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Sammanfattning I dagens samhälle växer medvetenheten kring människors olikheter allt mer i 

takt med att samhällsklimatet förändras. Vi möter olika och unika typer av 

människor på daglig basis, både ansikte mot ansikte men också tack vare de 

olika medier vi omger oss med. Det blir därför mer och mer aktuellt att 

barnen tidigt får insikt i dessa olikheter och lär sig att ingen person är mer 

värd än någon annan oavsett vad hen har för kön eller sexuell läggning, 

vilket också lyfts i läroplanen. En väg mot detta är att arbeta med frågorna i 

klassrummet och genom den skönlitterära barnlitteraturen. I denna studie är 

syftet att undersöka vad forskning säger om genus inom modern skönlitterär 

barnlitteratur samt hur lärare kan arbeta med detta med sina elever för att 

öka deras förståelse om genus. De frågeställningar vi arbetat med är:  

 

• Hur framställs genus i den moderna skönlitterära barnlitteraturen?  

• Hur kan lärare arbeta för att öka elevernas förståelse om genus 

utifrån modern barnlitteratur?  

 

Vi har genom denna studie funnit att den moderna skönlitterära 

barnlitteraturen, i kombination med praktiska moment, kan vara ett 

fördelaktigt verktyg att använda då man som lärare vill arbeta med genus i 

klassrummet. 

  
Nyckelord Barnlitteratur, boksamtal, genus, könsroller, modern barnlitteratur  
Handledare Jürgen Offermanns & Ronny Severinsson 
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Förord 

Barnlitteratur - ett så färgsprakande, omfångsrikt och inte minst spännande område! För oss var 

det ingen diskussion gällande huruvida vi skulle skriva inom ämnet svenska eller inte och med 

inriktning på just barnlitteratur, då vi båda har ett brinnande intresse för detta. Det som sedan 

kom att bli en fråga för oss var i vilken riktning vi skulle ta vårt kommande arbete. Det vi till slut 

valde att fokusera på inom området var genusfrågan och hur den representeras inom den 

moderna skönlitteraturen för barn.  

 

Maja har upplevt fördomar kring kön och genus när hon varit ute och gjort verksamhetsförlagd 

utbildning. Hon var ute i en årskurs 1 då en flicka kom fram och kommenterade hennes 

arbetsskor, flickan sa att Majas skor hade killfärg då dessa var grå och glittriga. Maja frågade 

eleven hur hon kunde avgöra att det är en killfärg på skorna, varpå eleven svarade utan en 

eftertanke att färgen grå är en killfärg. Denna händelse, i kombination med andra liknande 

händelser, har bidragit till att vi sett att det verkar finnas behov av att diskutera genus och de 

rådande normer som finns i samhället idag och även i de yngre åldrarna. Kommentaren ovan 

bekräftar vår teori kring vikten av att prata och reflektera kring normer redan i ung ålder och 

kanske inte, som det tycks verka utifrån samtal vi haft med viss skolpersonal, först vid 

tonårsålder.  

Vi har genom hela arbetet haft fokus på våra specifika egenskaper för att kunna utnyttja dessa på 

ett genomtänkt sätt. Alexandra har ett öga för detaljer medan Maja har sinne för helheter. Detta 

har vi använt oss av då vi skrivit för att effektivisera arbetsprocessen samt för att hålla kvaliteten 

på arbetet så hög som möjligt. Tack vare detta har vi kunnat fördela arbetet på ett sätt som 

gynnar både oss och det slutgiltiga resultatet av vårt arbete. 

 

För att detta arbete skulle kunna genomföras har vi fått god hjälp av flera personer och vi vill här 

passa på att tacka dem. Först och främst våra handledare Ronny Severinsson och Jürgen 

Offermanns, utan deras stöd längs vägen hade vi inte kunnat genomföra detta arbete . Vi vill 

också rikta ett tack till Jonas Asklund, vars kunskap och intresse för barnlitteraturen varit en stor 

inspirationskälla för oss. Han gav oss en knuff i rätt riktning då vi stod i begynnelsefasen av vårt 

arbete och inte visste i vilken riktning vi skulle gå, detta rådde Jonas bot på – tack för det.  

 

Halmstad 19-06-05 

Maja Englund och Alexandra Tasdelen 
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1. Bakgrund 
Denna bakgrund ger en överblick över de olika utgångspunkter som den här kunskapsöversikten 

utgår från. Nedan kommer tidigare forskning beskrivas som syftar till att ge en förförståelse kring 

varför vi anser just detta ämne vara relevant att forska om. Här beskrivs det som inspirerat oss att 

göra denna kunskapsöversikt i form av problemområden rörande hur genus och könsroller 

framställs samt vad skolan har för del i att bidra till ett mer öppet klimat. Förhoppningen vi har är 

att få en bättre förståelse för området som sedan gynnar oss i vår framtida yrkesroll som 

grundskollärare. Slutligen presenteras det syfte och den frågeställning vilket denna studie utgår 

från och har som syfte att svara på.  

1.1 Centrala begrepp 

Nedan redogörs för definitionerna av de centrala begrepp som används i denna studie.  

Genus 

Genus är det sociala könet enligt Margareta Hallberg (1992) som refererar till Ann Oakley (1972) 

som skriver att biologiskt kön (eng. sex) är det kön du är född till medan det sociala könet (eng. 

gender) har sitt ursprung i kulturen och inte från naturen (Hallberg, 1992, s. 98 - 99).  

 

Könsroller 

Hirdman (2007) menar att begreppet könsroller idag används för att beskriva hur ett kön är 

förknippat med vissa roller som förväntas av det (Hirdman, 2007, s. 13).  

 

Barnlitteratur 

Det som definierar barnlitteratur är framför allt två faktorer, den ena är den aktuella tidsepokens 

syn på barn och barnuppfostran och den andra faktorn är anpassningen av innehållet till 

målgruppens behov och kunskap (Klingberg, G., u.å.).  

 

Modern barnlitteratur  

Med modern barnlitteratur menar vi den litteratur som givits ut fr.o.m. 1989 och framåt. Vi valde 

1989 eftersom det är året då den första barnboken med samkönade föräldrar utgavs i USA 

(Heggestad, 2013, s. 245). 

 

1.2 Läroplanen och barnkonventionen 

I Lgr 11 (läroplanen), vilken varje lärare har som skyldighet att följa, handlar de två första kapitlen 

om värdegrund samt normer och värderingar. Det står klart skrivet att varje lärare ska arbeta med 

värdegrund i sitt klassrum, vilket innefattar ett arbete som syftar till att stödja den demokratiska 

grund som det svenska samhället vilar på. Som lärare ska du förmedla människors okränkbarhet, 

fria vilja och jämställdhet mellan könen. Skolan har ett uppdrag vad gäller att låta varje enskild 

elev utvecklas till den unika person hen vill vara och därigenom kunna bidra till ett demokratiskt 

samhälle. All form av intolerans i skolan ska bemötas med kunskap, diskussioner samt aktiva 

insatser (Skolverket, 2018, s. 5 – 17). 

Ett av målen som står skrivet i Lgr 11 är att skolan ska uppnå målet att varje elev ska respektera 

andra människors egenvärde samt kunna leva sig in i någon annans situation (Skolverket, 2018, s. 

10). Detta allmänna mål som skolor i Sverige ska arbeta för anser vi att forskningen i denna 
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studie berör, då vi tror på att barnlitteraturen kan vara en bra ingång för värdegrundsarbetet. 

Målet med detta är att eleverna får ett vidgat perspektiv samt en ökad förståelse för andra 

människors livssituation. Skolan i sig har krav och mål som ska uppfyllas men även varje enskild 

lärare har specifika mål som ska arbetas mot. Nedan citeras ett mål från Lgr 11 som beskriver vår 

ambition med denna forskningsöversikt och som vi båda, med stort engagemang, kommer att 

arbeta med i klassrummen.  

• Synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur 

könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor. (Skolverket, 2018, s. 11).  

Det centrala innehåll i svenska som berörs i vår studie är: 

• Berättande som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

 

Förutom det centrala innehållet har vi utgått från denna förmåga i svenska som ska uppnås: 

 

• Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften. 

