 

litteratur. Däremot beskriver båda parter om stereotypa karaktäriseringar av män och kvinnor i 

litteratur. Kommer min studie få liknande resultat? 

Vidare vill jag presentera en publikation från skolverket som är titulerad som 

Skönlitteratur i klassrumsarbetet bidrar till etisk kompetens. Denna studie kastar ljus på hur 

man kan använda sig av skönlitteratur för att uppfylla andra syften (2018). Skolverket menar 

på att den skönlitterära aspekten i undervisning kan utnyttjas i vissa avseenden och skapa flera 

nya perspektiv för eleverna. De menar på att litteraturen påverkar såpass mycket att man kan 

använda den för att påverka eleverna till att se livet från andra människors synvinklar och 

utvidga sina perspektiv (Skolverket, 2018). Detta måste innebära att vi via skönlitteratur kan 

forma barnens genussyn ergo pedagogernas litteraturval är viktigt. Mellan raderna uppfattar 

man att den litteratur som används i undervisningen kan vara avgörande för elevernas 

perception av omvärlden, detta är något som även Kåreland syftat till innan (2013, s. 170–

171).  
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Från Lena Kårelands bok Barnboken i samhället (2013) kan vi ta del av information 

gällande litteratur och genus. I texten uppmärksammas det att litteratur är så kallat 

”genusimpregnerat”. Detta innebär att litteratur berör genusämnet både medvetet och 

undermedvetet vilket kan påverka barns uppfattningar om kön och genus (Kåreland, 2013, s. 

128). Kåreland skriver att de litterära preferenserna skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. 

Flickor är mer benägna att läsa de läser böcker med både män och kvinnor i huvudroll medan 

pojkarna nästan alltid väljer litteratur inom kategorin fantasy med en manlig superhjälte som 

huvudkaraktär (2013, s. 128–129).  

Kåreland skriver att många pedagoger idag visar medvetenhet om genusfrågans 

betydelse i skolans värld. Pedagoger ifrån Kårelands studie syftar till att jämställdhet är en 

viktig faktor utifrån ett rättviseperspektiv. De menar också att istället för att undvika böcker 

med negativa kvinnliga värderingar bör fokus vara att problematisera sådan litteratur och 

arbeta med genuspedagogik genom ifrågasättande (Kåreland, 2013, s. 128). Genom detta får 

vi information om pedagogers åsikter angående ospecificerad litteratur.   

Den andra internationella forskningen jag vill presentera är artikeln Talking Time in 

Children’s Adventure Fiction: Which Gender Controls the Discourse? av Elizabeth Poynter 

(2018). Poynter påpekar bland annat att barns könsidentitetsutveckling påverkas av deras 

omgivning (2018, s. 88). Hon lägger också vikt vid hur författare framställt olika karaktärer 

beroende på deras kön och vad detta i så fall beror på. Hon uppmärksammar faktorn att 

författarna mest troligt beskriver deras karaktärer på mer stereotypiska sätt för att de är sådan 

litteratur de själva har fått läsa (Poynter, 2018, s. 89, 93).  

Poynter genomför en undersökning som hon presenterar och diskuterar i hennes 

artikel. I hennes studie undersöker hon hur kvinnor och män gestaltats i 65 olika böcker 

skrivna av sju författare, fyra kvinnliga författare och tre manliga författare (2018, s. 88). 

Vidare konstaterar studien att de manliga författarna var mer benägna att beskriva starka 

ledande män i huvudroll medan de kvinnliga författarna valde att ha kvinnor i huvudroll 

(Poynter, 2018, s. 94). Poynter betonar att de manliga karaktärerna ofta har kontroll och är i 

fokus i berättelser medan kvinnornas roll är att foga sig och vara mamma eller fru (2018, s. 

94) vilket överensstämmer med tidigare fynd i undersökningen. Syftet med min studie är 

delvis att undersöka om några barnböckers huvudkaraktärer beskrivs med stereotypa drag. 

Med hjälp av ovanstående information blir det enklare att avgöra vad som är vanligt 

förekommande karakteristiska drag gentemot vad som är ovanligt.  

  



11 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras och förklaras begrepp som ofta används i texten. Utöver det 

förklaras två genusteorier som hjälpt mig tolkat materialet och skriva detta examensarbete 

samt presenteras teori inför litteraturanalysen. Begreppen presenteras först eftersom dessa ord 

används frekvent under resterande av de teoretiska utgångspunkterna. Vidare 

uppmärksammas Yvonne Hirdmans stereotypa genuskontrakt som handlar om stereotypa 

könsroller som hägrat i samhället och påverkat litteratur. Även teorin om maskulinum stärker 

dessa stereotypa förväntningar och i texten ifrågasätts utgångspunkterna i denna teori. 

Slutligen följer en teoridel relevant för litteraturanalysen. 

 

3.1 Begrepp 

Det finns flera återkommande begrepp under textens gång som bör belysas. Dessa begrepp är: 

genus, kön, könsroll och stereotyp. Stereotyp är ett av de ord som förekommer mest frekvent i 

texten. Stereotyp innebär enligt nationalencyklopedins förklaring som något oföränderligt 

eller ett mönster av något slag (Nationalencyklopedin, 2019). Synonymer till ordet är ”alltid 

likadan”, ”monoton” och ”klichéartat” (Synonymer.se, 2019). Bägge beskrivningar från 

källorna syftar till att ”stereotyp” är något oföränderligt och innehållet någon form av 

förväntningar. I texten, när begreppet används, syftar det främst till termens beskrivning 

”mönster” och ”klichéartad. I meningen ”stereotypt kvinnligt drag” syftar det till något som är 

betingad med de egenskaper kvinnan traditionellt beskrivs med, såsom passiv och vänligt. 

(Odenbring, 2014, s. 4–5). 

 Begreppet genus beskrivs av Nationalencyklopedin som ett begrepp inom 

samhällsvetenskaplig forskning som man använder när man hänvisar till socialt kön. 

Begreppet kön syftar till individens könsceller, detta kallas i regel för biologiskt kön medan 

genus hänvisar till kön som socialt konstruerat (Nationalencyklopedin, 2019, 2019). Det sista 

begreppet, könsroll, är en ”sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader 

mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och 

prestige” (Nationalencyklopedin, 2019).  
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3.2 Det stereotypa genuskontraktet  

Yvonne Hirdman har skrivit Genus - om det stabilas föränderliga former. I denna bok skriver 

Hirdman bland annat om det stereotypa genuskontraktet. Det stereotypa genuskontraktet 

belyser kontinuerligt den historiska vyn där kvinnan är underlägsen till mannen som är den 

dominanta familjeförsörjaren (Hirdman, 2003, s. 77–82) vilket ofta är de roller män och 

kvinnor får i litteratur. Hirdman hänvisar till Bibeln och Koranen såväl som betydelsefulla 

människor genom tiden däribland Martin Luther, Shakespeare och Daniel Defoe som har 

uttryckt att kvinnan och mannen har olika roller i samhället. Kvinnans roll, menar 

genuskontraktet, är att föda barn medan mannen ansvarar för försörjning (Hirdman, 2003, s. 

77, 80). Det stereotypa genuskontraktet beskrivs av Hirdman som en banal syn på genus 

(2003, s. 84–85). Genuskontrakt har tagit emot viss kritik och ansetts varit för statisk. 

Genuskontraktet anses hamna i vägen, eller bortse från, att människor numera agerar 

gränsöverskridande (Hedlin, 2010, s. 22).  

Det stereotypa genuskontraktet tyder på att män och kvinnor är en dikotomi. Kvinnor 

är omhändertagare som ska föda och uppfostra barnen medan mannen ska försörja och ta 

hand om ”sin” kvinna. Detta benämns i boken som “den naturliga ordningen” som hänvisar 

till biologi som en faktor till de olika förutsättningarna för könen (Hirdman, 2003, s. 81, 85). 

Denna bild av män och kvinnor hör till den upprepade beskrivningen av de stereotypa 

framställningarna av män och kvinnor i litteratur. Vidare beskriver Hirdman det stereotypa 

genuskontraktets ”regler” som syftar till att kvinnan mer eller mindre är i mannen ägo. Han 

ska förse henne med beskydd gentemot att hon är hans hjälpreda (2003, s. 86). Bägge parter 

har förväntningar att leva upp till enligt det stereotypa kontraktet. Dessa förväntningar som 

män och kvinnor ska axla skapar i sin tur mönster och en  strukturer i samhället (Hedlin, 

2010, s. 12). Vill vi att litteratur ska innehålla värderingar som lär barn att detta är det 

korrekta sättet att se på kön och genus? Dessa stereotyper är något som Skolverket menar på 

att vi ska motarbeta (2018, s. 8).  

 

3.3 Män och kvinnors roller – Maskulinum och Feminism 

Fenomenet om män som makthavare beskrivs som en teori benämnd maskulinum. Hirdman 

skriver om maskulinums två lagar. Den första lagen menar på att vara man är att inte vara 

kvinna. Att vara man innebär att vara stark och i kontroll istället för motsatserna som är svag 

och okontrollerbar. Detta beror i sin tur på kvinnan och mannens olika uppbyggnader, menar 
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maskulinum (Hirdman, 2003, s. 48–49).  Maskulinums andra lag berör mannen som 

normbärande. Mannen som ideal ses som en norm, han kan jämföras med halvgud som står en 

nivå över den andra typen av människa, nämligen kvinnan (2003, s. 62–63).  

Överlag inom maskulinitet omtalas mannen som idealet för alla individer och menas 

vara det man ska jämföras mot (Hirdman, 2003, s. 60). Villkoren för män och kvinnor är inte 

jämlika och därför startades debatten om jämställdhet. Hedlin menar att begreppet 

jämställdhet är mer än att könen ska behandlas lika. Det handlar om att koppla om de 

undermedvetna förväntningarna könen. Hedlin syftar till att människor har en vana att 

förvänta sig olika egenskaper från olika personer beroende på kön och att detta måste 

reformeras (2010, s. 9–10). Feminismen uppkom ifrån denna banbrytande idé av att män och 

kvinnor ska vara jämlikar. Feminismen mål var och är att eliminera detta tankesätt från 

samhället för att män och kvinnor ska ha fullständigt jämlika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2019).   

