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1  Sammanfattning  
Syftet  med  denna  studie  var  att  ta  reda  på  hur  könsroller  framställs  i  tre  valda  
böcker.  Böckerna  är  skönlitteratur  för  barn  och  är  utgivna  åren  1997,  2007  och  
2017.  Jag  ville  se  om  det  fanns  tydliga  mönster  i  böckerna,  om  böckerna  
speglade  någon  tydlig  bild  av  hur  de  olika  könen  framställs  och  om  det  har  
blivit  någon  förändring  kring  könsrollerna  beroende  på  vilket  år  boken  
släpptes.  
  
Jag  använde  mig  utav  feministisk  litteraturteori  och  genusteori  som  teoretisk  
utgångspunkt  för  att  kunna  hålla  mig  till  syftet  och  analysera  texterna  utifrån  
mina  frågor.  Från  dessa  teorier  användes  olika  begrepp  som  var  viktiga,    som  
exempelvis  genus,  könsroller,  stereotyp,  norm,  kön  och  feminism.  
  
Böckerna  analyserades  kritiskt  och  utifrån  Helena  Josefsons  kriterier  om  vad  
som  räknas  som  stereotypiska  drag  och  normer  för  de  olika  könen.  Urvalet  av  
böcker  valdes  utav  mig  men  från  ett  stadsbibliotek  för  att  vara  säker  på  att  
dessa  böcker  är  böcker  som  barn  kan  få  tillgång  till.    
  
Resultatet  av  studien  visade  att  de  tre  valda  böckerna  i  överlag  skildrar  
traditionella  bilder  av  könsroller.  Det  hade  inget  större  betydelse  om  vilket  år  
boken  var  utgiven.  Det  fanns  även  exempel  där  den  traditionella  bilden  av  
könsrollerna  bröts,  både  i  de  nyare  och  äldre  böckerna.    
  

1.1  Nyckelord:  
Barnlitteratur,  genus,  kön  
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2  Inledning  
Jämställdhet  är  ett  ämne  som  ständigt  diskuteras  i  media  och  i  övriga  världen.  
Det  diskuteras  bland  annat  om  kvinnor  och  män  har  lika  lön,  blir  kvinnor  och  
män  behandlade  på  olika  sätt  på  grund  av  sitt  kön  och  om  hur  barn  blir  
uppfostrade  beroende  på  kön.  Det  finns  mängder  av  undersökningar  på  hur  
många  högt  uppsatta  kvinnor  det  finns  på  företag  i  Sverige,  på  hur  stora  delar  
av  varje  kön  som  jobbar  inom  en  viss  sektor  eller  sitter  i  riksdagen.  Det  finns  
även  diskussion  om  hur  samhället  målar  upp  de  olika  könen,  till  exempel  
vilka  leksaker  och  hobbys  som  ska  passa  för  respektive  kön  och  hur  det  
påverkar  de  som  växer  upp  i  det  här.  Detta  tas  även  med  i  barnlitteraturen  och  
kan  påverka  barn  på  hur  de  ser  att  samhället  ska  vara.  Beskriver  böckerna  
samhället  på  ett  visst  sätt  så  kan  det  innebära  för  många  barn  att  det  ger  en  
bild  av  hur  saker  ”ska”  vara.  Jämställdheten  bygger  även  på  genus  och  hur  de  
olika  könen  skildras  och  hur  de  olika  könen  är  socialt  konstruerade.    
  
Att  barn  läser  är  ingen  nyhet,  de  får  lära  sig  det  i  skolan  och  matas  med  åsikter  
om  varför  de  ska  läsa.  Då  får  man  inte  glömma  vad  de  läser  och  innehållet  i  
deras  böcker.  Att  växa  upp  i  dagens  samhälle  innebär  även  att  bli  ständigt  
påmind  om  hur  man  ska  se  ut,  vad  man  ska  ha  på  sig,  hur  man  ska  sminka  sig  
och  hur  man  ska  träna  för  att  passa  in.  Därför  finns  det  tydliga  könsroller  
idag.  Även  om  det  är  en  självklarhet  att  kvinnor  ska  jobba  och  gå  i  skolan  så  är  
det  inte  självklart  att  kvinnan  kan  spela  fotboll  och  anamma  ett  typiskt  
manligt  beteende.  Inte  heller  är  det  självklart  att  en  man  kan  prata  om  känslor  
och  sminka  sig.  Därför  ser  jag  det  som  en  viktig  del  att  ta  reda  på  hur  
genusaspekten  ser  ut  i  den  litteratur  som  vi  vuxna  ger  barnen  och  säger  åt  
dem  att  läsa.    
  
Jag  har  valt  att  gå  in  i  genusforskningen  för  att  jag  finner  detta  ämne  väldigt  
intressant.  Eftersom  denna  diskussion  är  så  pass  stor  så  väljer  jag  att  analysera  
barnlitteratur  för  att  se  hur  karaktärerna  i  barnböcker  framställs  beroende  på  
kön,  jag  ska  alltså  genomföra  en  genusanalys  på  ett  antal  barnböcker.  Om  nu  
barn  blir  påverkade  av  att  läsa  och  höra  så  tror  jag  det  är  en  viktigt  att  se  hur  
de  framställs  i  böcker  som  de  ska  läsa.  Jag  är  inte  särskilt  intresserad  utav  
något  kön  utan  jag  tror  att  båda  könen  i  så  fall  blir  påverkad  av  båda  könens  
framställning.  Jag  kommer  att  analysera  böckerna  Super-‐‑Charlie  och  
skurksystern  av  Camilla  Läckberg  som  handlar  om  Charlie  som  får  en  ny  syster  
med  superkrafter  likt  honom.  Pappan  som  rymde  hemifrån  av  Barbara  Voors  
som  handlar  om  Frida  och  hennes  pappa  som  jobbar  så  mycket  att  hand  blir  
osynlig.  Tredje  och  sista  boken  är  Andrejs  längtan  av  Barbro  Lindgren  som  
handlar  om  Andrej  vars  mamma  lämnar  honom  och  han  vill  hitta  tillbaka  till  
henne.    
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Begreppet  genus  är  ett  stort  begrepp  och  genomsyrar  min  uppsats.  För  att  göra  
det  tydligt  så  väljer  jag  att  definiera  begreppet  genus  efter  
Nationalencyklopedins  (2017)  beskrivning:  

  

”Genus  är  ett  begrepp  inom  humanistisk  och  samhällsvetenskaplig  
forskning  och  teoribildning  som  används  för  att  förstå  och  urskilja  de  
föreställningar,  idéer  och  handlingar  som  sammantagna  formar  
människors  sociala  kön.”    

  
Genus  är  alltså  ett  begrepp  för  att  kunna  beskriva  det  sociala  könet  och  man  
kan  prata  om  ”manligt”  och  ”kvinnligt”  istället  för  ”man”  och  ”kvinna”,  som  
mer  ingår  inom  det  medicinska  begreppet  kön.  Genus  kan  även  användas  för  
att  analysera  och  förklara  strukturer  som  upprätthåller  kategorierna  man  och  
kvinna.  

  
Jag  valde  genus  och  barnlitteratur  för  att  det  är  ett  intresse  hos  mig  men  det  
har  även  varit  återkommande  viktiga  inslag  under  min  lärarutbildning.  Jag  
har  lagt  störst  fokus  på  begreppen  genus  och  barnlitteratur  när  jag  har  gjort  
sökningar  inför  denna  uppsats.  Jag  har  även  sökt  en  del  på  samma  ord  fast  på  
engelska  gender  och  children’s  literature.  För  att  hitta  tidigare  forskningsartiklar  
fick  jag  mest  träffar  när  jag  sökte  på  engelska.  Jag  har  sökt  i  ERIC,  Primo  och  
Libris  för  att  hitta  forskning  som  stödjer  mitt  arbete.  Orden  har  jag  sökt  på  
separat  eller  tillsammans  men  för  att  hitta  den  mest  relevanta  forskningen  för  
mig  så  fick  jag  bäst  resultat  när  jag  sökte  på  orden  tillsammans.  Jag  har  även  
tagit  del  utav  andra  uppsatser  som  handlar  om  likande  ämnen  för  att  hitta  
relevanta  avhandlingar  eller  böcker  om  handlar  om  genus.  
  
Jag  kommer  att  använda  mig  utav  ett  antal  återkommande  begrepp  som  jag  
finner  viktiga  för  denna  studie.  Jag  väljer  att  förklara  de  flesta  här  nedan  
utifrån  Nationalencyklopedins  beskrivningar  för  att  det  ska  vara  tydligt  vad  
jag  menar  med  ett  visst  begrepp.      
  
Första  ordet  är  Barnböcker/  barnlitteratur.  Detta  ord  väljer  jag  att  själv  definiera  
då  det  handlar  om  de  böcker  jag  kommer  att  arbete  med.  Jag  definierar  
barnböcker  eller  barnlitteratur  som  litteratur  som  är  riktad  mot  barn  i  åldrarna  
6  –  12,  även  om  fokus  på  de  böcker  jag  använder  mig  utav  håller  sig  till  
åldrarna  3  –  9.  Det  andra  begreppet  är  feminism  som  innebär  en  social  rörelse  
för  jämställdhet  (Nationalencyklopedin  2017).  Det  tredje  begreppen  är  
stereotyp  som  innebär  en  inre  bild  av  en  tänkt  eller  faktiskt  grupp  och  dess  
medlemmar,  ofta  i  form  av  förenklade  föreställningar  av  medlemmarnas  
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egenskaper  (Nationalencyklopedin  2017).  Det  fjärde  begreppet  är  norm.  Norm  
är  det  ideal  som  en  person  förväntas  anpassa  sig  till  och  anger  vad  som  anses  
vara  normalt  (Nationalencyklopedin  2017).  Det  femte  begreppet  är  kön  som  är  
ett  ord  man  använder  för  att  skilja  på  individer  av  djur,  växter  och  andra  
organismer  beroende  på  vilken  sorts  könsceller  de  har  (Nationalencyklopedin  
2017).  Som  en  följd  på  begreppet  kön  väljer  jag  även  att  ta  upp  begreppet  
könsroll.  Könsroll  är  en  sammanfattande  term  för  socialt  och  kulturellt  
betingade  skillnader  mellan  könen  vad  som  avser  beteende,  värderingar,  
normer,  föreställningar,  resurser,  makt  och  prestige  (Nationalencyklopedin  
2017).  
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3  Syfte  och  frågeställning  
I  detta  avsnitt  kommer  jag  gå  igenom  syftet  med  min  uppsats  samt  gå  igenom  
vilka  frågeställningar  jag  har  vart  att  utgå  ifrån.    

3.1  Syfte  
Syftet  med  min  uppsats  är  att  ta  reda  på  hur  genus  och  könsroller  framställs  i  
tre  stycken  barnböcker  utgivna  året  1997,  2007  och  2017.  Genom  att  se  mönster  
så  kan  jag  även  ta  reda  på  vilken  syn  på  kön  som  böckerna  förmedlar.  Jag  
kommer  att  analysera  de  olika  karaktärerna  i  böckerna  utifrån  vissa  kriterier  
utvecklade  av  Helena  Josefson  (presenterade  längre  ner).  Jag  kommer  att  kolla  
på  hur  karaktärerna  i  böckerna  skildras.  Även  om  det  är  barnlitteratur  jag  
kommer  att  analysera  så  anser  jag  ändå  att  det  är  viktigt  att  jag  tar  upp  de  
vuxna  karaktärerna  för  att  de  ändå  är  en  del  utav  boken  och  kan  ge  en  bild  av  
hur  vuxna  förväntas  vara,  då  även  hur  barnen  förväntas  vara  när  de  växer  
upp.  Dessa  böcker  kommer  även  att  få  representera  och  skildra  årtalens  
genustänk  och  lägga  en  grund  för  synen  på  genus  under  de  utgivna  böckernas  
årtal.    

  

3.2  Frågeställningar  
  

-‐‑     Hur  framställs  de  kvinnliga  respektive  manliga  karaktärerna  i  
litteraturen?  

-‐‑   På  vilket  sätt  är  de  stereotypiska  och  hur  har  det  förändrats  i  tiden?  
  
Jag  vill  alltså  ta  reda  på  hur  de  kvinnliga  och  manliga  karaktärerna  framställs  i  
litteraturen.  Om  de  är  stereotypa  vill  jag  ta  reda  på  hur  de  är  stereotypa.  I  och  
med  att  jag  har  valt  böcker  utgivna  under  olika  årtal  vill  jag  även  veta  om  det  
har  skett  någon  förändring  inom  litteraturen  under  dessa  år,  men  tanke  på  att  
diskussionen  kring  genus  har  blivit  större  och  mer  omdiskuterad.    