Som lärare arbetar man också med barnkonventionens paragrafer som även de belyser vikten av 

demokrati, yttrandefrihet och okränkbarhet. Bland annat skriver barnkonventionen att alla barn 

är lika mycket värda och har samma rättigheter och att ingen får diskrimineras (UNICEF, 1990, § 

2).  

1.3 Bokens betydelse för barn 

Läsning för och tillsammans med sitt barn har många fördelar och påverkar barnens läs- och 

skrivutveckling, detta med förutsättningen att det sker kontinuerligt (Caroline Cohrssen, Frank 

Niklas & Collette Tayler, 2016, s. 377). Läs- och skrivutveckling, även kallad för literacy i 

forskningen, har en positiv påverkan för barnens framtida studier men även för livet i största 

allmänhet (Cohrssen, Niklas & Tayler, 2016, s. 377). Författarna skriver att den formella läs- och 

skrivutvecklingen (literacy) sker när barnet börjar skolan, men en tidig kunskapsutveckling kan 

ske långt innan skolstart (Cohrssen, Niklas & Tayler, 2016, s. 377). Barnens ordförråd kan byggas 

upp och bli stort redan i ung ålder med stöd av att föräldrar läser för barnet. Här menar 

författarna att man som förälder ska gå utanför den vanliga lässtunden och inte enbart bläddra 

från sida till sida utan även fokusera på dialogen och hur barnet tolkar sagan (Cohrssen, Niklas & 

Tayler, 2016, s. 377). Förutom att ordförrådet gynnas av läsning kan sagan och sagostunden i sig 

spela en viktig roll i barnens utveckling då den ger barnet möjlighet att fantisera och ställa sig en 

hypotes kring vad de tror ska hända i sagan. Barnet drar även kopplingar mellan sagan och sin 

egen verklighet vilket leder till att barnet repeterar nya ord och kan sätta in dem i nya 

sammanhang (Cohrssen, Niklas & Tayler, 2016, s. 377 - 378).  

När den formella läs- och skrivutvecklingen startar i skolan är det viktigt att lärarna har valt bok 

med omsorg och har en tanke med boksamtalet, detta för att eleven ska få så mycket hjälp och 

stöttning i sin utveckling som möjligt (Cohrssen, Niklas & Tayler, 2016, s. 378). Genom att vara 

förberedd kan man som lärare lättare engagera eleverna i boken så att de blir aktiva i sagan, men 

även aktiva som lyssnare. Graden av engagemang och aktivitet varierar beroende på uppläsaren 

och hur hen förmedlar budskapet men även åldern på lyssnarna samt kvaliteten på boken spelar 
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in för engagemanget. Trots detta vill man ändå belysa hur viktigt det är att läsa för barnen och ha 

samtal om sagan även om engagemanget stundtals kan vara bristande hos lyssnarna (Cohrssen, 

Niklas & Tayler, 2016, s. 378). 

1.4 Genusperspektivet i skolan  

Renée DePalma (2016) har skrivit en artikel rörande ett projekt, No Outsiders, som gjorts på 

skolor i USA. Den handlar om hur barnlitteraturen kan implementeras i skolorna för att ge 

eleverna större förståelse för hur jämlikhet mellan könen kan se ut i klassrummen samt belyser 

vikten av att lärarna har förståelse inom området (DePalma, 2016, s. 842). Kritik riktades mot 

projektet i form av att kristna lobbyister ansåg att det var propaganda för homosexualitet och de 

skulle införa en kampanj mot att få bort denna typ av litteratur från skolorna (DePalma, 2016, s. 

832). I övrigt fick projektet ta emot kritik för att de lät auktoritära personer promota en acceptans 

kring homosexuella relationer och som tycktes vilja få homosexuella familjerelationer att framstå 

som ett alternativ till stereotypiska familjestrukturer (DePalma, 2016, s. 832). 

 

Inom skolan finns det en så kallad machokultur som killar ofta tar efter. Denna så kallade 

machokultur uppkommer då killarna har en idealbild av hur en manlig man bör vara och detta är 

starkt kopplat till kön och genus samt prestation i skolan (Wendelien, Vermeersch & Van Houtte, 

2014). Författarna skriver också att maskulinitet, som är starkt kopplat till genus, även är kopplat 

till kön då man enligt författarna inte kan vara delaktig i en machokultur utan att vara man. Enligt 

Wendelien, Vermeersch och Van Houtte (2014, s. 376) kan inte en kvinna ingå i en machokultur 

då hon inte har det rätta könet. 

Vikten av att arbeta med genusperspektivet på högskolor/universitet och lärarutbildningar 

belyses i en artikel av Susanne Kreitz-Sandberg (2016). Kreitz-Sandberg betonar nödvändigheten 

i att genusperspektivet är inkluderat i högskolornas/universitetens läroplaner för att ge 

studenterna de verktyg som krävs rörande genusfrågor inför deras kommande yrkesliv. Väl ute i 

yrkeslivet kan sedan de nyblivna lärarna använda sina kunskaper inom området för att ge sina 

elever mer insikt om genus (Kreitz-Sandberg, 2016, s. 72).  

Under vår utbildning har vi tagit del av denna typ av kunskap och detta har föranlett en ökning 

av det intresse vi båda nu har inför genusperspektivet samt hur vi som lärare i framtiden kan 

arbeta med detta i våra klassrum. Vår förhoppning är att vi i framtiden kan använda den 

skönlitterära barnlitteraturen som en naturlig ingång till ämnet i våra klassrum. 

1.5 Sammanfattning och problemområde 

Förutom att barnlitteraturen är ett sätt att förmedla budskap till barn som är anpassat till deras 

nivå och applicerbart på deras verklighet har litteraturen en kanske ännu viktigare egenskap, 

ordförrådet. Cohrssen, Niklas, Tayler (2016) skriver att den formella läs- och skrivutvecklingen 

startar i skolan men redan innan skolan börjar kan man alltså som förälder/vuxen hjälpa barnet 

med ett brett ordförråd genom litteraturen. Genom att prata om sagan ges barnet möjlighet att 

applicera de nya orden i ett sammanhang som hen förstår. Pratstunden om sagan gör så att barnet 

får fantisera och ställa hypoteser vad hen tror kommer hända i sagan vilket är gynnsamt för läs- 

och skrivutvecklingen samt ordförrådet (Cohrssen, Niklas, Tayler, 2016 s. 377).  



7 
 

Under de tre åren vi studerat vid Högskolan i Halmstad har genus, inkludering och respekt varit 

en röd tråd genom samtliga kurser. Precis som Kreitz-Sandberg (2016) skriver finns det ett behov 

av att alla verksamma lärare och blivande lärare har en medvetenhet kring dessa frågor då det 

svenska utbildningssystemet ska främja jämställdhet. 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2018) ska skolan vila på en demokratisk grund där varje individ ges 

möjlighet till personlig utveckling inom teoretisk och praktisk kunskap samt en social utveckling. 

Då forskning visar att det fortfarande finns ett motstånd mot att implementera genusfrågor i 

skolans värld anser vi det relevant att forska vidare om genus i skolan. Ett sätt att arbeta med 

värdegrunden i skolan är genom barnlitteraturen och detta gjorde oss nyfikna på hur vi kan 

fördjupa oss i genus inom denna och dela med oss vad vi kom fram till.  

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad forskning säger om genus inom modern skönlitterär 

barnlitteratur. 

Vi vill besvara frågeställningarna: 

• Hur framställs genus i den moderna skönlitterära barnlitteraturen?  
• Hur kan lärare arbeta för att öka elevernas förståelse om genus utifrån modern 

barnlitteratur? 
 

2. Metod 
Detta avsnitt visar hur vi sökt efter den forskning som sedan använts i denna forskningsöversikt, 

det redogörs alltså för de systematiska samt manuella sökningar som gjorts. Det redogörs också 

för vårt urval samt de inklusionskriterier vi utgått från. Slutligen följer avgränsningar och 

resonemang samt analysmetod. 