Tack vare detta kan vi se de olika förväntningar, eller roller, som män och kvinnor 

förväntas ha. Män ska ta plats medan kvinnorna ska vara tysta. Gällande genus i litteratur 

skriver Kåreland om hur det kvinnliga könet oftast är underrepresenterade inom 

litteraturvärlden och markerar pedagogernas val av barnlitteratur som betydelsefullt för 

genusarbetet (Kåreland, 2013, s. 128). En flicka som hörs och tar plats ses som normbrytande 

både i litteraturens värld och samhället (Franck, 2008, s. 149). De stereotypa drag och 

egenskaper som pojkar allt för ofta beskrivs med är framfusig och äventyrlig medan flickorna 

målas fram som lugna, vänliga och väluppfostrade (Nikolajeva, 2017, s. 192). Detta hör 

tydligt ihop med hur man har sett och fortfarande ser på de olika könen. De litterära 

karaktärerna beskrivs efter de normer som styr det verkliga livet (Nikolajeva, 2017, s. 191). 

 

3.4 Teori inför litteraturanalys 

Litterära karaktärer brukar vara statiska eller dynamiska och platta eller runda. Detta blir 

användbar information när litteraturanalysen genomförs. En statisk karaktär har ingen 

utveckling medan en dynamisk karaktär gör en utveckling, endera under förloppets gång eller 

på grund av etisk eller moralisk påverkan. En platt karaktär påminner om en statisk karaktär 

men denne har ingen eller enbart en egenskap medan en rund karaktär ses som 

flerdimensionell (Nikolajeva, 2017, s. 166–168). Protagonisten är den karaktär som står i 

centrum av berättelsen. Böcker innehåller i regel också bikaraktärer, speciellt i barnlitteratur 

skriver Nikolajeva. Det finns centrala karaktärer och så kallade perifera karaktärer. De 
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centrala karaktärerna är huvudpersonen och bikaraktärer är dem som huvudkaraktären 

interagerar med, dessa kallas motspelare. Perifera karaktärerna är vad sido och 

bakgrundsfigurerna kallas (Nikolajeva, 2017, s. 154–155, 159).  

Nikolajeva beskriver huvudpersonen som den karaktär som får nya erfarenheter, 

genomgår en form av förändring eller finner lyckan. Huvudkaraktären är nästan alltid 

berättelsens hjälte (2017, s. 154–155, 164). Hjälten i berättelserna har vanligtvis någon 

utmärkande egenskap eller kännetecken (Nikolajeva, 2017, s. 164) exempelvis som den 

rebelliska huvudkaraktären Katniss härmskrikebrosch i Hungerspelen-trilogin eller 

huvudkaraktären Lisas röda dräkt i bokserien Handbok för superhjältar som analyseras i 

denna undersökning.   
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4. Metodologiskt ansats 

När man bedriver forskning finns det flera forskningsdesigner att använda sig av (Denscombe, 

2018, s. 20). För att uppnå syftet har jag valt att använda flera metoder. I syftet efterfrågas 

kunskap om pedagogers medvetenhet om värderingarna litteraturen de använder i sin 

undervisning förmedlar ur ett genusperspektiv. För att få resultat om detta måste det först 

finnas en metod för urvalet av barnlitteratur och sedan en metod för att analysera huruvida 

pedagogerna visar medvetenhet och vissa åsikter de har om boken utifrån bestämda kategorier 

(detta är för att undersökningen inte ska bli för bred). Slutligen behövs en tredje metod för att 

konstatera vilka värderingar barnböckerna som studien behandlar förmedlar ur ett 

genusperspektiv. De metoder som valts för att få samtliga resultat är först ett litteratururval, 

följt av en internetenkät och slutligen en litteraturanalys. Vid litteraturanalys finns inga etiska 

dilemman att ta hänsyn till, men vid genomförandet av litteratururvalet och internetenkäten 

måste de etiska aspekterna tas i beaktning. Dock är de etiska aspekterna endast relevant vid 

litteratururvalets sista moment som är en omröstning via internet. Detta kapitel avslutas med 

ett stycke om validitet, reliabilitet och generalisering som är relevant för litteratururvalet och 

enkätundersökningen.  

4.1 Litteratururval  

För att göra urvalet av barnlitteratur har jag använt Martyn Denscombes bok 

Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. I 

denna bok kan vi läsa om flera tillvägagångssätt surveyundersökningar (2018, s. 8), vilket är 

den metod jag valt för litteratururvalet. Denscombe skriver om 10 typer av urval där 

slumpmässigt och bekvämligt är motpoler (se bilaga1) (2018, s. 81). Urvalet av 

barnlitteraturen är en blandning av dessa motpoler eftersom det både är en avsiktlig och 

slumpmässig selektion.  

Urvalet sker i två “bekväma” steg och ett slumpmässigt. Det första steget i 

litteratururvalet är att kontakta den lokala barnboksbibliotekarien (Bengtsfors bibliotek) för att 

få statistik om de mest utlånade barnböckerna. Jag utgår från att de mest utlånade 

barnböckerna är de böckerna som är populärast. Tyvärr kan jag inte avläsa vilka böcker som 

utlånats av de olika åldersgrupper som hör till kategorin barnböcker. Bibliotekets lista består 

av titlar passande för ålder fem till tolv år (U, Dahlberg. Personlig kommunikation. 19 

februari 2019) vilket är ett större åderspann än jag önskar för undersökningen.  Med hänsyn 

till detta genomför jag steg två som består av ett urval bland titlar från topplistor för ålder sex 
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till nio år på de vanligaste bokbutikerna i Sverige. Dessa delar är enligt Denscombe 

bekvämlighetsurval, det gör oftast i samband med mindre undersökningar och är 

tidsbesparande (2018, s. 81).  

 Härnäst följer urvalets slumpmässiga del. Böckerna sammanställs i en lista som 

distribueras till pedagoger via sociala nätverk i form av en omröstning som är en kvantitativ 

undersökning. Denscombe menar att man måste rikta in sin undersökning mot lämpliga 

respondenter (2018, s. 41) och därför togs beslutet av att publicera omröstningen i slutna 

grupper på Facebook där endast pedagoger eller lärarstudenter har tillgång till innehållet som 

publicerats i gruppen. De fem böcker som får flest röster blir objektet för undersökningen. 

Eftersom jag inte kan påverka vilka böcker som får flest röster anses det som ett slumpmässigt 

val. Syftet med detta urval är att få fram fem böcker som barn frekvent läser eller får lästa för 

sig. De böcker som blir resultatet av denna undersökning är bevisat eftertraktade och därmed 

ofta använd litteratur som barn får möta.  

 

4.2 Enkätundersökningen 

Enkät är en kvantitativ forskningsdesign kan beskrivas som ett frågeformulär där resultaten 

visar sig i form av statistisk generalisering som har hög validitet och reliabilitet (Denscombe, 

2018, s. 243; Dimenäs, 2007, s. 87). Det finns flera sätt att genomföra en enkätundersökning, 

det kan vara postenkäter, internetenkät, besök/gruppenkät och telefonenkät (Dimenäs, 2007, s. 

87). För den här undersökningen lämpar sig en internetenkät eftersom man når ut till störst 

kvantitet via en internetenkät. För att få ut enkäten till en önskad kvantitet är avsikten att 

använda sociala medier och i detta fall används grupper på Facebook. De grupperna som 

undersökningen kommer rikta sig mot är Facebookgrupper som är skapade specifikt för 

pedagoger som anses kunna bidra till undersökningen. Under min studiegång har jag haft 

användning av några pedagogiska Facebookgrupper som jag väljer distribuera enkäten i. 

”Mitt lilla klassrum på nätet”, ”I hjärtat av läraryrket” och ”Årskurs F-3 (Endast för 

pedagoger och studenter)” är de Facebookgrupper jag publicerar enkäten i. Samtliga grupper 

kräver att man är lärarstudent eller verksam lärare vilket innebär att respondenterna är 

lämpliga för undersökningen. Studiens respondenter är av varierande åldrar och 

arbetslivserfarenhet. 

 Denscombe skriver att surveyundersökningar via sociala nätverk såsom Facebook är 

ett bra sätt att distribuera undersökningar som denna eftersom man i regel får svar från en 

större kvantitet. (2018, s. 36). Dimenäs skriver att enkäter syfte är att avgöra hur vanligt 
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förekommande något är, i detta fallet blir det bland annat variation av undervisningsmetod 

och vilka faktorer som är vanligast att pedagogerna tar hänsyn till när de väljer litteratur. 

Dimenäs menar att enkäter är tillförlitliga eftersom man samlar information från en stor grupp 

människor (2007, s. 87). När man samlar in resultat via enkät är det numeriska beskrivning 

som talar i resultatet (Dimenäs, 2007, s. 82) och på grund av det riskerar man att tappa 

eventuellt bakomliggande orsaker till varför vissa beslut tas. 

Med hänsyn till syftet kan man specificera enkäten för att få fram precisa lämpliga 

frågor och svar som blir avgörande för undersökningen.  

 

4.3 Litteraturanalys 

För att få veta innehåll och budskap i studies utvalda barnböcker genomförs en 

litteraturanalys. De titlar som valt ut för analys är 

- Handbok för superhjältar del 1: Handboken av Agnes och Elias Våhlund (2018a). 

- Handbok för superhjältar del 2: Röda Masken av Agnes och Elias Våhlund (2018b).  

- Handbok för superhjältar del 3: Ensam av Agnes och Elias Våhlund (2018c).  

- Handbok för superhjältar del 4: Vargen kommer av Agnes och Elias Våhlund (2018d).  

- Känner du Pippi Långstrump? Av Astrid Lindgren (1947). 

 

Vid genomförandet av litteraturanalysen sker en kritisk närläsning. Syftet med en kritisk 

närläsning är att skapa en djupare förstående av de utvalda barnböckerna. Vid granskningen 

utgår man från specifika frågor exempelvis vad som betonas i boken och vad tonas ner 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 57). Litteraturanalyserna kommer endast lägga fokus på 

komposition och böckernas centrala karaktärer. Samtliga böckerna innehåller bilder men jag 

väljer att inte göra en analys av illustrationerna eftersom undersökningen skulle bli för stor 

om även illustrationerna ska analyseras. Genom kritisk närläsning vill jag få kunskaper om 

vilka egenskaper de byggt de centrala karaktärerna med och böckernas uppbyggnad.  

4.4 Etiska aspekter 

Dimenäs skriver om fyra återkommande krav när man diskuterar etiska regler för forskning. 

Regler är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2007, s. 26). Kortfattat innebär det att objektet för forskningsdesignen ska 

informeras om syftet, samtycka till att vara objektet, få information om hur deras 
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personuppgifter kommer att behandlas och slutligen att personuppgifter i från enskilda 

individer enbart får användas i forskningsändamål (Dimenäs, 2007, s. 26–27). Som 

huvudansvarig i en vetenskaplig studie bär man ansvaret för att studien ska gå till på ett 

korrekt sätt och att dessa regler hedras. 