  

  
     



7  
  

4  Bakgrund  
I  detta  avsnitt  kommer  jag  att  diskutera  tidigare  forskning,  teoretiskt  
perspektiv  och  begrepp.  Tidigare  forskning  tar  jag  upp  för  att  ge  en  grund  på  
vad  som  tidigare  finns  sagt  i  området  så  det  blir  tydligt  vad  jag  utgår  ifrån.  
Teoretiskt  perspektiv  tar  jag  upp  för  att  visa  vilken  teori  jag  har  utgått  ifrån  
när  jag  har  gjort  min  analys.    
  
Jag  har  valt  att  göra  en  genusanalys  på  ett  antal  barnböcker  då  det  finns  
många  åsikter  om  genus,  det  sociala  könet,  som  ett  konstruerat  kön,  bland  
allmänheten  samt  även  bland  forskare  som  är  insatta  i  ämnet.  Den  allmänna  
synen  på  läsning  är  att  det  är  bra  om  pojkar  och  flickor  får  läsa  böcker  där  
karaktärerna  skildras  olika  och  det  är  det  vi  får  höra  på  lärarutbildningen.  
Lars  Brink,  litteraturforskare,  avviker  från  den  allmänna  uppfattningen  och  
menar  att  lärare  som  försöker  få  pojkar  att  läsa  böcker  om  relationer  och  
känslor  gör  att  de  slutar  läsa,  de  behöver  få  läsa  traditionella  pojkböcker  för  
att  bygga  upp  sin  könsidentitet  (Nättidningen  Alba  2007).  Kåreland  och  
Lindh-‐‑Munther  (2005:  151)  menar  däremot  att  även  om  det  finns  böcker  där  
pojkar  visar  känslor  så  finns  det  även  böcker  som  visar  äventyrliga  flickor  
men  dessa  är  undantag  och  litteraturen  i  skolan  måste  ses  i  ett  större  
sammanhang  som  påverkar  elevernas  upplevelser  och  tolkningar  både  i  och  
utanför  skolan.  Alltså  menar  Kåreland  och  Lindh-‐‑Munter  att  det  finns  böcker  
som  går  emot  normen  över  hur  genus  konstrueras  i  litteraturen  men  inte  
särskilt  många  och  därför  är  det  sällan  barn  läser  böcker  dessa  böcker.  Hon  
menar  alltså  att  i  överlag  så  läser  barn  böcker  som  innehåller  stereotypiska  
bilder  av  de  olika  könen  och  därför  kan  det  vara  bra  att  göra  ändringar  ibland.  
Till  skillnad  från  Brink  som  då  menar  att  det  är  bra  att  läsa  böcker  som  ska  
tillhöra  ett  visst  kön  och  det  inte  behövs  böcker  som  är  överskridande  inom  
genus.    
  
Det  finns  alltså  delade  meningar  kring  hur  genus  ska  framställas  och  
användas  i  barnlitteraturen.  Även  om  detta  bara  var  två  sidor  från  två  olika  
forskare  så  vet  jag  att  diskussionen  är  stor  i  samhället  och  det  gör  mig  mer  
intresserad  över  hur  det  ser  ut  i  barnlitteraturen  som  barnen  tar  del  av.  
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4.1  Teoretiskt  perspektiv    
4.1.1  Feministisk  litteraturteori  
Den  feministiska  litteraturteorin  började  ta  form  cirka  1970,  men  den  första  
feministiska  vågen  gällde  mellan  1830  –  1920.  Då  handlade  det  i  största  del  om  
framåtsträvande  och  radikala  sociala  visioner  med  kvinnor  som  kämpade  för  
sina  rättigheter,  däribland  röstning.  Från  1960  till  pågående  har  feminismen  
fått  en  andra  sving  som  istället  handlar  mycket  mer  om  könsroller,  patriarkat  
och  grundläggande  orättvisa  strukturer  i  samhället.  En  viktigt  uppgift  för  
feministisk  litteraturteori  är  att  utifrån  ett  feministiskt  perspektiv  kommentera  
den  mansdominerande  litteraturhistorien.  Ett  sätt  att  göra  det  är  att  genom  
utgå  ifrån  feminismen  granska  och  analysera  litterära  verk  som  är  skrivna  av  
män  och  på  så  vis  avslöja  dess  maskulina  perspektiv  på  världen.  Det  menas  då  
att  man  kritiserar  litteratur  som  heligförklarad  och  som  är  skriven  av  män  och  
avslöjar  den  manscentriska  perspektiv  som  annars  ska  vara  givet  neutral.  Ett  
annat  sätt  att  ge  litteraturen  en  feministisk  syn  är  att  ta  upp  den  skivande  
kvinnans  villkor.  Men  den  feministiska  litteraturteorin  ska  inte  ses  som  en  
motsats  mot  det  manliga  eller  något  manshatande  utan  ska  ses  som  något  som  
står  bortom  det  och  vill  ha  en  jämställdhet.  (Tenngart  2010:113  –  122)    
  
4.1.2  Genusteori  
Tidigare  nämndes  att  feminismen  fick  ett  andra  uppsving  som  fortfarande  
pågår.  Vissa  menar  att  den  kom  en  tredje  feministisk  våg  runt  1990-‐‑talet  som  
var  början  på  genusteorin.  Det  är  inte  alltid  självklart  att  kalla  genusteorin  för  
feministisk  då  genusteoretiska  frågor  inte  alltid  bara  handlar  om  kvinnors  
villkor.  Men  genusteorin  har  utgångspunkt  i  feminismen.  (Tenngart  2010:  113)  
  
Genusteorin  sägs  av  vissa  att  vara  den  sista  och  tredje  utvecklingen  av  
feminism  och  då  ligger  fokus  inte  längre  på  könsskillnaderna  och  istället  
ligger  fokus  på  att  ifrågasätta  föreställningen  av  ett  stabilt  genus.  Man  kan  
även  fråga  sig  som  det  finns  ett  behov  av  att  ens  tala  om  manliga  eller  
kvinnliga  identiteter.  (Tenngart  2010:122)  
  
Tenngart  (2010:  123)  tar  upp  Judith  Butler  som  en  viktig  del  av  genusteorin.  
Enligt  Tenngart  menar  Butler  att  vad  som  är  manligt  eller  kvinnligt  bara  är  
kulturella  och  diskursiva  konstruktioner  som  inte  har  något  med  anatomin  för  
könen  att  göra.  En  person  som  är  anatomiskt  maskulin  kan  bete  sig  enligt  ett  
kvinnligt  mönster  och  då  kan  man  fråga  sig  om  det  är  en  man  eller  kvinna.  
Butlers  ifrågasättningar  har  gjort  så  att  man  även  ifrågasätter  de  manliga  
identiteterna  och  skapat  grunden  för  genusteorin.  Genusteorin  innebär  då  att  
studera  hur  litteraturen  påverkar  den  kultur  som  delar  mänskligheten  i  två  
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genuskategorier  och  om  litteraturen  kan  hjälpa  till  att  skapa  nya  
genuskonstruktioner.  (Tenngart  2010:  123)    
  
Dessa  teorier  är  viktiga  för  mig  då  jag  ifrågasätter  hur  kvinnor  och  män  
presenteras  och  framställs  inom  litteraturen.  Jag  valde  både  feministisk  
litteraturteori  och  genusteori  eftersom  de  bygger  på  varandra.  Jag  vill  även  
undersöka  om  böckerna  är  jämställda  och  de  båda  teorierna  bygger  på  
jämställdhet,  därför  passar  de  min  studie  bra.  Jag  kommer  att  se  kritiskt  på  
den  berörda  litteraturen  utifrån  ett  genusperspektiv  och  dessa  teorier  hjälper  
mig  att  se  vad  det  är  jag  ska  titta  efter.  
  

4.2  Tidigare  forskning    
Att  diskutera  barnböcker  och  hur  deras  författare  framställer  de  olika  könen  
har  länge  varit  ett  hett  ämne.  Inte  minst  sedan  barnboken  Kivi  och  Monsterhund  
av  Jesper  Lundqvist  släpptes,  där  hen  används  som  personligt  pronomen.  Men  
både  innan  och  efter  att  boken  utgavs  så  har  analyser  och  undersökningar  
gjorts  för  att  kunna  se  om  det  har  skett  några  förändringar  i  barnlitteraturen.  
Olika  forskare  har  kommit  fram  till  olika  saker.  En  sak  verkar  de  dock  ha  
gemensamt:  att  saker  har  förändrats  inom  barnlitteraturen.  Pojkar  har  tidigare  
ofta  haft  rollen  som  de  starka  ”hjältarna”  i  barnlitteratur  men  nu  får  pojkarna  
konkurrens  av  flickorna.  Flickorna  har  börjat  figurera  i  typiska  pojkdomän.  
Tidigare  har  det  dock  varit  pojkflickor  som  har  varit  en  del  av  pojkkulturens  
regler  men  allt  eftersom  så  kan  även  flickiga  flickor  anamma  det  som  tidigare  
varit  pojkigt,  t.ex.  Pija  Lindenbaums  Gittan  och  gråvargarna  (2000)  (Öhrn  
2008:44).  Enligt  Öhrn  (2008)  så  finns  det  ett  litterärt  pojkland  som  figurerar  i  
barnlitteraturen  där  det  bestäms  om  hur  pojkar  ska  vara.  Denna  fiktiva  plats  
håller  på  att  förändras  då  det  är  alltmer  flickor  som  får  huvudrollen  i  
barnböcker  som  innehåller  en  handling  som  tidigare  skulle  varit  anpassad  för  
pojkar.    
  
I  Diekman  och  Murnens  (2004:  382)  analys  så  kom  de  fram  till  att  många  
barnboksförfattare  har  lyckats  visa  att  flickor  kan  vara  självständiga,  bedriva  
läkarvård  och  ta  hand  om  bilen  så  är  det  väldigt  få  böcker  där  författarna  har  
visat  att  pojkarna  kan  vara  omtänksamma,  laga  mat  och  ta  hand  om  barn.  De  
menar  även  att  det  är  oroande  att  vissa  aspekter  för  traditionella  könsnormer  
och  stereotyper  överförs  i  böcker  som  ska  vara  icke  sexistiska,  för  att  om  det  är  
meningen  att  ge  barn  en  bild  av  att  de  kan  göra  vad  de  vill  så  behöver  det  
finnas  böcker  som  visar  det  för  alla  kön  (Diekman  &  Murnen  2004:  382).  Även  
Bienvenue  Bray  (2015:  173)  håller  med  om  att  det  är  lättare  att  hitta  en  
äventyrlig  tjej  än  en  pojke  som  är  känslosam  och  har  feminina  attribut.  Dock  
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behöver  det  inte  betyda  att  det  hämmar  pojkarnas  chans  att  vara  som  flickor  
annars  är  i  böcker,  utan  att  det  ska  tas  upp  till  diskussion.  Böcker  skrivna  om  
tjejer  som  är  typiskt  pojkiga  kan  leda  vägen  för  hur  det  skulle  kunna  skrivas  
motsvarande  böcker  för  pojkar.  Böcker  om  äventyrliga  flickor  ska  inte  
behövas  tryckas  ned  utan  de  kan  även  ge  fokus  på  hur  en  karaktär  kan  vara  
oberoende  av  könet  (Bienvenue  Bray  2015:  173).  Att  ompröva  de  olika  
könsrollerna  kan  bidra  till  att  vi  kan  se  människor  utifrån  deras  handlingar  
istället  för  utifrån  deras  kön  och  vilken  typ  av  kön  som  ”borde”  genomföra  en  
viss  handling.  Bienevenue  Bray  (2015)  lägger  också  fokus  på  att  barn  ska  läsa  
litteratur  som  inte  är  stereotypisk  och  sexistiskt.  Hon  väljer  istället  att  lägga  
fokus  på  vem  det  är  som  tar  hand  om  maten.  Det  är  en  väldigt  typisk  handling  
som  ofta  utförs  av  kvinnorna  eller  flickorna  i  böckerna  men  det  vi  inte  fått  
veta  i  hennes  analys  är  hur  dessa  manliga  karaktärer  för  sig  
utanför  ”matdelningen”.  Kanske  uppfyller  de  kriterier  kring  matdelning  men  
det  behöver  inte  ha  någon  betydelse  om  karaktärerna  annars  är  sexistiska  och  
stereotypiska.  I  intervjuer  gjorda  av  Paterson  (2014:  486)  om  hur  barn  ser  på  
sagoböcker  och  hur  de  ser  på  genusbeskrivningarna  i  barnböcker,  så  kom  hon  
fram  till  att  barnen  ofta  ville  diskutera  det  som  de  kände  sig  bekväma  med  
och  hade  kunskap  om.  Det  visar  då  att  barns  förståelse  av  genus  är  beroende  
på  hur  världen  ser  ut  runt  omkring  dem.  I  Österlunds  analys  (2013:182)  av  
bilderböcker  så  kommer  hon  fram  till  att  samtidens  bilderboksförfattare  är  
driven  av  en  experimentlust  som  inte  funnits  tidigare.  Även  föräldrarna  till  
dagens  barn  är  mer  medvetna  om  genus  och  de  vill  ha  mer  böcker  som  tar  
upp  detta  ämne  samt  att  detta  ämne  har  fått  en  större  plats  i  media  och  
engagerar  även  de  som  inte  läser  böckerna  (Österlund  2013:  182).    
  
