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Abstract 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att utifrån aktuell forskning undersöka framställningen 
av kön i skönlitteratur. Skönlitteraturen avgränsades till den som är avsedd för mellanålder och 
ungdom (9–15 år). Metoden har varit en litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning inom 
det berörda området granskats, analyserats och sammanställts. En slutsats som kunnat dras av de 
granskade avhandlingarna och vetenskapliga artiklarna är att flickor och pojkar ofta framställs på 
könsstereotypa sätt. Detta visar sig bland annat genom deras egenskaper då flickor beskrivs som 
goda och underordnade medan pojkar istället beskrivs som tuffa och starka. En annan slutsats som 
kunnat dras är att framställningen av flickor varierar mer än framställningen av pojkar, då pojkar 
sällan beskrivs med feminina egenskaper medan flickor framställs med maskulina egenskaper. 
Flickorna strävar ofta efter att vara som pojkar, då manlighet är normen och innebär frihet för 
flickkaraktärerna. Detta sker genom könsbyte eller förklädnad. 
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1 Bakgrund 
Under följande avsnitt presenteras bakgrunden till denna litteraturstudie med en koppling til 
samhällsdebatten, den aktuella läroplanen samt verksamhetsförlagd utbildning. Begrepp som 
ansetts vara betydelsefulla för studien definieras i bakgrundens första del. I avsnittets sista del lyfts 
elevers identifiering med karaktärer samt könsöverskridande läsning. 

1.1 Begreppsdefinition 
I Bokprovning på Svenska barnboksinstitutet: En dokumentation förklarar Svenska Barnboksinstitutet 
(2016a) åldersklassificeringen de gjort på skönlitteratur. Med begreppet mellanålder menas den 
skönlitteratur som är tänkt för barn mellan 9 och 12 år. Begreppet ungdom gäller för den 
skönlitteratur som riktar sig mot äldre barn som är mellan 12 och 18 år (Svenska Barnboksinstitutet 
2016a, s. 2). I denna studie används och begränsas begreppet ungdom till den skönlitteratur som 
är avsedd för barn upp till 15 år. 

Nationalencyklopedin (2016a) beskriver genus som ett begrepp vilket förklarar och undersöker de 
olika aspekter som formar det sociala könet. Istället för att fokusera på att kvinnor och män har ett 
biologiskt kön, undersöker genusforskare hur kön skapas genom olika sociala konstruktioner. Att 
undersöka sociala konstruktioner kan enligt Nationalencyklopedin (2016a) göras på olika sätt, bland 
annat genom att studera beteenden, värderingar, relationer, klass och politik för att bara nämna 
några. 

Jämställdhet är ett begrepp som kan förklaras med att lika rättigheter och möjligheter ska finnas 
mellan könen. Det innefattar bland annat lika villkor och rättigheter inom makt, arbete, fritid, frihet 
och familj (Nationalencyklopedin 2016b).  

Genusmedvetenhet är ett begrepp som Gun-Marie Frånberg (2010) skriver om i en rapport som 
Skolverket publicerat: Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan. 
Genusmedvetenhet i undervisningssammanhang innebär att traditionella könsmönster diskuteras 
och problematiseras. På det sättet kan pedagoger och lärare undvika att förmedla traditionella 
könsmönster (Frånberg 2010, s. 58). 

I boken Feministiskt tänkande och sociologi - teorier, begrepp och tillämningar beskriver Anna Hedenus och 
Sofia Björk (2015) olika feministiska teorier och begrepp. De förklarar bland annat begreppet 
norm(er).  Normer är regler och tankesätt om hur vi ska vara, samt ”vad som är viktigt, värdefullt 
och önskvärt i samhället” (Hedenus & Björk 2015, s. 26). Normer innebär att vissa människor 
betraktas som normala då de ingår i normen, medan de som inte ingår i normen betraktas som 
avvikande. Det finns normer om olika saker, bland annat könsnormer (Hedenus & Björk 2015, s. 
26–27).  

Maria Nikolajeva (2004) förklarar begreppen könsroll och könsstereotyp och menar att det finns en 
skillnad mellan dem. Med könsroll menas hur flickor och pojkar, eller hur kvinnor och män, 
beskrivs i litteraturen. Könsstereotyper är däremot manliga och kvinnliga motsatsegenskaper som 
beskriver kvinnor och män utifrån de normer som finns i det rådande samhället och om hur 
kvinnor och män förväntas vara. Några exempel på motsatsegenskaper är att män/pojkar är starka, 
aktiva och känslokalla, medan kvinnor/flickor är vackra, passiva och emotionella. Undantagen för 
kvinnliga stereotyper återfinns ofta i genrerna science fiction och fantasy (Nikolajeva 2004, s. 129–
130).  

Flickbok är enligt Nationalencyklopedin (2016c) en speciell sorts skönlitteratur där flickor är 
huvudpersonen. Böckerna riktar sig till flickor och handlar ofta om flickors uppväxt och mognad.  

Pojkbok är pojkars motsvarighet till flickboken som beskrivits ovan. Den typen av skönlitteratur 
handlar ofta om pojkars äventyr skriver Nationalencyklopedin (2016d).  
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I boken Barnboken i samhället försöker Lena Kåreland (2013) definiera barn- och ungdomslitteratur. 
Hon skriver att det inte är lätt att avgöra vad som ska räknas till barnbokskategorin. Det beror 
bland annat på svårigheterna med att definiera barn, då det finns flera olika angivelser (Kåreland 
2013, 12–13, s. 16). ”Ett praktiskt och någorlunda hanterbart sätt att definiera kan vara att låta de 
böcker som av förlaget lanserats och marknadsförts som barn- och ungdomsböcker få gå under 
beteckningen barnlitteratur” (Kåreland 2013, s. 13). Det här är ett sätt att definiera vad 
barnlitteratur är, då åldern på huvudkaraktären inte kan användas för att avgöra 
ålderklassificeringen. Flera äldre skönlitterära verk som nu räknas som barnböcker var inte tänka 
för barn till en början, vilket innebär att vilken bok som räknas som en bok för barn kan ändras 
med tiden (Kåreland 2013, s. 13). Även Maria Nilson (2010) som har skrivit boken Från Gossip Girl 
till Harry Potter tar upp begreppen barn- och ungdomslitteratur. Hon skriver att det är svårt att dra 
en gräns för ungdomslitteratur eftersom ungdomar ”kan läsa böcker riktade mot yngre barn och 
de kan läsa vuxenromaner” (Nilson 2010, s. 11). 

1.2 Genus i lärarutbildning och samhällsdebatt  
Under min utbildning till grundskollärare med inriktning årskurs 4–6 har begreppen genus samt 
genusperspektiv tagits upp vid ett flertal tillfällen. Bland annat har Barnbokens byggklossar av 
Nikolajeva (2004) använts som kurslitteratur i en ämneskurs. Nikolajeva (2004) beskriver könsroller 
och stereotyper som kan återfinnas i skönlitteratur för barn. Förutom hennes verk har även 
föreläsningar, diskussioner och annan litteratur under utbildningen bidragit till ett växande intresse 
för genus och hur begreppet kan användas i min framtida undervisning. Att som lärare vara 
medveten om genus är speciellt viktigt eftersom ett av skolans mål för en likvärdig utbildning är 
just detta: 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 
och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar 
om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 
(Skolverket 2016, s. 8). 