 Vid genomförandet av litteratururvalets sista moment, omröstningen, och 

internetenkäten är det flera faktorer som måste tas i beaktande. I samband med att 

omröstningen och enkäten publiceras på Facebook presenterar jag vem jag är som bedriver 

forskningen, studiens syfte och att de i och med deltagande godkänner att deras svar kommer 

att användas i forskningssyfte. Båda undersökningarna har till avsikt att upprätthålla 

anonymitet för respondenterna. Ingen av deltagarna i studien kommer bli ombedda att uppge 

namn men däremot efterfrågas kommunen man arbetar i, kön, arbetslivserfarenhet samt vilken 

årskurs de undervisar i för tillfället i enkätundersökningen. Det efterfrågas alltså inte vid 

omröstningen. 

Syftet med kvantitativa forskningsmetoder är enligt Dimenäs att visa statistik. 

Kvantitativ forskning visar vad som är vanligt och ovanligt, eller i omröstningens fall vad som 

är populärast, med hjälp av siffror och grafer (2007, s. 82). Enkätens resultat kommer visa 

specifika åsikter om några barnböcker och bakomliggande orsaker för deras litteraturval. 

Omröstningen syftar till att förtydliga vilken litteratur som används ofta i samband med 

undervisning. För detta är personuppgifter inte relevant men däremot kan det vara ytterst 

intressant att få insikt hur det ser ut inom olika kommuner.  

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generalisering  

Enkät som forskningsmetod talar enbart med siffor (Dimenäs, 2007, s. 82) och med det 

riskerar forskaren att missa de bakomliggande orsakerna till att respondenternas svar som 

texten tidigare har uppmärksammat. Detta blir en nackdel med denna forskningsdesign. Att 

använda sig av en kvantitativ metod anser jag däremot är bra i många hänseenden men vid 

undersökningar som den här kan det vara bra med ord som förklarar istället för siffror. 

Dimenäs menar att för att kunna analysera resultaten fullständig måste man också be om 

faktorer som exempelvis kön, utbildning och kommun (2007, s. 85) och detta kan ge en 

breddad vy för den generella aspekten. Dock kan inte textens resultat generaliseras eftersom 

den enbart berör fem olika barnböcker.  

Hur ska undersökning uppnå god kvalité? Hur kan god validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och transparens garanteras? Studien efterfrågar legitimerade lärare med visst 
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antal års erfarenhet för att höja reliabiliteten i min enkätundersökning. För att gardera 

undersökningen från att obehöriga deltar i enkäten kommer erfarenhetsfrågan vara 

obligatorisk att besvara där det lägsta alternativet kommer vara fem års yrkeserfarenhet. Vad 

som menas med obehörig är i detta fall antingen en nylegitimerad pedagog utan 

arbetslivserfarenhet eller en olegitimerad pedagog med många års erfarenhet.  

Att forska med kvalité och etik är något man kontinuerligt behöver tänka över och 

anpassa tiden för undersökningsmomenten. Men forskningen är något som är essentiellt, det 

föder nyskapande och bredare kunskap (Vetenskapsrådet, 2017, s. 19). Jag anser att denna 

studie är betydelsefull eftersom genus är en såpass stor del av vår utveckling till ett 

normbrytande samhälle. Därför måste jag också se till att jag följer de etiska reglerna för att 

min undersökning ska få hög validitet och reliabilitet som förhoppningsvis resulterar i att 

studien kan komma att användas som underlag i framtida diskussioner om detta ämne.  
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5 Genomförande och utformning 

I detta kapitel beskrivs utformning och genomförande av de olika metoderna. För att 

litteraturanalysen tydligt ska förstås av dig som läsare har jag valt att förklara processen av 

titel-insamlingen och utformningen av omröstningen. Gällande enkäten upplever jag det inte 

som nödvändigt att beskriva genomförandet eftersom det är ett så pass litet steg i form av att 

publicera enkäten i Facebookgrupper. Utformningen av enkäten är desto viktigare för att 

förstå varför enkätens frågor valdes. Vid litteraturanalysen är enbart genomförandet relevant 

eftersom en utformning inte sker.  

 

5.1 Genomförande och utformning av litteratururvalet 

För att göra ett grundligt litteratururval valde jag att urvalet skulle bestå av flera steg. Först 

och främst tog jag kontakt med Bengtsfors kommuns barnboksbibliotekarie, då det är mitt 

lokala bibliotek. Bibliotekarien sökte fick slutligen fram en lista med 70 titlar som rangordnas 

efter de böcker som var utlånade flest gånger under 2018. För att minska svarsbördan, som 

Denscombe uttrycker det, tog jag beslutat att begränsa de 70 titlarna till 20 titlar för att 

förhindra att undersökningen blir för krävande för respondenterna (2018, s. 43). Efter detta 

moment började undersökningen av topplistorna för 6-9års ålder från Akademibokhandeln, 

Bokus, Adlibris och CDON. Från dessa topplistor valdes de fem populäraste böckerna från 

varje lista inför surveyundersökningen. Flera av titlarna från topplistorna fanns också med på 

bibliotekets utlåningsstatistik vilket resulterade i att urvalslistan inte blev för lång. 

 Barnböckerna sammanställdes i en lista utan inbördes ordning och publicerades 

sedan i två Facebookgrupper: “mitt lilla klassrum på nätet” och “i hjärtat av läraryrket”. 

Denna lista var i ett omröstningsformat som Facebook har tillgängligt när man ska publicera 

nya inlägg. Undersökningen publicerades även i en tredje grupp men där uppstod det fel i 

urvalet då en titel råkade hamna med två gånger och boken fick två placeringar i topp fem 

listan och därmed korrumperade den datan. Därav valdes enbart resultaten från de två 

namngivna grupperna för att få sanningsenlig data. De fem böckerna som fick flest röster är 

de böcker som enkäten byggdes kring och som analyseras.   
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5.2 Utformning av enkäten  

Vid utformningen av enkäten ansåg jag att systematik var viktigt. För att få 

bakgrundskunskaper om pedagogerna efterfrågas arbetskommun, år av erfarenhet, kön och 

vilken klass de undervisar i vårterminen 2019 först via flervalsfrågor. Totalt har enkäten 32 

frågor, då är efterfrågan av arbetslivserfarenhet, kön, kommun som de arbetar i samt den sista 

frågan om respondenterna har någon kommentar om undersökningen medräknad. Enkäten 

följer en tydlig struktur och består av sex delar. Del 1-5 är kategoriserade efter studiens fem 

utvalda böcker där samma fyra frågor ställs per bok. Första frågan är om pedagogerna har 

använt eller ska använda boken, de får sedan ange varför (fråga två) eller varför inte (fråga 

tre) och hur de har till avsikt att använda boken (fråga fyra). Jag anser att de här frågorna är 

okomplicerade att besvara, pedagogerna läser frågan, tänker snabbt och markerar ett befintligt 

svarsalternativ alternativt skriver ett eget svarsalternativ. Denscombe skriver att enkäter bör 

starta med frågor som går snabbt att besvara och öka svårighetsgraden successivt (2018, s. 

255–256). Med hänsyn till detta följde jag hans direktiv och inledde enkäten med frågor som 

är lätta att besvara. Dessa frågor har jag valt för att tydligt kunna se varför de använder eller 

inte använder litteraturen. Har de använt eller planera de att använda litteraturen? Varför? 

Varför inte? Hur? Finns det några tankar gällande genus vid dessa val?  

Del sex innehåller frågor gällande alla studiens böcker och frågor om litteratur 

överlag. Se bilaga 4 för att alla frågor och svar. 18 frågor i enkäten kategoriseras som öppna 

frågor. Öppna frågor innebär att pedagogerna själva kan skriva ett svar. Öppna frågor skrivs 

ofta med frågeorden ”hur”, ”vilka” och ”vad” (Denscombe, 2018, s. 257) vilket inte stämmer 

överens med enkätens öppna frågor. 16 av de 18 öppna frågorna är flervalsfrågor där det finns 

flera svarsalternativ skapade av mig men tack vare att pedagogerna kan välja alternativet 

”annat” och skapa ett eget svar kategoriseras frågorna som öppna. Jag ville ge pedagogerna 

kategoriserade alternativ, ungefär tre till fem alternativ per fråga. Detta kan liknas med den 

påtvingade strukturen som uppstår vid fasta frågor. Genom denna metod får man i regel svar 

som är enklare att analysera än helt öppna svar. Frågor med struktur är lättare att kvantifiera 

(Denscombe, 2018, s. 256–257).  

Min önskan var en enkät där svaren var okomplicerade att analysera med hänsyn 

till antalet frågor i undersökningen. Orsaken att undersökningen består av hela 32 frågor är på 

grund av det som beskrivs i första stycket. Om man räknar samman de fyra frågor som ställs 

per bok är det plötsligt 20 frågor innan man har nått något djup i undersökningen. Därför var 

antalet frågor nödvändigt. Tanken med frågorna i del sex, utöver att få dem besvarade, är att 
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de ska komplettera varandra och deras gemensamma svar ska berätta om varför pedagoger 

väljer viss litteratur. Är de medvetna om de värderingar litteraturen innehåller? Har de märkt 

att elevernas påverkats av litteraturen? 

Vid utformningen har jag tagit hänsyn till att inte all litteratur har använts med 

den klass de är i nu och därför finns alternativet ”de har inte läst den” vid flera frågor som 

efterfrågar att eleverna läst boken för att kunna förse studien med relevanta svar. Om 

pedagogens klass inte har använt litteraturen kan de välja det alternativet och gå vidare till 

nästa fråga. Jag anser att dessa svar är intressanta eftersom pedagogerna ofta har åsikter om 

litteraturen oavsett om de använd boken i undervisningen eller inte.    

 

5.3 Genomförande av litteraturanalysen 

Böckerna kommer läsas systematiskt en i taget. Vid första läsningen är det bokens handling 

som är i fokus medan efterföljande lästillfällen sker på ett kritiskt sätt. När jag läser böckerna 

för andra gånger gör jag en mental notering för varje ny karaktär och separerar dem efter 

kvinnlig, manlig och könsneutral karaktär. Detta gör jag för att få kunskap om genusbalansen 

i böckerna. Fortsättningsvis kretsar analysen om karaktärernas gestaltning. Fokuset kommer 

ligga på huvudkaraktärerna och deras motspelare. Framställs dem med stereotypa könsroller? 

Vilka egenskaper har dem? 

