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1 Inledning 

I dagens svenska skola är det mycket vanligt att eleverna har en skönlitterär bok som de 

läser vid olika tillfällen. Det kan vara under organiserade former då hela klassen läser, eller 

en bok som läraren har planerat att eleven ska läsa då andra uppgifter är utförda. Under 

mellanstadiet är läsning dessutom ofta ett stort intresse hos framförallt flickor. Genom 

läsningen kan flickorna uppleva olika världar, såväl verkliga som fiktiva, där de kan låta 

fantasin flöda.  

 

Mängden böcker som flickorna läser kan vara stor i och med läsintresset. Men vilka böcker 

är det som flickor tycker är bra, och hur kan protagonisternas personskildringar möjligtvis 

påverka flickorna när det gäller deras genuskonstruktion, identitetsutveckling och 

självbild? När vi skulle välja ämne inför denna uppsats var vi genast överens om att det 

skulle handla om skönlitteratur i skolan, då vi båda anser att läsning av skönlitteratur är en 

viktig del av undervisningen. Vi ville vidareutveckla betydelsen av att läsa skönlitteratur i 

skolan genom att göra litteraturanalyser av utvalda bänkböcker med fokus på deras 

karaktärer och hur dessa kan bidra till flickornas utveckling ur olika perspektiv. 

Anledningen till att detta är intressant för oss är att vi anser att skolan har ett stort ansvar 

då det gäller både kunskap och elevernas personliga utveckling. Vi finner även stöd för 

detta i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94) och Kursplanen i svenska, som är två av skolans styrdokument.  

 

Enligt Lpo94 (1998:11) hör identitetsutveckling samman med språk och lärande. Det ligger 

i skolans uppdrag att ge varje elev möjlighet att utveckla sin identitet bland annat genom 

läsning och kommunikation. En annan del av identitetsutvecklingen är att ta eget ansvar 

och egna initiativ. Lpo94 (1998:9) framhåller också vikten av att skolan ska hjälpa eleven 

att bli en del av samhället genom att stötta eleven i dennes identitetssökande och personliga 

utveckling. Kursplanen i svenska (Skolverket, 2000) betonar att ett av målen i svenskämnet 

är att elevernas identitet ska stärkas genom bland annat litteratur och språk. Detta ska bland 

annat ske genom att eleverna ges möjlighet att läsa skönlitteratur, då läsning är viktigt för 

elevernas självbild och identitetsutveckling. Vidare framgår det i kursplanen i svenska 

(Skolverket, 2000) att eleverna i möte med skönlitteraturens karaktärer får tillfälle att 

skapa förståelse för det som är annorlunda, vilket kan leda till ifrågasättande av exempelvis 

orättvisor och stereotypa könsroller.  
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De skönlitterära böcker som eleverna själva läser i skolan brukar benämnas som bänkbok. 

Eftersom eleverna i skolan vanligtvis har sina böcker och läromedel i antingen bänkar eller 

lådor, kallas den skönlitterära boken därmed såväl bänkbok som lådbok. Vi har i vår 

uppsats valt att benämna denna typ av bok för bänkbok, då vi anser att det, i skolans värld, 

är ett etablerat begrepp för denna bok. Anledningen till att vi har valt att undersöka just 

bänkböcker är att skolan, framförallt klasslärare, har ett stort ansvar vid val av bänkbok, 

vilket också styrks av styrdokumenten. I och med detta ansvar är det också viktigt att lärare 

har kunskaper om och kunskaper i vad som läses av eleverna. 

  

1.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att analysera de två vanligaste bänkböcker som ett antal 

flickor i år 5 tycker är bra. Genom litteraturanalyserna vill vi undersöka protagonisterna i 

de valda böckerna och hur protagonisternas personskildringar möjligtvis kan påverka de 

läsande flickornas genuskonstruktion, identitetsskapande och självbild. Urvalet av flickor 

görs genom kontakt med rektor och klasslärare där kravet för deltagande i undersökningen 

är att bänkboken är självvald och lånad på biblioteket eller annan bokfilial genom skolan. 