 

2.1 Systematisk sökning 

För att samla in forskning har vi gjort en kvalitativ metasyntes vilket innebär en 

litteratursammanställning av studiers konsensus (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, 

s. 154). Efter att ha läst artiklarna i sin helhet och sammanställt dem tog vi alltså fram konsensus, 

kärnan i artiklarna, vilket vi beskriver mer ingående under punkt 2.5 nedan. Vi sökte först på ord 

som normkreativitet och normkritik i olika kombinationer med skönlitteratur då detta var ord 

som passade in på den frågeställning vi initialt började med. Vi upptäckte snart att en 

frågeställning gällande hur normkreativa, skönlitterära barnböcker kunde påverka elevernas 

identitetsskapande i klassrummet var allt för snäv. Detta ledde till att vi ändrade vår ursprungliga 

frågeställning till de som besvaras i detta arbete. Vår sökstrategi såg ut som följande, först började 

vi med att göra en begreppslista med de vanligaste orden och begreppen som är förknippade med 

vårt ämne så som, genus, normkritik, skönlitteratur, barnlitteratur och grundskola. Vi valde att 

skriva ner ämnesspecifika ord som är förknippade med ämnet genus och barnlitteratur för att 

lättare kunna finna söksträngar med relevant fakta. När det var dags att söka efter forskning i 

databaser var vi noga med att skriva ner vilka ord vi sökt på för att kunna utesluta de ord eller 
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kombinationer som inte gav någon träff. Våra sökningar resulterade slutligen i 12 artiklar som 

analyseras i denna forskningsöversikt. 

  

De databaser vi använt oss av är ERIC (Educational Resources Information Center) 

https://search-proquest-com.ezproxy.bib.hh.se/advanced?accountid=11261 och SwePub 

(referenser till forskningspublikationer gjorda i Sverige). För att söka av så stora områden som 

möjligt med relevanta källor såg vi en fördel i att söka i databaser, så som ERIC, med 

publikationer både utomlands men även inom Sverige. Detta för att kunna ha fler källor att 

jämföra med varandra. Nedan redogörs för de söksträngar som gav lyckade träffar och 

användbara artiklar. Alla artiklar som använts i arbetet är granskade enligt de inklusionskriterier 

som beskrivs under punkt 2.3. Artiklarna är även peer-reviewed vilket innebär att det är noga 

granskade av forskare och håller en hög kvalitet. 

 

Tabell 1: Sökordstabell 

Databas Sökord Avgränsningar Träffar Antal 

använda 

artiklar 

ERIC Children literature AND 

”gender representation” 

Peer-reviewed  

Academic Journals  

7 1 

ERIC Gendered AND representation Peer-reviewed  

Academic Journals  

148 1 

ERIC Children* literature AND 

gender 

Peer-reviewed  

Academic Journals 

700 3 

ERIC Talk* AND gender Peer-reviewed  

Academic Journals 

547 1 

ERIC Primary school AND book talk Peer-reviewed  

Academic Journals 

28 1 

ERIC Storybook AND dialogue  Peer-reviewed  

Academic Journals 

16 1 

ERIC Gender expectations 

environment 

Peer-reviewed  

Academic Journals 

445 1 

ERIC Gender picture books Peer-reviewed  

Academic Journals 

86 1 

SwePub Regnbågsfamiljer 

 

Peer-reviewed  

Academic Journals  

3 1 

SwePub Gender inclusion pedagogical Peer-reviewed  

Academic Journals 

11 1 

 

 

ERIC och SwePub: 

Inledningsvis sökte vi på våra centrala begrepp vilket gav ett begränsat resultat. Vi valde då att 

ändra sökningarna till de engelska motsvarigheterna till de centrala begreppen samt lät det 

samlade literature få motsvara skönlitteratur och barnlitteratur. I databasen ERIC sökte vi på 

Primary school AND book talk vilket gav många träffar inom ämnet boksamtal men utan fokus på 

genus och därför gjordes en ny söksträng med syfte att avgränsa sökresultatet. Den slutgiltiga 

söksträngen blev därför, Children* literature AND gender. Vid sökning i SwePubs databaser hade vi 
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nu förstått att specifika sökord behövdes i söksträngarna för att komma så nära vårt syfte och 

våra frågeställningar som möjligt. Detta gjorde att SwePub gav tillräckligt avgränsade resultat då 

avgränsningen gjordes redan från början.  

 

2.2 Manuell sökning  

Vi fann ett behov att även inkludera manuell sökning i vårt sökningsarbete då vi hade svårigheter 

att hitta källor på våra centrala begrepp endast via de systematiska sökningarna. Då vi letade efter 

litteratur manuellt gjordes detta på Högskolebiblioteket där vi fick hjälp och guidning av 

personalen för att hitta rätt. Vi hade hittat en författare som hade forskat mycket inom genus 

men hennes publikationer, som vi var intresserade av, var i bokformat. Vi vände oss då till 

biblioteket där bibliotekarien sökte på ordet genus, för att finna på vilken hylla denna författarens 

böcker fanns. Vid de manuella sökningarna utgick vi från samma inklusionskriterier som använts 

vid de systematiska sökningarna. Efter att avgränsningar gjorts så resulterade våra manuella 

sökningar i två böcker som vi ansåg stämde överens med vår tolkning av de centrala begrepp vi 

använder denna forskningsöversikt.  

 

2.3 Urval 
Tabell 2: Inklusionringskriterier och resonemang 

Inklusionskriterier 

 

Resonemang 

Böcker eller artiklar som är skrivna från 1989 och 

framåt.  

Då vi har valt att analysera modern barnlitteratur 

med inriktning genus har vi avgränsat vårt 

sökmaterial till böcker skrivna från 1989 och fram 

till idag. Året 1989 bestämde vi då det är årtalet 

som den första barnlitteraturen med inriktning 

genus publicerades i USA. 

Barnlitteratur som berör genus. Då vi valt att inrikta oss på genus så behöver 

också de artiklar och den litteratur vi använder oss 

av göra detta. 

Barnlitteratur som är skrivna för grundskoleelever 

alternativt ålder 5 - 13. 

Vi har valt att ta med artiklar och böcker som 

berör denna åldersgrupp. Åldersgruppen valdes 

baserat på de åldrar vi ska undervisa i samt 

utökades ytterligare då sökningar på begreppet 

primary school gav oss fler användbara artiklar än 

sökningar på begreppet grundskolan. 

 

2.4 Avgränsningar och resonemang 

Sammanfattningsvis är de artiklar och den litteratur som uppfyllde inkluderingskraven 

publicerade tidigast 1989, berör åldrarna 5 - 13 år samt handlar om genus inom den skönlitterära 

barnlitteraturen. Åldersgruppen är baserad på begreppet primary school, vilket gett oss användbara 

artiklar vid sökning. Då vi till en början endast sökte på grundskolan gav det för få användbara 

träffar för att kunna ge underlag för denna litteraturöversikt och därför vidgades åldersspannet 

från 5 - 10 år till 5 – 13 år. Primary school innefattas av åldrarna 6 - 12 år och motsvarar alltså vårt 

svenska låg- och mellanstadium. Avgränsningen 5 – 13 år valdes baserat på att elever som inte 

hunnit fylla 6 år kan gå i F-klass och elever som hunnit fylla 13 år kan gå i sjätte klass.  
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Vi har valt att göra våra sökningar, och därmed fått våra resultat, på svenska samt engelska. Dessa 

språk valde vi då det är dem vi behärskar tillräckligt bra för att förstå dem fullt ut. Alla artiklar vi 

använt oss av är peer-reviewed, detta för att försäkra oss om deras kvalitet.  

 

2.5 Analysmetod   

Under urvalsprocessen lästes inte artiklarna i sin helhet utan då var syftet att snabbt och 

strategiskt finna de artiklar som passar in i våra kriterier samt svarar på vårt syfte och vår 

frågeställning. Detta gjordes genom att läsa artiklarnas abstract samt sammanfattning och när 

artiklar var funna lästes de igenom noggrant för att förstå dem i sin helhet och mer ingående. 