 Vidare in i analysen granskas karaktärerna först hur berättaren framställer dem 

och sedan de egna tolkningar man som läsare gör. Efter det är fokus på de former beskrivna i 

kapitel 3 (statiskt, dynamisk, rund, platt) och hänsyn ska tas till vilka drag och egenskaper 

karaktärerna visar och om dessa är enligt någon stereotyp roll eller inte. De perifera 

karaktärerna kommer nämnas men en djupare analys för dessa kommer inte att genomföras 

utan fokus ligger på de karaktärer som syns mest genom texten och som är relevanta för 

handlingen. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen. Eftersom vi först måste få svaret om 

vilka böcker som är populära presenteras resultatet av litteratururvalet först. Sedan presenteras 

resultatet från enkätundersökningen. Enkätundersökningen ger svar om hur många pedagoger, 

av studiens 71 deltagare, som har använt de utvalda barnböckerna, vilka pedagoger som skulle 

rekommendera den och tankar de haft vid litteratururvalet. Studiens utvalda litteratur har 

bevisats vara populär dels genom litteratururvalet men också utifrån resultat som framkommit 

i enkäten. Detta innebär att studien slutligen presenterar en analys ur ett genusperspektiv. 

Förmedlar den populära bokens centrala karaktärer positiva värderingar om kön eller stärker 

den de traditionella könsrollerna? 

 

6.1 Resultat av litteratururval  

Total fanns det 29 titlar för pedagogerna att rösta på. Dessa titlar valdes från topplistor från 

Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln och på Bengtsfors biblioteks lista för mest utlånade 

böcker 2018. Jag valde även titlar från Stockholms biblioteks topplistor från åren 2015-2018. 

Detta gjorde jag på grund av att Stockholms bibliotek är ett mycket större bibliotek än det 

som finns i Bengtsfors vilket ökar reliabiliteten i urvalet. I figur 1 står titlarna på de fem 

barnböcker som fick flest röster och hur många röster titlarna fick.  

 

 Figur 1. I denna figur kan du avläsa vilka fem barnböcker som hamnade i topp i omröstningen. 
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Se antal röster på övriga titlar i bilaga 2. 

6.2 Resultat av enkäten 

I denna del presenteras resultaten från enkätundersökningen (Johnson, 2019). 

 

Undersökningen fick svar från pedagoger ifrån hela landet, från Landskrona till Umeå, men 

de kommunerna med flesta deltagare var Göteborg och Stockholm. Tre femtedelar av 

respondenterna har varit verksamma pedagoger mellan 5-15 år och en femtedel har över 25 år 

yrkeserfarenhet. Utifrån detta vet vi nu att undersökningen har deltagare med varierande 

yrkeserfarenhet och utspridda över hela landet. Undersökningen fick totalt 71 respondenter 

och alla dessa var kvinnor. 8,5% arbetar just nu i förskoleklass och övriga 91,5% kan delas i 

ungefärliga tredjedelar mellan årskurs 1, 2 och 3.  

 Frågan “Har du eller planerar du att använda” ställs genomgående under 

enkäten. I figur 2 förtydligas hur många som använder och inte använder angiven litteratur.  

 

Barnboken med flest ja på ovanstående fråga är Handbok för superhjältar del 1 och sedan 

minskar antalet “ja” stegvis för varje bok. Utifrån svar i enkäten kan vi tolka att det beror, 

gällande Handbok för superhjältar-böckerna, på att det är en serie. De sista böckerna i en 

bokserie blir sällan använda. Skäl till det är tidsbrist eller bristande tillgång, visar enkäten. 

Figur 2. I denna figur redogörs vilka böcker som är planerade att användas och de böcker som pedagoger inte planerar att använda 
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Pedagogerna menar också att de hellre väljer annan litteratur än att fortsätta en serie medan 

vissa syftade till att de kommer använda den boken vid ett senare men okänt tillfälle.  

 I enkäten får pedagogerna välja orsaker varför de väljer att använda eller inte 

använda angiven litteratur. Jag valde denna fråga för att få en inblick i pedagogernas tankar 

när de väljer litteratur för undervisning. Ingen pedagog ansåg att böckerna innehåller negativa 

värderingar. Antalet som svarade att de valt eller ska använda litteraturen på grund av dess 

värderingar är många, se figur 3 för att avläsa hur många som valde varje enskild bok på 

grund av bokens värderingar. Diagrammet visar inte alla svar som kom fram från enkäten 

eftersom pedagogerna hade möjlighet att lägga till egna alternativ, exempel som “kulturarv” 

som blev en stor kategori för Pippi Långstrump-boken. Därav är de kategorier som 

ursprungligen fanns i undersökningen och alternativ tillagt av respondenter som många skrev 

in som alternativ.   

 

 

 

 

Känner du Pippi Långstrump? var det 33 pedagoger som hade till avsikt att använda, det är en 

stor skillnad jämfört med Handbok för superhjältar: del 1 Handboken. Känner du Pippi 

Långstrump? valdes dels på grund av de värderingar den förmedlar eller på grund av att det är 

Astrid Lindgren som skrivit boken. Ett flertal pedagoger hänvisar till Pippi-boken som ett 

kulturarv på grund av bokens författare som också visas i diagrammet ovan. De respondenter 

som inte skulle använda Känner du Pippi Långstrump? menar att det är dels på grund av att 

Figur 3. Denna figur visar vilka orsaker som ligger bakom pedagogernas barnlitteratur val. 
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de anser att den har för svårt språk och att de hellre väljer andra författare och böcker framför 

denna. En fjärdedel av de som inte skulle använda detta verk av Lindgren menade att det helt 

enkelt var på grund av att de inte har tillgång till boken. Eftersom enkäter ger mer ytliga svar 

(Johnson, 2019) är det svårt att veta vilka värderingar pedagogerna hänvisar till.  

 Vid ovanstående fråga får pedagogerna markera flera alternativ och alternativet 

med näst flest röster är att barnen ville läsa boken. Handbok för superhjältar del 1 fick 23 

röster gällande om barnen ville läsa boken men till Handbok för superhjältar del 2 har detta 

alternativ gjort en stor ökning. Istället för 23 röster har andra boken i serien 34 röster, enbart 

två färre än de som valt den på grund av dess värdegrund. Gällande del 3 och del 4 är det 

vanligaste svaret att litteraturen används i undervisning efter elevernas önskemål. Detta tyder 

på att eleverna blir engagerade i böckerna. En pedagog valde att svara “För att barnen ville 

veta mer om Lisa”(Johnson, 2019) som alternativ till att de fortsatte med serien.  

 Det finns olika metoder att använda barnlitteratur i undervisningen däribland 

högläsning, boksamtal och lästräning. Vid användning av undersökningens urval av 

barnböcker var högläsning den mest populära metoden för alla böcker. Ofta valdes boksamtal 

i samband med högläsning men inte alltid. Här kunde även pedagogerna ange ett eget svar där 

vissa valde att ange värdegrundsarbete som en metod för bokanvändningen. Vidare i enkäten 

efterfrågas vilka böcker de skulle rekommendera eller inte. Boken som flest valde att 

rekommendera är Handbok för superhjältar del 1: handboken med 58 respondenter som valde 

den. Fyra personer valde att inte rekommendera Handbok för superhjältar del 1: handboken. 

Den bok som flest inte skulle rekommendera var Känner du Pippi Långstrump? med sex 

röster. Se figur 4 för en bättre överblick av de böcker som pedagogerna inte rekommenderar 

och rekommenderar.  
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Fortsättningsvis skulle pedagogerna återigen svara på påståenden men denna gång om hur de 

uppfattat elevernas åsikt kring litteraturen. Frågan lyder “Vilken respons har du fått ifrån dina 

elever gällande böckerna denna enkät huvudsakligen berör?” och de hade sex svarskategorier 

att välja mellan. Dessa är; “De älskar den”, “De gillar den mycket”, “De gillar den inte mer 

eller mindre än någon annan bok”, “De är inte särskilt förtjusta i den”, “De hatar den” och 

“De har inte läst den”. Dessa resultat är liknande resultaten synliga i figur 1. Handbok för 

superhjältars första två delar verkar mer omtyckta än övrig litteratur men siffrorna visar att 

elever som inte läst de senare böckerna i handbok för superhjältar-serien stiger och per 

automatik minskar sannolikheten att eleverna gillar eller ogillar boken eftersom de inte har 

läst den.  

 Efter detta fick pedagogerna ange egna svar om de ansåg att litteratur på något 

sätt påverkat eleverna. Drygt två femtedelar svarade att de märkt att eleverna påverkats men 

långt ifrån alla som svarade ja till påverkansfrågan fyllde i hur de ansåg att litteraturen 

påverkar eleverna. I de flesta fall skrev pedagogerna att de observerat en påverkan utav 

Handbok för superhjältar del 1 och 2 och menade att de uppmärksammat att eleverna blivit 

mer medvetna om hur man behandlar varandra. Det var endast en person som stack ut i 

enkätundersökningen. En pedagog från Södertälje valde Handbok för superhjältar del 1 och 

Känner du Pippi Långstrump?.  Pedagogen skrev att den påverkan hon upptäckt hos eleverna 

via dessa böcker är ökad tilltro hos flickor, till sig själva och deras egen förmåga. 

58 56 54

48
45

4 5 5 4 6

HANDBOK FÖR 
SUPERHJÄLTAR DEL 1

HANDBOK FÖR 
SUPERHJÄLTAR DEL  2

HANDBOK FÖR 
SUPERHJÄLTAR DEL  3

HANDBOK FÖR 
SUPERHJÄLTAR DEL  4

KÄNNER DU PIPPI 
LÅNGSTRUMP?

Skulle du rekommendera...?

Ja Nej

Figur 4. I denna figur kan du avläsa vilka böcker som rekommenderas och inte rekommenderas. 
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 Slutligen efterfrågade enkätundersökningen vad pedagogerna har i beaktande 

när de väljer litteratur överlag, se figur 5.   

 

 

Här kan vi se att de bakomliggande tankarna till pedagogernas litteraturval som varierar. Det 

som lyser tydligast ur resultatet är att de flesta pedagoger bryr sig om vad deras elever läser. 

Ett större antal pedagoger anser också att skolans eventuella brist på litteratur inte är ett 

problem utan de införskaffar sig den litteratur de vill ha på annat sätt.  

 

6.3 Presentation av barnlitteraturen och barnboksanalyserna med 

tillhörande diskussion 

Böckerna som presenteras och analyseras i detta kapitel är de böcker pedagogerna röstat fram 

i punkt 5.1 och besvarat frågor om i punkt 5.2 Först beskrivs böckernas handling och efter det 

följer analysen. Det första som presenteras i analysen är granskningen av genusbalansen och 

sedan presenteras analysen av karaktärerna. Eftersom fyra av de fem böcker i studien är en 

serie presenteras handlingen och analysen av dessa böcker tillsammans eftersom fyra separata 

delar riskerar bli upprepande.  