Det empiriska materialet utgörs dels av enkätundersökningar där klasslärare samt flickorna 

får svara på frågor om bänkböcker, dels av litteraturanalyser av de två böcker som enligt 

enkätundersökningen till flickorna framstår som bra. Analysen kopplas till litteratur om 

genusteorier, identitetsskapande och självbild. 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar vi vill finna svar på genom enkätundersökningar, litteraturanalys samt 

genomgång av relevant litteratur är: Vilka är de två bänkböckerna som flest flickor i vårt 

urval i år 5 tycker är bra? Vilka huvudkaraktärer förekommer i dessa böcker och hur skil-

dras de? Hur kan personskildringarna uppfattas av flickorna och bidra till deras genus-

konstruktion, identitetsutveckling och självbild? 
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1.3 Avgränsningar 

Den första avgränsningen vi gör i uppsatsen är att endast undersöka flickors val av bänk-

bok, eftersom syftet med uppsatsen inte är att jämföra flickor och pojkar eller att undersöka 

pojkars läsning. Valet av årskurs gör vi med stöd av forskning som uttrycker att det är barn 

i åldern 9-12 som befinner sig i den så kallade bokslukaråldern. Bokslukaråldern innebär 

att lusten att läsa är stor och att antalet lästa böcker ökar under den perioden. Dessutom är 

det ofta en specifik genre som är aktuell hos barnen (Wåhlin & Asplund Carlsson, 1994: 

23ff). Anledningen till att vi gör undersökningen i år 5 är att vi tror att bänkboksläsningen 

då har blivit en vanlig företeelse i klassrummet, som många flickor uppskattar. Dessutom 

utvecklas läsningen ytterligare genom att antal böcker och genrer ökar i just år 5 (Wåhlin 

& Asplund Carlsson, 1994:29).  Vi valde att begränsa antalet bänkböcker att analysera till 

två, med motiveringen att tidsåtgången vid litteraturanalyser är stor. Fler böcker hade gjort 

att analyserna hade blivit betydligt grundare och inte lika omfattande. 

 

I vår uppsats har vi fokuserat på vad flickorna läser för skönlitteratur och framför allt vilka 

karaktärer som förkommer i denna litteratur. Hur flickorna skulle tolka texterna är inte 

något som vi har beaktat, då det inte är vad våra frågeställningar avser att besvara.  

 

Ytterligare en avgränsning som görs i uppsatsen är att begreppet möjlig påverkan används i 

stället för direkt påverkan, eftersom det inte under en kortare period går att undersöka hur 

de litterära karaktärerna direkt påverkar flickorna. Det skulle behövas en uppföljning med 

flickorna som vuxna för att kunna se vilka påverkansfaktorer karaktärerna har haft på 

flickornas uppväxt och utveckling. För att få kännedom om hur karaktärerna påverkar 

flickorna skulle det även krävas en studie av flickorna som läsare. Däremot kommer vi i 

uppsatsen att diskutera huruvida karaktärerna, och hur dessa skildras, i böckerna möjligen 

kan påverka flickornas genuskonstruktion, identitetsskapande och självbild.  

 

Val av geografiskt område samt val av vilka flickor som ska delta görs utifrån vilka 

möjligheter som finns med tanke på tidsåtgång och tillgänglighet. Informanternas och 

respondenternas tillgänglighet vid undersökningens genomförande är också av stor vikt 

(Bryman, 2002:114). De bänkböcker som valts ut genom resultatet av enkäten till flickorna 

representerar endast det geografiska område som vi har genomfört undersökningen i.  
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel tar vi inledningsvis upp faktorer som kan påverka vilka böcker flickor väljer 

att läsa. Därefter presenteras litteratur kring de centrala områden som är relevanta för vår 

uppsats, det vill säga genuskonstruktion, identitetsskapande och självbild. Vi har valt att 

skilja dessa begrepp åt eftersom de syftar på olika delar i flickornas personliga utveckling. 