Om  flickor  i  böcker  kan  bidra  till  en  sådan  diskussion  och  ses  som  en  symbol  
för  feminism  och  femininet  så  finns  det  möjligheten  att  läsaren  kan  se  
läsningen  som  något  experimenterande  och  nytt  (Österlund  2013:  183).  
Andrae  (2001:  243)  skriver  i  sin  avhandling  om  böcker  utgivna  av  förlaget  B.  
Wahlström  under  åren  1914  –  1944  att  det  under  denna  tid  var  väldigt  vanligt  
att  karaktärernas  vuxenliv  ska  utgå  ifrån  den  borgerliga  familjen.  Flickorna  får  
lära  sig  hur  de  ska  leva  som  kvinna  och  ta  hänsyn  till  andras  behov,  t.ex.  
make,  föräldrar  och  barn.  Pojkarna  blir  uppfostrade  att  bli  ”en  riktig  karl”  där  
han  ska  kunna  försörja  sin  familj  medan  kvinnan  tar  hand  om  familjen.    
  
Min  studie  kommer  att  undersöka  om  det  finns  tydliga  könsroller  i  
barnlitteraturen  och  vilka  attribut  som  finns  i  böckerna.  Även  om  min  studie  
kanske  inte  kommer  få  samma  svar  som  dessa  studier  har  fått  så  kommer  min  
studie  att  ha  ungefär  samma  ändamål  och  kan  bygga  på  denna  tidigare  
forskning.  Det  handlar  alltså  om  att  ta  reda  på  hur  manligt  och  kvinnligt  
framställs  i  barnlitteraturen.  Denna  forskning  lägger  dock  en  bra  grund  för  



11  
  

vad  jag  kan  anmärka  på  i  min  studie,  t.ex.  vem  som  tar  hand  om  maten  och  
hur  det  kan  bidra  till  en  syn  på  vem  som  betraktas  som  ”kvinnlig”.  Jag  vill  
även  att  min  forskning  ska  kunna  bygga  vidare  på  denna  tidigare  forskning  
även  om  jag  får  fram  svar  som  inte  stämmer  överens  med  denna  tidigare  
forskning.  Att  min  forskning  antingen  ger  ytterligare  en  studie  som  påvisar  att  
könsroller  och  stereotyper  finns  i  barnlitteraturen  eller  att  min  studie  visar  det  
motsatta.  Min  studie  handlar  om  att  analysera  allmänna  böcker  som  barnen  
har  tillgång  till  och  ställa  olika  författare  från  olika  årtal  mot  varandra  för  att  
se  om  hur  manligt  och  kvinnligt  framställs  samt  om  det  har  blivit  någon  
förändring  under  årens  gång.  Min  forskning  kommer  att  bygga  vidare  på  den  
tidigare  forskningen  genom  att  jag  kommer  att  studera  genus  i  
barnlitteraturen,  men  även  om  eller  hur  den  har  förändrats  genom  åren.  
Skulle  min  studie  visa  att  det  är  väldigt  stereotypiska  karaktärer  så  bygger  
den  vidare  på  vad  tidigare  forskning  kommit  fram  till  och  kan  bidra  till  att  det  
uppmärksammas  ännu  mer.  
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5  Metod  och  material    
I  detta  kapitel  kommer  jag  att  gå  igenom  hur  jag  valde  vilken  litteratur,  den  
valda  barnlitteraturen  samt  hur  jag  kommer  att  analysera  böckerna.  

5.1  Urval    
Jag  har  valt  tre  stycken  barnböcker  att  analysera.  Jag  har  valt  böcker  från  
varsitt  årtionde.  Första  boken  är  utgiven  år  1997,  nästa  bok  är  utgiven  år  2007  
och  den  sista  är  utgiven  år  2017.  Valet  av  författare  och  bok  är  inte  
nödvändigtvis  något  som  jag  aktivt  valt  utan  de  är  valda  från  en  lista  hos  
Sundsvalls  bibliotek  över  böcker  som  är  utgivna  dessa  valda  år.  Anledningen  
till  att  jag  valde  från  en  lista  från  ett  bibliotek  är  för  att  jag  då  vet  att  dessa  
böcker  är  möjliga  för  allmänheten  att  ta  del  av  och  således  kan  påverka  många  
barn.  Även  om  det  inte  finns  någon  statistik  för  antal  gånger  dessa  böcker  
blivit  lånade  så  finns  de  tillgängliga  för  alla  barn  att  ta  del  av  och  då  kan  de  
också  vara  med  i  den  värld  av  all  litteratur  som  påverkar  barnen  i  sin  läsning  
och  i  verkligheten.  Anledningen  till  varför  jag  valde  böcker  som  har  10  år  
mellan  varandra  var  för  att  det  kanske  kan  ge  mig  någon  syn  på  om  
barnlitteraturen  har  förändrats  genom  åren.  Genusdebatten  har  blivit  alltmer  
aktualiserad  och  det  är  allt  oftare  diskussioner  kring  könsroller  och  genus  tas  
upp  i  bland  annat  sociala  medier  och  politiken.  Jag  valde  just  dessa  böcker  
eftersom  de  var  utgivna  de  år  jag  hade  valt  men  även  för  att  jag  ansåg  att  
dessa  böcker  gjorde  sig  bra  för  en  genusanalys.  De  innehåller  alla  karaktärer  i  
blandade  åldrar  och  karaktärer  med  olika  kön,  vilket  lägger  en  bra  grund  för  
att  kunna  göra  en  utförlig  genusanalys.    
  
De  böcker  jag  ska  analysera  är:  

1.   Andrejs  Längtan  av  Barbro  Lindgren  och  Eva  Eriksson  (1997)    
2.   Pappan  som  rymde  hemifrån  av  Barbara  Voors  (2007)  
3.   Super-‐‑Charlie  och  skurksystern  av  Camilla  Läckberg  och  Millis  Sarri  

(2017)  
  
Anledningen  till  varför  jag  valde  just  tre  stycken  böcker  handlar  om  att  jag  
ansåg  det  vara  ett  bra  antal  för  att  kunna  göra  en  genomgående  analys  mot  
böckerna  och  kunna  ställa  dem  mot  varandra.  Det  ger  också  en  bredare  syn  på  
genus  än  bara  två  stycken  böcker.  En  tredje  part  kan  bidra  till  en  majoritet  på  
vissa  synpunkter  samt  att  det  kan  komma  med  helt  andra  synpunkter.  Att  
välja  just  tre  böcker  handlar  även  om  kvantitet.  Dessa  tre  böcker  är  valda  för  
att  se  ett  större  antal  böcker  skulle  göra  analysen  så  pass  stor  att  det  skulle  
kunna  bli  svårare  att  ge  böckerna  en  rättvis  analys  som  visar  de  viktigaste  
delarna  i  boken.  Ett  färre  antal  böcker  skulle  kunna  göra  analysen  för  vek  då  
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det  inte  visas  tillräckligt  med  olika  karaktärer  för  att  få  en  bild  över  
könsrollerna  och  genus  samt  hur  de  framställs.  Min  urvalsmetod  blir  även  
prövande  för  att  se  om  det  går  att  få  ett  rättvist  resultat  av  detta  urval.    

5.2  Presentation  av  böcker  
  Den  den  första  boken  Andrejs  Längtan  är  en  bilderbok  och  är  avsedda  för  
åldrarna  3  –  6  år.  Visserligen  innehåller  boken  bilder  men  det  är  även  en  del  
text,  så  textmässigt  skulle  jag  placera  den  för  6  –  7åringar.  Boken  handlar  om  
Andrej  som  blir  lämnad  av  hans  mamma.  Han  vet  inte  vart  hans  mamma  tagit  
vägen  utan  blir  istället  omhändertagen  av  två  kvinnor  som  slänger  in  honom  i  
ett  hus  tillsammans  med  andra  barn.  När  det  är  dags  att  sova  blir  Andrej  
ledsen  och  möter  då  lilla  Vova  som  kommer  för  att  trösta  honom.  De  
bestämmer  sig  sedan  för  att  ge  sig  ut  på  gatorna  för  att  hitta  Andrejs  mamma.  
De  möter  olika  personer  och  kommer  varandra  nära.  Till  slut  hittar  de  Andrejs  
mamma  och  Vova  som  inte  har  någon  mamma  får  bo  tillsammans  med  dem.    
  
Den  andra  boken  heter  Pappan  som  rymde  hemifrån  och  är  avsedd  för  åldrarna  6  
–  9.  Boken  innehåller  en  del  bilder,  ungefär  en  på  varje  uppslag  och  texten  är  
ganska  enkel.  Boken  handlar  om  Frida  och  Ellen  som  precis  har  fått  
sommarlov  och  tycker  allt  är  väldigt  bra.  Det  enda  problemet  de  har  är  att  
deras  pappa  jobbar  väldigt  mycket,  då  han  har  fått  ett  nytt  superviktigt  jobb.  
De  och  deras  mamma  vill  verkligen  att  deras  pappa  ska  ta  lite  ledigt  men  det  
vill  inte  pappan.  Pappan  jobbar  så  pass  mycket  att  han  till  slut  början  bli  
osynlig.  Barnen  gör  allt  för  att  deras  pappa  ska  sluta  jobba,  bland  annat  snor  
hans  telefon  och  slår  av  den  så  att  han  inte  ska  märka  att  det  ringer.  En  dag  så  
bestämmer  sig  pappan  för  att  rymma  hemifrån  och  lämna  sin  familj  hemma  
för  att  han  tycker  att  han  jobbat  så  pass  mycket  att  han  blev  osynlig.  Familjen  
blir  orolig  och  barnen  bestämmer  sig  för  att  både  efterlysa  sin  pappa  i  tv  samt  
att  åka  ut  med  gokarts  och  leta  efter  honom.  Till  slut  visar  det  sig  att  pappan  
bytt  jobb  till  brevbärare  och  levererat  deras  post  varje  dag  för  att  hålla  ett  öga  
på  dem.  Detta  kommer  Frida  och  Ellen  på  och  pappan  kommer  hem  igen.    

  
Super-‐‑Charlie  och  Skurksystern  är  den  sjunde  boken  om  Charlie  och  helt  
fristående  från  de  tidigare  böckerna.  Boken  beskrivs  som  en  bilderbok  
anpassad  för  åldrarna  3  –  6.  Men  precis  som  Andrejs  längtan,  så  innehåller  
boken  en  del  text  och  textmässigt  skulle  jag  vilja  säga  att  den  passar  6  –  
7åringar.  Boken  handlar  om  Super-‐‑Charlie  och  hans  nyfödda  lillasyster  Polly.  
Charlie  är  aningen  avundsjuk  på  all  uppmärksamhet  Polly  får  samtidigt  som  
han  inser  att  det  är  något  mystiskt  med  henne.  Charlie  har  även  superkrafter  
och  han  märker  att  Polly  också  har  det.  Polly  kan  nämligen  styra  hela  familjen  
så  att  de  tappar  kontrollen  över  allting.  Ingen  i  familjen  tror  på  Charlie  men  



14  
  

han  är  fast  besluten  för  att  stoppa  Polly.  På  Charlies  födelsedagskalas  kommer  
han  på  att  Polly  inte  gillar  pussar  och  därför  kan  pussarna  stoppa  Polly  från  
att  göra  dumma  saker.    
  