 

 

Figur 5. I denna figur visas bakomliggande orsaker till pedagogernas litteraturval. 
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6.3.1 Handlingen i Handbok för superhjältar del 1-4 av Agnes Våhlund och 

Elias Våhlund 

Huvudkaraktären i Handbok för superhjältar är den mobbade Lisa. Hon är relativt ny på 

skolan och mobbas bland annat för att några pojkar tycker hon har stora öron. Hennes 

tillflyktsort från plågoandarna är ett bibliotek på vägen hem där hon en dag hittar en bok 

titulerad “Handbok för superhjältar”. Hon övar på dessa superhjälte-förmågor och i slutet av 

boken hjälper hon en man som blivit rånad på sin myntsamling. I de uppföljande böckerna är 

myntsamlingen av vikt. I epilogen får vi för första gången möta en av Lisas viktigaste 

motspelare. I del 1 benämns han inte med namn utan han presenteras som tjuvarnas chef 

(Våhlund & Våhlund, 2018a). Läsaren får veta hans namn först i del 3.  

I del 2 blir hon känd som “Röda Masken”, som också är del i bokens titel, efter att hon 

besegrat skurkarna i del 1. I den här delen upptar träningen av hennes animaliska förmåga 

stort utrymme och denna förmåga blir en avgörande faktor i slutet av boken. Lisa försöker 

göra fler superhjältesaker samtidigt som hon måste dölja sin identitet. Under helgen är det 

cirkus och efter showen smyger hennes mobbare, Max, Nick och Robert, in och retar upp en 

stor gorilla som bryter sig ut och börjar jaga killarna genom staden. Lyckligtvis dyker Röda 

Masken upp och räddar dem genom att prata animaliska med gorillan och sedan hon tvingar 

sina mobbare att lova att de aldrig ska reta någon igen (Våhlund & Våhlund, 2018b).  

 Vidare i del 3 har tidsförloppet flyttats fram två månader i tiden och Lisa har 

haft fullt upp med att bura in skurkar. Lisa övar på nya färdigheter medan skurkarnas chef, 

som vi nu vet heter Wolfgang planerar. Han konspirerar om ett stort dåd för att stjäla 

myntsamlingen igen som hans medhjälpare försökte göra i del 1. I denna del blir Lisa vän 

med en av sina plågoandar, Max, som i slutet av boken får veta att Lisa är Röda Masken. 

Under berättelsens gång försöker Wolfgangs medhjälpare stjäla myntsamlingen men 

misslyckas och gör därmed Wolfgang mycket arg. För att försöka få fram Lisas identitet 

kidnappar han stadens borgmästare, Ellie Ask, och hotar att bomba staden om han inte får 

Röda Masken (Lisa) och myntsamlingen (Våhlund & Våhlund, 2018c).  

I den fjärde boken i serien, titulerad “Vargen kommer”, växer Max och Lisas vänskap. 

Lisa börjar träna Max till superhjälte. Detta upptäcks av Max vänner Nick och Robert som är 

Lisas mobbare. De ber om att också få tränas till superhjältar men Lisa vägrar. Killarna går 

upprörda iväg och skiljs åt som ovänner. Av en slump får Lisa och Max veta vart 

borgmästaren hålls fången av Wolfgangs lakejer och hans mästerskurk Rebecca Bogg. 

Vännerna gör en plan för att rädda borgmästaren. Dessvärre upptäcker även Nick vart 
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borgmästaren hålls fången och vill göra en egen hjälteinsats men blir istället tillfångatagen av 

Wolfgang. I slutändan samarbetar Lisa, Max, Robert och Nick vilket resulterar i att Lisa får in 

Wolfgang i fängelset och boken slutar med att hon lovar att även Nick och Robert ska få 

tränas till superhjältar (Våhlund & Våhlund, 2018d). 

Handbok för superhjältar serien är i grund och botten skriven för att uppmärksamma 

och bearbeta ämnet mobbning. I slutet av varje bok, finns det en extrasida där författarna 

uppmuntrar barn att prata med skolsyster eller föräldrar om de blir mobbade, numret till BRIS 

finns med i bokens sista sidor. För varje bok blir det fler och fler händelser som kräver att de 

böckerna får en längre beskrivning, på grund av att du som läser detta ska förstå helheten.  

 

6.3.2 Analysen av Handbok för superhjältar: del 1-4 av Elias Våhlund och 

Agnes Våhlund 

I del 1 finns det en könsneutral karaktär. Denna könsneutrala karaktär är ett djur som inte 

benämns med könstillhörighet (Våhlund & Våhlund, 2018a, s. 20, 43–44). Utöver Lisa har 

boken fyra kvinnliga karaktärer och tio manliga karaktärer som är delaktiga i handlingen i 

varierande grad (Våhlund & Våhlund, 2018a).  Sex karaktärer är icke namngivna karaktärer, 

varav fyra är manliga karaktärer och två kvinnliga karaktärer. Dessa är Lisas mormor, morfar 

och mamma som enbart nämns efter deras relation till Lisa och ej vid namn. Lisas mormor 

benämns enbart som mormor genom hela bokserien. De tre resterande namnlösa karaktärer är 

tjuvarna och deras chef. Sju utav de manliga karaktärerna talar under berättelsens gång varav 

sex av dessa karaktärer är vad som betraktas som onda (eftersom det är tjuvar/rånare och 

mobbare). Den sjunde mannen är en gammal man som faller offer för rånarna. 

I del 2 är det tio manliga karaktärer och fem kvinnliga karaktärer men boken 

innehåller betydligt fler karaktärer än enbart de centrala karaktärerna. På ett flertal sidor ser 

man grupper eller större skaror med perifera karaktärer (Våhlund & Våhlund, 2018b, s. 20–

21, 38–39, 47, 62, 87–91) som inte räknas med i undersökningen gällande genusbalansen. I 

dessa stora folksamlingar är det svårt för mig som läsare att uppfatta dels hur stora 

samlingarna är (på grund av att ett uppslag kan innehålla flera scener som resulterar i att man 

kan råka räkna samma karaktär flera gånger vilket skulle falsifiera datan) och vilket kön dessa 

karaktärer har. Genom vissa stereotypa drag såsom långhåriga kvinnor, ofta i kjol och mer 

former på kroppen och män med byxor, skägg och tydliga käkben kan jag försöka avgöra 

karaktärernas kön men inte säkerställa mig om vad som är korrekt. Därför lämnas 

genusbalans om de perifera karaktärerna osagt om boken. 
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I del 3 finns fyra könsneutrala karaktärer. Tre av dessa är Wolfgangs medhjälpare som 

endast benämns könlöst som ”tjuv” och den fjärde könsneutrala karaktären är en 

nyhetsuppläsare i slutet av boken som enbart kallas ”nyhetsuppläsaren” (Våhlund & Våhlund, 

2018c, s. 20, 76). Del 3 har sju manliga karaktärer och sex kvinnliga karaktärer. Denna bok 

innehåller också ett flertal perifera karaktärer. Med hjälp av typiska kvinnliga och manliga 

drag kan man ungefärligt avgöra att två tredjedelar av de perifera karaktärerna är män och en 

tredjedel är kvinnor (Våhlund & Våhlund, 2018c). Detta är endast min tolkning och ingen 

officiella fakta.  

I den sista delen finns det sex kvinnliga karaktärer och åtta manliga karaktärer. Boken 

innehåller ett okänt antal könsneutrala karaktärer. Likt de perifera karaktärerna i del 2 är det 

svårt för mig som läsare att få fram ett korrekt antal eftersom illustrationerna gör det totala 

antalet perifera karaktärer oklart. (Våhlund & Våhlund, 2018d, s. 79–80). I samtliga böcker 

kan vi konstatera att det finns ett större antal män än kvinnor. Däremot tar de kvinnliga 

karaktärerna stor plats i litteraturen och några av dem har högt uppsatta positioner såsom 

borgmästaren Ellie Ask och mästerskurken Rebecka Bogg. De flesta av bokseriens män 

påverkar bara handlingen vagt och har mindre plats. Wolfgang och Max får däremot mer 

utrymme i böckerna desto djupare i handlingen texten går. Men trots att det manliga 

karaktärerna är överrepresenterade även i dessa böcker har de inte lika mycket plats som 

manliga karaktärer brukar få enligt ovanstående forskning  från Gooden och Gooden, 

Hirdman, Nettervik och Nikolajeva (2001; 2003; 2004; 2017).  

Böckerna har en huvudkaraktär och denne är som tidigare nämnd karaktären Lisa. Den 

information som ges om Lisa är beskrivna av hennes egna tankar och uppfattningar om henne 

själv, ingen personbeskrivning ges från en utomstående berättare trots det opersonliga 

berättandet i böckerna. Med hjälp av Nikolajeva kan vi avgöra att Lisa är huvudkaraktären på 

grund av att det är Lisa som är i centrum av handlingarna och under böckernas gång 

genomgår hon en förändring medan de andra karaktärerna antingen är motspelare eller 

perifera karaktärer eftersom de inte står i centrum av berättelsen (2017, s. 154–155). Lisa har 

sin röda dräkt som tydligt attribut genom alla fyra böcker vilket enligt Nikolajeva markerar en 

huvudkaraktär (2017, s. 164).  Lisa gör en utveckling under alla böckers gång. I början är hon 

en utsatt och rädd flicka som gömmer sig undan från sina mobbare. När läsaren möter Lisa för 

första gången är hon rädd och försöker fly undan sina mobbare.  

 

”Lisa sprang så fort hon kunde. Hon visste att hon inte skulle hinna hem till mormor. Men om 

hon bara hann fram till biblioteket skulle hon vara säker. Därinne kunde de inte få tag på 
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henne. Hon böjde ner huvudet och kämpade vidare tills det brann i bröstet och benen höll på 

att vika sig under henne”(Våhlund & Våhlund, 2018a, s. 12).  

 

Efter detta hittar hon handboken för superhjältar och börjar skeptiskt öva på de färdigheter 

hon önskar sig besitta men tvivlar på sig själv kontinuerligt. Hon verkar ha en studievana och 

lägger upp tydliga och organiserade planer för hennes superhjälte-studier som hon följer till 

punkt och pricka, vilket enligt Franck är ett typiskt kvinnligt drag (2008, s. 151). I slutet av 

del 1 utmanar hon sin egen osäkerhet och hjälper en man som blivit rånad vilket är 

normbrytande för en kvinnlig karaktär eftersom hon intar en hjälteposition och hjälper en man 

(Nikolajeva, 2017, s. 202–204; Våhlund & Våhlund, 2018a). För att hjälpa den rånade 

mannen måste hon möta tjuvarna. När hon konfronteras med dem är hennes första reaktion 

rädsla men känslan ändras fort: ”Plötsligt sa en röst djup inom Lisa att nu fick det räcka. Hon 

var trött på att hela tiden vara jagad och rädd. Istället blev hon arg. Riktigt arg. Hon tänkte 

minsann inte bli mos”(Våhlund & Våhlund, 2018a, s. 76). Hon slår till tjuvarna med 

myntsamlingen och flyger iväg. Detta är första steget i hennes utveckling till en självsäker och 

kompetent ung kvinna som tyder på att Lisa är en rund och dynamisk karaktär. 