Slutligen redogör vi för viktiga redskap som används vid litteraturanalys. Dessa är de red-

skap som vi använder vid vår litteraturanalys av de böcker som flest flickor redovisat som 

bra.  

 

2.1 Flickors val av skönlitterära böcker 

Kristian Wåhlin & Maj Asplund Carlsson (1994:63, 65) undersöker i Barnens tre bibliotek 

vilka böcker som barn i år 3-6 läser. Frågorna som ställdes till barnen är: Vilken är den 

bästa bok du någonsin läst? och Vilken är favoritboken just nu? Undersökningen visar att 

barn ofta svarar att det är den bok som de för tillfället läser som är favoritbok. Vissa svarar 

dessutom att den boken är den bästa de någonsin läst. Wåhlin & Asplund Carlsson 

(1994:65) diskuterar huruvida det kan ha att göra med barns läsförmåga och hur mycket de 

har läst tidigare, och kommer fram till att detta troligtvis är viktiga faktorer att ta hänsyn 

till. 

 

Oavsett ålder kan flickors val av litteratur variera och det är därmed inte säkert att de väljer 

det vuxna förväntar sig eller det vuxna tycker är lämplig läsning för flickor i just den 

åldern (Ulfgard, 2002:71). Enligt Maria Ulfgard (2002:333, 335) i För att bli kvinna – och 

av lust: en studie i tonårsflickors läsning kan flickors läsning också kopplas samman med 

var de är i sin sociala mognad. Val av litteratur kan också göras i relation till flickornas 

intressen. Lena Kåreland (2001:116) påpekar i Möte med barnboken att det vid val av 

skönlitterära böcker kan göras skillnad på genrerna barnbok och ungdomsbok. En 

ungdomsbok å ena sidan handlar ofta om en eller flera ungdomar. Med begreppet ung-

domar i litteratursammanhang avses enligt Ulfgard (2002:58) tonåringar som fortfarande är 

barn i juridiskt avseende, men mentalt och fysiskt är de mer mogna än ett barn. Å andra 

sidan handlar en barnbok enligt Kåreland (2001:25) ofta om ett eller flera barn eller andra 

figurer, till exempel Mumintrollet. Vidare menar Kåreland (2001:25, 116) att en barnbok 

har få sidor till antalet, ofta innehåller många illustrationer samt är skriven med lättläst 



 5

text. I motsats till detta är ungdomsboken mer utvecklad med avseende på omfång, språk 

och svårighetsgrad, dock inte så pass att den klassas som en vuxenbok. Skillnaderna 

mellan karaktärerna i barnböcker och ungdomsböcker grundar sig i att läsaren ska kunna 

identifiera sig med de karaktärer som står i centrum (Kåreland, 2001:25, 116).  

 

2.2 Genuskonstruktion hos flickor 

Följande avsnitt inleds med en redogörelse av genusteorier som är relevanta för uppsatsen. 

Därefter följer en presentation av teorier om hur flickor i skönlitteraturen beskrivs ur ett 

genusperspektiv.  

 

2.2.1 Genusteorier 

Gunilla Molloy (2003:81) uppmärksammar i artikeln Det nödvändiga samtalet att det finns 

olika sätt att förklara begreppen kön och genus. Kön kan både ses som socialt konstruerat 

och därmed föränderligt och som biologiskt konstruerat och förankrat i givna egenskaper. 

Vidare menar Molloy (2003:81f) att det däremot inom feministisk forskning görs skillnad 

på kön och genus. Kön syftar då på kategoriseringen av människor som män eller kvinnor 

utifrån fysiska egenskaper, medan genus betraktas som sociala skillnader i vad som anses 

vara manligt och kvinnligt. I Könets kemi redogör Gun Leander (2004:33) i likhet med 

Molloy för två olika sätt att se på kön, dels som genusföreträdare dels som biologister. 