5.3  Normer  och  stereotyper  
5.3.1  ”Kvinnliga”  egenskaper/  aktiviteter    
Helena  Josefson  skriver  i  sin  bok  Genus  –  hur  påverkar  det  dig?  att  genus  inte  
handlar  om  vilket  kön  du  har,  utan  om  de  föreställningar,  idéer  och  
handlingar  som  förväntas  av  en  beroende  på  vilket  kön  du  ser  ut  att  tillhöra.  
Att  det  inte  ska  spela  någon  roll  vilket  kön  du  har  i  dagens  samhälle,  utan  att  
du  får  och  kan  göra  precis  som  du  vill  men  det  finns  en  del  som  begränsar  oss  
på  olika  sätt  beroende  på  kön  (Josefson  2005:  5).  Josefson  (2005:  8)  tar  upp  
några  egenskaper/aktiviteter  som  samhället  bestämt  ska  uppfattas  som  
kvinnliga:  
  

Intuition   Fnittra  

Osäker   Noppa  ögonbrynen  

Inkännande   Vara  söt  

Mjuk   Omtänksam  

Gråta   Ha  nagellack  

Ta  hand  om   Visa  känslor  

Trösta   Tvivla  på  sig  själv  

Krama  sin  kompis   Sentimental  

Ha  kjol   Visa  omsorg  

Vara  varm   Empatisk  

Vara  rar   Ha  en  bästis  

Laga  mat   Använda  mascara  

Gilla  blommor   Krav  på  att  vara  snygg  

Pluta  med  läpparna   Prata  problem  
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Dessa  kvinnliga  aktiviteter  och  normer  kan  vara  en  grund  för  vad  man  ska  
titta  på  för  att  upptäcka  könsdiskriminering  och  sexism  och  kan  vara  till  hjälp  
för  mig  när  jag  ska  analysera  barnlitteratur  utifrån  ett  genusperspektiv.    
Josefson  (2005:  31)  menar  dock  att  det  även  finns  en  bild  av  att  kvinnor  ska  ta  
för  sig  mer  av  makten,  vara  stark  och  självständigt  och  studera  för  att  kunna  
få  vilket  jobb  som  helst,  men  på  samma  gång  ska  kvinnan  även  anpassa  sig  till  
vad  mannen  tycker  och  gillar.  Hon  tar  därför  upp  några  normer  för  
kvinnlighet  (Josefson  2005:  31):    

-‐‑   Vara  socialt  kompetent  och  kunna  lösa  konflikter.  
-‐‑   Vara  smidig  och  anpassningsbar.  
-‐‑   Vara  vårdande  och  omhändertagande.    
-‐‑   Kunna  leva  sig  in  i  andra  människors  situationer  och  vara  empatisk.  
-‐‑   Vara  känslosam.  
-‐‑   Vara  vacker,  snygg  och  sexig.  
-‐‑   Vara  mjuk  och  kunna  visa  och  berätta  vad  man  känner.  
-‐‑   Vara  stark  och  självständig  och  kunna  ta  för  sig,  men  inte  för  mycket.  

Även  denna  lista  kan  vara  till  hjälp  för  att  upptäcka  typiska  normer  inom  
barnlitteraturen  och  kopplas  till  genus.  
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5.3.2  ”Manliga”  egenskaper/aktiviteter  
Genus  påverkar  såklart  även  det  manliga  könet,  även  om  det  ofta  kommer  i  
skymundan.  Josefson  (2005:  8)  har  listat  manliga  egenskaper/aktiviteter  som  är  
typiskt  manliga  också,  som  kan  ses  som  en  motpol  för  de  kvinnliga:  
  

Logisk   Ha  slips  

Bra  lokalsinne   Bygga  muskler  

Teknisk   Gilla  spänning  

Principfast   Ha  sex  med  många  

Auktoritär   Tävla  

Krigare   Självständig  

Hävda  din  rätt   Aggressiv  

Dejta  och  betala   Ta  initiativ  

Köra  snabbt   Bära  kniv  

Slåss   Bygga  saker  

Tuff   Ta  för  sig  

Självsäker   Spotta  

Boxas   Rapa  

Praktisk   Vara  en  hjälte  

Påhittig   Aktiv  

Bestämma   Makt  och  status  

  
  
Dock  håller  bilden  av  vad  som  är  manligt  att  förändras  också  då  det  är  
accepterat  för  män  att  bry  sig  om  sitt  utseende  och  prata  samt  visa  känslor.  De  
flesta  anser  däremot  att  det  kanske  är  mer  positivt  för  en  tjej  att  bli  kallad  för  
en  pojkflicka  men  negativt  för  en  kille  att  bli  kallad  flickpojke.  (Josefson  2005:  
26)  
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Josefson  (2005:  26)  tar  även  upp  några  normer  för  manlighet:    
-‐‑   Vara  kontrollerad  och  hålla  masken.  
-‐‑   Klara  sig  själv  och  inte  be  om  hjälp.  
-‐‑   Inte  gråta  och  visa  svaghet,  aldrig  visa  osäkerhet.  
-‐‑   Jobba  hårt  även  om  det  går  ut  över  den  egna  hälsan,  prestera  och  tävla  

och  vara  en  ”vinnare”.  
-‐‑   Vara  beredd  att  offra  sig  för  laget  eller  landet.  
-‐‑   Vara  ”bättre”  än  kvinnor,  ta  hand  om  och  vägleda  ”sin”  kvinna,  kunna  

försörja  sig  själv.  
-‐‑   Alltid  vilja  ha  sex,  ta  initiativ  till  sex  och  inte  värdera  andra  former  av  

närhet  lika  mycket.  
-‐‑   Vara  teknisk  och  rationell  och  känna  sig  ansvarig.    

Det  är  viktigt  att  ta  upp  det  manliga  perspektivet  på  genus  också  då  det  
påverkar  alla  på  olika  sätt.  Skolan  påverkar  eleverna  också  kring  idéer  om  vad  
som  är  kvinnligt  och  manligt.  Det  mesta  beror  på  vad  pedagogerna  har  för  syn  
på  genus  och  hur  de  framställer  det  i  klassrummet  men  det  finns  t.ex.  i  
läroböcker  eller  böcker  som  eleverna  själva  får  välja.  Böcker  kan  ofta  vända  sig  
till  antingen  tjejer  eller  killar  och  det  kan  förstärka  elevernas  uppfattningar  
kring  genus.  (Josefson  2005:  18)  
  
Eva  Gannerud  (2001:  12-‐‑13)  har  också  en  modell  som  hon  beskriver  i  Lärares  liv  
och  arbete  i  ett  genusperspektiv.  Denna  modell  används  för  att  spegla  hur  genus  
och   kön   kommer   till   uttryck   i   vårt   samhälle.   Skönlitteratur   speglar   ofta   ett  
samhälle  och  därför  kan  även  denna  modell  användas  i  min  studie.  Hon  skriver  
om  tre  stycken  nivåer:  
Symbolisk  nivå  –  Finns  det  en  bild  som  förmedlar  hur  kvinnor  och  män  är  och  
bör  vara?  
Strukturell  nivå  –  Hur  är  olika  sociala  aktiviteter  och  ekonomiska  förhållanden  
strukturerade?  
Individuell  nivå  –  Vad  har  individen  för  personlig  identitet  och  hur  sker  den  i  
samspel  med  omgivningens  genusordning?  
  

5.4  Analysmetod  
Ett  självklart  första  steg  var  att  läsa  böckerna  och  sätta  ut  anteckningar  för  
sådant  som  handlade  om  genus.  Böckerna  lästes  med  ett  genusperspektiv,  
som  förklaras  tydligare  under  teorikapitlet.  I  huvudet  har  även  Josefsons  
genuskriterier  funnits  med  för  att  tydliggöra  vad  som  kan  ha  betydelse  för  
vad  som  klassas  som  genus.  Det  har  lagts  fokus  på  både  manliga  och  
kvinnliga  karaktärer  för  att  få  en  syn  på  om  boken/böckerna  är  jämställda  eller  



18  
  

inte  och  hur  de  olika  könen  framställs.  Detta  överensstämmer  med  syftet  och  
är  därför  viktigt  för  analysen  att  hålla  kvar  vid  det  fokuset.    
  
För  att  analysera  böckerna  så  kommer  jag  utgå  ifrån  Josefsons  kriterier  som  
jag  tidigare  tog  upp  under  avsnittet  ”Normer  och  stereotyper”.  Jag  kommer  
att  ha  dessa  kriterier  i  tankarna  när  jag  läser  böckerna  och  analyserar  
karaktärerna.  För  att  se  om  en  karaktär  är  stereotypisk  eller  går  efter  en  norm  
så  kommer  jag  att  använda  mig  utav  Josefsons  kriterier  för  att  se  om  det  
stämmer.  Josefsons  kriterier  är  även  det  som  ger  mig  en  grund  för  att  hitta  
stereotyper  och  normer.  Min  studie  kommer  att  rikta  in  sig  på  både  de  
kvinnliga  och  manliga  karaktärerna  i  böcker  och  därför  kan  detta  vara  till  stor  
hjälp  för  att  kunna  se  skillnader  på  hur  könen  framställs.  Tillsammans  med  
feministisk  litteraturteori  och  genusteorin  kommer  Josefsons  utgångspunkter  
passa  bra  för  mig  för  att  analysera  barnlitteraturen  i  ett  genusperspektiv.  
Josefsons  kriterier  över  vad  som  är  stereotypiskt  och  lista  över  normer  
kommer  jag  att  använda  mig  utav  genom  att  leta  efter  karaktärsdrag  eller  
handlingar  som  kan  kopplas  till  kriterierna.    
  
Sedan  kommer  jag  även  att  använda  mig  utav  Ganneruds  tre  nivåer  för  att  ge  
en  grund  för  det  jag  ska  analysera.  Ganneruds  nivåer  använder  jag  mig  utav  för  
att  jag  ska  se  vad  det  är  jag  behöver  uppmärksamma.  De  ger  mig  en  guidning  i  
analysen  för  att  sortera  ut  vilka  frågor  jag  ska  ställa  mig  själv  när  jag  läser  texten.  
Även  Ganneruds  tre  nivåer  kommer  att  användas  i  min  analys  för  att  underlätta  
vilka  frågor  jag  ska  ställa  mig  själv  under  analysen  för  att  uppmärksamma  så  
mycket  som  möjligt,  även  om  de  inte  kommer  att  vara  en  del  av  analysverktyget.  
Nivåerna   använder   jag   mig   utav   genom   att   ständigt   leta   efter   svar   på  
Ganneruds  frågor  som  hör  till  nivåerna:  

-‐‑   Finns  det  en  bild  som  förmedlar  hur  kvinnor  och  män  är  och  bör  vara?    
-‐‑   Hur   är   olika   sociala   aktiviteter   och   ekonomiska   förhållanden  

strukturerade?    
-‐‑   Vad  har   individen   för  personlig   identitet   och  hur   sker  den   i   samspel  

med  omgivningens  genusordning?    
Genom  att  söka  efter  svar  på  dessa  frågor  så  ger  det  mig  en  grund  för  vad  som  
ska  analyseras  på  en  djupare  nivå  än  bara  karaktärernas  yttre  attribut.  
Ganneruds  frågor  ger  mig  en  syn  på  hur  genus  kan  speglas  i  det  litterära  
samhället  och  då  ge  en  syn  på  vad  som  återspeglas  i  vårt  verkliga  samhälle.  
Tillsammans  med  dessa  två  metoder  kommer  jag  att  bygga  min  egna  metod  
för  att  kunna  täcka  så  mycket  som  möjligt  och  att  kunna  se  så  mycket  som  
möjligt  i  litteraturen.    
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Jag  har  även  valt  att  kategorisera  analysen  under  
rubrikerna  ”Utseende”,  ”Handlingar  utförda  av  karaktärer”,  ”Arbetsliv  och  
ekonomi”  och  ”Familjeliv”.  Under  rubriken  ”Utseende”  kommer  jag  att  
analysera  hur  karaktärerna  porträtteras.  Under  rubriken  ”Handlingar  utförda  
av  karaktärer”  kommer  jag  att  analysera  hur  karaktärerna  beter  sig  och  för  sig  
i  boken.  Under  rubriken  ”Arbetsliv  och  ekonomi”  kommer  jag  analysera  hur  
arbetslivet  och  ekonomin  är  fördelad  bland  karaktärerna  i  boken.  Under  sista  
rubriken  ”Familjeliv”  kommer  jag  att  analysera  hur  familjen  är  uppstyrd  och  
vem  som  gör  vad  och  tar  hand  om  vad.  
  
Jag  har  valt  dessa  kategorier  för  att  strukturera  upp  analysen  och  förenkla  för  
läsaren.  Inom  dessa  kategorier  täcker  analysen  Ganneruds  frågor  samt  
Josefsons  kriterier  för  stereotyper  och  normer.    
  
5.4.1  Begränsningar  
Det  främsta  begränsningen  jag  gjort  är  urvalet.  Att  endast  välja  tre  böcker  som  
ska  skildra  samhället  utifrån  ett  genusperspektiv  gör  att  det  inte  blir  en  rättvis  
bild  över  hur  barnlitteraturen  beskriver  genus  i  samhället  överallt.  Det  blir  
bara  en  tydlig  bild  över  hur  just  dessa  författare  medvetet  eller  omedveten  har  
valt  att  se  på  kön  och  genus.    
  
Jag  har  även  gjort  begränsningar  i  och  med  mina  frågeställningar.  Nu  är  det  
tydligt  att  jag  kommer  att  fokusera  på  genus  men  det  finns  andra  viktiga  
aspekter  i  barnlitteraturen  också.  Bland  annat  klass,  etnicitet  och  
funktionsvariationer.  Att  även  titta  på  dessa  aspekter  är  viktigt  och  det  kan  
bidra  till  att  fler  barn  får  känna  igen  sig  eller  se  hur  olika  alla  människor  kan  
vara.  Men  i  denna  uppsats  har  jag  valt  att  avgränsa  mig  till  just  genus  för  att  
kunna  ge  en  genomgående  analys  inom  ämnet.  
  