I del 2 står Lisa upp mot sina mobbare när de mobbar en annan elev vid namn Lars. 

Mobbarna, Nick, Max och Robert, retar Lars på grund av hans stamning. Lisa undrar först 

varför ingen hjälper Lars men sedan inser hon att hon kan hjälpa honom. Hon säger ifrån till 

mobbarna att de måste lämna Lars ifred och kallar dem fega, pinsamma töntar (Våhlund & 

Våhlund, 2018b, s. 54). Detta är ett drag som går emot Lisas karaktär på grund av att hon 

beskrivs som en rädd och nedstämd flicka med låg självkänsla (Våhlund & Våhlund, 2018a, s. 

13–16, 2018b, s. 52–56) men det kan också tolkas utifrån hennes klasskamrater reaktioner 

vilket var total tystnad och mållöshet.  

Genom del 2 och 3 upplever Lisa ett visst ansvar emot sitt nya superhjälteliv och det 

skapar ett särskilt beteende från henne. Ett exempel är i slutet av del 2 när hon räddar Max, 

Nick och Robert från gorillans vrede men helst hade hon velat ge igen, men det får man inte 

göra när man är en superhjälte tänker Lisa (Våhlund & Våhlund, 2018b, s. 80–86). Ytterligare 

exempel på detta är när Lisa möter Max när han är upprörd. Hennes första tanke är att hon 

inte har tid och hon undra för sig själv varför hon skulle bry sig om Max känslor när han 

upprepat varit elak mot henne. Men i superhjälteanda väljer hon att spendera tid med honom 

för att få honom att må bättre (Våhlund & Våhlund, 2018c, s. 35–36). På grund av detta får 

hon sig en ny vän.  
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I sista delen har hon fullständigt accepterat Max som vän och de spenderar tid 

tillsammans. Hon är full av självförtroende i början av boken men i slutet av kapitel 3 får hon 

panik och tvivlar på sig själv som superhjälte. 

 

”Det var som om all luft hade försvunnit ur henne. Istället hade hon fått en stor klump i 

magen som bara blev tyngre och tyngre. Hon såg på Max med stora ögon. Sedan sjönk 

hon som en sten mot golvet” (Våhlund & Våhlund, 2018d, s. 32).   

 

Lisa beskrivs återkommande som orolig, osäker och rädd men i slutet av hennes utveckling 

försvinner hennes rädsla och hon räddar dagen. Efter att Nick och Robert deltagit i räddningen 

av borgmästaren pratar hon med dem och berättar att de varit riktiga hjältar. Hon godkänner 

deras önskemål om att tränas till superhjältar och boken slutar med att Lisa ser fram emot att 

träffa sina före detta mobbare i skolan, nu som vänner istället.  Lisas karaktär börjar rädd och i 

skym undan men i slutet av boken är hon en prisad hjälte som har något av en ledarroll i 

hennes nya kompisgäng. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att Lisa är en flerdimensionell 

karaktär. Vi får möta hennes tankar och förmågor när hon ställs och envisas med nya 

utmaningar. Hon gör både en fysisk och psykisk förändring under tidens gång. Det är 

förändringar i självsäkerhet och mentalitet inför hur man behandlar andra (exempelvis att hon 

inte lät gorillan skada sina mobbare och att hon kunde hjälpa Lars när han var utsatt) och 

hennes fysiska förändringar när hon bland annat lär sig flyga och tala animaliska. 

 Mormodern och hennes syster Caroline, som arbetar på biblioteket, framställs 

som lugna och vänliga kvinnor som tar hand om Lisa. Detta kan man tolka som en stereotyp 

framställning av kvinnor i litteratur eftersom mormodern och Caroline målas upp som 

omhändertagande. Däremot bor Lisa hos sin mormor på grund av att hennes mamma ska 

arbeta utomlands en period (Våhlund & Våhlund, 2018a, s. 15) vilket inte är en stereotyp 

kvinnoframställning enligt Nettervik. Det går emot den givna könsrollen att kvinnan skulle 

lämna sin roll som omhändertagare för att arbeta (2004, s. 111). Genom böckernas gång 

gestaltas mormodern och hennes syster upprepat som omhändertagare och i sista boken får vi 

se mormoderns kvinnostereotypa förmåga att sy när hon syr en superhjältedräkt till Max. 

Analysen kan bekräfta att både mormodern och Caroline är statiska och platta 

karaktärer eftersom de inte gör en utveckling och den enda egenskap de båda visar under 

böckernas gång är rollen som omhändertagare. Både Caroline och mormodern har avgörande 

roller för handlingen. Caroline arbetar på biblioteket och när Lisa undrar om hon får låna 

handboken för superhjältar svarar Caroline att den inte finns med i systemet och därför kan 
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Lisa få den. Tack vare denna boken gör Lisa sin förändring. Tack vare mormodern får Lisa 

sin superhjältedräkt. Mormodern tror att det är en vanlig pyjamas men Lisa använder den som 

hennes superhjältekläder (Våhlund & Våhlund, 2018a, s. 23–24, 55). 

Lisa har tre mobbare som heter Nick, Max och Robert. I första och andra boken är alla 

tre statiska och platta motspelare men i tredje boken gör karaktären Max en förändring. Max 

är i tredje och fjärde boken en dynamisk och rund karaktär. I del 3 får vi se honom sårad och 

gå ifrån Robert och Nick när de varit elaka mot honom. Han gråter och träffar Lisa som han 

börjar utveckla en vänskap med. När Nick och Robert ser dem ihop återgår han till sin första 

roll han haft i sitt kompisgäng men slutligen väljer han att fortsätta sin relation med Lisa. I 

fjärde boken gör Max ytterligare en utveckling eftersom han också tränas till superhjälte, 

tillsammans med Lisa.   

Man kan argumentera för att även Max är en huvudkaraktär eftersom han ges ungefär 

lika mycket utrymme som Lisa i sista delen och även han får ett attribut i form av hans gula 

superhjältedräkt. Max, likt Lisa, bär en avgörande roll för handlingen även om det i slutändan 

är Lisa som får in Wolfgang i fängelset. Nick och Robert skiftar också i deras roller och blir i 

fjärde delen dynamiska och runda karaktärer. De går från mobbare till ett par killar som 

hjälper Lisa nå sitt mål och slutligen hennes vänner. När Nick blir nekad superhjälteträningen, 

tidigt i sista boken, ger han sig istället ut för att själv rädda borgmästaren för att få äran för sig 

själv. Istället blir han tillfångatagen och när det väl krävs väljer han att hjälpa sina vänner 

framför att rädda sig själv, det gör även Robert (Våhlund & Våhlund, 2018d, 2018c).  

Wolfgang är en återkommande motspelare till Lisa. Hans handlingar utlöser en rad 

händelser för Lisa. Wolfgang bär ansvaret för att tjuvarna rånar Paul i del 1 och försöker stjäla 

mynten i del 3. Det är även hans lakejer som i början av del 3 hamnat i fängelset på grund av 

Lisa. Wolfgang som karaktär gestaltas upprepat som en ond man. Han är bestämmande, arg, 

lömsk, våldsbenägen och envis. Han är en oumbärlig karaktär eftersom hans handlingar har 

stor effekt på händelseförloppet vilket innebär att han är en motspelare till Lisa (Nikolajeva, 

2017, s. 159–160). Wolfgang karaktäriseras som en statisk karaktär med ett syfte, att vara 

ond. Hans mål genom alla böcker är att få händerna på Pauls myntsamling. Han får ytterligare 

ett mål i serien sista två delar, nämligen att få bort Röda Masken från gatorna. Denna karaktär 

klassas på grund av dessa orsaker som en statisk och platt karaktär, men han är viktigt för 

handlingen.  

En sista karaktär som bör nämnas trots att denne inte upptar mycket utrymme i 

böckerna är Rebecka Bogg. Hon är en av Wolfgangs medhjälpare och beskrivs på ett, enligt 

stereotypa åsikter, på ett oerhört okvinnligt sätt. Hon kör motorcykel och beskrivs som en av 
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de farligaste människorna i de område Lisa bor i. I del 3 får de flesta av Wolfgangs lakejer en 

utskällning och sedan uppmuntras invänta tecken från Rebecca (Våhlund & Våhlund, 2018c, 

s. 41–44, 2018c, s. 21). Detta tyder på att hon är ganska högt uppsatt inom hans organisation 

och rent av har en mindre maktposition vilket också är ett icke stereotypt drag. På grund av 

denna karaktärs lilla utrymme i berättelsen kan hon enbart klassas som en statisk och platt 

karaktär. 

   

6.3.3 Handling och analys av Känner du Pippi Långstrump? av Astrid 

Lindgren 

Boken saknar paginering och därför har jag valt att räkna från första sidan med brödtext. 

 

 Bilderboken börjar med att presentera Annika och Tommy som önskar sig en ny vän. 

Lyckligtvis flyttar det in en flicka i ett hus i närheten. Pippi ses bära sin häst till deras nya 

hem och har en stor kappsäck med guldpengar. Hon bakar pepparkakor på golvet, ligger på 

bordet när hon äter mat och skurar genom att åka skridskor med ett par borstar på golvet. 

Pippi bjuder in Annika och Tommy på frukost och bjuder på pannkakor. Sedan går det lilla 

kompisgänget ut på sakjakt där de hittar olika fynd. Efter sakletandet går de på cirkus och 

istället för att lindansaren går på linan gör Pippi det. Sedan står hon på en häst och lyfter upp 

världens starkaste man (Lindgren & Nyman, 1947).  

Medan Pippi sover, med fötterna på kudden, bryter sig två tjuvar in. De är dock ingen 

match emot Pippi som får tjuvarna att börja gråta men då tycker hon istället synd om tjuvarna 

och ger dem varsin guldpeng. Vidare i boken ska Pippi är det snart Pippis födelsedag och hon 

bjuder in Tommy och Annika på kalas. På kalaset äter de massvis med godsaker som Pippi 

bakat själv. Sedan leker de “inte stöta golvet” som har samma principer som den mer kända 

“golvet är lava”-leken. Boken avslutas med att Pippis kalas är slut och Annika och Tommy 

tycker att de har varit på det roligaste kalaset någonsin och vill leka med Pippi varje dag 

framöver (Lindgren & Nyman, 1947).  

Boken i sig innehåller inte många karaktärer. Totalt är det tio karaktärer i boken varav 

tre är tjejer/kvinnor och sju är av manligt kön. De viktigaste karaktärerna som tar mest plats i 

boken är två av de kvinnliga karaktärerna, nämligen Pippi och Annika, tillsammans med den 

manliga karaktären Tommy. Övriga karaktärer är sidokaraktärer. 