Genusföreträdarna anser att kön inte är något som bestäms av naturen utan någonting vi 

konstruerar genom sociala sammanhang, medan biologisterna menar att typiskt manliga 

och kvinnliga beteenden skapas genom biologiska faktorer så som hormoner och arv. I 

Genuspedagogik för Kajsa Svaleryd (2002:29) ett liknande resonemang som 

genusföreträdarna och menar att genus handlar om kulturellt arv och hur vi formas genom 

sociala sammanhang. Dessutom påpekar hon att upplevelser och beskrivningar av 

könstillhörighet är något som behandlas i genusdiskussioner.  I användandet av genus som 

begrepp ligger fokus på relationen mellan det manliga och det kvinnliga könet och vad som 

anses vara utmärkande för män respektive kvinnor (Svaleryd, 2002:29). Vi har i vår 

uppsats valt att använda begreppet genus istället för kön. Med genus avser vi det 

strukturellt och socialt konstruerade könet. Ur ett genusperspektiv anser vi att det förefaller 

troligt att flickor är tystlåtna och hjälpsamma eftersom samhället har lärt dem att det är så 

de ska bete sig, snarare än att det är någonting som är medfött hos just flickor.  
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Ingegerd Tallberg Broman (2002:101,103) påpekar i Pedagogiskt arbete och kön att flickor 

som grupp förväntas inneha egenskaper som att de är hjälpsamma, ordningsamma och 

stillsamma. De beskrivs också ofta som duktiga, utan att någon talar om på vad de är 

duktiga. Det är dessutom mer vanligt att flickor får uppmärksamhet för hur de ser ut och 

för vad de är snarare än för vad de gör och vad de har för kunskaper (Tallberg Broman, 

2002:115). Ett liknande resonemang för Ingemar Gens (2003:45) i Från vagga till identitet 

– Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män. Han konstaterar även att flickor är mer vana 

vid fysisk beröring än pojkar. Därutöver menar Gens (2003:44, 49) att flickor oftare 

handlar efter andras behov, framförallt mammans, än sina egna behov. Flickor anpassar sig 

efter den vuxnas sinnesstämning och försöker vara till lags utan att gnälla. Även förmåga 

att tala om känslor och tankar är någonting som flickor förväntas kunna hantera. Britta 

Olofsson (2007:44f) hävdar däremot i Modiga prinsessor och ömsinta killar att även om 

flickor ofta beskrivs som just kommunikativa, plikttrogna och flitiga, blir de negativa 

sidorna hos flickor fler än hos pojkar. Exempelvis kan pojkar uppfattas som nyfikna medan 

flickor lägger sig i. En orsak till detta kan enligt Olofsson (2007:45) vara att det finns höga 

förväntningar på vad en flicka förväntas ha för egenskaper. Följs inte dessa förväntningar 

blir konsekvensen att de negativa egenskaperna framhävs starkare, än hos pojkar som 

redan från början har lägre förväntningar på sig.  

 

Enligt Bronwyn Davies (2003:10, 27) i Hur flickor och pojkar gör kön kategoriserar barn 

sig själva som antingen flickor eller pojkar beroende på hur de bemöts av vuxna i 

samhället, eftersom det är detta som förväntas av dem. Denna socialisering bidrar till 

identiteten som antingen flicka eller pojke. En likartad uppfattning förs fram av Harriet 

Bjerrum Nielsen & Monica Rudberg (1991:10) i Historien om flickor och pojkar som 

menar och att socialiseringen som flicka eller pojke blir en identitetsbildning som är an-

passad efter samhällets krav.  

 

Gens (2003:9f) påpekar att det redan vid ett barns födsel finns en förväntan, baserad på 

biologiskt kön om dess egenskaper som sedan följer barnet genom uppväxten och livet. 

Dessa egenskaper kan handla om hur bra barnet klarar sig på egen hand. Forskning visar 

att pojkar tillåts vara längre bort från föräldern än flickan, som hålls inom trygghetszonen. 