Min  analysmetod  är  även  baserad  på  en  persons  modell  utifrån  hur  man  kan  
se  genus  i  litteratur.  Det  gör  att  det  kan  finnas  vissa  synsätt  som  inte  kommer  
med  i  analysen  eftersom  jag  inte  har  utgått  ifrån  dem.  Dock  vill  jag  tro  att  
dessa  kriterier  jag  utgått  ifrån  är  väldigt  täckande  för  själva  genusperspektivet  
men  hade  jag  valt  en  annan  modell  hade  kanske  andra  frågor  ställts.  Jag  hade  
nog  kommit  fram  till  samma  resultat  då  det,  oavsett  synsätt,  handlar  om  
genus.  
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6  Analys  
Böckerna  analyseras  utifrån  Josefsons  kriterier  och  Ganneruds  nivåer.  För  att  
visa  vissa  mönster  och  kunna  se  jämlikheter  och  skillnader  så  har  jag  valt  att  
inte  dela  upp  varje  bok  för  sig  utan  istället  göra  underrubriker  utifrån  yttre  
attribut  och  egna  handlingar.    

6.1  Utseende  
Efter  att  ha  läst  alla  tre  böckerna  så  insåg  jag  att  de  var  väldigt  olika  och  
beskrev  sina  manliga  och  kvinnliga  karaktärer  väldigt  olika.  Vid  ett  första  
anslag  så  verkar  det  inte  som  om  att  någon  av  författarna  egentligen  trycker  
på  att  killarna  ska  vara  på  ett  sätt  och  att  tjejerna  ska  vara  på  ett  annat.  Dock  är  
det  nog  sällan  en  författare  använder  sin  litteratur  för  att  endast  trycka  på  hur  
en  pojke  eller  flicka  ska  vara,  det  behöver  ju  inte  heller  betyda  att  karaktärerna  
inte  förhåller  sig  till  normer  och  stereotyper.    
  
I  alla  böckerna  så  tecknas  karaktärerna  ganska  tydligt  efter  vilket  kön  de  
benämns  att  ha,  efter  ”han”  eller  ”hon”.  I  Andrejs  längtan  (Lindgren  1997:  13)  så  
sitter  de  två  pojkarna  i  en  matsal  med  massor  av  andra  barn.  Det  är  tydligt  
vilka  barn  som  tillhör  vilket  kön  då  pojkarna  har  kort  hår  och  flickorna  har  
långt  hår,  gärna  uppsatt  i  någon  frisyr.  Dock  bör  det  nämns  att  författaren  inte  
skriver  ut  vilka  som  är  tjejer  eller  killar.  Men  det  är  ett  antagande  jag  som  
läsare  gör  då  pojkarna  som  tidigare  visats  har  haft  kort  hår  och  flickorna  långt.  
Även  i  Super-‐‑Charlie  (Läckberg  2017)  så  porträtteras  alla  av  det  kvinnliga  könet  
med  långt  hår  och  tajtare  kläder  medan  de  manliga  karaktärerna  har  kort  hår  
och  lösare  kläder.  Till  och  med  Polly  som  är  nyfödd  har  längre  hår  och  en  
rosett  i  håret.  Hon  har  även  långa  ögonfransar,  till  skillnad  från  Charlie  vilket  
gör  att  hon  framställs  som  väldigt  söt.  Josefson  (2005:  8)  tar  upp  ”söt”  som  ett  
av  kriterierna  för  vad  som  är  stereotypiskt  kvinnligt.  Hon  tar  även  upp  
#använda  mascara”  som  ett  kriterier  som  stereotypiskt.  Även  om  det  inte  
nämns  att  Polly  använder  mascara  så  anser  jag  att  man  kan  dra  användningen  
av  mascara  till  Pollys  långa  ögonfransar  då  mascara  används  för  att  förlänga  
och  förtydliga  sina  ögonfransar.  Det  kan  visserligen  bidra  till  att  skapa  en  bild  
hos  yngre  läsare  att  redan  från  födseln  ska  flickorna  vara  söta.  Österlund  
(2013:  183)  menar  att  det  också  kan  bidra  till  en  skildring  av  flickan  som  är  söt  
men  som  ändå  tar  plats  och  får  uppmärksamhet  på  grund  av  hennes  
handlingar.  Vilket  kan  kopplas  till  att  Pollys  betydelse  i  boken  handlar  inte  
om  hennes  utseende  utan  om  hennes  hemliga  förmåga  att  ta  kontroll  över  
familjen  och  få  dem  att  göra  konstiga  grejer.  
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Även  i  Pappan  som  rymde  hemifrån  visas  kvinnorna  endast  i  klänning  och  kjolar  
medan  pappan  har  på  sig  kavaj.  Dock  kommer  flickornas  trosor  på  tal  där  det  
framkommer  att  en  av  flickorna  vill  ha  bilar  och  fotbollar  på  sina  trosor  
eftersom  det  är  hennes  främsta  intresse  (Voors  2007:  12).  Två  intressen  som  
annars  ses  som  typiskt  ”manliga”.  Här  tycks  författaren  göra  ett  försök  att  
påvisa  att  bara  för  att  en  tjej  har  trosor  behöver  de  inte  vara  rosa  med  hjärtan  
på.  Voors  gör  en  tydlig  markering  i  att  tjejer  också  kan  gilla  fotboll  och  bilar.  
När  hon  väljer  att  göra  det  tydligt  för  läsaren  att  det  ska  vara  sådana  mönster  
på  trosorna  så  är  det  tydligt  att  hon  själv  vill  åstadkomma  någon  slags  
könsöverskridande  roll  hos  karaktären  i  boken.  Att  författare  inom  
barnlitteraturen  använder  sig  av  motsägelsefulla  genusdiskurser  är  ett  tecken  
på  att  det  är  svårt  att  omforma  genuspresentationer  (Österlund  2013:  169).  
Men  i  och  med  att  Voors  använder  sig  utav  dessa  trosor  med  bilar  och  
fotbollar  så  är  hon  med  i  den  utvecklingen  att  omforma  flickan  till  något  mer  
än  rosa.    

  

Däremot  så  bär  de  alla  olika  färger  och  tjejerna  har  inte  nödvändigtvis  på  sig  
rosa  och  killarna  har  inte  endast  på  sig  blått.  Dock  finns  det  ingen  kille  som  
har  på  sig  rosa.  Däremot  så  nämns  Pontus,  som  Frida  är  lite  kär  i.  Han  
beskrivs  som  söt,  vilket  annars  är  ett  typiskt  attribut  för  en  flicka  som  även  
Josefson  (2005:  8)  tar  upp.    
  
Även  om  karaktärerna  inte  alltid  har  färger  efter  sina  kön,  t.ex.  att  pojkarna  
har  blått  och  flickorna  har  rosa,  så  framställs  de  olika  könen  på  olika  sätt.  Vid  
presentationen  av  alla  familjemedlemmar  så  porträtteras  mormor  tillsammans  
med  en  stickning  medan  farfar  porträtteras  tillsammans  med  en  bok,  vilken  
ger  en  syn  på  att  det  är  farfadern  som  är  den  smarta  medan  mormodern  inte  
bryr  sig  lika  mycket  om  sådant.  Charlie  får  även  obefogad  skäll  av  mormor  för  
något  som  han  inte  gjort:  

  
”  ”Charlie,  var  det  du  som  flög  upp  din  lillasyster  på  taket?”  viskade  
mormor  utom  hörhåll  för  de  andra.   
”Hur  skulle  jag  ha  kunnat  göra  det?  Jag  var  med  dig  hela  tiden!  Jag  
säger  ju  att  det  är  något  konstigt  med  henne!”  väste  Charlie  ilsket. 
”Charlie.  Det  är  fult  att  ljuga…”  sa  mormor  varnande  och  skakade  på  
huvudet.”  (Läckberg  2017:  17).      

  

Detta  kan  du  kopplas  till  den  typiska  synen  på  pojkar  och  att  de  alltid  är  
busiga.  Även  om  ”busig”  inte  är  något  Josefson  tar  upp  i  sin  bok  så  finns  det  
allmänna  talesättet  ”Pojkar  är  pojkar”  som  menas  att  pojkar  kanske  är  busiga  
och  håller  på  men  det  är  så  pojkar  är.  I  detta  fall  så  hade  Charlie  inte  gjort  
något  fel  utan  det  bara  antogs  det.  
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I  Super-‐‑Charlie  och  skurksystern  så  talas  det  nästintill  inget  alls  om  ekonomi  
eller  arbetsliv.  Det  man  får  veta  är  att  pappan  arbetar  som  polis,  genom  en  
bild  i  boken  (Läckberg  2017:  7).  Det  är  även  pappan  som  tar  med  Charlie  till  
ett  kafé  (2017:  18)  och  till  frisören  när  han  själv  ska  bli  friserad  (2017:  20).  
Pappan  i  denna  situation  tar  med  sitt  barn  och  gör  något  som  är  
skönhetsrelaterat.  Enligt  Josefson  (2005:  31)  är  det  en  norm  för  kvinnan  att  
lägga  ner  tid  på  sitt  utseende  och  vara  vacker.  Men  i  detta  fall  så  är  det  
pappan  som  lägger  ned  tid  på  sitt  utseende.    

  

6.2  Handlingar  utförda  av  karaktärer  
I  Super-‐‑Charlie  och  skurksystern  (Läckberg  2017)  så  är  det  tydligt  vem  som  är  
den  starka  och  vem  som  är  den  svaga.  I  inledningen  (2017:  3)  så  beskriver  
Charlie  sig  själv:  

  

”Hej!  Det  är  jag  som  är  Super-‐‑Charlie.  När  jag  föddes  krockade  två  
stjärnor  som  irrat  sig  bort  från  sina  banor.  Det  bildades  ett  magiskt  
stjärnstoft  som  landade  på  mig.  Därför  har  jag  superkrafter”.  

  

Det  kan  kännas  väldigt  stereotypiskt  med  en  hjälte  av  det  manliga  könet,  
vilket  också  nämns  av  Josefson  (2005:8).  Dock  är  skurken  en  tjej,  vilket  kanske  
är  mer  ovanligt.  Polly,  som  är  skurken,  är  också  stark  och  smart  men  hon  blir  
övervunnen  av  sin  bror.  Dock  genom  att  han  tvingar  pussar  på  henne,  men  
det  kommer  jag  in  på  senare.  Även  i  Pappan  som  rymde  hemifrån  är  det  mannen  
som  porträtteras  som  den  starka  och  den  viktiga.  Med  att  han  är  stark  och  
viktigt  menas  att  han  har  äger  en  respekt  av  sin  familj  som  han  själv  inte  har  
mot  dem.  Handlingen  går  ut  på  att  han  lämnar  sin  familj  för  sin  egen  skull,  
utan  att  tänka  på  hur  familjen  mår  utav  det.  Till  exempel  så  är  även  hans  jobb  
mycket  viktigt  och  Frida  vill  dansa  med  sin  pappa  med  han  kan  inte  för  
telefonen  ringer:  

  
”Men  precis  då  ringer  pappas  telefon.  Han  svarar  genast  och  ser  
sådär  viktig  ut  så  man  nästan  blir  rädd.”  (Voors:  2007:  11).  

  

Att  huvudkaraktären  till  och  med  blir  rädd  för  sin  pappa  så  fort  han  pratar  om  
jobb  visar  fort  vilken  position  pappan  har  i  familjen.  Han  är  den  som  sitter  
högst  och  anser  även  sig  ska  sitta  där.  Han  har  ett  autoritärt  attribut  och  en  
makt  i  familjen  som  gör  att  barnen  i  boken  blir  aningen  rädd  för  honom,  vilket  
är  några  av  Josefsons  kriterier  för  vad  som  är  stereotypiskt.  Att  pappans  blick  
kan  göra  hans  egna  barn  rädda  visar  vilken  makt  han  har  i  familjen  också.  Det  
fortsätter  när  han  väljer  att  vika  tvätt  istället  för  att  vara  med  och  dansa  och  
leka  med  sina  barn:  
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”-‐‑  Jag  viker  trosor!  skriker  han  tillbaka.”  
-‐‑  Strunt  i  det,  du  gör  ju  ändå  bara  fel!  ropar  Ellen  till  honom.  
Då  ser  pappa  plötsligt  ut  som  ett  helt  åskmoln,  är  gråvit  i  ansiktet  av  
ilska.”    

Här  visar  han  också  att  han  inte  kan  ta  emot  kritik  från  sin  familj,  trots  att  de  
bara  vill  att  han  ska  vara  med  och  umgås  med  dem.    