  Historierna om Pippi Långstrump är klassiska sagor och detta är en av många böcker 

om Pippis äventyr. Astrid Lindgren revolutionerade barnboksvärlden med karaktären Pippi, 



36 
 

som tidigare benämnt, eftersom karaktären gick emot de värderingar litteraturen vanligen 

innehöll på den tiden (Nettervik, 2004, s. 11–13). Pippi är en statisk och rund karaktär skriver 

Nikolajeva (2017, s. 169). Genom texten gör Pippi ingen utveckling men karaktären i sig har 

ett flertal egenskaper och åsikter. 

 Det ges ingen information om Pippis utseende men detta är också en bilderbok vilket 

innebär att texten samspelar med bilder. Den beskrivning som ges av Pippi är att hon är en 

stark men väldigt liten flicka. Annika och Tommy skulle man kunna tro är motspelare till 

Pippi. Huvudkaraktärens motspelare är ovärderliga för handlingen (Nikolajeva, 2017, s. 160) 

vilket Annika och Tommy inte är. Utan dem hade hon fortfarande ätit frukost, varit sakletare, 

gått på cirkus och lyft den store starke Adolf, hon hade fortfarande fått inbrott och firat sin 

födelsedag. Pippi lagar frukost till sig själv och bjuder sina vänner, hon är den som föreslår att 

de ska vara sakletare och bestämmer att de ska gå på cirkus (Lindgren & Nyman, 1947, s. 4, 

8, 10).   

          Bikaraktärer definieras också som centrala i handlingen vilket stämmer in på Annika 

och Tommy. Men eftersom handlingen kan utvecklas utan dem kan vi inte se dem som 

bikaraktärer utan som perifera karaktärer. De är både statiska och platta karaktärer. De varken 

gör eller säger mycket under berättelsens gång utan de följer lydigt Pippi och följer med på 

det Pippi har planerat. Pippi är en stark, driven tjej som klarar sig själv vilket är en mer 

modern bild av flickor (Nikolajeva, 2017, s. 202).  
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7. Avslutning 

7.1 Diskussion  

I följande diskussionen är det huvudsakligen resultatet från enkäten och litteraturanalysen som 

kommer diskuteras eftersom det inte finns något större att diskutera om litteratururvalet. Man 

kan ifrågasätta den långa vägen för att få fram ett urval men min önskan var att få fram 

slumpartad, men samtidigt väl vald, litteratur och detta anser jag har lyckats med genom de 

steg som genomfördes. 

 En gemensam faktor från litteratururvalet och enkäten är att Handbok för 

superhjältar del 1: Handboken är upprepat den bok som blivit utpekad som den mest 

uppskattade boken utav de alternativ som fanns tillgängliga (se bilaga 2). Handbok för 

superhjältar del 1 fick 144 röster i litteratururvalet medan Handbok för superhjältar del 4, 

som var på fjärdeplats, enbart fick 60 röster vilket är en väldigt stor skillnad. Handbok för 

superhjältar del 1 var överlägset den populäraste boken utav de 29 titlar som pedagogerna 

kunde välja mellan i litteratururvalet. I enkäten angav 58 av 71 pedagoger att de vill använda 

Handbok för superhjältar del 1 och samma antal respondenter skulle rekommendera boken 

vilket tyder på att den har störst popularitet och därmed mest välanvänd i undervisningen. 

Men varför är denna bok så pass populär? 

 Många pedagoger syftade till att det använder boken på grund av värderingarna 

den förmedlar eller att det fått boken rekommenderad av en tredje part (Johnson, 2019). 

Läroplanen skriver att skolan ska delta i formandet av elevernas uppfattningar om manligt och 

kvinnligt (2017, s. 7). Det undersökningens litteratur förmedlar är ett kvinnostärkande 

budskap som visar eleverna kraftfulla tjejer som motarbetar den stereotypa bilden av kvinnor. 

Många pedagoger valde Handbok för superhjältar serien på grund av dess antimobbning-

budskap men litteraturen skapar också en positiv kvinnobild. Samtliga böcker användes 

främst till högläsning nästan alltid i samband med boksamtal vilket syftar till att pedagogerna 

bearbetar textinnehållet med eleverna. De elever som läst böckerna uppskattade i de flesta fall 

litteraturens innehåll. Eleverna visar engagemang för vidare läsning av litteratur som lyfter 

bort traditionella könsroller av kvinnor analysen konstaterat vilket analysen konstaterat.  

 Tidigare forskning (Kåreland, 2013; Nettervik, 2004; Nikolajeva, 2017; 

Odenbring, 2014) har syftat till att barnböcker länge innehållit könsstereotypa värderingar 

men enligt resultatet i studien kan vi tyda att de stereotypa könsrollerna arbetas bort i den mer 

moderna litteraturen. Handbok för superhjältar innehåller visserligen några stereotypa 

karaktärer såsom mormodern, Caroline och Wolfgang. De två äldre damerna målas upp som 
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omhändertagare för barnet (Lisa) och Wolfgang som är en stor och stark man med mycket 

makt men överlag får vi följa den kvinnliga huvudkaraktären. Överlag visar litteraturen på 

karaktärer som inte är uppmålade efter de traditionella könsrollerna. Studien tyder på att 

pedagogerna gör medvetna val och väljer barnböcker som gynnar elevernas egen medvetenhet 

både ur Handboks för superhjältars anti-mobbnings perspektiv men även ur ett 

genusperspektiv.  

             Denna studie visar i enlighet med ett flertal källor i studien (Kåreland, 2013; 

Nettervik, 2004; Nikolajeva, 2017; Odenbring, 2014) att män i litteratur är 

överrepresenterade. Däremot argumenterar Nettervik att männen mestadels är 

överrepresenterade som huvudkaraktärer detta överensstämmer inte med analysens slutsats.  

Resultaten i denna studie överensstämmer inte med Gooden och Goodens resultat gällande 

genusbalans. Deras studie analyserade över 80 titlar vilket innebär att den har större 

generaliserbarhet till litteratur i allmänhet. Denna studie syftar bland annat till att undersöka 

genusbalansen i dem framröstade barnböcker. Resultaten av litteraturanalysen 

överensstämmer med ett flertal andra källor (Kåreland, 2013; Nettervik, 2004; Nikolajeva, 

2017; Odenbring, 2014) som belyser att män får mer utrymme i barnlitteratur.  

 Samtliga böcker har ett större antal manliga karaktärer men alla fem böcker har 

starka, oberoende, och kapabla kvinnor i ledande roll. I Handbok för superhjältar serien följer 

vi Lisas utveckling från ensam och nedstämd till en självsäker, gladare, modig tjej med flera 

vänner. Pippi är samma person genom hela boken men hon är kontinuerligt en kreativ och 

smart tjej som inte bryr sig om vad andra tänker om henne. Båda dessa runda karaktärer faller 

inte in i den stereotypa kvinnorollen. Från vad vi kan tolka från Nikolajeva (2017, s. 202–204) 

faller både Pippi och Lisa inom kategorin den nya svenska flickan. Det innebär att de är 

karaktärer med normbrytande egenskaper och förmågor (Nikolajeva, 2017, s. 202–204), vilket 

båda dessa flickor har. Exempelvis är Pippi Långstrump är oerhört stark, hon klyver sin ved 

och försvarar sig själv mot inbrottstjuvarna (Lindgren & Nyman, 1947, s. 2, 7, 15). Lisa ljuger 

för sin mormoder om vad hon gör, hon är stark och modig när hon behöver vara det. Både 

karaktärer är kvinnor som hörs och tar plats i litteraturen vilket också är normbrytande. 

Handbok för superhjältar har dessutom karaktären ”Rebecca Bogg” som är en kvinna i 

maktposition. Hon är en tuff kvinna på motorcykel som övriga män lyssnar på och 

respekterar, vilket också är normbrytande för kvinnliga karaktärer. 

 I Känner du Pippi Långstrump? är cirkusdirektören och cirkusens starkaste 

person båda män och personen som gör trix på hästen är kvinna. Dessa karaktärer gestaltas 

efter traditionella könsroller men man får ta hänsyn till att denna bok skrevs år 1947. Trots 
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dessa stereotypa karaktärer gick Pippi emot de flesta normer både på sin egen tid och 

karaktären Pippi bryter fortfarande normer i nutid. 14 pedagoger av 71 ville använda denna 

bok på grund av de värderingar den förmedlar. De värderingar boken faktiskt innehåller är att 

det är okej att vara annorlunda, såsom en pedagog i enkäten uttryckte det “att alla kan vara 

starka” (Johnson, 2019).  Övriga skäl var de kulturella värde de anser att boken har. Trots det 

lite svårare språket i Pippiböckerna visar de överlag en positiv genusbild av en självständig 

tjej. 

 Den populära litteratur som bearbetats i denna undersökningen visade slutligen 

innehålla de värderingar som skolverket syftar till att pedagogerna ska arbeta mot. Onekligen 

innehöll texterna några stereotypa bikaraktärer men de karaktärer som hade mest utrymme i 

berättelserna speglar värderingar som läroplanen uppmuntrar. Detta resulterar i en positiv 

inverkan på eleverna. Utifrån resultaten i denna studie upplever jag det som att pedagogerna 

visar stor medvetenhet när de väljer litteratur. De gör ett urval efter den litteratur dem gillar 

och litteratur som barnen visat intresse för samt vad som finns tillgängligt.  

 

7.2 Mina reflektioner och egna tankar 

Att distribuera enkäten på ovan angivet sätt visade sig vara en svår väg för att nå ett önskvärt 

antal respondenter. Jag behövde upprepat publicera enkäten på nytt för att höja antalet 

respondenter. Efter två veckor hade undersökningen fått in 71 svar. Eftersom 

litteratururvalsundersökningen hade över 140 respondenter på 72 timmar var förhoppningen 

ett liknande gensvar för enkäten men tyvärr blev det inte fallet. Jag får inte bortse att enkäten 

ändå har 71 pedagogers åsikter om böckerna och det har ett värde i sig trots att jag inte nått ut 

till önskad kvantitet. Undersökningen behövde genomföras med de respondenters svar som 

fanns tillgängliga och trots den lite magra ansamling respondenter kunde undersökningen 

ändå bidra med intressanta svar om faktorer pedagoger tar hänsyn till när de väljer 

barnlitteratur.   

 Enkäten fick kritik av ett flertal personer som ifrågasatte varför fyra böcker från 

en serie ställs emot en enskild bok om Pippi Långstrump. Detta grundar sig i 

litteratururvalsprocessen där de fem böckerna med flest röster skulle bli objekt för denna 

studie. När jag reflekterar tillbaka kunde jag tagit de fyra böckerna med flest röster istället för 

fem för att undgå den lite omaka blandningen av litteratur.  