Detta gör att flickor redan från början förväntas hålla sig till det trygga. Flickor har i och 

med närheten till vuxna även större krav på sig att lyda. Vidare menar Gens (2003:64) att 

detta är ett mönster som även är tydligt i skolan då lärare har större acceptans för pojkars, 
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än flickors, icke önskvärda beteenden. En flicka får tillsägning tidigare än pojkar eftersom 

hon inte förväntas uppföra sig på ett sätt som bryter mot normen. I likhet med Gens konsta-

terar Molloy (2003:78) att detta dessutom tillämpas vid samtalsutrymme, då pojkar tar 

ordet medan flickor blir tilldelade det. Då pojkarna tar samtalsutrymme kan det vara ett sätt 

för dem att hävda sin makt. Skolan är en avspegling av samhället och eftersom det finns en 

dominans av män över kvinnor i samhället är det inte heller konstigt att detta även sker i 

skolan (Molloy, 2003:78). 

 

Barn ägnar en stor del av sin tid till att leka och många av dessa lekar är uppdelade i aktivi-

teter som utmärker sig som antingen flicklekar eller pojklekar. Om en pojke ägnar sig åt 

lekar som anses vara typiska flicklekar, finns det enligt Gens (2003.60f) en oro över hur 

han ska bli och hur det ska forma honom. Då flickor däremot ägnar sig åt lekar som anses 

vara typiska pojklekar, drar vuxna i flickans omgivning en lättad suck. Den slutsats som 

Gens (2003:61) drar utifrån detta är således att det är bättre att vara pojkaktig som flicka än 

flickaktig som pojke eftersom det kvinnliga är underordnat det manliga. 

 

Berit Ås (1982:36ff) konstaterar i Kvinnor tillsammans – handbok i frigörelse att det finns 

olika tekniker som kan användas för att få och kontrollera makt, de kallas för härskar-

tekniker. Makten som pojkar har över flickor och män har över kvinnor har de för att de 

tillämpar härskarteknikerna. De används i vardagliga sammanhang vid vardagliga situa-

tioner och används för att minska kvinnans värde. Vidare påpekar Ås (1982:37,42, 46, 49, 

54) att de fem vanligaste härskarteknikerna män använder för att överordna sig kvinnor är 

osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och på-

förande av skuld och skam. Dessa kan både användas medvetet och omedvetet, då det kan 

ses som ett naturligt sätt att handla.  

 

Ås (1982:37ff) menar att osynliggörande är att låta bli att se eller höra att någon vill 

komma till tals, det kan också vara att och ignorera någon som har ordet. Kvinnor och 

flickor utsätts för detta främst i manliga domäner. Osynliggörandet påminner kvinnor och 

flickor om att de inte har rätt till att synas och höras lika mycket som män och pojkar. 

Detta är ett sätt att frånta kvinnor och flickor deras identitet. Förlöjligande försiggår när 

kvinnor och flickors insats blir hånad, skrattad åt, inte lyssnad till eller att de som borde 

lyssna ironiskt härmar den som försöker framföra sin åsikt. Enligt Ås (1982:46ff) handlar 

undanhållande av information om  att inte tala om för alla vad som beslutats och bestämts. 
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Ofta tas beslut i slutna manliga miljöer där kvinnor inte är närvarande. Det kan hända att 

kvinnorna vet om att det är där besluten tas, men de vill inte delta eftersom det med 

deltagande följer osynliggörande och förlöjligande. Vidare konstaterar Ås (1982:49f) att 

den svåraste härskartekniken att upptäcka är dubbelbestraffningen som används mot dem 

man har fördomar mot. Dubbelbestraffning innebär att det blir fel oavsett hur man gör och 

vad man väljer. Flickor som är tysta och lydiga är för passiva och flickor som pratar och tar 

för sig är okoncentrerade. Slutligen redogör Ås (1982:54f) för den sista härskartekniken 

som handlar om påförande av skuld och skam, vilket sker genom både förlöjligande och 

undanhållande av information. Vid förlöjligande är risken stor att kvinnan eller flickan som 

utsätts blir skamsen över sin påstådda oförmåga, även om detta har sin grund i att hon inte 

fått ta del av all nödvändig information. Kvinnan eller flickan får höra att hon inte är 

tillräckligt bra och att det är på grund av henne någonting går fel. Meningen är att kvinnan 

eller flickan ska känna skuld över situationen. Detta exemplifierar Ås (1982:55) genom att 

tala om medias syn på kvinnors ansvar över mäns alkoholproblem i ett äktenskap. Kvinnan 

får skulden eftersom hon har fått reda på att hon måste ändra sig för att han ska sluta 

dricka, männens skuld och ansvar nämns dock inte i dessa sammanhang.  