  

Josefson  (2005:  26)  tar  även  upp  en  norm  för  manlighet  att  män  inte  ska  gråta  
och  visa  svaghet  eller  osäkerhet.  I  Andrejs  längtan  beskrivs  pojkarna  Andrej  
och  Vova  inte  alls  som  starka  utan  de  vill  bara  ha  sina  mammor  för  att  må  bra  
igen.  De  båda  visas  sårbara  och  ledsna.  Innan  de  båda  pojkarna  känner  
varandra  så  tröstar  Vova  Andrej:  

  
”  Han  kunde  inte  annat  än  gråta.  Då  kände  han  en  hand  mot  sin  kind  
och  hörde  en  röst  i  mörkret. 
-‐‑  Vaffer  gråter  du? 
Det  var  lille  Vova  i  sängen  intill. 
-‐‑  Jag  längtar  efter  min  mamma,  snyftar  Andrej. 
Men  Vova  vet  inte  vad  längta  är  och  sin  mamma  har  han  aldrig  sett.  
Ändå  förstår  han  att  längta  är  något  som  gör  ont.”  (Lindgren  1997:  
11).  

Det  visar  på  att  pojkarna  kan  känna  sig  svaga  och  vågar  vara  ledsna  framför  
varandra.  Däremot  så  finns  det  en  modersfigur  som  inte  riktigt  visas  på  något  
vis,  vilket  även  gör  att  hela  boken  är  väldigt  tom  på  kvinnliga  karaktärer.  
Namnet  Vova  är  ett  intressant  namn,  och  vid  en  första  anblick  blir  det  inte  
uppenbart  att  Vova  är  en  pojke.  Men  han  nämns  i  texten  efter  pronomen  han,  
vilket  ger  honom  en  könstillhörighet.    
  
Pojkarna  agerar  inte  allt  utifrån  vad  normen  säger  och  vad  som  är  
stereotypiskt.  Josefson  (2005:  22)  menar  att  många  utav  de  förväntningar  som  
finns  på  killar  kan  betraktas  som  positiva,  så  som  självständig  och  modig,  men  
de  är  ofta  omänskliga  och  omöjliga  att  ständigt  leva  upp  till.  Hade  pojkarna  i  
denna  bok  gått  efter  normen  och  vad  de  kanske  förväntas  göra  så  hade  boken  
haft  en  helt  annan  handling.  Pojkarna  går  mer  in  under  stereotypen  för  var  
som  är  kvinnligt  istället  för  vad  som  är  manligt.  Vova  visar  att  han  är  
förstående  genom  att  han  lägger  sin  hand  mot  Andrejs  för  att  trösta  när  han  
hör  Andrej  gråta.  Att  trösta,  visa  känslor  och  ta  hand  om  är  tre  kriterier  för  en  
kvinnlig  stereotyp  som  Josefson  (2005:  8)  tar  upp  som  passar  in  på  pojkarna.  
Andrej  ligger  i  sängen  och  gråter  vilket  är  ännu  en  handling  som  Josefson  tar  
upp  som  en  kvinnlig  stereotyp.  Eftersom  Vova  inte  själv  vet  vad  längta  är  
själv  men  han  förstår  ändå  att  det  är  något  som  gör  ont  visar  att  Vova  även  
kan  leva  sig  in  i  en  annan  människas  situation  och  känna  empati,  vilket  är  en  
av  de  kvinnliga  normerna  (Josefson  2005:  31).  
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Men  även  Janna  som  är  Fridas  bästa  kompis  i  Pappan  som  rymde  hemifrån  
beskrivs  redan  från  början  som  den  smarta  då  hon  är  den  som  får  fylla  i  och  
rätta  de  andra  vännernas  okunskap:  

  
”  –  40  veckors  sommarlov,  säger  Ellen  och  gör  sina  stora  ögon  av  
förvåning.  Man  blir  ju  alldeles  imponerad,  Frida! 
-‐‑  Inte  40  heller!  Säger  jag,  som  liksom  alltid  känner  att  jag  måste  rätta  
henne.  Det  är  …  öh  …  äh? 
-‐‑  10  veckor,  fyller  Janna  i.”  (Voors  2017:  7).    

Detta  visar  att  Janna  är  smart,  även  om  författaren  inte  skriver  ut  det  i  text.  
Även  om  Josefson  inte  tar  upp  just  ordet  smart  som  något  typiskt  attribut  för  
pojkar  så  nämns  det  att  pojkar  ”ska”  vara  logiska  medan  inget  liknande  
nämns  för  hur  tjejer  ”ska”  vara  (Josefson  2005:  8).  Janna  är  alltså  en  vanlig  
flicka  som  i  denna  handling  betraktas  som  smart,  trots  att  hon  inte  beskrivs  
som  något  annat  än  en  vanlig  flicka.  Jag  har  tidigare  nämnt  Österlund  (2013:  
183)  som  menar  att  det  ändå  är  en  bidragande  faktor  till  utveckling  när  flickan  
porträtteras  som  en  vanlig  flicka  men  ändå  använder  sig  utav  handlingar  som  
kanske  strider  mot  normen,  i  detta  fall  att  Janna  är  smart.  Österlund  (2013:  
183)  menar  att  det  kan  ses  som  ett  ”rosa  motstånd”,  där  författarna  skapar  
flickportätt  som  är  retoriska  men  som  också  pekar  mot  det  annorlunda.  Denna  
bok  innehåller  även  mest  karaktärer  av  det  kvinnliga  könet  vilket  även  
innebär  att  det  är  tjejer  som  genomför  de  flesta  handlingarna.  Tjejerna  håller  i  
hand  och  kramas  och  tar  hand  om  och  tröstar  varandra.  Det  visas  bland  annat  
i  detta  stycke  när  Frida  är  ledsen  över  att  hennes  pappa  jobbar  så  mycket:  

  
”  Nu  gråter  jag  på  riktigt.  Men  Janna  är  bara  bäst.  För  då  gråter  också  
hon  lite  grann.  Bara  så  att  jag  inte  ska  behöva  gråta  ensam!”  (Voors  
2007:  30).    

  

Att  vara  omtänksam  och  känna  empati  är  stereotypiskt  för  det  kvinnliga  könet  
(Josefson:  8).  Det  är  det  Janna  är  när  hon  gråter  tillsammans  med  Frida  bara  
för  att  hon  inte  ska  behöva  känna  sig  ensam  utan  att  hon  ska  veta  att  Janna  
alltid  ställer  upp  oavsett  vad  det  är.  
  
I  Super-‐‑Charlie  och  Skurksystern  är  Polly  en  stark  tjej  med  superkrafter,  precis  
som  Charlie.  Men  Charlie  vill  stoppa  henne  från  att  använda  sina  
superkrafter.  Detta  gör  han  genom  att  låta  sin  kompis  Felix  pussa  på  Polly.  
Eftersom  hon  inte  vill  bli  pussad  på  så  slutar  hon  använda  sina  krafter  
(Läckberg  2017:  28).  Även  om  Josefson  inte  tar  upp  något  av  detta  som  någon  
stereotypisk  händelse  så  kan  jag  anse  att  denna  handling  ger  en  skev  syn  på  
samhället  för  barn  som  ska  läsa  detta.  Redan  som  barn  fostras  vi  in  i  en  sexuell  
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identitet  och  får  massor  av  signaler  om  vad  som  är  accepterat  och  inte  samt  att  
den  kultur  vi  lever  i  bestämmer  vad  som  är  tillåtet  eller  inte  (Josefson  2005:  
108).  Självklart  är  pussar  något  man  ger  till  den  man  tycker  om,  men  det  är  
även  väldigt  viktigt  att  den  man  pussar  vill  ha  pussarna.  Jag  antar  att  
författaren  vill  visa  att  man  kan  stoppa  det  ”elaka”  med  något  kärleksfullt  
men  att  just  denna  handling  kan  ge  ett  annat  resultat.  Det  sänder  signaler  om  
att  det  är  accepterat  för  killen  att  pussa  tjejen  om  han  vill,  oavsett  vad  hon  
känner  kring  pussarna.  Detta  kan  ge  en  skev  syn  på  vad  tjejen  ska  tåla  och  
bara  ta  emot,  både  som  ett  barn  men  även  som  vuxen.    
  

6.3  Arbetsliv  och  ekonomi  
I  Andrejs  längtan  är  det  tydligt  att  mamman  inte  har  särskilt  mycket  pengar,  
och  även  om  det  inte  framgår  direkt  i  texten,  så  måste  mamman  lämna  ifrån  
sig  Andrej  för  att  hon  inte  har  råd  att  ha  kvar  honom.  Det  står  i  texten  att  
mamman  ”gått  bort”  (Lindgren  1997:  10),  vilket  gör  det  till  en  tolkningsfråga,  
då  de  senare  återförenas  med  mamman.  Det  nämns  aldrig  om  det  finns  någon  
pappa  eller  någon  manlig  i  närheten  som  borde  ta  sitt  ansvar  för  deras  
gemensamma  barn.  Den  enda  bilden  man  får  utav  Andrejs  mamma  är  när  hon  
står  och  lagar  mat  (Lindgren  1997:  8).    
  
I  Pappan  som  rymde  hemifrån  är  det  även  tydligt  att  det  är  pappan  som  har  det  
betydande  jobbet.  Josefson  (2005:  26)  nämner  ”Jobba  hårt  även  om  det  går  ut  över  
den  egna  hälsan”  som  en  manlig  norm  och  det  är  precis  det  som  sker  här.  Det  
blir  extra  tydligt  när  författaren  beskriver  pappans  jobb:  

  
”Mammas  och  pappas  bråk  började  när  pappa  fick  ett  nytt  jobb  som  
uppfinnare.  ”Ett  superviktigt  jobb”,  sa  han  och  såg  glad  ut.”  (Voors  
2007:  16).  

  

Hela  boken  går  ut  på  att  pappan  jobbar  för  mycket  så  att  han  rymmer  
hemifrån  och  lämnar  sin  familj,  vilket  gör  det  tydligt  att  det  är  mamman  i  
familjen  som  är  den  som  har  hand  om  barnen.    Att  jobba  hårt  även  om  det  går  
ut  över  den  egna  hälsan  är  en  norm  för  det  manliga  könet  (Josefson  2005:  26).  
Det  nämns  aldrig  om  mamman  har  något  yrke  utan  det  är  hon  som  lagar  mat  
och  tar  hand  om  barnen.  Hon  är  den  föräldern  som  tar  ansvar  för  sina  barns  
handlingar  vilket  är  tydligt  när  huvudpersonen  Frida  blir  irriterad  på  sin  
lillasyster:  

  

”-‐‑  Men  vad  tror  du,  din  puckade  unge!  Surar  jag.  
Mamma  ger  mig  blicken.  En  sån  där  blick  som  ofta  gör  att  jag  slutar  
vara  taskig.”  (Voors  2007:  33)  
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Dock  är  det  Jannas  pappa  som  lagar  mat  åt  barnen  efter  att  de  varit  ute  länge  
och  letat  efter  Fridas  pappa  medan  mamman  står  kvar  ute  (Voors  2007:  66).  
Just  matlagning  är  något  som  Josefson  (2005:8)  tar  upp  också  som  ett  
stereotypiskt  drag  för  det  kvinnliga  könet.  Matlagning  förekom  även  som  en  
betydande  handling  i  Bienvnue  Brays  (2015:  173)  forskning  för  vem  det  är  som  
tar  hand  om  familjen.  Josefson  (2005:  46)  menar  också  att  i  det  flesta  hem  så  är  
det  kvinnorna  som  gör  det  mesta  av  hemarbetet.  De  städar,  lagar  mat  och  
tvättar.  Därför  blir  det  kvinnorna  som  då  ses  som  de  som  tar  hand  om  
familjen.  Det  behöver  inte  nödvändigtvis  vara  så  att  papporna  alltid  vill  det  
heller  utan  kan  också  känna  sig  åsidosatta  när  det  gäller  sina  barn  (Josefson  
2005:  46).    

6.4  Familjeliv  
Andrejs  mamma  den  som  tar  hand  om  Andrej  i  Andrejs  längtan.  Det  ligger  
mycket  fokus  på  att  det  är  just  hans  mamma  som  måste  ta  hand  om  honom  
och  bara  en  gång  nämns  pappor  som  någon  som  också  borde  ta  ansvar  
(Lindgren  1997:  10).  De  båda  pojkarna,  Andrej  och  Vova,  är  mycket  känsliga  
och  rör  i  varandra  en  helt  del.  Vid  en  tidpunkt  inser  Andrej  att  han  måste  bära  
Vova  för  att  Vova  inte  orkar  gå  mer:  

  
”Vova  vill  sitta  länge  på  trottoaren. 
-‐‑  Om  din  mamma  var  här  kunde  hon  bära  dig,  säger  Andrej. 
Men  Vova  har  ingen  mamma  som  kan  bära  honom.  Andrej  måste  
bära  honom  istället.”  (Lindgren  1997:  18).    