I denna litteraturstudie ligger fokus på vilket genusperspektiv som finns i skönlitteratur för barn i 
mellanåldern och ungdomsåldern. Skönlitteratur ingår som en del av läsundervisningen i ämnet 
svenska. Skolverket (2016) skriver i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 att 
elever i ämnet svenska ska ges möjlighet att utveckla förmågan att ”läsa och analysera skönlitteratur 
och andra texter för olika syften” (Skolverket 2016, s. 247). I det centrala innehållet för årskurs 4–
6 återfinns ett flertal punkter som beskriver undervisning i skönlitteratur som eleverna ska ges 
möjlighet att arbeta med. PIRLS 2011: Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 
perspektiv är en internationell studie. I studien undersöks läsförmågan hos svenska elever i årskurs 
4, men även läsvanor samt skönlitteraturläsning i både skolan och i hemmet (Skolverket 2012). I 
studien skriver Skolverket (2012) att ”[n]ästan alla elever får läsa längre böcker åtminstone någon 
gång i veckan” (Skolverket 2012, s. 64). Både läroplanen och PIRLS visar att skönlitteratur är något 
som elever ägnar sig åt i skolan och ska få ta del av i läsundervisningen. Trots att elever läser i 
skolan minskar läsningen och regeringen har vidtagit åtgärder för att motverka detta. Stefan Löfven: 
Höstlovet ska bli ett läslov är en artikel skriven av Hans Olsson (2016, 22 augusti) i Dagens Nyheter. 
I artikeln beskriver Olsson (2016) att regeringen vill benämna det nuvarande höstlovet som läslov 
istället. Orsaken till förändringen är elevers minskade läsning och försämrade läsförståelse. Syftet 
med läslovet är att främja läsning samt förbättra elevernas läsförmåga. I dokumentet Fler lärare, 
läslov och lovskola – nyheter inom skolpolitiken, publicerad av Regeringskansliet (2016) förklaras hur 
satsningen på läslovet ska gå till väga. Det kommer att ske genom aktiviteter med fokus på läsning 
som kulturinstitutioner kommer hålla i. Regeringen förklarar inte vilken skönlitteratur som ska läsas 
under läslovet, alltså vilket urval som ska ske. Inte heller tar den upp något om genusmedvetenhet 
gällande den litteratur som ska finnas tillgänglig under läslovet. Eftersom ett av skolans mål är 
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jämställdhet och att motverka traditionella könsroller borde en sådan tanke finnas med i och med 
regeringens satsning. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag mött elever som arbetat med skönlitteratur och 
samtliga elever i de klasserna har dessutom haft en så kallad ”bänkbok”. Klasserna som observerats 
under den verksamhetsförlagda utbildningen har arbetat med skönlitteratur på olika sätt: de har 
gjort uppgifter tillsammans och lyssnat på skönlitteratur genom högläsning samt ljudböcker. Vid 
dessa tillfällen har ingen diskussion om urval av skönlitteratur ur ett genusperspektiv eller vilka 
böcker som finns att tillgå hörts förekomma. Jag har även funderat på vilken skönlitteratur jag själv 
mötte under min uppväxt och även vilken skönlitteratur jag sett under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Flera av de böcker jag läste i skolan och som elever setts läsa ute på skolor har 
könsstereotypa karaktärer. De har ofta varit män och pojkar, medan kvinnor och flickor varit i 
skymundan. Männen och pojkarna har ofta framställts som modiga, äventyrliga och nästintill 
våghalsiga, medan kvinnor och flickor haft mer ansvarsfulla roller. Ett exempel på böcker jag läst 
och uppskattat är de om Harry Potter. Nikolajeva (2004) tar upp ett exempel på just dessa böcker 
då hon beskriver karaktären Hermione. Hon är en av Harry Potters närmaste vänner och kan 
uppfattas på olika sätt. Dels är hon stereotyp då hon är utmärkande i områden som anses vara 
kvinnliga samtidigt som hon inte visar någon handlingsförmåga. Dels kan hon också ses som 
överlägsen vad gäller intelligens och hon är jämlik sina kamrater Harry och Ron som båda är pojkar. 
Synen på hennes karaktär kan alltså skifta men Nikolajeva (2004) skriver att i böckerna om Harry 
Potter framträder ”manliga personer genomgående som överlägsna” (Nikolajeva 2004, s. 132).  

En nyfikenhet om genusmedvetenhet bland bokförlag väcktes i och med tillbakablicken på de 
böcker jag läst och även sett elever läsa. I Svenska Dagbladet finns en artikel som heter Ombytta 
roller i nya barnböcker. Den är skriven av Lina Kalmteg (2007, 14 maj) och handlar om två nystartade 
bokförlag, Olika Förlag och Vilda Förlag.  Till skillnad från andra förlag ger dessa förlag endast ut 
icke-könsstereotypa barnböcker. Enligt Kalmteg (2007) menar Olika förlag att barnböcker med en 
medvetenhet om genus är efterfrågade av föräldrar. Böcker där flickor bryter mot stereotyper och 
är mer äventyrliga samt böcker där pojkars mjuka egenskaper framhävs anses behövliga av bland 
annat dessa två förlag. Den typ av böcker som de två förlagen ger ut riktar sig mot barn i yngre 
åldrar, vilket inte är aktuellt för målgruppen i denna litteraturstudie. Orsaken till att artikeln ändå 
tas upp här är för att skönlitteratur med en medvetenhet om genus tycks bli populärare då Kalmteg 
(2007) skriver att fler förlag förutom de två som nämns i artikeln har planerat att ge ut skönlitteratur 
som bryter mot de traditionella könsrollerna. Artikeln är även ett exempel på två förlag som tänker 
genusmedvetet kring böckerna de ger ut.  

Sammanfattningsvis är skönlitteratur och läsning något som engagerar många, vilket bland annat 
visat sig då regeringen beslutat om ett så kallat läslov. Genusmedvetenhet tycks finnas i delar av 
samhället då utgivningen av barnböcker som inte är stereotypa vad gäller kön tycks öka, både 
genom nya och etablerade förlag. Detta ämne är viktigt då barn formas tidigt och vi som lärare kan 
arbeta på ett medvetet sätt för att motverka de traditionella mönster och roller som finns. Att 
kvinnor och män, flickor och pojkar inte ska begränsas är viktigt. Därför behöver den skönlitteratur 
som finns i skolan granskas och urval ska ske medvetet, då jag i min framtida yrkesroll som lärare 
inte vill eller kan vara omedveten om konsekvenserna av mina val i litteraturundervisningen.    

1.3 Genusteori 
Yvonne Hirdman (2001) skriver i boken Genus – om det stabilas föränderliga former om 
konstruktionerna av genus. Genusteori bygger på den sociala konstruktionen av manligt och 
kvinnligt, även kallat det sociala könet.  Johanna Esseveld och Diana Mulinari (2015) skriver i boken 
Feministiskt tänkande och sociologi – teorier, begrepp och tillämpningar att genus skapas i samhället och är 
på så sätt föränderligt (Esseveld & Mulinairi 2015, s. 65). Hirdman (2001) visar också på detta i sin 
bok men hon skriver även att tankar och uppfattningar kring kön och dess skillnader har diskuterats 



 
 

4 
 

genom olika tider och de stereotyper som finns i nutiden även kan återfinnas i historien (Hirdman 
2001, s. 19–23, 27–28). 

Hirdman (2001) förklarar stereotypa sätt att tänka kring det kvinnliga sociala könet. Det 
gemensamma för de stereotypa sätten att tänka kring detta är att mannen ses som norm vilken 
kvinnan jämförs och bedöms med (Hirdman 2001, s. 26, 59). Hon skriver att i konstruktionen av 
det sociala könet kan kvinnan ”antingen formas till det sämre/avvikande eller det 
annorlunda/avvikande” (Hirdman 2001, s. 44). Ett exempel på vad som menas med begreppet 
sämre är att en stereotyp av kvinnan handlar om att hon ses som en sämre avbild av mannen. Med 
annorlunda menas att kvinnor och män jämförs och åtskiljs med motsatsegenskaper, så som svag 
(kvinna) och stark (man) (Hirdman 2001, s. 29, 35–36).  

Hirdman (2001) skriver även om konstruktionen av mannens sociala kön samt att det inte finns 
lika mycket forskning om detta.  För att ge ett exempel så är styrka en av stereotyperna som kopplas 
till manlighet (Hirdman 2001, s. 47, 51).  Hon skriver även att mannen ”slipper undan en alltför 
snäv definition”(Hirdman (2001, s. 51).  Detta betyder att eftersom mannen ses som norm finns 
inte en entydig definition av honom som det finns av kvinnan (Hirdman 2001, s. 51). Att mannen 
ses som norm visas enligt Hirdman (2001) i samhället genom olika sätt, bland annat genom ojämlika 
löner för kvinnor och män (Hirdman 2001, s. 64). 

1.4 Könets betydelse i skönlitteratur 
Elever identifierar sig med karaktärer i skönlitteratur på olika sätt. Även intresset för könet hos 
karaktärer skiljer sig åt beroende på läsarnas ålder. Under nedanstående avsnitt följer exempel på 
hur detta går till. 

Lars Brink (2005a) har skrivit kapitlet ”Bröderna Lejonhjärta. En receptionsstudie i år 3”. Kapitlet 
finns med i boken Modig och stark – eller ligga lågt och handlar om en studie som Brink (2005a) 
genomfört i en årskurs 3. I studien undersöks bland annat hur flickor och pojkar identifierar sig 
med karaktärer i en bok (Brink 2005a, s. 155, 161). Brink (2005a) skriver att fler flickor än pojkar 
identifierar sig med personer som anses vara svaga (när karaktärers egenskaper studeras). Det är 
enligt honom väldigt vanligt då stereotyperna är att manlighet står för styrka och kvinnlighet står 
för svaghet (Brink 2005a, s. 163–164).  

I kapitlet ”Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1–3 och år 6” skriver Brink 
(2005b) beträffande karaktärer i skönlitteratur att ”kön har betydelse” (Brink 2005b, s. 201). I 
undersökningen som genomförts i årskurs 6 visar det sig att ”det hos barn med stigande ålder tycks 
uppstå en ökad vilja att läsa om och ta del av annat än det könsstereotypiska” (Brink 2005b, s. 201). 
Brink (2005b) refererar till litteraturpedagogen Joseph A. Appleyard, som enligt honom skrivit att 
intresset för karaktärer i skönlitteratur kommer när barnen är äldre, medan de i yngre åldrar är mer 
intresserade av handlingen. Barn mellan 7 och 12 år föredrar även ofta äventyrsgenren. Även om 
fokus inte ligger på karaktärer när barn är yngre finns ändå ett intresse att läsa om karaktärer med 
samma kön som de själva (Brink 2005b, s. 182). 