 

2.2.2 Flickor i skönlitteraturen ur ett genusperspektiv 

Valerie Walkerdine (1997:50) betonar i Daddy’s Girl. Young Girls and Popular Culture att 

flickors ambitioner och föreställningar om vad som är kvinnligt grundas i vad som presen-

teras för dem som kvinnligt. Detta kan bland annat ske genom litteratur. Vidare framhåller 

Walkerdine (1997:45f) att stereotypa framställningar av flickor i litteraturen ger en för-

vriden bild av kvinnors levnadssätt, och att en mer feministisk litteratur skulle ge flickor 

fler och nya roller att identifiera sig med. Lena Kåreland (2009:11f) anser i Barnboken i 

samhället att barnlitteraturen måste ses i relation till samhället och att barn blir påverkade 

av den närmiljö de växer upp i. Detta innebär att flickors erfarenheter av skolans värld, och 

därmed även samhället, avspeglas i deras val av litteratur. I Ulfgards (2002:131) forskning 

om tonårsflickors läsning presenteras resultatet att läsning av exempelvis skönlitteratur 

påverkar flickors genuskonstruktion och identitetsutveckling. Detta framkommer genom 

intervjuer och enkäter med flickor som i sina svar anger att det de läser påverkar hur de 

lever.  
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2.3 Identitetsskapande hos flickor 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för identitet som begrepp och till att presentera 

litteratur som kopplar flickors identitetsskapande till litterära karaktärer. 

 

2.3.1 Identitet som begrepp 

Ann Frisén & Philip Hwang (2006:11) redogör för i Ungdomar och identitet att identitet 

som begrepp förklaras på två olika sätt av ett flertal teoretiker. Det ena är att identiteten 

bildas i takt med den inre utvecklingen hos personen, vilket betonas av Erik Homburger 

Eriksson och James Marcia. Det andra är att faktorer så som samhället och andra 

människor påverkar identitetsutvecklingen. Detta förhållningssätt framhåller Anthony 

Giddens och Thomas Ziehe. Dock är det vanligt att den som behandlar begreppet identitet 

använder båda ovanstående förklaringar i sitt resonemang.  

 

Robert Thornberg (2006:134) framhåller i Det sociala livet i skolan att barns och ungas 

identitetsskapande ofta sker i samhörighet med olika grupper. Grupptillhörighet blir där-

med någonting mycket viktigt. Individernas identitet och självkänsla påverkas av gruppens 

identitet och av sociala föreställningar. Thornberg beskriver begreppet social identitet som 

”den del av självuppfattningen som kommer ur ens medlemskap i sociala grupper” 

(Thornberg, 2006:277). Gruppen och dess individer kan behålla och till och med stärka 

positiv social identitet genom att få andra gruppers och individers respekt och erkännande 

(Thornberg, 2003:149).  

 

Hillevi Ganetz (1991:8f) beskriver i Unga kvinnor? att identitetsskapandet som sker under 

flickors pubertet främst är inriktat på frigörelsen från föräldrarna och syftet är att bli en 

självständig person. Maria Fitger (1991:24f) framför i Tonårstjejer och den psykologiska 

utvecklingen i sin tur att separation från föräldrarna främst riktas mot modern, som oftast 

haft den  närmaste relationen till flickan. Vidare menar Fitger (1991:26) att flickan kan se 

mamman som ett motstånd i sin frigörelse. Ett liknande resonemang förs av Bjerrum 

Nielsen & Rudberg (1991:198, 208) som anser att flickorna under puberteten har en 

önskan om att klara sig själva och att frigöra sig från, framförallt mammans trygghet. Detta 

samtidigt som vetskapen om att närheten till mamman finns kvar, om den skulle behövas. 