  

På  bilderna  i  resten  av  boken  ser  man  hur  Andrej  kramar  om  och  håller  hand  
med  Vova  för  att  Vova  ska  orka  fortsätta  gå.  Andrej  speglas  som  en  person  
som  bryr  sig  mycket  som  sina  relationer  med  människor  och  är  ofta  den  som  
tar  initiativet  till  närkontakt,  bland  annat  när  han  hittar  sin  mamma  och  han  är  
den  som  springer  rakt  in  i  hennes  famn  (Lindgren  1997:  26).  Andrej  ger  
intrycket  av  att  vara  en  godhjärtad  människa  som  visar  omsorg  och  är  
empatisk  mot  sina  medmänniskor.  Något  som  är  två  av  egenskaperna  
Josefson  (2005:  8)  tar  upp  som  vad  som  är  kvinnligt.  Hon  tar  även  upp  att  det  
är  en  norm  för  kvinnor  att  vara  vårdande  och  omhändertagande  (Josefson  
2005:31).  Andrejs  handlingar  går  alltså  emot  den  stereotypiska  bilden  för  vad  
han  bör  göra,  enligt  samhällets  bild  på  pojkar.    
  
I  Pappan  som  rymde  hemifrån  nämnde  jag  tidigare  att  det  är  mamman  som  tar  
hand  om  familjen  och  håller  sig  till  den  traditionella  könsrollen  som  kvinna.  
Det  gör  även  pappan,  som  är  den  med  ett  viktigt  jobb  och  visar  aldrig  direkt  



27  
  

några  känslor,  till  skillnad  från  mamman.  Här  en  ett  stycke  från  strax  innan  
pappan  rymmer  hemifrån:    

  
”Nu  sitter  Ellen,  mamma  och  jag  och  äter  middag  själva.  Pappa  är  på  
jobbet.  Ingen  säger  något.  Ute  regnar  det  fortfarande.  Vilken  början  
på  sommarlovet!  Trist  värre. 
Ellen  ser  tveksamt  på  lasagnen  som  mamma  har  lagat  för  första  
gången. 
-‐‑  Kommer  det  här  bli  min  favoritmat  tror  du,  mamma? 
-‐‑  Kanske  det,  svarar  hon  och  ser  ut  genom  fönstret. 
Hon  har  fått  liksom  genomskinliga  ögon  på  sista  tiden.  De  ser  nästan  
ut  som  om  de  är  av  glas.”  (Voors  2007:  19).  

  

Mammans  genomskinliga  ögon  visar  på  att  hon  är  väldigt  ledsen  över  
situationen  i  familjen  just  nu.  Anledningen  till  varför  pappan  åkte  iväg  på  
jobbet  var  för  att  mamma  och  barnen  blev  sura  över  att  pappan  jobbar  så  pass  
mycket.  Pappan  blir  då  arg  och  drar  i  en  tvättlina:  

  

”-‐‑  Jag  har  ett  viktigt  jobb,  Tina.  Har  du  inte  märkt  det? 
-‐‑  Jo,  men  vi  har  ju  knappt  märkt  att  du  finns,  svarar  mamma. 
-‐‑  Det  är  ju  för  att  alla  pratar  så  mycket  i  den  här  hönsgården! 
Nu  stirrar  både  Ellen,  mamma  och  jag  på  honom.  Pappa  ångrar  sig,  
det  ser  jag.  Men  han  kan  inte  sluta.  Han  drar  allt  vad  han  kan  i  
tvättlinan  så  att  trosorna  faller  ner  över  oss.  Mamma  och  jag  sitter  
med  en  massa  trosor  i  knäet,  medan  Ellen  har  dem  på  huvudet  i  en  
hög  trave.   
-‐‑  Jag  kan  byta  till  kalsonger  om  du  vill!  ropar  Ellen. 
Men  pappa  hör  inte.  Han  har  redan  sprungit  hemifrån. 
-‐‑  Jag  med,  piper  jag.  
-‐‑  Det  går  över,  säger  mamma  och  pussar  på  både  Ellen  och  mig.”  
(Voors  2007:  14-‐‑15)  

  

Här  visas  det  tydligt  vem  det  är  som  tar  ansvar  för  barnen  och  familjen.  
Pappan  blir  arg  och  drar  i  en  tvättlina  som  är  menad  att  den  ska  fara  mot  
resten  av  familjen  och  mamman  är  den  som  får  trösta  barnen.  Det  går  över,  
precis  som  mamman  sa  och  pappan  kommer  hem  igen:  

  
”Då  ringer  det  på  dörren.  Jag  springer  och  öppnar.  Där  står  pappa. 
-‐‑  Hej  svejs,  sötnosar,  säger  han  och  låter  nästan  som  vanligt.  Är  det  
här  det  behövs  nya  trosor? 
Pappa  kommer  in  med  nya  trosor  till  oss  alla.  Mamma  får  rosa,  Ellen  
får  nya  gula  för  att  matcha  vippkjolen,  och  jag  får  trosor  med  
fotbollar  på.  Sedan  kramas  vi  alla  fyra  i  en  stor  hög  på  golvet.  
Mamma  hade  rätt.  Det  gick  över!”  (Voors  2007:  20).  
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Detta  scenario  visar  hur  pappan  ber  om  förlåtelse  för  sitt  beteende  genom  
presenter,  utan  att  erkänna  själv  att  han  har  gjort  fel  eller  säga  förlåt.  Att  
barnen  och  mamman  tycker  att  pappan  har  gjort  rätt  for  sig  bara  för  att  han  
köpte  presenter  visar  en  skev  bild  av  hur  förlåtelse  annars  sker.  Även  om  
pappan  inte  visar  några  stereotypiska  drag  här  så  talar  Josefson  (2005:  26)  om  
en  norm  där  mannen  ska  vara  ”bättre”  än  ”sin”  kvinna  och  ta  hand  om  och  
vägleda  ”sin”  kvinna.  Det  var  det  som  hände  i  detta  stycke,  pappan  fick  ett  
utbrott  och  genom  att  låta  sina  döttrar  och  sin  fru  tro  att  allt  är  bra  bara  för  att  
han  köper  presenter  åt  dem  så  sätter  han  sig  själv  över  dem.  I  fortsättningen  
av  boken  så  kommer  vi  få  reda  på  att  pappan  prioriterar  sig  själv  före  sin  
familj  utan  att  någon  ifrågasätter  hans  val.      
  
Även  i  Charlie  och  skurksystern  finns  det  stereotypiska  mönster  att  hitta.  Även  
om  det  inte  nämns  något  särskilt  kring  just  arbete  och  social  status  i  denna  bok  
så  märks  det  tydligt  vem  det  är  som  har  mest  hand  om  det  nya  barnet,  Polly.  
När  föräldrarna  kommit  hem  från  BB  är  det  mamman  som  bär  Polly  och  
systern  och  mormodern  är  de  som  sitter  närmast  Polly  och  verkar  gladast  
beroende  på  deras  ansiktsuttryck.  När  hela  familjen  är  samlad  så  är  det  alltid  
mamman  som  håller  i  Polly  (Läckberg  2017:  9).  Dock  tar  pappan  med  Polly  
och  umgås  med  henne  själv  också  vid  vissa  tillfällen.  Att  vara  vårdande  och  
omhändertagande  är  en  norm  för  det  kvinnliga  könet  (Josefson  2005:  31).  Men  
eftersom  författaren  även  väljer  att  skriva  in  tillfällen  då  pappan  tar  med  Polly  
till  olika  ställen  själv  så  är  det  möjligt  att  författaren  har  tänkt  efter  i  sitt  val  av  
vem  som  ska  vara  omhändertagande.  Att  både  mamman  och  pappan  tar  hand  
om  Polly  speglar  kanske  dagens  samhälle,  då  både  mammor  och  pappor  kan  
ta  hand  om  sitt  barn.  I  en  rapport  utgiven  av  regeringen  byggd  på  SCBs  
undersökningar  så  är  dagens  samhälle  mer  jämställt  då  mäns  förvärvsarbete  
har  minskat  medan  kvinnornas  har  ökat  inom  de  senaste  20  åren  (SOU  2014:  
7).  Det  är  även  tydligt  att  mäns  hemarbete  är  i  stort  sett  konstant  medan  
kvinnornas  hemarbete  har  minskat,  vilket  tyder  på  en  jämnare  fördelning  i  
hemmen  (SOU  2014:  7).  Det  kan  även  ge  oss  en  tydligare  bild  över  varför  
pappan  inte  nämns  i  Andrejs  längtan.  På  så  vis  kan  dessa  böcker  spegla  det  
verkliga  samhället  en  aning.  
  
  Pappan  är  den  som  får  klättra  upp  på  taket  för  att  rädda  Polly  medan  
mamman  står  där  nere  och  har  panik  (Läckberg  2017:  16).  Familjen  väntar  på  
att  pappan  ska  komma  hem  innan  någon  kan  rädda  Polly  vilket  visar  på  att  
det  är  mannen  som  ska  vara  ”hjälten”  som  Josefson  (2005:  8)  påpekar  är  ett  
stereotypiskt  drag  för  det  manliga  könet.    
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Annars  är  Polly  även  en  stark  tjej  med  superkrafter,  precis  som  Charlie.  Men  
Charlie  vill  stoppa  henne  från  att  använda  sina  superkrafter.  Detta  gör  han  
genom  att  låta  sin  kompis  Felix  pussa  på  Polly.  Eftersom  hon  inte  vill  bli  
pussad  på  så  slutar  hon  använda  sina  krafter  (Läckberg  2017:  28).  Även  om  
Josefson  inte  tar  upp  något  av  detta  som  någon  stereotypisk  händelse  så  kan  
jag  anse  att  denna  handling  ger  en  skev  syn  på  samhället  för  barn  som  ska  läsa  
detta.  Redan  som  barn  fostras  vi  in  i  en  sexuell  identitet  och  får  massor  av  
signaler  om  vad  som  är  accepterat  och  inte  samt  att  den  kultur  vi  lever  i  
bestämmer  vad  som  är  tillåtet  eller  inte  (Josefson  2005:  108).  Självklart  är  
pussar  något  man  ger  till  den  man  tycker  om,  men  det  är  även  väldigt  viktigt  
att  den  man  pussar  vill  ha  pussarna.  Jag  antar  att  författaren  vill  visa  att  man  
kan  stoppa  det  ”elaka”  med  något  kärleksfullt  men  att  just  denna  handling  
kan  ge  ett  annat  resultat.  Det  sänder  signaler  om  att  det  är  accepterat  för  killen  
att  pussa  tjejen  om  han  vill,  oavsett  vad  hon  känner  kring  pussarna.  Detta  kan  
ge  en  skev  syn  på  vad  tjejen  ska  tåla  och  bara  ta  emot,  både  som  ett  barn  men  
även  som  vuxen.    
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7  Diskussion  
I  detta  kapitel  kommer  jag  diskutera  det  resultat  jag  kommit  fram  till.  Jag  
kommer  även  att  lägga  fram  vilka  slutsatser  jag  kan  dra  från  min  studie  samt  
vilka  nya  frågor  som  uppkommit  och  hur  man  kan  gå  vidare  från  denna  
studie.    
  
Syftet  var  att  ta  reda  på  hur  könsrollerna  framställs  i  dessa  böcker:  

-‐‑   Andrejs  Längtan  
-‐‑   Pappan  som  rymde  hemifrån  
-‐‑   Super-‐‑Charlie  och  Skurksystern  

De  frågeställningar  jag  hade  och  ville  få  svar  på  var:  
-‐‑   Hur  framställs  de  kvinnliga  respektive  manliga  karaktärerna  i  

litteraturen?  
-‐‑   Är  de  stereotypiska  och  har  det  förändrats  i  tiden?  

7.1  Resultat  
Karaktärerna  i  böckerna  är  mycket  olika  även  om  de  alla  ser  ut  som  de  ”bör”  
göra  beroende  på  kön.  Många  av  de  kvinnliga  karaktärerna  har  på  sig  
klänning  eller  kjol  medan  de  manliga  karaktärerna  har  på  sig  byxor  och  tröja.  
Dock  finns  det  självklart  tillfällen  där  karaktärerna  går  emot  stereotyper  och  
normer.  Till  exempel  då  Frida,  huvudkaraktären  i  Pappan  som  rymde  hemifrån,  
vill  ha  fotbollar  och  bilar  på  sina  trosor.    
  