Efter genomgång av artiklarna skrev vi en sammanfattning av deras viktigaste resultat, det gjorde 

att vi fick en tydlig bild över våra källors konsensus och vi kunde på så sätt urskilja hur vi skulle 

använda oss av källorna för att svara på denna forskningsöversikts frågeställningar. När vi gjort 

en sammanfattning av källorna gick vi vidare till att kategorisera dessa i olika teman vilket innebär 

att vi letade efter gemensamma slutsatser som vårt källmaterial kommit fram till (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 154). Vi hittade fyra gemensamma nämnare som 

artiklarna på något sätt berörde och dessa var: hur genus representeras i modern barnlitteratur, 

användningen av djur eller figurer istället för människor, hur lärare kan arbeta med genus utifrån 

barnlitteratur samt motstånd från omgivningen. Det är slutligen dessa teman som kom till att bli 

underrubriker till resultatet i punkt 3. Det är också dessa slutliga teman som analyseras nedan och 

på så sätt hjälpt oss att besvara våra frågeställningar. Sorteringen av källmaterialet genom 

tematisering var till hjälp genom att vi fick en överblick över materialet vi hade framför oss.  

 

3. Resultat 

 

Punkterna 3.1 till 3.4 är framtagna genom tematisering och syftar till att svara på våra 

frågeställningar och den sista punkten 3.5 är en sammanfattning av punkterna ovan. Punkt 3.1 

fokuserar på temat hur genus representeras i den moderna skönlitterära barnlitteraturen, punkt 

3.2 belyser användningen av djur och karaktärer i den skönlitterära barnlitteraturen, punkt 3.3 

handlar om lärarens arbete med genus i den skönlitterära barnlitteraturen i klassrummet, punkt 

3.4 behandlar motstånd och kritik från omgivningen och punkt 3.5 är sammanfattningen av 

resultatet. 

3.1 Hur genus representeras i modern skönlitterär barnlitteratur 

Nancy Taber och Vera Woloshyn (2011) skriver i sin artikel, om sin litteraturanalys, att de hittat 

ett mönster i den kanadensiska barnlitteraturen att kvinnorna som porträtteras i den ofta innehar 

roller som svaga och i behov av stöd och hjälp från män. Männen, å andra sidan, gestaltas som 

starka individer vilka inte självmant vill se ett behov av hjälp från kvinnorna (Taber & Woloshyn, 

2011, s. 900). De har även funnit att männen är de som står för skyddet av hemmet, äventyren 

och är räddarna. I de fallen våld beskrivs är det i näst intill alla gånger männen som tar hand om 

situationen. Fortsatt skriver Taber och Woloshyn (2011) att kapaciteten och förmågan att skydda 

och hjälpa de som är svaga och inte kan delta i äventyr ligger hos så kallade maskulina män 

(Taber & Woloshyn, 2011, s. 894). I den kanadensiska barnlitteratur som författarna har 
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analyserat konstaterar de att familj och familjestrukturer beskrivs som något viktigt i dessa böcker 

(Taber & Woloshyn, 2011, s. 894). Som nämnt ovan kunde författarna se tydliga uppdelningar 

kring genus inom familjestrukturen, männen gör grovjobbet och kvinnorna står för omsorgen. I 

de fall där kvinnorna ter sig annorlunda på så sätt att de är äventyrslystna, starka och modiga sker 

detta enbart då männen inte kan eller vill anta denna rollen (Taber & Woloshyn, 2011, s. 899).  

Även Katarina Filipovic (2018) som har gjort en kvalitativ studie, med kvantitativa inslag, 

innefattande litteraturanalys av 15 barnböcker, loggboksanteckningar samt intervjuer med åtta 

lågstadielärare kommer fram till slutsatsen att kvinnor är underrepresenterade samt förknippade 

med stereotyper i de böcker hennes studie har analyserat (Filipovic, 2018, s. 322).  

Taber och Woloshyn (2011) skriver att det framgår att man i barnlitteraturen vill porträttera 

männen och kvinnorna på ett visst sätt kopplat till könet. Däremot skriver Eriksson Barajas 

(2008) att hon kommit fram till, utifrån sin kvalitativa studie som grundas på inspelade samtal om 

böcker, elever till elever och elever till lärare emellan, att även rollen som mamma eller pappa 

kommer med en viss förväntan att vara (Eriksson Barajas, 2008, s. 141). I forskningen noterar 

Eriksson Barajas (2008) genom bokprat efter högläsning av två böcker som gestaltar mammor på 

ett icke stereotypiskt sätt att eleverna har en inre bild av vad som är lämpligt och ett förväntat 

beteende hos en mamma och en pappa (Eriksson Barajas, 2008, s. 141). Eriksson Barajas (2008) 

belyser alltså att skönlitteraturen kan ge elever en förståelse för hur skillnader mellan könen 

manifesteras i verkligheten genom att ta del av skönlitteratur vilken visar på olika versioner av 

detta (Eriksson Barajas, 2008, s. 142).  

I Anne Maher, Barrie Wade och Maggie Moores artikel (1997), som grundar sig på 

klassrumsobservationer, syns ett tydligt exempel på hur befäst genus är. Det är en klass som 

arbetar med en skriven berättelse där inte alla karaktärer har ett tillskrivet kön. Då detta 

diskuteras med en pojke i klassen applicerar han ändå enkelt det manliga könet på karaktären 

“Goslob” då denna karaktär enligt pojken var stor och hade pojkhår. Dessa karaktärsdrag var 

alltså enligt denna pojke typiska för en karaktär av manligt kön (Maher, Wade & Moores, 1997, s. 

27). Maher, Wade och Moores (1997) skriver att alla former av stereotyper måste utmanas och 

ifrågasättas. Maher, Wade och Moores (1997) menar att skolan och möjligheten till diskussion 

genom böckerna som finns där är en ingång till ett mer tolerant synsätt. Detta ämne måste dock 

arbetas med noggrant och med noga eftertanke så att eleven kan utvecklas i sin egen takt samt för 

att vara säker på att information man ger eleverna är lämplig och användbar för dem (Maher, 

Wade & Moores 1997, s. 30). 

Jennifer Esposito (2007) har gjort en fallstudie bestående av fem feministiska barnböcker. Hon är 

en av de som ställer sig kritisk till den barnlitteratur som finns kring genus, i synnerhet 

homosexuella föräldrar, då hon anser att de framställs med för lite mångfald. Hon menar att vid 

de tillfällen homosexuella föräldrar framställs i barnlitteraturen är det i en kontext som kärnfamilj, 

det är alltså två föräldrar med barn och inte någon frånskild, ensamstående förälder (Esposito, 

2007, s. 74). Esposito (2007) belyser faran med detta då de ensamstående homosexuella 

föräldrarna utesluts. De familjer som består av homosexuella föräldrar blir alltså porträtterade 

precis som de med heterosexuella föräldrar, med den enda skillnaden att föräldrarna är 

samkönade (Esposito, 2007, s. 76).  
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Gällande den allmänna diskussionen kring genus i barnlitteratur så har Heggestad (2013) i sin 

åsiktsöversikt, publicerad i tidskriften Samlaren (2014), tittat närmare på detta. Hon har bland 

annat studerat diskussioner i ämnet som ägt rum på olika svenska internetforum och i hennes 

studie är det tydligt att åsikterna bland allmänheten går isär när det kommer till denna fråga 

(Heggestad, 2013, s. 222 - 223). Diskussionerna som Heggestad (2013) tagit del av synliggör 

skillnader i attityder gentemot om, och i så fall hur, genus ska inkluderas i barnlitteraturen 

(Heggestad, 2013, s. 246). Resultaten pekar på att det anses vara allmänt accepterat att 

monosexuella personer, alltså homosexuella och heterosexuella, representeras i barnlitteraturen 

medan bisexuella och queerpersoner inte ännu är accepterade (Heggestad, 2013, s. 246).  

3.1.2 Karaktärer i form av djur eller figurer i barnlitteraturen 

I Eriksson Barajas (2008) artikel skriver hon om hur lärarna i forskningsprojektet tog för givet att 

eleverna automatiskt skulle identifiera sig med de fiktiva karaktärer som var av samma kön och i 

samma ålder som eleven själv. Denna förutfattade mening om könsstereotypiska roller som 

läraren hade gick eleverna från då inte alla killar, likväl som att inte alla tjejer identifierade sig med 

det kön som de själva hade (Eriksson Barajas 2008, s. 141).  