Vidare skriver Brink (2005b) att i undersökningarna av elevers bokval har det framkommit att 
könsöverskridande läsning främst finns bland flickor vilket kan ha olika skäl.  En orsak till det är 
att det har varit mer accepterat för flickor att läsa om pojkar än tvärtom vilket beror på att 
femininitet hos pojkar inte setts som önskvärt (Brink 2005b, s. 200). Brink (2005b) beskriver att 
”pojkflickan har varit så mycket mer allmänt accepterad än den feminine pojken” (Brink 2005b, s. 
200). 

Med hänvisning till Elaine Millard, beskriver Brink (2005b) att det är viktigt som lärare att ha ett 
stort urval av böcker. Lärare ska undvika att styra eleverna i val av böcker, då yngre barn kan behöva 
läsa om samma kön som de själva. Samtidigt ska en lärare kunna prata om och problematisera 
framställningen av karaktärer i de böcker som eleverna läser (Brink 2005b, s. 201). 
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I barnlitteratur är det biologiska könet inte ”avgörande för handlingsloppet” (Nikolajeva 2004, s. 
132) och flera karaktärer skulle kunna byta kön utan att det skulle bli någon skillnad. Nikolajeva 
(2004) ger ett exempel på det här och förklarar det med karaktären Pippi Långstrump, som Astrid 
Lindgren skrivit böcker om. Det inte hade spelat någon roll för handlingen om Pippi var en pojke, 
men hennes sätt att vara hade inte blivit lika normbrytande som när karaktären är en flicka 
(Nikolajeva 2004, s.130). Trots att könet inte spelar en större roll för handlingen finns ändå 
problematiska aspekter beträffande detta. Enligt Nikolajeva (2004) är det inte det biologiska könet 
som är det problematiska i barnlitteratur, utan det sociala könet. Det finns en del normer för hur 
flickor och pojkar förväntas vara och det återfinns även i barnlitteratur (Nikolajeva 2004, s. 130).  

Vidare skriver Nikolajeva (2004) att genus har en större plats i ungdomslitteratur än i barnlitteratur. 
Det beror på att ungdomslitteratur ofta handlar om ungdomars sökande efter sin identitet vilket 
även innefattar det sociala könet förklarar Nikolajeva (2004, s. 132). 

Utifrån de ovan beskrivna teorierna om hur barn identifierar sig med karaktärer av olika kön i 
skönlitteratur beroende på barnens ålder, är det intressant att undersöka skönlitteratur och de 
karaktärer som finns.  
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2 Syfte och frågeställningar  
Skolverket (2016) skriver att ”[s]kolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” 
(Skolverket 2016, s. 8). Detta beror på att undervisningen och personalens bemötande av flickor 
och pojkar formar barnens uppfattningar av normer kring kön (Skolverket 2016, s. 7–8).  Arbetet 
och ansvaret bör således även finnas med i läsundervisningen för årskurs 46, då skönlitteratur kan 
förmedla olika framställningar av kön. Denna litteraturstudie syftar därför till att undersöka 
framställningen av kön som finns i skönlitteratur avsedd för mellanåldern (9–12) och ungdom (12–
15). 

Frågeställningarna är följande: 

 Hur framställs flickor sett till traditionellt maskulina och feminina egenskaper? 
 

 Hur framställs flickor sett till traditionellt feminina och maskulina egenskaper? 
 

2.1 Sökord 
Genus, kön, konstruktion, litteratur, skönlitteratur, mellanstadiet, mellanstadium, böcker, skola, 
grundskola, läsa, barnlitteratur, framställning, gender, sex, literature, fiction, school, elementary 
school och role.  
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3 Metod 
Under nedanstående avsnitt presenteras litteraturstudiens utformning, urval, avgränsningar samt 
val av datainsamlingsmetod och resultatet av sökprocessen. 

3.1 Val av metod 
Metoden som använts för att svara på frågeställningarna är en litteraturstudie. En litteraturstudie 
innebär att ”söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen” (Eriksson Barajas, 
Forsgren och Wengström 2013, s. 31). Granskningen och sammanställningen av tidigare forskning 
görs för att besvara en eller flera frågeställningar och problemformuleringar (Eriksson Barajas m.fl. 
2013, s. 31–32). Frågeställningarna för denna litteraturstudie berör hur flickor och pojkar framställs 
i delar av den skönlitteratur avsedd för mellanålder och ungdom. Att undersöka framställningen av 
kön är viktigt då mitt arbete som lärare i årskurs 4–6 kommer innefatta läsundervisning, således 
även urval av skönlitteratur. En medvetenhet om genus i urvalet behöver finnas med i planeringen 
och undervisningen av skönlitteratur, för att motverka de traditionella könsroller som finns. 

Skönlitteratur är något som elever ska ägna sig åt i svenskundervisningen för årskurs 4–6 skriver 
Skolverket 2016 (s. 247, 250).  Barns läsning är något som engagerar, vilket bland annat syns genom 
regeringens satsning på läslovet. Genusmedvetenheten som Skolverket (2016, s. 7–8) benämner 
som en av grunderna till en likvärdig utbildning berörs varken i debatten om läslovet eller i de 
punkter som berör läsundervisningen för ämnet svenska.  

Denna litteraturstudie ingår i examensarbete 1 för grundlärarutbildningen med inriktning årskurs 
4–6 och ligger till grund för examensarbete 2 som är en empirisk studie inom samma fält. 
Litteraturstudien kommer på så sätt vara till hjälp i min fortsatta undersökning, samtidigt som den 
förhoppningsvis ger mig en grund för mitt yrkesliv. Att först använda sig av en litteraturstudie som 
metod kan vara givande då den forskning som finns om det valda området studeras. Att granska 
tidigare forskning är ett intressant sätt att få en inblick om vad som finns i ämnesområdet samt vad 
det behöver forskas mer om. 

3.2  Etiska överväganden 
Under följande avsnitt presenteras de forskningsetiska överväganden som gjorts i denna studie, 
samt vilka etiska överväganden de forskare som finns presenterade i resultatet har gjort i sina.  

De forskningsetiska överväganden som gjorts i denna studie innefattar flera punkter. Dels har jag 
ett syfte och två frågeställningar som besvaras genom granskad litteratur. Dels presenteras samtliga 
sökresultat från den manuella sökningen och databassökningen vilket ökar litteraturstudiens 
trovärdighet. Att ha ett syfte som är tydligt beskrivet, samt att besvara frågeställningarna för studien 
med den metod som använts är också viktigt enligt Vetenskapsrådet (2001, s. 40). Eriksson Barajas 
m.fl. (2013) beskriver ”urval och presentation av resultat” som en viktig aspekt i etiska 
överväganden för en litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 69–70). Eftersom det här är en 
litteraturstudie har inget empiriskt material samlats in, vilket således har inneburit att jag inte behövt 
tänka på etiska aspekter gällande exempelvis anonymitet och deltagare i studien. Vidare har 
Vetenskapsrådet (2011) skrivit en rapport God forskningssed som också tar upp viktiga aspekter 
gällande etiska överväganden. I rapporten beskriver Vetenskapsrådet (2011) att en viktig del av 
forskningsetiken är behandlingen av medverkande samt att redovisa ”metoder och resultat” 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 12).  En del forskningsetiska överväganden är inte aktuella för denna 
studie då jag inte genomför en empirisk studie, men de är aktuella för de studier jag tar med i mitt 
resultat. De forskningsetiska överväganden som gjorts i den inkluderade litteraturen var svåra att 
finna eftersom ingen skrev ut att de haft dessa i åtanke, det finns till exempel ingen som har ett 
avsnitt där de forskningsetiska övervägandena beskrivs. Dessa är istället sammanvävda med den 
övriga texten.  
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Sammanfattningsvis kan jag säga att i samtliga studier beskrivs metod, urval och resultat, samt vilka 
avgränsningar och val som finns med. Att ta med dessa punkter är viktiga enligt både Eriksson 
Barajas m.fl (2013, s. 69–70) och Vetenskapsrådet (2011, s. 12). I all inkluderad litteratur beskrivs 
syften och de frågeställningar som finns besvaras, vilket är viktigt för en studie (Vetenskapsrådet 
2011, s. 40). Vetenskapsrådet tar även upp deltagare som en viktig aspekt vad beträffar 
forskningsetiska överväganden. Samtliga studier undersöker skönlitteratur, vilket således innebär 
att inga personer medverkat i studierna. Att ingen medverkat i studierna kan vara en anledning till 
avsaknad av en tydlig beskrivning av dessa överväganden.  

3.3 Sökprocessen 
I nedanstående avsnitt presenteras urvalet av litteratur som ingått i denna litteraturstudie, samt de 
avgränsningar som gjorts i databassökningen och den manuella. En beskrivning av sökprocessen 
finns också med. 