Det  är  inte  uppenbart  att  det  är  den  äldsta  boken  som  har  mest  stereotypiska  
könsroller  utan  det  finns  typiska  mönster  i  alla  böckerna,  mer  eller  mindre.  
Det  finns  även  tillfällen  då  det  verkar  som  att  författaren  har  tänkt  till  för  att  
korsa  några  av  de  stereotypiska  könsrollerna  som  finns.  Pojkar  och  tjejer  
beskrivs  olika  och  väldigt  blandat  även  om  det  för  det  mesta  är  efter  normen  
och  stereotypiska  drag.  Dock  har  jag  inte  stött  på  att  någon  av  författarna  har  
tydliggjort  för  läsaren  att  ett  kön  måste  vara  på  att  visst  sätt,  t.ex.  att  de  
påpekat  att  en  av  tjejerna  har  på  sig  kjol  eftersom  att  hon  är  en  tjej.  Vilket  
innebär  att  ingen  av  författarna  påpekar  att  något  egentligen  är  fel,  även  om  
stereotyperna  finns  där.  Den  bok  som  sticker  ut  mest  är  kanske  Andrejs  
Längtan  där  det  handlar  om  pojkar  som  visar  väldigt  mycket  känslor  och  är  
omhändertagande.  Men  alla  böckerna  visade  någon  gång  att  författaren  tänkt  
igenom  sitt  val  av  handlingar  hos  karaktärerna  för  att  göra  karaktärerna  mer  
allehanda,  och  visa  att  tjejer  kan  gilla  fotboll  och  pojkar  kan  vara  ledsna.  Dock  
finns  det  ingen  större  skillnad  i  böckerna  ur  ett  genusperspektiv  beroende  på  
vilket  årtal  böckerna  släpptes.    
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Ingen  av  böckerna  verkar  heller  vilja  spegla  att  den  ska  vara  till  för  just  en  viss  
grupp,  t.ex.  flickor  eller  pojkar.  Utan  omslagen  innehåller  blandande  färger  
och  ser  inbjudande  ut  för  alla  sorters  läsare.  

7.2  Diskussion  av  resultat  
Min  analys  har  visat  att  det  finns  tydliga  könsstereotyper  i  de  böcker  jag  har  
använt  mig  utav.  Dock  har  de  visat  könsstereotypiska  mönster  i  större  eller  
mindre  utsträckning  och  inte  alla  karaktärer  har  varit  stereotypiska.    
  
Eftersom  tidigare  forskning  visade  på  att  det  finns  karaktärer  i  
barnlitteraturen  som  är  stereotypiska  var  det  även  min  föreställning  av  hur  
karaktärerna  i  mina  utvalda  böcker  skulle  vara  också.  Men  eftersom  jag  gjorde  
att  val  att  välja  böcker  med  tio  års  mellanrum,  gjorde  jag  även  antagandet  att  
det  skulle  finnas  en  skillnad  inom  hur  stereotypiska  karaktärerna  skulle  vara  
beroende  på  vilken  bok  som  var  äldst  och  vilken  som  var  nyast.  I  min  analys  
kom  jag  fram  till  att  det  egentligen  inte  fanns  någon  större  skillnad  beroende  
på  vilket  årtal  boken  släpptes.    
  
Alla  böckerna  utspelar  sig  i  en  samtid  där  de  ska  spegla  samhället  och  även  
om  böckerna  innehåller  stereotyper  så  måste  vi  kanske  inse  att  det  även  
faktiskt  speglar  vårt  samhälle  också.  Lars  Brink  (Nättidningen  Alba  2007)  
menar  att  pojkar  kan  genom  att  plocka  de  mest  typiskt  schabloniserade  
manliga  egenskaperna  (styrka,  mod,  äventyr)  så  kan  pojkarna  bli  alltmer  
tryggare  och  säkrare  i  sin  manlighet  och  blir  de  tvingade  till  att  läsa  böcker  
som  de  inte  är  intresserade  av  så  kan  de  ta  avstånd  från  skolan  och  läsningen  
för  att  markera  sin  manlighet.  Han  menar  däremot  att  flickorna  har  det  lättare,  
då  de  kan  bli  kallade  för  pojkflickor  men  ändå  bli  accepterade.  Kanske  är  detta  
något  vi  måste  ta  med  oss  in  i  skolan  för  att  inte  stöta  bort  elever  så  måste  vi  
även  tillåta  elever  att  läsa  böcker  som  speglar  hur  samhället  ser  ut  idag.  Det  
kan  vara  möjligt  att  om  böckerna  beskriver  sådant  som  ingen  känner  igen  sig  i  
så  kanske  läsaren  inte  väljer  att  ta  till  sig  innehållet  och  då  finns  det  ingen  
mening  med  att  ha  litteratur  som  beskriver  ett  nytt  sätt  av  hur  kvinnor  och  
män  ska  leva  och  bete  sig.    
  
Brink  (2005:  163)  håller  med  om  att  det  är  viktigt  för  läsaren  att  känna  igen  sig  
i  det  man  läser  men  att  det  inte  alltid  behöver  vara  att  man  känner  igen  sig  i  
samma  kön  utan  att  det  är  beroende  på  hur  karaktären  för  sig.  En  tjej  som  är  
väldigt  känslig  kan  relatera  till  en  karaktär  av  det  manliga  könet  som  också  är  
väldigt  känslig  och  vice  versa.  Det  innebär  att  det  kan  vara  mer  fokus  på  det  
socialt  konstruerade  könet  genus  istället  för  det  medicinska  könet.  Det  behöver  
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alltså  inte  handla  om  att  pojkar/tjejer  vill  läsa  böcker  som  innehåller  karaktärer  
som  ser  ut  som  dem,  utan  att  de  främst  ska  bete  sig  likadant.    
  
Elmfeldt  (1997:  313)  menar  också  i  sin  bok  Läsningens  röster:  om  litteratur,  genus  
och  lärarskap.  att  genus  inte  endast  är  en  teoretisk  konstruktion  utan  även  en  
realitet  men  även  att  om  man  använder  sig  utav  begreppet  genus  så  måste  det  
som  förknippas  med  manligt  och  kvinnligt  ses  ur  historiska,  sociala,  
psykologiska  och  språkliga  aspekter  snarare  än  de  biologiska  aspekterna.  
Alltså  behöver  inte  själva  könet  på  en  individ  vara  det  som  styr  vilket  genus  
hen  ska  tillhöra.  Och  för  att  återkoppla  till  Brink  så  blir  det  ännu  mer  
uppenbart  att  man  inte  behöver  känna  tillhörighet  till  det  kön  man  blivit  
tilldelad  medicinskt  och  juridiskt.  Österlund  (2013:  180)  håller  med  och  menar  
att  på  barn  i  litteraturen  syns  det  inte  alltid  så  tydligt  om  de  är  flickor  eller  
pojkar  och  därför  använder  man  sig  utav  färger  för  att  tydliggöra  det.  
Däremot  menar  Österlund  (2013:  181)  att  färgen  rosa  behöver  inte  
nödvändigtvis  vara  något  negativt  utan  det  kan  även  handla  om  flickor  som  
är  stola  över  att  vara  flickor.  Vilket  kan  kopplas  till  böckerna  i  min  analys  där  
många  av  flickorna  beskrivs  som  flickor  vanligtvis  gör,  men  ingen  av  flickorna  
antydde  någonsin  till  att  de  inte  ville  ha  på  sig  kjol  eller  klänning.  Ville  de  ha  
fotbollar  på  trosorna  så  var  det  en  självklarhet,  inte  något  som  ifrågasatts  
(Voors  2007:  12).    
  
Josefson  (2005:  8)  tar  upp  ordet  stark  som  ett  av  de  stereotypiska  dragen  för  
vad  som  är  manligt.  I  det  omgivande  svenska  samhället  har  män  och  
manlighet  förknippats  med  styrka  medan  kvinnor  och  kvinnlighet  har  
förknippats  med  svaghet  (Brink  2005:  163).  Elmfeldt  (1997)  menar  däremot  att  
kvinnan  skulle  kunna  beskrivas  på  andra  sätt  med  tanke  på  hur  hon  orkar  
bära  ett  barn,  föda  det  och  sedan  amma  det.  Även  om  alla  kvinnor  inte  föder  
barn  så  kan  de  ge  ett  annat  perspektiv  på  det  kvinnliga  könet.  Till  exempel  i  
Charlie  och  Skurksystern  så  illustreras  Polly  (Skurksystern)  som  en  gullig  flicka  
istället  för  någon  stark,  trots  att  det  är  hon  som  kan  bestämma  över  familjen  
och  kan  ta  kontroll  genom  sina  superkrafter.  Dock  bör  det  nämnas  att  Pollys  
handlingar  gör  att  hon  även  framställs  som  någon  stark,  även  om  hon  inte  
illustreras  som  stark.  
  
Litteraturen  kan  hjälpa  barn  som  har  svårigheter,  t.ex.  i  familjen.  Litteraturen  
ger  barnen  en  chans  att  hålla  en  trygg  distans  från  det  onda  och  samtidigt  
kunna  bearbeta  sina  egna  tankar  och  hantera  svårigheter  i  sin  egna  vardag,  
skriver  Annika  Widholm  i  Barnlitteraturens  betydelse  för  ungas  rättigheter  
(Widholm  2012:  47).  Just  därför  kan  det  vara  bra  med  böcker  som  tar  upp  
andra  problem  också  och  använder  sig  utav  andra  karaktärer  som  är  
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normbrytande.  Till  exempel  som  Lindgren  (1997)  beskriver  Andrej  som  en  
väldigt  känslig  kille  som  vågar  gråta  inför  sin  vän.  
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8  Slutsats  
De  kvinnliga  och  manliga  karaktärerna  i  den  valda  litteraturen  är  i  överlag  
stereotypiska  och  ingen  karaktär  i  litteraturen  var  helt  normbrytande.  Det  
finns  gånger  då  författaren  uppenbart  tänkt  över  hur  könsrollerna  är  
placerade  och  t.ex.  väljer  att  presentera  flickan  som  en  som  gillar  fotboll  och  
bilar.  Är  det  en  kille  som  visar  känslor  så  är  ändå  killen  klädd  i  byxor  och  tröja  
och  har  kort  hår.  Därför  är  ingen  karaktär  helt  icke  stereotypisk.    
  
Jag  antog  innan  denna  studie  att  det  skulle  finnas  en  utveckling  i  hur  
karaktärerna  beskrivs  och  framställs  i  litteraturen  beroende  på  vilket  år  boken  
är  släppt.  Jag  gjorde  upptäckten  att  det  hade  ingen  betydelse  över  hur  
karaktärerna  är  beskrivna  beroende  på  vilket  år  litteraturen  är  ifrån.  I  Andrejs  
längtan  finns  det  pojkar  som  är  känsliga  vilket  inte  återfinns  i  någon  av  de  
andra  böckerna.  Det  känns  i  överlag  som  att  det  är  lättare  att  hitta  en  tjej  som  
gillar  ”pojksaker”  eller  en  tjej  som  är  stark  än  vad  det  är  att  hitta  en  pojke  som  
gillar  ”tjejsaker”  och  är  svag.  Den  största  skillnaden  bland  könsrollerna  mellan  
årtalen  är  att  i  den  nyaste  boken  Super-‐‑Charlie  och  Skurksystern  finns  det  en  
pappa  som  tar  ansvar  för  sitt  barn  och  umgås  med  barnen  själv  utan  att  
mamman  är  med,  även  fast  barnet  är  nyfött.    
  
Från  min  analys  så  har  jag  kommit  fram  till  slutsatsen  att  de  kvinnliga  och  
manliga  karaktärerna  i  litteraturen  framställs  i  överlag  som  de  alltid  gör  och  
ingen  är  särskilt  normbrytande.  De  passar  alla  in  i  någon  form  av  stereotyp  
och  det  har  egentligen  inte  blivit  någon  större  skillnad  från  1997  till  2017  kring  
hur  karaktärerna  beskrivs  och  illustreras.  Däremot  bör  det  nämnas  att  dessa  
böcker  inte  kan  täcka  över  all  litteratur  för  dessa  årtal  utan  det  finns  säkert  
andra  böcker  som  är  skrivna  på  ett  annat  sätt  med  helt  andra  karaktärer.      

8.1  Vidare  forskning/nya  frågor  
Det  har  uppkommit  många  andra  frågor  under  arbetets  gång  som  har  varit  
intressanta  men  inte  relevanta  för  den  analys  jag  har  genomfört  eller  sådant  
som  det  inte  funnits  utrymme  för.  Det  hade  t.ex.  varit  väldigt  intressant  att  få  
veta  vad  barn  tycker  om  den  berörda  litteraturen  och  vad  de  tycker  om  de  
olika  karaktärerna.    
  
Det  hade  även  varit  väldigt  intressant  att  beröra  andra  ämnen  än  genus  i  dessa  
böcker,  som  etnicitet,  funktionsvariationer  och  klass.  Det  skulle  kunnat  ge  en  
helhetssyn  på  den  valda  litteraturen  och  kunnat  ge  en  annan  syn  på  den  
också.  Då  jag  snart  är  utbildad  lärare  så  hade  det  även  varit  intressant  att  ta  
reda  på  hur  dessa  böcker  kan  användas  i  skolan.  
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