 

Earls (2017) har gjort en diskursanalys där hon intervjuat totalt 20 föräldrar och lärare samt 

observerat 20 olika förskolor. Studien baserades på 114 elever som observerades i grupp då de 

fick normkritiska böcker lästa för sig samt samtalade om dessa. Föräldrarna och lärarna till de 

observerade eleverna intervjuades sedan för att ge en djupare förståelse för hur eleverna resonerat 

under samtalen. Hon skriver att frågor och funderingar som karaktärerna i böckerna har, om 

exempelvis vilket kön de tillhör och om de ens tillhör något kön överhuvudtaget, är funderingar 

som barnen kan identifiera sig med (Earls, 2016, s. 382). Dessa typer av karaktärer menar Earls 

(2016) väckte funderingar hos eleverna och de började reflektera över sin egen person och 

identitet (Earls, 2016, s. 382). 

 

Filipovic (2018) förklarar i sin forskning att i de fall där författarna till barnlitteraturen tar upp 

frågor som rör könsneutrala karaktärer symboliseras dessa oftast i form av djur. Fortsatt skriver 

Filipovic (2018) att när illustratörer ritar könsneutrala djur tolkar eleverna dessa djur per 

automatik som manliga då de saknar feminina drag (Filipovic, 2018, s. 315). I de fall där två djur 

av samma sort är med i boken, kan ett av dessa djur ritas med mänskliga attiraljer som exempelvis 

en bh och långa ögonfransar fastän inget av djuren egentligen är i behov av en bh, detta för att 

tydligt skilja djurens kön åt. Detta menar författaren ger djuren våra mänskliga drag och då även 

våra stereotypiska tankar av hur könen ska representeras (Filipovic, 2018, s. 315). Hon kom fram 

till att kvinnliga djur var underrepresenterade i böckerna. De gånger man benämner djuren som 

han eller hon hade författaren valt att benämna dem som han oftare än hon. Vid de tillfällen som 

kvinnliga karaktärer fanns med i böckerna var det oftast i en modersroll eller som partner till det 

manliga djuret medan de manliga djuren fick vara bara män och sällan en fadersfigur (Filipovic 

2018, s. 315). Utifrån Filipovic (2018) forskning kunde hon också konstatera att kvinnliga 

representationer saknades inte enbart i böckerna utan även på omslagen till böckerna. Inte någon 

av de 15 böcker som undersöktes hade kvinnliga representationer i form av djur på omslaget 

(Filipovic 2018, s. 315). Forskaren fann även att det skiljde sig åt vilken typ av kläder djuren hade 

på sig. I en bok där karaktärerna skulle på björnjakt hade de tänkta manliga karaktärerna jacka 

och byxor medan de tänkta kvinnliga karaktärerna hade klänning, detta trots att allihop befann sig 
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på samma ställe och i samma kalla väder (Filipovic 2018, s. 315). Hon gjorde en upptäckt i sin 

studie om färg och hur författare samt illustratörer valde att använda sig av olika färger. Hennes 

upptäckt var att hon inte kunde finna ett mönster i hur färg representerades kopplat till vilket kön 

djuren eller karaktärerna hade. Vidare skriver författaren att färgen i många fall är kopplad till 

miljön och bakgrunden som djuren eller figurerna befinner sig i och då djuren i majoriteten av 

böckerna befann sig i sitt naturliga habitat, djungeln eller skogen, var det färger så som bland 

annat brunt och grönt som dominerade (Filipovic, 2018, s. 315). 

Även Heggestad (2013) talar om att familjerna i barnlitteraturen både representeras realistiskt och 

av djur eller figurer (Heggestad, 2013, s. 224). Trollen på regnbågsbacken är en bok som hon tittar 

närmare på i sin artikel och den bemöter en annorlunda familj bestående av två mammor, två 

pappor och två barn som alla är troll. Boken utgår från ett könsneutralt berättarjag vars frågor 

kring trollfamiljen är ett genomgående fokus genom hela berättelsen (Heggestad, 2013, s. 228 - 

231). Trollen på regnbågsbacken utmanar de könsstereotyper som finns exempelvis genom att de 

manliga trollen bakar bullar och älskar pelargonier (Heggestad, 2013, s. 229). En aspekt som 

nämns är dock det faktum att boken kan ses ur både ett barn- och ett vuxenperspektiv och att 

dess budskap därför inte med säkerhet blir tydligt för de yngre barnen (Heggestad, 2013, s. 231). 

Den undermening som kan ses i att den annorlunda familjen representeras av troll kan vara mer 

lättillgänglig för de vuxna läsarna medan yngre barn kan tolka den ordagrant (Heggestad, 2013, s. 

231). 

3.2 Hur läraren kan arbeta för att öka elevernas förståelse om genus 

Susan Trostle Brand som är professor på universitetet i Rhode Island har tillsammans med Susan 

L. Maasch, som är grundare till Trans Youth Equality Foundation, skrivit en artikel om hur ett 

uppdaterat klassrumsbibliotek tillsammans med klassrumsaktiviteter kan skapa en tolerans samt 

förståelse för kön och genus. Trostle Brand och Maasch (2017) skriver att då man som lärare 

använder sig av och arbetar med noggrant utvalda böcker som har lämpligt HBTQ-innehåll i 

klassrummet kan det ändra elevers förståelse kring genus (Trostle Brand & Maasch, 2017, s. 436). 

Klassrumsaktiviteter utformade av läraren som syftar till att knyta an till böckerna, till exempel 

boksamtal och bilduppgifter, med genusfrågor är ett tillvägagångsätt för att uppnå ett mer öppet 

klimat om genus och en medvetenhet hos eleverna (Trostle Brand & Maasch, 2017, s. 436).  

 

Trostle Brand och Maasch (2017) förklarar varför läraren bör ha aktiviteter upptill böckerna då 

det är ett bra arbetssätt och menar att aktiviteterna fungerar som ett komplement till 

barnlitteraturen som leder till att eleverna kan ta till sig innehållet lättare (Trostle Brand & 

Maasch, 2017, s. 436). Exempel på aktiviteter, som även stödjer vad läroplanen (Skolverket, 2018) 

säger, är bland annat drama och konst. Författarna menar att genom skönlitterär barnlitteratur 

som berör kön och genus och som sedan vidareutvecklas med klassrumsaktiviteter i form av dans 

och drama kan leda till att eleverna får en ökad förståelse för vilka de vill vara och hur de 

identifierar sig gällande genus (Trostle Brand & Maasch, 2017, s. 436).  

 

Sist skriver Trostle Brand och Maasch (2017) att lärarna, genom detta sätt att arbeta med 

skönlitterär barnlitteratur, med möjlighet att bearbeta innehållet ger eleverna en god grund för ett 

bra medborgarskap med förståelse och acceptans för människors olikheter. När eleverna får 

utforska genusfrågor, med stöd av lärarens planering och upplägg, kommer det öppna upp dörrar 
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för att våga vara ärliga mot sig själva och vara de dem är. Genom lärarens undervisning om genus 

kommer eleverna bli hjälpta att föra denna kunskap om ämnet vidare till nästkommande 

generationer (Trostle Brand & Maasch, 2017, s. 436). Bartholomeus (2016), som undersöker 

elevernas respons på fyra feministiska bilderböcker, skriver att om läraren enbart arbetar med 

genus vid enstaka tillfällen kommer kunskapen om detta troligtvis inte befästas hos eleverna, utan 

arbetet kräver repetition i kombination med andra aktiviteter såsom exempelvis 

klassrumsdiskussioner och att skriva berättelser (Bartholomeus, 2016, s. 948). 

 

Alida K. Hudson (2016) som är aktiv lärare samt har specialiserat sig inom läsning och boksamtal 

skriver att boksamtal och att jobba med böcker inte är bundet till en viss typ av genre eller till en 

viss typ av läsare (Hudson, 2016, s. 224). Hon menar att lärarledda boksamtal går att utveckla till 

något mer innehållsrikt och tankekrävande än att enbart återberätta handlingen i boken. Hudson 

(2016) berättar att ett sätt att utmana eleverna i klassrummet är att be dem återberätta den 

huvudsakliga tanken med boken och vilka lärdomar dessa har gett eleven (Hudson, 2016, s. 224). 