3.3.1 Urval och avgränsningar 
Endast avhandlingar, artiklar och vetenskapliga rapporter har inkluderats i studien. Kravet på dessa 
har varit att de ska vara peer-reviewed, vilket enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 62) innebär att 
experter har granskat skriften före publicering. Ett annat krav har varit att artiklarna, rapporterna 
och avhandlingarna ska finnas tillgängliga på biblioteket eller på internet. Både svensk och 
internationell publicerad forskning omfattades av studien. Litteraturen ska även beröra 
skönlitteratur för barn mellan 9 och 15 år och det sista kriteriet har varit att litteraturen ska besvara 
denna studies frågeställningar. Inledningsvis formulerades syftet att enbart innefatta forskning om 
skönlitteratur gällande mellanåldern, den åldersgrupp som jag kommer undervisa i när jag är färdig 
med min utbildning. När sökningarna påbörjats upptäcktes det snabbt att det både var svårt att 
hitta forskning gällande framställning av flickor och pojkar i skönlitteratur för mellanåldern, samt 
denna typ av forskning gällande nyutgiven skönlitteratur. Därför breddades sökningen till att 
innefatta ungdomar upp till 15 år. Gränsen mellan barn- och ungdomslitteratur är diffus och 
svårdefinierad enligt Kåreland (2013, s. 12–13). Även Nilson (2010) tar upp problemet och skriver 
att barn läser böcker avsedda för både yngre och äldre (Nilson 2010, s. 11).  

Avgränsningen för ålder på skönlitteratur som behandlas i den forskning som ingår i denna studie 
har gjorts eftersom Skolverket (2016) skriver i kursplanen för svenska att elever ska ”möta samt få 
kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket 2016, s. 247). 
Detta tas även upp i det centrala innehållet för årskurs 4–6: ” Berättande texter och poetiska texter 
för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen” (Skolverket 2016, s. 
250). Detta innebär att elever ska få möta skönlitteratur som även är äldre, vilket således gör att 
avgränsningen för denna litteraturstudie innefattar undersökningar av såväl ny som äldre 
skönlitteratur. I den empiriska studie som Brink (2005a) gjort bekräftar han att elever i årskurs 3 
läser äldre skönlitteratur. Detta innebär att även om denna studie har avgränsats till studier från 
2001 och framåt, har intresset för genusfrågor och undervisningen i dagens skola lett till att denna 
studie omfattas av forskning där äldre skönlitteratur undersöks. 

3.3.2 Databassökning 
Flera olika databaser har använts i sökningen efter relevant litteratur: eric.ed.gov, scholar.google.se, 
Summon och Libris. ERIC (Educational Recources Information Center) är en databas inom 
pedagogik och psykologi där man kan hitta bland annat avhandlingar och artiklar (Eriksson Barajas 
2013, s. 75). Summon är Högskolan Dalarnas egen sökmotor som innehåller tryckta och 
elektroniska källor (Högskolan Dalarna 2016).  Libris liknar den förra sökmotorn som beskrevs, 
skillnaden är att den sträcker sig över fler bibliotek i Sverige, däribland alla universitet och 
högskolor (Libris 2016).  
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En bibliotekarie kontaktades i början av sökprocessen och hen gav förslag på sökord samt 
databaserna Summon och Libris. Eriksson Barajas m.fl. (2013) rekommenderar kontakt med 
bibliotekarie i och med databassökningen, då dessa bör ha hög kompetens om de olika databaserna 
(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 75).  Sökorden valdes ut utifrån det formulerade syftet och de 
frågeställningar som finns. Bibliotekarien förklarade att sökorden för denna litteraturstudie kan 
behöva skrivas på många olika sätt, bland annat på svenska och engelska. Anledningen till detta var 
att litteratur kan handla om liknande ämnen trots att olika begrepp används i titlarna. Därför 
användes både svenska och engelska sökord för att hitta så mycket relevant litteratur som möjligt.  

Sökorden som användes i databassökningen var följande: Genus, kön, konstruktion, litteratur, 
skönlitteratur, mellanstadiet, mellanstadium, böcker, skola, grundskola, läsa, barnlitteratur, 
framställning, gender, sex, literature, fiction, school, elementary school och role. Eriksson Barajas 
m.fl. (2013) förklarar begreppen trunkering och AND som kan användas i sökningar och som 
används även i sökningarna för denna studie.  De skriver att ”[t]runkering innebär att ersätta början 
eller slutet av ordet med en asterisk” (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 81). På det sättet kan olika 
böjningar på ordet hittas, vilket betyder att sökningen utökas.  AND är en operator som kan 
användas i sökningen för att justera vilka sökord som ska ingå i träfflistan (Eriksson Barajas m.fl. 
2013, s. 79). Ett exempel är att söka på ”skönlitteratur AND mellanstadiet”, då visas endast resultat 
som innehåller båda orden. 

Nedan presenteras resultaten från de olika databassökningarna. Litteraturen som lästs samt 
granskats i sökningarna har exkluderats eller inkluderats utifrån det urval och de avgränsningar som 
finns beskrivna i avsnitt 3.3.1 Urval och avgränsningar. 

Tabell 1. Resultat av sökning i Summon 

Sökord Avgränsningar 
 

Antal 
träffar 

Läst titel Läst 
abstract 

Granskade 
artiklar/ 
avhandlingar 

Använda 
artiklar/avh
andlingar 

Genus*, 
skönlitterat
ur* 

Resultat utanför 
bibliotekets 
samling, peer-
review, sorterat 
på relevans 

20 20 1 0 0 

skönlitterat
ur* AND 
skola* 

Resultat utanför 
bibliotekets 
samling, peer-
review, sorterat 
på relevans 

24 24 1 0 0 

kön* 
skönlitterat
ur* barn* 

Resultat utanför 
bibliotekets 
samling, peer-
review, sorterat 
på relevans 

29 5 1 0 0 

Genus* 
barnlitterat
ur* 

Bibliotekets 
samling, peer-
review, sorterad 
på relevans 

21 21 1 1 0 

Gender* 
literature* 
school* 

Resultat utanför 
bibliotekets 
samling, peer-
review, sorterat 
på relevans 

24 24 1 0 0 
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gender 
children's 
literature 

Bibliotekets 
samling, peer-
review, sorterat 
på relevans 

148 467 20 1 1 0 

Gender* 
AND 
fiction* 
AND 
elementary
* school* 

Resultat 
utanför 
bibliotekets 
samling, peer-
review, 
sorterat på 
relevans 

7267 71 3 0 0 

gender* 
AND 
fiction* 
AND 
school* 
AND 
sweden* 

Resultat 
utanför 
bibliotekets 
samling, peer-
review, 
sorterad på 
relevans 

3194 30 2 0 0 

swedish* 
elementary
* AND 
school* 
AND 
fiction* 
gender* 

Resultat 
utanför 
bibliotekets 
samling, peer-
review, 
sorterad på 
relevans 

268 20 1 0 0 

 

Tabell 2. Resultat av sökning i Libris  

Sökord Avgränsningar 
 

Antal 
träffar 

Läst titel Läst 
abstract 

Granskad
e 
artiklar/ 
avhandlin
gar 

Använda 
artiklar/avhand
lingar 

genus 
barnlitteratur 

Endast 
avhandlingar 

4 4 1 1 Andræ, M. 
(2001). Rött eller 
grönt? :flicka blir 
kvinna och pojke 
blir man i B. 
Wahlströms 
ungdomsböcker 
1914-1944. 

Genus skola Endast 
avhandlingar 

7 7  0 0 0 

Genus läsa 
skola 

Endast 
avhandlingar 

0 0 0 0 0 

gender 
AND fiction 
AND school 

Avgränsning 
på ämne: 
endast 
undervisning 
och 
uppfostran 

1 1 1 1 0 
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Children 
gender 
literature 

Endast 
avhandlingar 

3 3 0 0 0 

literary 
studies 
children’s 
books 
gender 

Inga 
avgränsningar 

14 14 1 0 0 

children’s* 
book* 
gender* 

Inga 
avgränsningar 

107 10 1 0 0 

 

Tabell 3. Resultat av sökning i ERIC 

Sökord Avgränsningar 
 

Antal 
träffar 

Läst 
titel 

Läst 
abstract 

Granskade 
artiklar/ 
avhandling
ar 

Använda 
artiklar/avhandlingar 

gender* 
book* child* 

Endast peer-
reviewed 

59 59 2 0 0 

stereotype* 
fiction* 

Endast peer-
review, ämne: 
Sex 
Stereotypes, 
Childrens 
Literature 

8 8 3 0 0 

sex roles 
characters 

Endast peer-
review 

171 75 2 1 Bray, Danielle. (2015). 
Sissy Boy Mothering: Male 
Child Mother Figures in 
Middle-Grade Fantasy 
Literature.  

stereotypes 
literature 

Endast peer-
review, grade 
4 

7 7 1 0 0 

teenagers 
stereotypes 

Endast peer-
review 

22 22 0 0 0 

 

Flera sökningar gjordes i Svenska Barnboksinstitutets katalog ELSA (Elektroniska Lagrings- och 
Söksystem för Artiklar och böcker). I ELSA finns artiklar från tidskrifter, artiklar och annan 
litteratur (Svenska Barnboksinstitutet 2016b). Sökningar i ELSA ledde till tidskriften Barnboken 
tidskrift för barnlitteraturforskning där en artikel hittades. Artikeln är skriven av Rebecka Fokin (2015) 
och heter: ”En människa är det”. Flickskap i Jessica Schiefauers Pojkarna. 