Denna undersökning har väckt många tankar hos mig angående genus i barnlitteratur. Om 

tillfälle skulle ges hade fortsatt forskning inom detta ämne varit av intresse för mig. Mest 
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önskvärt hade varit en långtids observationsstudie där jag använder ovanstående böcker i 

undervisningen och uppmärksammar om elevernas åsikter om manligt och kvinnligt påverkas 

eller om de påverkas på annat sätt. Reagerar de om en bok har fler kvinnor än män eftersom 

standarden visar mot fler manliga karaktärer, även om det är sido och bakgrundskaraktärer? 

Strävar pojkarna i klassen efter att bli som superhjälten Lisa? Eller stärker de endast klassens 

flickor? Det finns ett flertal intressanta vinklar med denna studie men denna är det jag anser 

låter mest fängslande.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Tabellen för slumpmässiga och bekväma urval 
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Bilaga 2 – Totalt antal röster i inbördes ordning 

• Handbok för superhjältar: del 1, Handboken, av Elias Våhlund och Agnes Våhlund. 63 

+ 81 = 144 röster. 

• Handbok för superhjältar: del 2. Röda masken, av Elias Våhlund och Agnes Våhlund. 

38+ 48 = 86 röster.  

• Handbok för superhjältar: del 3. Ensam, av Elias Våhlund och Agnes Våhlund. 

33+38= 71 röster 

• Handbok för superhjältar: del 4. Vargen kommer, av Elias Våhlund och Agnes 

Våhlund. 29+31= 60 röster  

• Känner du Pippi Långstrump?, av Astrid Lindgren. 23+23=46 röster 

• Sjöodjur i slussen, av Martin Olzac. 21+14=35 röster 

• Simskolan, av Helena Bross. 17+8= 25 röster 

• Cafémysteriet, av Martin Widmark. 7+13= 20 röster  

• Cirkusdeckarna och mellomysteriet, av Dan Höjer. 5+9= 14 röster. 

• Kapten Kalsong och professor Pluttenplotts pillriga plan. 9+3=13 röster 

• Trollvinter, Av Tove Jansson. 6+7=13 röster.  

• Kärleksmysteriet, av Martin Widmark. 6+7=13 röster. 

• Mystiska skolan. Svarta Madam, av Katarina Genar. 6+6=12 röster. 

• Brandkårsmysteriet, av Martin Widmark. 5+7=12 röster.  

• Simborgarmysteriet, av Martin WIdmark. 6+4=10 röster 

• Födelsedagsmysteriet, av Martin Widmark. 8+1 =9 röster 

• Mamma mu får ett sår, av Jujju Wieslander. 3+2=5 röster. 

• Modemysteriet, av Martin Widmark. 3+2=5 röster.  

• Polisen kommer!, av Helena Bross. 1+4=5 röster  

• Mamma mu åker rutschkana, av Jujja Wieslander. 2+3=5 röster.  

• Slottsmysteriet, av Martin Widmark. 3+1=4 röster.  

• Super-Charlie & skurksystern, av Camilla Läckberg. 2+1=3 röster.  

• Mystiska skolan. Spöksången, av Katarina Genar. 2+1=3 röster 

• Mamma mu läser, av Jujja Wieslander. 1+1=2 röster.  

• Här kommer Mc-polisen, av Arne Norlin. 0+2=2 röster 

• Barnens stora kokbok, av Clara Lindström och Annakarin Nyberg. 0+2=2 röster 

• Kometen kommer, av Tove Jansson. 1+0= 1 röst. 

• Jag börjar läsa: pyssel med bokstäver och enklare ord, av Sten Johnson. 1+0=1 röst 

 

 



46 
 

Bilaga 3 – Informationen som gavs till respondenterna vid undersökningen 

(Notera att länken inte går att följa eftersom svarsfunktionen” är avaktiverade. 

 

Urvalsundersökningen 

Hej!  

Jag arbetar på mitt examensarbete och skulle önska att du som är legitimerad pedagog med 

minst 4 års erfarenhet kan bistå i del 1 av min undersökning! Du kanske har sett denna 

undersökning tidigare i en annan grupp, detta är för att jag upptäckte några småproblem med 

undersökningen och lägger ut den igen, lite förbättrad, för att få fram ett giltigt resultat 🙂. 

Du är alltså välkommen att rösta igen om du deltog i den tidigare undersökningen.  

Jag ska analysera 5st barnböcker och behöver hjälp med urvalet. Nedan står en mängd titlar 

som är de mest utlånade/köpta barnböckerna just nu och min fråga är om du snälla ta dig tid 

att rösta på de 5 böcker du anser att du behöver/gärna vill ha i ditt klassrum, oavsett om de är 

som högläsningsböcker, böcker för boksamtal eller för lästräning, specifikt för årskurs 2.  

Det är bara att rösta, du kommer inte kontaktas med frågor kring ditt val och din identitet 

kommer inte vara relevant för undersökningen, enbart numeriska beskrivningar av resultatet 

kommer att framföras i uppsatsen.  

Tack så mycket för din hjälp! 

 

 

Enkäten 

 

Hej du bäste pedagog! 

 

Jag heter Louise Johnson och jag arbetar på mitt examensarbete. Skulle du som är legitimerad 

pedagog med minst 5 års erfarenhet kunna bistå i del 2 av min undersökning så hade jag varit 

otroligt tacksam! Denna enkät är beräknad att ta mellan 5-10 minuter. Det är 26 frågor att 

besvara, men de går fortare än man tror att besvara dem :) 

 

Uppstår det frågor eller dylikt är det bara att lämna en kommentar eller skicka iväg ett 

meddelande på messenger så ger jag svar så fort jag kan!  

Du får gärna skicka länken vidare till kollegor, ju fler som deltar desto bättre! :) 

 

Tack så mycket för din hjälp! 

 

Länk till enkäten: https://forms.gle/iYXQRHTSuRizYDq56 

 

Informationskravet, samtyckeskravet och konfidalitetskravet stod istället med i början av 

enkätundersökningen. Detta uttrycktes såhär.  

https://forms.gle/iYXQRHTSuRizYDq56
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Denna enkätundersökning berör 5 barnböcker, dessa är Handbok för superhjältar del 1-4 och 

Känner du Pippi Långstrump?. Jag vill veta hur dessa används och hur pedagoger tänker kring 

böckerna bl.a. varför väljs/inte väljs dem? 

Genom deltagande samtycker du till att den information du anger används i undersökningen. 

Ange enbart kommunen du arbetar i, ditt kön och antal år i yrkeslivet och i övrigt utlovas du 

anonymitet.  

 

Notera att även om ditt svar är nej gällande alla böcker önskar jag ändå att du deltar. 
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Bilaga 4 – Enkätfrågor och svar.  

 

Först efterfrågades arbetslivserfarenhet, de fick välja mellan följande alternativ; 5-10 år, 10-

15 år, 15-20 år, 25-35 år eller mer än 35 års erfarenhet. Härnäst ombeds de kryssa i om de är 

av kvinnlig kön, manligt kön eller annat. Efter detta får de fylla i vilken kommun de arbetar i, 

vilken årskurs de arbetar i för tillfället och sedan följer frågor om litteraturen.  

 

Enkäten kategoriserades efter bok, först en rad frågor om Handbok för superhjältar del 1, 

sedan del 2 och så vidare.  

Följande fyra frågor och svarsalternativ ställdes per bok: 

 

Har du eller planerar du på att använda Handbok för Superhjältar del 1 i din undervisning? 

Ja 

Nej 

 

Om du svarade ja på tidigare fråga, varför har du valt denna bok. Du kan markera flera alternativ. 

Den ligger högt på topplistor 

Jag har hört från föräldrar/kollegor att den ska vara bra 

Jag vill använda den på grund av de värderingar den förmedlar 

Barnboksbibliotekarien rekommenderade den 

Barnen ville läsa den 

Annat:  

 

Om du svarade nej, varför vill du inte använda denna bok? Du kan markera flera alternativ. 

Jag tycker den är överskattad och/eller dålig. 

Mina elever tycker inte om den 

Jag tycker inte skolan ska uppmärksamma de värderingar boken förmedlar 

Föräldrar/Kollegor/Rektor blev arga när vi hade avsikt att använda den i undervisningen 

Vi har ingen tillgång till den. 

Annat:  

 

Hur har du till avsikt att använda Handbok för superhjältar, del 1 i din undervisning? Du kan markera 

flera alternativ 

Boksamtal 

Högläsning 

Lästräning 

Annat:  

 



49 
 

Efter denna del vad det frågor gällande all ovanstående litteratur och en fråga gällande 

litteratur i allmänhet. Totalt hade denna del sex frågor om litteraturens utvalda böcker och en 

fråga om litteratur i allmänhet.  

 

Enkäten innehåller några kryssnätsfrågor, dessa är svåra att förklara via text och därför visas 

skärmbilder av enkätens förhandsvisning. 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

Utöver dessa kryssnätsfrågor ska pedagogerna också svara på följande frågor:  

 

I din erfarenhet, har du märkt av om elevernas identitetsutveckling, deras värderingar eller om de på 

något annat sätt påverkats av ovanstående litteratur? * 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

Om ja, vilken/vilka böcker? 

Handbok för superhjältar del 1: Handboken 

Handbok för superhjältar del 2: Röda masken 

Handbok för superhjältar del 3: Ensam 

Handbok för superhjältar del 4: Vargen kommer 

Känner du Pippi Långstrump? 
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Hur tycker du att har de påverkat i så fall? 

(Till denna fråga finns inga alternativ utan ett långtexts svar som de får fylla i själva).  

 

Om du bara fick välja en av dessa böcker att använda i din framtida undervisning, vilken skulle de 

vara?  

Handbok för superhjältar del 1: Handboken 

Handbok för superhjältar del 2: Röda masken 

Handbok för superhjältar del 3: Ensam 

Handbok för superhjältar del 4: Vargen kommer 

Känner du Pippi Långstrump? 

 

Har du något att tillägga kring denna undersökning som du anser kan vara av vikt inför resultatet? 

(Till denna fråga finns inga alternativ utan ett långtexts svar som de får fylla i själva).  

 

 

 

Genom denna länk kan du ta del av alla svar från undersökningen:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WLEO1rev3ja9PxkiHib1t4sFCeVS_yhJpbbCacC9K

UU/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WLEO1rev3ja9PxkiHib1t4sFCeVS_yhJpbbCacC9KUU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WLEO1rev3ja9PxkiHib1t4sFCeVS_yhJpbbCacC9KUU/edit?usp=sharing