Genom arbete med, och om, böcker i klassrummet bidrar läraren till att eleverna ökar sin 

förståelse för text men även sin förståelse för hur klasskompisarna tar till sig text och vilken genre 

de föredrar. Genom den goda läskulturen, som kan byggas upp i klassrummet av att läraren 

arbetar med boksamtal, kan eleverna finna intresse i klasskompisarnas läsning (Hudson, 2016, s. 

224).  

 
Det kan vara en utmaning för läraren att implementera genus i klassrummet på grund av 

motstånd från allmänheten. I Heggestads (2013) artikel har hon sammanställt den svenska 

allmänhetens tankar och åsikter i frågan genus i barnlitteratur. Hon belyser det faktum att genus i 

barnlitteratur ofta möts av kritik men också vikten av att den finns som en motpol till den icke-

normbrytande barnlitteraturen för att eleverna ska få vidgad kunskap om genus (Heggestad, 2013, 

s. 245). 

3.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis pekar resultatet av denna undersökning på, och som svarar på vår första 

frågeställning, att genus i barnlitteraturen representeras på olika sätt. Det finns litteratur som 

innefattar de stereotypa könsrollerna där kvinnan porträtteras som omhändertagande och i behov 

av stöd från mannen och mannen i sin tur visas upp som den starka som inte är rädd att bemöta 

faror och skydda familjen (Taber, Woloshyn, 2011, s. 900). Det finns även litteratur som visar på 

alternativa familjestrukturer och som utmanar de könsroller som är befästa i dagens samhälle 

(Heggestad, 2013, s. 229). 

Genus och alternativa familjestrukturer avbildas i vissa böcker med hjälp av att 

huvudkaraktärerna är djur eller figurer i barnlitteraturen (Filipovic, 2018, s. 315). Det finns även 

forskning som visar vikten av att som lärare vara medveten om att vissa böcker bidrar till 

stereotypiska könsroller. Arbetet med denna form av barnlitteratur genom boksamtal, drama och 

konst resulterar i att läraren är en del i att öka elevernas kunskap om genus, detta då eleverna ges 

möjlighet att få bearbeta bokens innehåll (Trostle Brand & Maasch, 2017, s. 436). Detta besvarar 
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vår andra frågeställning då just boksamtal, drama och konsten är lärarledda forum för eleven där 

hen kan ta till sig kunskapen på sin egen nivå. Viktigt att tänka på vid dessa forum är hur du som 

lärare väljer att arbeta med böckernas innehåll då det bör göras med noggrannhet för innehållet 

kan vara känsligt för eleven (Maher, Wade & Moores, 1997, s. 30). Som Bartholomeus (2016) 

nämner är det viktigt att undervisningen präglas av repetition och andra aktiviteter för att befästa 

elevernas kunskap om genus (Bartholomeus, 2016, s. 948). 

4. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera hur vi arbetat, mer specifikt vilken metod vi använt, för att 

få fram resultatet i denna studie samt diskutera själva resultatet. Diskussionerna nedan är indelade 

i en Metoddiskussion samt en Resultatdiskussion med tillhörande underrubriker.  

 

4.1 Metoddiskussion  

Vårt tillvägagångssätt för att samla in forskning har varit att göra en kvalitativ metasyntes 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 154). Denna metod resulterar i att de 

kvalitativa studierna sammanställs till en samlad kunskap. Datainsamlingen sker på sådant sätt att 

den som bedriver forskningen samlar in studier hen anser har relevans för forskningsfrågan. 

Kriterier för datainsamlingen varierar beroende på vilket område som forskas på och som 

forskare bör man ta hänsyn till vilken analysmetod som använts i studierna samt om det finns 

andra studier som stödjer resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 154). 

Vårt urval utgår från våra inklusionskriterier, centrala begrepp samt de källor vi anser har relevans 

för denna forskningsöversikt för att kunna svara på frågeställningarna. Ett sätt att säkerställa 

validiteten på vår forskning var genom att införa dessa kriterier. Kriterierna som sattes för 

avgränsning är en del i att kunna begränsa arbetet så att alla källor är relevanta och svarar på 

frågeställningen. En svaghet med vårt valda material kan vara att våra egna erfarenheter 

omedvetet har styrt oss, vilket kan ge ett subjektivt urval av källor.  

 

De inklusionskriterier vi valde att införa var årtal, ålder och språk, då vi i denna undersökning är 

intresserade av elever i de åldrarna som vi kommer att undervisa i. Dock blev denna avgränsning 

för snäv och vi fick vidga våra kriterier så att de innefattade även mellanstadieelever men inte 

högstadieelever. Vi är medvetna om att mycket forskning går förlorad genom de kriterier som 

artiklarna och avhandlingarna sorteras efter och man kan ställa sig frågande till hur resultatet hade 

sett ut utan dessa specifika kriterier. Å andra sidan så anser vi att ett bredare urval hade kunnat ge 

en felaktig bild av det vi vill veta, exempelvis för att genus i flera av de artiklar vi fann riktade mot 

de högre åldrarna innefattade diskussioner av mer sexuell natur. 

 

Då sökningen av forskning till vår studie skulle påbörjas behövde vi få klart för oss vilka sökord 

och söksträngar som skulle ge de mest användbara sökträffarna för att kunna besvara vår 

frågeställning. Vi sökte alltså inledningsvis på ord som normkreativitet och normkritik i olika 

kombinationer med skönlitteratur då detta var ord som passade in på vår ursprungliga 

frågeställning men vi upptäckte snart att denna var för snäv. 
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När vi hade söksträngarna klara för oss så sorterade vi bland källmaterialet genom att läsa abstract 

och resultat i de artiklar vi trodde skulle vara användbara för forskningsöversikten. Genom att vid 

första anblick enbart läsa abstract och resultatavsnitten hos källorna kan detta ha gjort att en 

helhetsbild av studien gått förlorad vilket bör beaktas i vårt resultatavsnitt, det vill säga att 

relevant fakta kan ha uteblivit. Vi är också medvetna om att det finns betalsidor där artiklar är 

publicerade på som vi inte heller har tillgång till vilket också skulle kunna leda till att användbar 

information inte kommit med. Gällande söksträngar så är det inte säkert att andra forskare skulle 

få samma resultat som vi fått även om de använder samma söksträngar och samma centrala 

begrepp som vi använt oss av, detta för att vi omedvetet i tolkningar kan ha lagt in värderingar 

som är baserade på våra tidigare erfarenheter. Det kan också bli olika resultat på grund av att 

andra forskare tolkat konsensus av artiklarna annorlunda gentemot oss, vilket kan vara orsaker 

som påverkar reliabiliteten i vår forskning. Resultatet hade även kunnat se annorlunda ut om det 

inte var baserat på övervägande litteraturstudier då detta hade givit resultatet en större bredd 

eftersom eventuella ytterligare upptäckter hade lyfts fram i denna forskningsöversikt. Vi fann 

dock svårigheter med att finna andra källor som inte var baserade på litteraturstudier då genus i 

barnlitteratur inte är lika utforskat som många andra områden inom litteraturen. Det blev därför 

framför allt litteraturstudier som ligger till grund för detta arbete.  

4.2 Resultatdiskussion 

Tankarna om att genus är ett aktuellt ämne inom skolan grundar sig bland annat i Lgr 11 och den 

värdegrund skolan ska vila på. Detta med hänvisning till Maher, Wade och Moores (1997) idé om 

att skolorna har en möjlighet att utmana genus genom boken då skönlitterär barnlitteratur är en 

naturlig del av skolans vardag.  

 

Maher, Wade och Moores (1997) forskning kan kopplas till Kreitz-Sandberg (2016) 

argumentationer för genusperspektiv i lärarutbildningen. Då det kan vara ett känsligt ämne att 

prata genus skulle det kunna vara till hjälp att lärare är förberedda på vilka frågor som möjligtvis 

kan ställas så att dessa kan besvaras. Genusperspektivet ingår i lärarutbildningen vilket kan tolkas 

som att det har uppmärksammats ett behov av att lärare är medvetna och kunniga inom detta 

ämne samt vikten av fortsatt medvetenhet kring ämnet. Forskningsöversikten som är gjord visar 

att det än idag förekommer könsstereotypisk litteratur. Det framgår hur befäst genus är och hur 

vissa böcker medvetet, eller omedvetet, framställer männen som hjältarna och kvinnorna som de 

svaga som behöver hjälpas. Innehållet i böckerna eller hur författarna valt att vinkla dem kan vara 

mer eller mindre lämpligt för de olika åldrarna och detta bör tas i beaktning.  