Fel ålder har varit den främsta anledningen till bortfall i databassökningen samt att den tidigare 
forskningen främst behandlat undersökningar i förskolan eller gymnasiet. För övrigt berodde 
bortfallet på att inställningar för peer-review och fulltext inte användes och att dessa studier 
omfattas av träffstatistiken.   
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3.3.3 Manuell sökning 
Den manuella sökningen genomfördes på olika sätt: dels kontaktades forskare, dels gjordes 
sökningar på titlar och författare. 

Under sökprocessen i databasen Summon har ett antal examensarbeten dykt upp. Utifrån dessa 
examensarbeten gjordes sedan en manuell sökning där referenslistor granskades. Anledningen till 
att de granskades var för att de innehöll en eller flera sökord som används i denna studie.  

De författare som dök upp i referenslistorna var: Lena Kåreland som är professor emerita i 
litteraturvetenskap och barnforskare, Maria Nilson som är verksam universitetslektor vid 
Linneuniversitetet, samt Maria Nikolajeva som är författare och har varit forskare inom 
litteraturvetenskap. Även Maria Österlund som är docent i litteraturvetenskap dök upp i 
referenslistorna. Detta resulterade i att en avhandling skriven av henne inkluderades. Avhandlingen 
heter Förklädda flickor – könsöverskridning i 1980-talets ungdomsroman och gavs ut år 2005. 

Alla förutom Maria Österlund kontaktades via mejl (sökningen på hennes namn hade redan 
resulterat i en användbar avhandling). Mejlkontakten med Lena Kåreland resulterade i ett tips på 
Svenska Barnboksinstitutet. Mejlkontakten med resterande resulterande inte i några fler 
avhandlingar eller artiklar.  

3.4 Utvald litteratur 
Under nedanstående avsnitt presenteras litteraturen som inkluderats i studien samt 
kvalitetsgranskningen som genomförts. 

3.4.1 Presentation av utvald litteratur 
Två avhandlingar och två artiklar valdes ut till litteraturstudien. Samtliga avhandlingar och en artikel 
är utgivna i Sverige, medan den fjärde artikeln är utgiven i USA. 

Tabell över inkluderad litteratur 

 

 

 

 

 

3.4.2 Kvalitetsgranskning och innehållsanalys av inkluderad litteratur 
Under följande avsnitt beskrivs kvalitetsgranskningen och innehållsanalysen av litteraturen som 
valts ut till litteraturstudien. 

Författare 
 

Titel Årtal Typ av text Land 

Andræ, M. 
 

Rött eller grönt? : flicka blir 
kvinna och pojke blir man i B. 
Wahlströms ungdomsböcker 
1914–1944. 

2001 Avhandling Sverige 

Fokin, R. 
 

”En människa är det”. 
Flickskap i Jessica 
Schiefauers Pojkarna. 

2015 Artikel Sverige 

Österlund, M. Förklädda flickor – 
könsöverskridning i 
ungdomsroman. 

2005 Avhandling Sverige 

Bray, D. Sissy boy mothering: Male 
child mother figures in 
middle-grade fantasy 
literature. 

2015 Artikel 
 

USA 
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Litteraturstudiens frågeställningar är:  

 Hur framställs flickor sett till traditionellt maskulina och feminina egenskaper? 
 

 Hur framställs flickor sett till traditionellt feminina och maskulina egenskaper? 

Frågeställningarna har legat till grund för innehållsanalysen av den utvalda litteraturen som 
presenteras i en tabell nedanför. I tabellen har de delar av litteraturen som är av relevans för 
frågeställningarna skrivits i punktform.   

En del av litteraturen undersöker äldre barnlitteratur, men det innebär inte att dessa artiklar och 
avhandlingar blir inaktuella då det i kursplanen för svenska framgår det att elever ska möta 
skönlitteratur som är äldre (Skolverket 2016, s. 247, 250). Således kan elever mycket väl komma att 
möta den skönlitteratur som granskats i den inkluderade litteraturen för studien. 

 

Tabell över innehållsanalysen av inkluderad litteratur: 
 

 

Förutom en analys av innehållet har även artiklarna och avhandlingarna kvalitetsgranskats. En del 
av kvalitetsgranskningen beskrivs under avsnitt 2.2 Etiska överväganden. Att granska de etiska 
överväganden som gjorts i studierna behövs för att bedöma litteraturens kvalitet. 
Sammanfattningsvis beskriver samtliga studier tillvägagångsättet och de besvarar studiernas syfte 
samt frågeställningar i sina resultat. Etiska överväganden finns med men de är inte tydligt utskrivna.  

De artiklar som valts ut är peer-reviewed, vilket innebär att de kvalitetsgranskats innan publicering 
och bör således vara av hög kvalitet (Eriksson Barajas 2013, s. 62). Samtliga avhandlingar är 
doktorsavhandlingar vilket innebär att de också granskats innan publicering. Båda artiklarna som 
inkluderats har publicerats i tidskrifter och en sökning på dessa gjordes genom NSD (Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste). NSD är ett arkiv för forskningsdata där vetenskapliga 
tidskrifter granskas och bedöms. Båda tidskrifterna finns med vilket innebär att de blivit godkända 
av NSD. En av tidskrifterna bedöms ligga på nivå ett och den andra på nivå två vad gäller kvalitet. 
Nivå ett innebär att tidskriften är godkänd, medan nivå två betyder att tidskriften är ledande inom 
sitt område. 

  

Litteratur 
 

Delar med resultat som är av relevans 
för denna studie 

Andræ, M. (2001). Rött eller grönt? : flicka blir kvinna och pojke 
blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944. 
 

 Framställning av flickor 

 Framställning av pojkar 

 Stereotyper 

Fokin, R. (2015). ”En människa är det”. Flickskap i Jessica 
Schiefauers Pojkarna. 
 

 Framställning av flickor 

 Könsbyte 

Österlund, M. (2005).  Förklädda flickor – könsöverskridning i 
ungdomsroman. 

 Framställning av flickor 

 Förklädnad 

 Framställning av pojkar 

Bray, D. (2015).  Sissy boy mothering: Male child mother 
figures in middle-grade fantasy literature 

 Pojkar med feminina egenskaper 

 Framställning av pojkar 

 Stereotyper/icke-stereotyper 
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4 Resultat 
Resultatet av litteraturstudien presenteras genom olika rubriker. Avsnittet försöker besvara 
frågeställningarna för litteraturstudien som är:  

 Hur framställs flickor sett till traditionellt maskulina och feminina egenskaper? 
 

 Hur framställs flickor sett till traditionellt feminina och maskulina egenskaper? 

4.1 Förklädda flickor (och pojkar) 
Maria Österlund (2005) har skrivit avhandlingen Förklädda flickor – Könsöverskridning i 1980-talets 
svenska ungdomsroman. Österlund (2005) undersöker elva ungdomsromaner från åren 1977–1988. 
Det gemensamma för ungdomsromanerna är att de skildrar förklädda flickor, alltså flickor som 
tillfälligt låtsas vara pojkar. Att skriva om förklädda flickor i skönlitteratur är enligt Österlund (2005) 
något som var populärt under 1980-talet (Österlund 2005, s. 1 ff., 41–42). Syftet med Österlunds 
(2005) avhandling är att ”undersöka hur motivet könsförklädnad representeras i svensk 
ungdomsroman under en avgränsad tidsperiod, nämligen 1977–1988” (Österlund 2005, s. 2).  

Vidare har urvalet till hennes avhandling skett genom en granskning av ungdomslitteratur som 
resulterat i elva skönlitterära verk. Hon har i sin granskning säkerställt att samtliga svenska romaner 
som tar upp förklädnad valts ut. Benämningen är ungdomsroman, men en del av böckerna räknas 
även som mellanåldersböcker. Det är svårt att dra en gräns mellan åldrar skriver Österlund (2005, 
s. 44–45). 

Böckerna som analyserats presenteras i en tabell nedanför, sorterad enligt författarnamn:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     (Österlund 2005, s. 346) 

 

Österlund (2005) presenterar två analysredskap som i avhandlingen används för att granska hur 
flickor framställs. Redskapen för hennes analys är i form av två matriser, en för flickor och en för 
pojkar. Matriserna beskriver tre grundmönster i hur kön skildras i skönlitteratur. Matriserna har 
tagits fram genom granskning av tidigare forskning och skönlitteratur (Österlund 2005, s. 2,63).  

Matriserna presenteras nedan, den första är en matris för flickor och den andra är en matris för 
pojkar. 

Författare  Titel År 

Edefeldt, I. Missne och Robin. En 
berättelse om skogen 

1980 

Gripe, M. Skuggan över stenbänken 1982 

Gripe, M. …och de vita skuggorna i 
skogen 

1984 

Gripe, M. Skuggornas barn 1986 

Gripe, M. Skuggornas barn 
(omarbetad utgåva) 

1990 

Gripe, M. Skugg-gömman 1988 

Hellberg, H.E. Love love love 1977 

Kullman, H. Stridshästen 1977 

Möller, C. Stortjuvens pojke 1985 

Pohl, P. Janne, min vän [1985] (1996) 

Stark, U. Dårfinkar och dönickar 1984 

Wahl, M. Anna-Carolinas krig 1986 
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Matris över flickor: 

 

 

 

 

 

 

 

(Österlund 2005, s. 66) 

 

Matris över pojkar: 

 

 

 

 

 

 

 

(Österlund 2005, s. 74). 

De olika varianterna av flickor och pojkar i skönlitteratur utmärker sig genom anpassning, könsbyte 
eller protest (Österlund 2005, s. 66–67, 74). Österlund ger några exempel på hur varianterna av 
framställningen av kön kan skildras i skönlitteratur. Den anpassade flickans egenskaper beskrivs 
ofta med adjektiv så som duktig, måttlig, ordentlig och anpassad. Att skildra pojkar som macho, 
tuffa, är en traditionell framställning av pojkar i skönlitteratur. I flickmatrisen finns pojkflicka med, 
vilket skiljer sig mot den förklädda flickan genom att pojkflickan inte döljer sin könstillhörighet 
medan den förklädda flickan gör det (Österlund 2005, s. 68, 73 f.). Österlund (2005) förklarar att 
det inte finns någon motsvarighet till pojkflicka gällande pojkar, en förklaring till detta är att 
”pojktyperna bygger på ett avståndstagande från flickor” (Österlund 2005, s. 75). Svagheter och 
mjuka egenskaper hos pojkar synliggörs vanligtvis genom sprickor i deras tuffa fasad. I de böcker 
som Österlund (2005) granskat återfinns några pojkar med mjuka egenskaper i böckerna av Maria 
Gripe (1982; 1984; 1986; 1988; 1990) och Peter Pohl (1996) (Österlund 2005, s. 76). 

Österlund (2005) skriver att framställningen av flickor bygger på stereotyper. Naturen framställs 
som en betydande miljö för flickor i skönlitteratur, i Missne och Robin. En berättelse om skogen 
(Edelfeldt 1980) har karaktären en nära relation till just naturen (Österlund 2005, s. 83 ff.). En 
annan vanlig skildring är att flickor framställs som offer för våld. 

Pojkflicka 

Könsbyte 

Duktig flicka 

Anpassning 

Dålig flicka 

Protest 

Mjuk pojke 

”könsbyte” 

Macho 

Anpassning 

Mes 

Protest 
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I boken Stortjuvens pojke (Möller 1985) blir förklädnaden till pojke ett sätt för flickan att bli friare då 
kvinnor är underordnade männen. Förklädnaden är även ett sätt att överleva (Österlund 2005, s. 
151, 157–158). Flickor framställs som friare i sina förklädnader, då de slipper de begränsningar som 
deras könstillhörighet annars medför. I boken Love love love (Hellberg 1977) förklär sig både flickor 
och pojkar. Att som pojke klä sig till flicka uppfattas inte frigörande, utan snarare tvärtom 
(Österlund 2005, s. 129, 162). 

Vidare förklarar Österlund (2005) att flickor har framställts som likvärdiga pojkar, vilket de fått 
bevisa genom olika mandomsprov. Österlund (2005) skriver även att förklädnaden av flickor i de 
böcker hon granskat påverkar hur pojkarna framställs i dem. Flera pojkar framställs med kvinnligt 
stereotypa egenskaper (Österlund 2005, s. 326–327).  

4.2 Flickor som pojkar 
Rebecka Fokin (2015) undersöker flickkaraktärer i en barn- och ungdomsroman, Pojkarna, som är 
skriven av Jessica Schiefauer (2011). Undersökningen presenteras i artikeln ”En människa är det” 
Flickskap i Jessixa Schiefauers Pojkarna, i tidskriften Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning. 
Romanen som klassas som en ungdomsroman hör till fantasygenren. Fokin (2015) skriver att i 
fantasygenren framställs flickor ofta med maskulina egenskaper eller så är de ”placerade i 
marginalen” (Fokin 2015, s. 4).  

Framställningen av flickor i fantasy och flickor i andra typer av genrer skiljer sig åt, då flickor i 
motsats till andra genrer lägger sina personliga problem och intressen åt sidan för att åta sig en 
större uppgift i fantasy. I denna roman framställs pojkar som fria medan flickor ses som ett objekt. 
I romanen förvandlas flickor till pojkar genom magi, könsbytet är för dem ett sätt att fly då det är 
lättare att vara pojke skriver Fokin (2015, s. 5, 12). 

4.3 Flick- och pojkböcker  
Marika Andræ (2001) har skrivit avhandlingen Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 
Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944 där hon analyserar ungdomsböcker. Syftet med hennes 
avhandling är att undersöka könsnormer i B. Wahlströms ungdomsböcker utgivna år 1914–1944 
(Andræ 2001, s. 13 ff.). Böckerna som Andræ (2001) har undersökt riktar sig antingen till flickor 
eller pojkar, så kallade flickböcker och pojkböcker. Orsaken till hennes undersökning är att 
uppdelningen av flick- respektive pojkböcker visar att det finns normer kring kön. Hennes bokurval 
består av var femte titel i ungdomsserien som gavs ut mellan åren 1914 och 1944. Det är 43 
pojkböcker och 34 flickböcker som granskas i hennes avhandling. Åldern på karaktärerna i 
böckerna är olika och avhandlingen består av analys av böcker med karaktärer som är under 14 år, 
samt analys av karaktärer mellan 14 och 19 år (Andræ 2001, s. 20,30). I denna litteraturstudie är 
urvalet begränsat till skönlitteratur riktad mot barn mellan 9 och 15 år vilket innebär att endast två 
kapitel ur Andræs (2001) avhandling presenteras, då resten riktar sig mot äldre barn. 

4.3.1 Flickor i flickböcker 
Andræ (2001) beskriver framställningen av flickor i åldrarna 12–14 år i så kallade flickböcker 
utgivna av B. Wahlström mellan åren 1914 och 1944. Kapitlet omfattar en undersökning av 18 titlar 
från ungdomsserien (Andræ 2001, s. 52–53). Titlarna och författarna presenteras nedan i en tabell, 
sorterade enligt utgivningsår: 

 

 

Författare  Titel År 

Frances Hodgson 
Burnett 

Lilla Prinsessan 1919 
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     (Andræ 2001, s. 53) 

En del av de granskade flickböckerna handlar om överlevnad. I dem finns någon form av olycka 
med, där någon närstående blir sjuk eller avlider. Flickor beskrivs som ansvarstagande och drivande 
för familjernas överlevnad i den typen av flickbok. Flickorna framställs även som goda och 
arbetsamma och trots olyckliga händelser är flickorna positiva och har ett glatt humör (Andræ 2001, 
s. 53 ff.). Dessa egenskaper är en förutsättning för böckernas positiva handlingsutveckling då 
Andræ (2001) skriver att ”[s]amtliga flickor besitter goda egenskaper som gör dem omtyckta, vilket 
bidrar till att konflikter löses” (Andræ 2001, s. 56). En annan egenskap som är viktig för 
överlevnadsböcker är flickornas ”förståndighet” (Andræ 2001, s. 60) då flera flickor beskrivs med 
denna egenskap. 

Andra typer av flickböcker är de som skildrar en idyll eller flickor i behov av uppfostran. 
Egenskaper hos flickor i den sistnämna är egoism och de beskrivs vara i behov av förändring. 
Överlag framställs flickor, oavsett vilken sorts flickbok det är, som goda då flickorna som är 
ouppfostrade till slut blir goda igen (Andræ 2001, s. 58–59). Flickornas godhet förstörs inte och en 
norm gällande kön är ”det goda och glada barnet” (Andræ 2001, s. 64). I de böcker där flickorna 
är unga är ett annat ideal för flickor att vara spralliga. Andræ (2001) förklarar att detta är något som 
förändras ju äldre karaktärerna blir, då den väluppfostrade flickan blir en könsnorm (Andræ 2001, 
s. 64). 

4.3.2 Pojkar i pojkböcker 
I kapitlet Unga pojkars försmak av manlighet beskriver Andræ (2001) pojkars framställning i fyra 
ungdomsböcker. Andræ (2001) inleder kapitlet med att beskriva att till skillnad mot flickböcker 
skildras nästan aldrig hemmiljön i B. Wahlströms pojkböcker. De flesta böcker handlar istället om 
yttre resor, äventyr (Andræ 2001, s. 163). Böckerna som analyserats presenteras i en tabell nedan, 
sorterade enligt utgivningsår:  

Kerstin Wenström Barnen på Böljenäs 1922 

Hector Malot Värnlös 1923 

Anna Baadsgaard En modern flicka 1925 

Niels Meyn (Anne 
Lykke) 

Tre flickor på äventyr 1925 

Erik Juel (Inga 
Bergfeldt) 

Ensam i världen 1929 

Anna Baadsgaard Astas nya hem 1932 

Gunvor Fossum Fia 1932 

Hedvig Svedenborg Peggy och hennes syskon 1934 

Gunvor Fossum Polismästarens Kathrine 1935 

Sigrid Adams-
Klingberg 

Annika lär känna livet 1936 

Sigrid Adams-
Klingberg 

En flicka hela da’n 1938 

Gunvor Fossum Lisbet 1939 

Maja Jäderin-Hagfors Klassens fosterbarn 1941 

Sigrid Adams-
Klingberg 

Gretas flygare 1942 

Anna baadsgaard Enda barnet 1942 

Gerda Ghobé Anne vildkatt 1943 

C.V. Jamison Lady Jane 1943 

Författare  Titel År 

Ebbe Lieberath Klämmiga pojkar 1924 

Eve Grey Bob flygare 1936 
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     (Andræ 2001, s. 163) 

I de böcker som skildrar äventyr framställs pojkar med egenskaper som annars tillskrivs vuxna. 
Denna position som pojkar intar kallar Andræ (2001) för ”ställföreträdande vuxen” (Andræ 2001, 
s. 164). Pojkarna behöver bevisa att de är goda och mogna nog för att bege sig ut på äventyr. Att 
visa på vuxna egenskaper är enligt Andræ (2001) en förutsättning och ”inträdesbiljetten till 
äventyren” (Andræ 2001, s. 165). Att klara av mötet med faror samt pojkars ansvarsfulla egenskaper 
i äventyr skildras i pojkböckerna (Andræ 2001, s. 166). 