 

Författarna till de valda artiklarna använder sig av olika metoder, det förekommer artiklar med 

både intervju, observation och textanalys men också de med till exempel endast textanalys. 

Kreitz-Sandberg (2016) använde sig exempelvis av både kvalitativ och kvantitativ analys, detta då 

en del av hennes forskning innebar att ta del av skrivna prov från studenter där tolkning av 

proven inte var relevant för studien utan en kvantitativ sammanställning var i fokus. Kreitz-

Sandbergs (2016) metod är en av få metoder vilken använder sig av en kvantitativ analys för att 

stärka sin kvalitativa analys. Majoriteten av källorna har dock använt sig av en deduktiv 

analysmetod medan vissa källor inte tydligt skriver vilken metod de har utgått från vilket påverkar 

tillförlitligheten på dessa artiklar då det inte går att se vilken metod de använt. Då metoden inte 

tydligt redogörs för så går det inte att vara säker på hur de gjort för att komma fram till sina 
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resultat och vi vet inte heller vad som ligger till grund för deras urval. Detta skulle exempelvis 

kunna innebära att forskarna valt skolor som redan arbetar med genusfrågan för att det, i sin tur, 

med större säkerhet skulle kunna generera resultat som pekar i den riktningen som forskarna 

själva önskar. Då vi valt att behålla de artiklar som saknar en tydlig metodbeskrivning skulle detta 

kunna innebära en osäkerhet i vårt resultat. 

 

De resultat som framkommit ur enbart textanalyser visar att det fortfarande finns arbete kvar att 

göra vad gäller genus inom den skönlitterära barnlitteraturen. I många böcker finns fortfarande 

könsstereotyper vilka hävdar att mannen är den starka och att kvinnan är den svaga (Taber & 

Woloshyn, 2011). I forskningsartikeln av Eriksson Barajas (2008), som diskuteras ovan, belyses 

hur eleverna gick emot lärarnas förutfattade meningar att tjejerna skulle identifiera sig med de 

kvinnliga karaktärerna i böckerna och att killarna skulle identifiera sig med de manliga. Denna 

information hade kunnat gå förlorad om det inte vore för att forskaren använt sig av samtal 

utöver textanalysen. Samtalet kan ge möjlighet att exempelvis ställa frågor, läsa av kroppsspråk 

och att lyssna av tonlägen vilket då kan ge forskaren en djupare förståelse för personen som 

observerats. Tillförlitligheten verkar alltså bli större i de fall där fler metoder används för att få 

fram ett resultat. Vår tolkning till varför våra källor är samstämmiga är för att majoriteten har 

liknande metoder vilket verkar ha gett liknande resultat på deras forskning.  

 

En upptäckt som gjordes i analysen av Taber och Woloshyn (2011) var att de hittat att man i 

några av böckerna beskriver de äventyrslystna och starka männen som maskulina män för att 

förstärka deras manlighet. Här ställer vi oss frågande kring vad som utgör en maskulin man och 

en icke-maskulin man. Var går gränsen för att vara en maskulin eller icke-maskulin man och 

framför allt – vem bestämmer hur dessa kriterier för hur olika män är eller ska vara. Det skulle 

kunna finnas en risk i det som författarna kommit fram till på det sätt att pojkar tror att det skulle 

finnas någon form av idealbild över hur de bör vara och bete sig, vilket kan leda till ouppnåeliga 

krav på dem själva. Med detta sagt skulle det kunna finnas tendenser till att även flickorna tolkar 

innehållet från den skönlitterära barnlitteraturen som att det finns en idealkvinna som är svag och 

behöver räddas. DePalma (2016) har stött på motstånd till normkritisk barnlitteratur där man 

ställer sig ifrågasättande till lämpligheten att använda denna typ av litteratur i ung ålder. Lärarna i 

projektet valde då enbart att prata om homosexualitet och inte queer då de kände sig mer 

bekväma med att diskutera homosexuella förhållanden. Dessa samtal och diskussioner bör ske 

med noga förberedelse då det som tidigare nämnt kan vara känsligt. Ett sätt att arbeta med 

kritiken rörande lämplighet eller inte skulle kunna vara utesluta det man som lärare inte känner att 

man behärskar. Genom att vara medveten om att det kan förekomma könsstereotyper i 

barnlitteraturen kan man som lärare dra nytta av denna medvetenhet genom att problematisera 

innehållet genom att föra diskussioner och arbeta med dessa böcker med eleverna. 

 

4.2.1 Könsneutrala karaktärer 

Användningen av djur eller fiktiva figurer som ett sätt att närma sig könsneutrala karaktärer var 

något som vissa författare gjorde i sina böcker. Enligt Earls (2016) tycks syftet med detta vara att 

eleverna kunde relatera till och applicera de tankar och funderingar som karaktärerna i böckerna 

hade till sin egen verklighet. Det kan tolkas som ett tema att använda djur i skönlitterär 

barnlitteratur för att på ett neutralt sätt prata om genus. Med hänvisning till Filipovic (2018) 

ställer vi oss frågande till djurens egentliga könsneutralitet då det i vissa fall får mänskliga drag i 
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form av kläder och skönhetsaccessoarer, vad är då syftet med så kallade könsneutrala karaktärer 

och varför väljs dessa som representation? Det kan tänkas vara relevant att fundera kring vad det 

är som eleverna egentligen tar till sig och applicerar till sin verklighet, är det könsneutralitet och 

en känsla av att inte vara ensam eller är det bara en annan form av könsstereotypiska roller som 

denna gång givits åt djuren. Kan det vara så att det finns en rädsla eller kanske en okunskap inom 

exempelvis queer- och transkulturen som gör att barnboksförfattare och vuxna väljer djuren som 

representationer i stället för människor? De attiraljer som sattes på de kvinnliga karaktärerna kan 

alltså anses kontraproduktiva i de fall då syftet med boken är könsneutrala karaktärer. Kanske 

hade verkligheten speglats bättre genom mänskliga representationer och där igenom hade kanske 

även diskussionerna blivit på en djupare nivå.  

 

Enligt Eriksson Barajas (2008) kan vuxna i elevers omgivning vara en orsak till att normerna 

förstärks. Lärarna i hennes studie tog för givet att flickorna skulle identifiera sig med de kvinnliga 

karaktärerna i böckerna och pojkarna med de manliga. Utan att veta om det fanns religiösa 

orsaker till att de vuxna i studien drog dessa slutsatser, då detta inte framkom av studien, kan man 

fundera på om det skulle kunna vara en bakomliggande orsak. Religiösa åsikter har visat sig vara 

en anledning till motstånd mot genusarbetet i andra forskares artiklar, exempelvis i DePalmas 

(2016), där motstånd kom från ett amerikanskt högerkristet håll. Det kan finnas skäl att fundera 

över huruvida religion är skälet till förutfattade meningar även i Eriksson Barajas (2008) studie.  

 

4.2.2 Lärarens arbete i klassrummet 

Effekten av att läraren arbetar med denna form av skönlitterär barnlitteratur kan i vissa fall bidra 

till utveckling hos eleverna. Den utveckling som kan ske, tack vare lärarens arbete, är att eleverna 

bland annat kan få bättre självförtroende i genusfrågor (Trostle Brand & Maasch, 2017). 

Böckerna som berör genus kan kombineras med olika klassrumsaktiviteter som exempelvis att 

måla och prata, för att arbeta tematiskt omkring böckernas innehåll och på så vis kanske kunna ge 

eleverna ett större djup i sin förståelse för ämnet genus. Elever som får möjligheten att arbeta 

med genus på detta sätt ska enligt Trostle Brand och Maasch (2017) ha större chans att utvecklas 

till goda samhällsmedborgare med närhet till acceptans och förståelse för människors alla 

olikheter. 

 

Påståendet att de elever som ges möjlighet till detta arbetssätt med större sannolikhet ska 

utvecklas till goda samhällsmedborgare kan tyckas vara vågat. Kan det vara så att själva 

diskussionen, som läraren bjuder in till, och att eleverna får uttrycka sig kan ge ett forum där 

eleverna behöver öva på att förstå någon annans perspektiv samt uttrycka detta på ett 

presentabelt sätt genom exempelvis bild. Det skulle även kunna tänkas vara så att eleverna känner 

ett ansvar kring uppgiften läraren givit dem och därför vill göra sitt yttersta. En del tidigare 

forskning har pekat på att arbetet med och omkring böcker kan vara gynnsamt för fortsatt 

utveckling vad gäller elevernas syn på exempelvis genus. Kan det vara så att lärarens arbete i 

klassen med och om skönlitterär barnlitteratur är en tänkbar förklaring till den goda utvecklingen 

för framtida samhällsmedborgare och inte själva temat genus i sig. Som nämnt ovan kan de vuxna 

påverka mer än vad de kanske tror att de gör, kan det vara så att de elever som utvecklar en 

acceptans och förståelse för människors olikheter kanske gör det parallellt med läraren och de 

vuxna förebilder som exempelvis finns hemma. 
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Vi kan se fördelar med att läraren arbetar mångsidigt med innehållet i skönlitterära barnböcker 

som berör genus då de kan öka förståelsen för ämnet men även elevernas läs- och 

skrivutveckling. Det påstående att det är tack vare lärarens arbete med denna litteratur som 

eleverna blir goda medmänniskor tycks stort då det kan finnas fler bidragande orsaker till detta. 

 

5. Slutsats och implikation 
Denna forskningsöversikt har syftat till att ge en större förståelse för genus i den moderna 

skönlitterära barnlitteraturen samt hur lärare kan arbeta med detta. Sammantaget visar 

forskningsöversikten att det i vissa fall än idag förekommer skönlitteratur för barn som kan 

klassas som könstereotypisk. Det gestaltas på sådant sätt att männen beskrivs som de starka och 

kvinnorna som svagare. I de fall där böckerna tar upp könsneutralitet benämns dessa i några 

böcker som djur eller figurer, däremot visar tidigare forskning att djuren eller figurerna i några av 

dessa böcker tillskrivits mänskliga drag i form av accessoarer och kläder.  

I resultatet av denna forskningsöversikt är det tydligt att lärare som är noga förberedda, det vill 

säga vet sitt syfte med att arbeta med denna typ av böcker och har en tydlig plan med vad de vill 

uppnå med denna form av innehåll, kan få goda effekter inom ett värdegrundsperspektiv. En 

annan slutsats vi dragit är att majoriteten av källorna vill belysa att trots att det i vissa fall kan 

finnas könstereotypiska drag i böckerna kan arbetet med denna typ av barnlitteratur göra viss 

skillnad hos eleverna. Arbetet kan leda till att eleverna ökar sin förståelse för medmänniskorna 

omkring sig samt i vissa fall även få en större insikt om sig själva och hur de identifierar sig 

kopplat till kön och genus. En reflektion som vi gjort och som vi anser vara en kunskapslucka i 

vårt material är att forskarna i artiklarna inte arbetat med läromedel utan endast med skönlitterära 

barnböcker. Om även läromedel hade inkluderats och studerats utifrån ett genusperspektiv hade 

det kunnat addera till resultatets bredd.  

Den kunskap vi fått om hur lärare kan arbeta med genus tror vi är gynnsam för vår framtida 

yrkesroll då vi lärt oss att det kan göra skillnad för eleverna att ta avstamp i skönlitterär 

barnlitteratur. Med hjälp av läroplanen (Skolverket, 2018) och Barnkonventionen (UNICEF, 

1990) känner vi oss stärkta i hur vi kan arbeta med värdegrunden och då i synnerhet det centrala 

innehållet i svenska: Berättande som belyser människors upplevelser och erfarenheter samt 

förmågan i svenska: Läsa och analysera skönlitteratur för olika syften. Genom denna 

forskningsöversikt känner vi oss tryggare i hur vi i framtiden kan implementera skönlitterär 

barnlitteratur i undervisningen med syfte att bemöta genusfrågor. 

Tack vare denna litteraturöversikt har vi fått en större förståelse för vikten av att arbeta med 

genusfrågan i klassrummet för ett aktivt värdegrundsarbete där skolan präglas av respekt och 

acceptans. En annan lärdom är att som lärare ha en medvetenhet om genus, det är av stor vikt att 

vara väl förberedd då detta ska diskuteras med eleverna. Medvetenheten och förberedelsen hos 

läraren är viktig då genusfrågan kan vara ett känsligt ämne för vissa elever samt att det inte är en 

kunskap som befästs på enbart någon enstaka lektion. 
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5.1 Fortsatt forskning 

De källor som använts diskuterar huruvida den skönlitterära barnlitteraturen gestaltar genus och 

hur den medvetet, eller omedvetet, kan spä på könstereotypiska roller samt hur lärare kan arbeta 

med genus i klassrummet. Ingen av källorna berör läromedlen som kan tänkas användas i 

klassrummen. Vi menar att även om det finns en medvetenhet hos läraren, om genus i 

skönlitterär barnlitteratur, så framgår det inte från källorna hur klassens läromedel eventuellt 

behandlar genus. Detta är en kunskapslucka vi identifierat då vi antar att det förmodligen skulle 

ge en bredare helhetsbild gällande hur genusmedvetna skolorna egentligen är. Det hade därför 

varit intressant att genomföra fortsatt forskning inom genusperspektivet men med syfte att 

studera läromedel och hur läraren väljer dessa. Vidare hade det även varit av intresse att forska 

om hur lärarens eget synsätt påverkar eleverna, medvetet eller omedvetet, vid arbete med genus.  

Utöver skolan finns det en samhällsnyttig anledning till forskning om genus, detta då det tycks 

finnas en skiljevägg mellan de som förespråkar genus och de som sätter sig emot det. Följden av 

dessa meningsskiljaktigheter kan vara att medborgarna kommer längre från varandra i samhället 

och kanske då även respekten och toleransen mot medmänniskorna. 
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Tayler (2016). 

Skriver om boken och sagostundens betydelse för barnens läs- och 
skrivutveckling. 

      X    17 2   F 

DePalma, R. 
(2016). 

Barnlitteratur som utforskar genusperspektivet, både direkt och 
indirekt. 

      X X X   X    

Earles, J. (2017). 
Hur kan barnen skapa en könsidentitet med hjälp av karaktärer i 
böcker.  

    X  X    114   20 F 

Eriksson Barajas, 
K. (2008). 

Arbeta med jämställdhet mellan könen genom skönlitteratur i 
grundskolan. 

     X X    40 5   
4 - 
7 

Esposito, J. 
(2007). 

Undersöker fem barnbilderböcker för att se hur homosexuella 
föräldrar porträtteras. 

       X      5  

Filipovic, K. 
(2018). 

Identifierar mönster inom genusperspektivet i barnböcker.     X    X   8  15  

Hallberg, M. 
(1992). 

Definierar begrepp, t.ex. genus.          X       

Heggestad, E. 
(2014) 

Undersöker attityder gentemot icke-heteronormativ barnlitteratur                

Hirdman, Y. 
(2007). 

Definierar begrepp, t.ex. genus och könsroller.       X  X     X  

Hudson, K., A. 
(2016). 

Förklarar boksamtalets betydelse för utvecklingen hos eleverna.        X         
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Kreitz-Sandberg, 
S. (2016). 

Arbeta med genusperspektivet inom lärarutbildningen.  X X X X 

Maher, A., Wade 
B. & Moore, M. 
(1997). 

Studie som undersöker hur väletablerade elevers förväntningar på 
genus är. 

      X    14     

Taber, N. & 
Woloshyn, V. 
(2011). 

Undersöker hur könsroller framställs inom barnlitteraturen.         X     X  

Trostle, Brand S., 
& Maasch S., L. 
(2017) 

Samtal om könsstereotyper inom barnlitteraturen       X X   14    
F - 
6 
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