En annan typ av pojkbok som Andræ (2001) analyserar är de som skildrar pojkarnas liv hemma. I 
de böckerna står gängen i fokus och pojkarna framställs som lojala till sina gäng medan familjen 
inte är lika viktig och betydande som i flickböckerna (Andræ 2001, s. 169–170). En egenskap som 
är viktig i böckerna om pojkgängen är fysisk styrka och överordning gällande flickor. Andræ (2001) 
beskriver även att precis som i flickböckerna är hjälpsamhet en viktig egenskap i pojkböckerna, 
skillnaden är att pojkar har ett ideal om att klara sig själva (Andræ 2001, s. 170 ff.).   

4.4 Pojkar med kvinnliga och moderliga egenskaper 
Danielle Bray (2015) har skrivit artikeln Sissy boy mothering: Male child mother figures in middle-
grade fantasy literature, i Children’s literature in Education. Bray (2015) undersöker pojkkaraktärers 
moderliga egenskaper i fyra fantasyböcker. Böckerna som analyserats presenteras i en tabell 
nedanför, sorterade enligt författare:  

 

 

 

 

 (Bray 2015, s. 161).  

I dessa böcker framställs pojkar med kvinnliga egenskaper. Bray (2015) skriver att det inte är lika 
vanligt att pojkar framställs med kvinnliga egenskaper som att flickor framställs med manliga. En 
moderlig egenskap som hon även undersöker är att förse någon med mat, vilket är en kvinnlig 
tradition. Det kan ha en förklaring i att kvinnor genom tiderna ammat sina barn (Bray 2015, s. 161 
ff.). Jeremy Thatcher, i Covilles (1991) bok beskrivs ha en familj som går emot traditionella 
könsroller, ett exempel är sysslor i hemmet. I boken får Jeremy förse en drakunge med mat och 
kan således beskrivas utföra sysslor som är stereotypa kvinnor (Bray 2015, s. 164 ff.).   

Will, en karaktär i trilogin av Pullman (1995; 1997; 2000) framställs pojken med mjuka kvinnliga 
egenskaper. Det framkommer då han tar hand om sin sjuka moder. Han utför kvinnliga 
hushållssysslor i deras hem och även fast han ger sig ut på äventyr finns en oro för modern (Bray 
2015, s. 170). 

Det gemensamma för båda böckerna är att pojkarnas framställning med feminina egenskaper är en 
väg till att bygga vänskap med andra karaktärer och således viktigt (Bray 2015, s. 172). 

  

D.E. Marsh Patrullflygaren 1939 

Gustaf Lindvall Pojkarna i Gamla stan 1944 

Författare  Titel År 

Coville, B Jeremy Thatcher, Dragon 
Hatcher 

1991 

Pullman, P Northern lights 1995 

Pullman, P The subtle knife 1997 

Pullman, P The amber spyglass 2000 
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5 Diskussion 
I det följande avsnittet presenteras diskussionen för litteraturstudien genom en metoddiskussion 
och en resultatdiskussion där även de slutsatser som dragits i studien beskrivs. 

5.1 Metoddiskussion 
Avgränsningen för studien var till en början snävare och innefattade endast skönlitteratur tänkt för 
mellanåldern. Relativt snabbt upptäcktes att ringa forskning fanns om just framställningen av kön 
i skönlitteratur avsedd för mellanåldern. Därför fick avgränsningen breddas att gälla även 
skönlitteratur avsedd för både mellanålder och ungdomar (9–15 år). Med mellanåldern menas barn 
mellan 9 och 12 år och med ungdomar menas barn mellan 12 och 18 år (Svenska Barnboksinstitutet 
2016a, s. 2). Avgränsningen var svår att göra då barn- och ungdomslitteratur är ett svårtolkat 
begrepp, vilket både Kåreland (2013) och Nilson (2010) skriver om. Studien avgränsades även att 
gälla artiklar och avhandlingar från 2001 och framåt. Begränsningen kan ha lett till att annan äldre 
relevant forskning har fallit bort. Å andra sidan betyder det att den forskning som är mest aktuell 
har inkluderats i denna studie.  

Gällande databassökningen gav en del sökord ett flertal träffar, ett exempel är den sjätte sökningen 
i Högskolans Dalarnas databas Summon som gav 148 467 träffar. Den stora mängden träffar i en 
del sökningar har lett till att alla titlar inte lästs vilket i sin tur kan ha lett till att relevanta artiklar 
och avhandlingar kan ha fallit bort. I ett försök att säkerställa att all relevant litteratur inkluderats 
förfinades sökningarna. Sökningarna hade kunnat förfinas ytterligare om de inställningar som finns 
för peer-review och ålder hade använts vid samtliga sökningar. Vidare framkom det i 
databassökningen och i den manuella sökningen att ett flertal vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar gällande framställning av flickor och pojkar i skönlitteratur finns, men de riktar sig 
antingen till förskolan eller gymnasiet. Flera verk om detta ämne har även hittats, men de har inte 
varit tillräckligt vetenskapliga för denna studie. 

Vidare gällande databassökningen valdes ett antal databaser ut, vilket å ena sidan medför en risk att 
relevant litteratur som kan finnas på andra databaser inte hittats i denna studie. Å andra sidan är 
sökmotorerna stora, exempelvis Libris sträcker sig över hela Sverige och omfattar alla universitet 
och högskolor (Libris 2016). Att använda andra databaser för att hitta mer utländsk forskning skulle 
möjligtvis kunnat ge mer. Men det hade inneburit att jag behövt bredda mitt syfte mer och studera 
vilka utländska skönlitterära böcker barn läser i svensk grundskola för att det skulle varit relevant. 
Negativa aspekter med att bredda avgränsningen på det sättet är att studien kan bli för omfattande 
att genomföra på den tiden som är avsatt.   

Studiens styrka är att den har ett tydligt och avgränsat syfte som driver den, samt att sökningar och 
urval redogörs för. Studien är därmed replikerbar och således möjlig att kritiskt granskas. Studiens 
resultat bygger på relativt enhälliga resultat från tidigare forskning, vilket skulle kunna stärka 
reliabiliteten i slutsatserna. Det fanns även en studie, Bray (2015), som i viss mån avvek, vilket visar 
att jag i min studie inte uteslutit avvikande resultat. Även detta stärker reliabiliteten då samtliga 
resultat presenteras (Barajas m.fl. s.70).  

Studiens främsta svaghet är att sökorden är många, vilket beror på att inga etablerade begrepp och 
ord fanns. Detta innebär att sökträffarna i viss mån blev omfattande. 

Vidare måste de vetenskapliga artiklar och avhandlingar som behandlas i denna studie anses 
begränsade, då de endast är fyra stycken. Det innebär att en heltäckande bild gällande all 
skönlitteratur inte kunnat ges vilket således betyder att den här studien inte kan sägas ha någon 
större generaliserbarhet. Studien kan snarare ses som exempel på hur kön framställs i ett antal 
böcker utgivna under olika tidsperioder. Studien skapar emellertid ett bra underlag för fortsatt 
forskning samt visar på vikten av detta i forskning beträffande skönlitteratur.  
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5.2 Resultatdiskussion och slutsatser 
Metoden för denna undersökning har varit en litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning 
granskats, analyserats och sammanställts. Detta har gjorts för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka framställningen av kön som finns i 
skönlitteratur. Frågeställningarna för studien var: 

 Hur framställs flickor sett till traditionellt maskulina och feminina egenskaper? 
 

 Hur framställs flickor sett till traditionellt feminina och maskulina egenskaper? 

Utgångspunkten för denna litteraturstudie har bland annat varit vikten av en genusmedvetenhet i 
mitt framtida arbete som grundskolelärare i årskurs 4–6. De rådande styrdokumenten är grunden i 
min undervisning vilket innebär att jag behöver ha detta i åtanke för att bidra till en likvärdig 
utbildning: 

Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 
och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar 
om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 
(Skolverket 2016, s. 8). 

I skönlitteraturundervisningen kommer elever möta skönlitterära verk med olika slags karaktärer. 
Framställningen av karaktärer, närmare bestämt, flickor och pojkar har varit mitt fokus i denna 
studie. Brink (2005a) beskriver att könet kan vara viktigt för barn beträffande karaktärer i 
skönlitteratur. Brink (2005a) ger ett exempel då han förklarar att pojkarna i en årskurs 3 som läst 
Bröderna Lejonhjärta inte identifierade sig med svaga personer. Det kan ha sin förklaring i att 
manlighet står för styrka medan kvinnlighet står för svaghet (Brink 2005a, s. 163–164). Även 
Nikolajeva bekräftar att dessa motsatsegenskaper återfinns i skönlitteratur beträffande 
framställningen av flickor och pojkar (Nikolajeva 2004, s. 129–130). Detta kan vidare kopplas till 
studiens teoretiska utgångspunkt, genusteori, som handlar om skapandet och formandet av det 
sociala könet (Hirdman 2001, s. 27). En del av det problematiska med konstruktionen av sociala 
kön är att det skapar normer för vad kvinnor och män bör och icke bör göra samt hur de bör vara. 
Brinks (2005a, s. 163–164) beskrivning av vad pojkar identifierar sig med och således inte 
identifierar sig med är ett exempel på problematik med genus som kan återfinnas och kopplas till 
skönlitteraturundervisningen.  

Resultaten av litteraturstudien visar att flickor och pojkar ofta framställs på könsstereotypa sätt, där 
pojkar är normen. Flickor framställs som förklädda i en del romaner från 1980-talet. Den 
förklädnad flickorna antar i böckerna som Österlund (2005) granskat krävs för att flickorna ska bli 
friare. Även i romanen som Fokin (2015) har granskat är pojkrollen framställd som friare än 
flickrollen. Skillnaden mot de böcker som Österlund (2005) granskat är att det i hennes romaner 
inte sker något könsbyte utan endast förklädnad, medan det i romanen Pojkarna (Schiefauer 2011) 
sker ett könsbyte. 

Vidare återfinns pojkar med mjuka egenskaper i få av de böcker som granskats i de vetenskapliga 
artiklarna och avhandlingarna. Ett exempel på när pojkar framställs som mjuka återfinns hos två 
av de författare vars böcker Österlund (2005) granskat. Ett annat exempel är de böcker som Bray 
(2015) granskat. De innehåller pojkar med feminina egenskaper som även blir betydande för 
romanernas positiva utveckling. Framställningen av en karaktär, Will, kan jämföras med de 

flickböcker vilka Andr֥  æ (2001) granskat som skildrar överlevnad. Flickorna i dessa flickböcker är 
drivande och ansvarstagande för familjens överlevnad (Andræ 2001, s. 53–55). Denna beskrivning 
liknar hur karaktären Will framställs i Brays (2015) studie. Han är ansvarstagande gällande familjen 
och är orolig för sin moder när han är ute på äventyr (Bray 2015, s. 170). Framställningen av pojkar 
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är väldigt annorlunda i de pojkböcker som Andræ (2001) granskat. Pojkarna beger sig visserligen 
ut på äventyr, så som de gör i böckerna Bray (2015) beskriver, men familjen är inte viktig.  

En orsak till att det finns en viss skillnad mellan framställningen av flickor och pojkar i den 
skönlitteratur som tagits upp i de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna kan bero på 
böckernas ålder och vilken tid de är skrivna i. Men trots att resultatet i den här studien visar att de 
könsstereotypa karaktärerna är de vanligast förekommande så tycks det ändå finnas en alltmer 
genusmedvetenhet i modernare böcker. Det här synliggörs bland annat i de nyare böcker som då 
det i dessa finns, som tidigare nämnt, könsöverskridande egenskaper. Vidare, om jag tittar på de 
två förlag som beskrevs i bakgrunden, Vilda förlag samt Olika förlag, så finns en genusmedvetenhet 
vid valet av vilken skönlitteratur för barn som ska publiceras. Deras arbete bygger på att motverka 
de traditionella framställningarna av flickor och pojkar i skönlitteratur (Kalmteg 2007). Deras och 
andra förlags arbete för genusmedveten skönlitteratur tycks vara välbehövlig, med tanke på 
resultaten av denna studie och med tanke på att elever ofta väljer bok utifrån handling (Brink 2005b, 
s. 182). Eftersom i synnerhet den äldre litteraturen framställer flickor och pojkar könstereotypt är 
det viktigt att ny skönlitteratur ger en vidare framställning av kön. Således bör ett stort utbud av 
böcker med olika framställningar av kön finnas bland förlagen för att elever i skolan ska kunna ta 
del av dessa i de genrer de är intresserade av då främst handlingen styr deras val. Vid ett litet utbud 
av böcker inom deras intresseområde borde risken för en enformig framställning av kön öka. Detta 
kan i sin tur leda till att elevers identifiering med skönlitterära karaktärer även den blir begränsad. 

Vikten av ett utbud av skönlitteratur med olika framställningar av kön är inte endast betydelsefull i 
klassrummet utan det är även viktigt att ha genusaspekten i åtanke i och med läslovet. Den litteratur 
som kommer finnas tillgänglig då behöver granskas för att framställningen av kön inte ska bli 
enformig även där. Dock bör inte den skönlitteratur som framställer kön på ett stereotypt sätt väljas 
bort, då en del barn och speciellt yngre vill läsa om könstereotypa karaktärer (Brink 2005b, s. 182, 
201). Således behöver en genusmedvetenhet finnas i och med läslovet för att å ena sidan lyfta olika 
böcker samt för att kunna diskutera karaktärer med de barn som är med på aktiviteterna under 
lovet. Eftersom genus är någonting som förändras och konstrueras i samhället (Hirdman 2001, s. 
29,35–36; Esseveld & Mulinari 2015, s. 65) behövs å andra sidan en sådan medvetenhet även finnas 
i och med läslovet för att problematisera åtskiljandet samt jämförelsen av kvinnor och män och på 
så sätt påverka de strukturer som finns gällande det sociala könet. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att merparten av de skönlitterära verk som granskats i de 
inkluderade studierna till stor del framställer flickor och pojkar på stereotypa sätt. 
Könsöverskridningar förekommer, vilka ofta handlar om flickor som på olika sätt strävar efter att 
vara pojkar. En orsak till detta kan vara att manlighet anses vara normen och något att sträva efter, 
vilket Hirdman (2001, s. 59) skriver om. Pojkkaraktären upplevs vara friare då fler möjligheter 
öppnar upp sig, vilket även flickors förklädnad och könsbyte bekräftar. Flickpojkar förekommer 
däremot inte, det närmaste som visas i texterna är pojkar med en del mjuka och/eller moderliga 
egenskaper som kan liknas vid framställningen av en del flickor i B. Wahlströms flickböcker. 
Resultaten av studien visar således att de stereotypa sätt som det kvinnliga och manliga könet 
formas efter även återfinns i skönlitteratur för barn och ungdomar. Som Nikolajeva (2004, s. 130, 
132) skriver är inte det biologiska könet det problematiska i skönlitteratur, då dessa inte påverkar 
handlingen utan det är det sociala könet som är det. Det sociala könet har i resultaten av denna 
litteraturstudie visat sig vara begränsande för både flickor och pojkar, då det för båda könen finns 
tillskrivna traditionella egenskaper som flickor och pojkar i de flesta fall förhåller sig till. Avvikande 
eller normbrytande karaktärer förekommer som tidigare nämnts, men dessa är en bristvara. Detta 
vill jag slutligen koppla tillbaka till början av denna litteraturstudie då jag skrev hur viktigt det är att 
varken flickor eller pojkar begränsas på grund av sina könstillhörigheter. En anledning till att 
problematiseringen av könets framställning är viktig är just på grund av den begränsning de kan 
tillföra. 
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Avslutningsvis vill jag lyfta att resultaten av litteraturstudien är relevanta och viktiga för mig i min 
framtida yrkesroll. I urvalet av skönlitteratur som kommer göras i min framtida undervisning 
behöver jag ha genus i åtanke då en del böcker för mellanåldern och ungdomar framställer flickor 
och pojkar på stereotypa sätt. Elever identifierar sig med karaktärerna i böckerna vilket betyder att 
skönlitteraturundervisningen kan vara med och forma deras framställning av kön. Att därför ha ett 
brett urval av skönlitteratur för att elever ska möta olika framställningar av flickor samt pojkar är 
viktigt. Samtidigt är det minst lika viktigt att vara genusmedveten och diskutera och problematisera 
karaktärerna eleverna läser om (Frånberg 2010, s. 58). På så sätt kan skönlitteraturundervisningen 
förhoppningsvis bidra till att flickor och pojkar inte begränsas på grund av sina könstillhörigheter 
och de normer som medföljer. 

6 Förslag på fortsatt forskning 
Denna litteraturstudie har tydligt visat att det finns en bristfällig forskning gällande framställning 
av flickor och pojkar i främst nyare skönlitteratur avsedd för mellanåldern. Både äldre och nyare 
skönlitteratur läses av alla åldrar, vilket visar att denna studie varit relevant trots att den till största 
del tar upp forskning gällande äldre skönlitteratur. Det vore intressant att i en empirisk studie 
granska nyutgiven skönlitteratur som läses på grundskolor för att analysera framställningen av 
flickor och pojkar i dem. På det sättet kan en större överblick över skönlitteratur göras. 
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