Längtan till mamman finns också kvar även om flickan försöker ta avstånd, längtan kan då 

uppfattas som ett hinder för flickans identitetsskapande vilket driver henne till att göra 
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uppror (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:208). Ann-Charlotte Smedler & Karin Drake 

(2006:47f) beskriver i Identitet och kön komplexiteten i relationen mamma-dotter, då 

mammas önskan är att flickan ska bli en avbild av henne, eftersom likheterna är uppenbara. 

Detta är dock inte alltid flickans önskan, då hon kämpar mot närheten till modern i 

skapandet av en egen identitet.  

 

2.3.2 Flickors identifikation med litterära karaktärer 

Enligt Bjerrum Nielsen & Rudberg (1991:164) föredrar flickor företrädesvis att umgås 

med andra flickor, framförallt då de är mellan åtta och tolv år gamla. Detta är också tydligt 

i barnlitteraturen då Davies (2003:65f) konstaterar att genusperspektivet där följer 

traditionella könsmönster om vad som anses vara typiskt manligt och kvinnligt. Flickor 

identifierar sig med de kvinnliga karaktärerna i litteraturen och tar efter deras egenskaper 

och sociala position i samhället, vilket leder till att litteraturen förstärker de rådande 

könsrollerna. Dock kan identitetsutvecklingen ta form först när flickan tar till sig 

erfarenheter och ser sin egen roll i större sammanhang (Wrangsjö, 2006:131). Eftersom 

Davies (2003:66) menar att erfarenheter skapas genom läsning, då flickor tar efter och 

identifierar sig med litterära karaktärer, kan identitetsskapande ske genom litteraturläsning.   

 

2.4 Självbildens betydelse för identitetsskapande 

Karin Taube (1997:19, 21) definierar i Läsinlärning och självförtroende begreppet 

självbild som att dels ha en känsla för den egna personen, dels ha en föreställning om hur 

den egna personen uppfattas av andra. Beteenden påverkas av vilken självbild en människa 

har. Taube (1997:19, 21) använder självbild synonymt med självförtroende och självupp-

fattning. Tvärtemot Taube skiljer Svaleryd (2002:54ff) mellan självkänsla och självför-

troende. Självkänsla handlar om människors upplevda egenvärden, medan självförtroende 

innebär tilltro till sin egen förmåga baserad på den respons som ges av andra. Marta 

Cullberg Weston (2005:26ff) använder i Ditt inre centrum begreppen självkänsla och själv-

förtroende på liknande sätt då hon menar att självkänslan handlar om självvärdering om 

den egna personen, och att självförtroende handlar om andras respons på den egna 

kapaciteten inom olika områden. Självbild används av Svaleryd (2002:56) synonymt med 

självtillit som innebär acceptans av sig själv och andra. Carina Almqvist & Carolina 

Andersson (1993:27) beskriver i Dags att reagera i likhet med Svaleryd självbild som 
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självtillit. När en person har god självtillit vågar den lita på sin egen förmåga och ge sig in 

i nya situationer, då tron finns att man faktiskt klarar av detta. Detta kan göras först när god 

självkänsla uppnåtts, det vill säga att känna uppskattning för den egna personen, och gott 

självförtroende, som innebär känslan av att få uppskattning för det man gör. Med detta som 

bakgrund har vi i vår uppsats valt att använda begreppet självbild synonymt med hur 

Almqvist & Andersson (1993:27) beskriver självtillit. Det vill säga hur man genom 

självkänsla och självförtroende vågar tro på sig själv. 

 

Cullberg Weston (2005:17) påpekar att självbilden konstrueras genom interaktion med 

andra människor och genom bemötande från andra människor. De sociala relationer som 

värderas högst är de som har störst påverkan. Varje individs beteende, handlingar och 

känslor påverkas av den egna självbilden. Enligt Svaleryd (2002:58) är det dessutom 

viktigt att den självbild som utvecklas är positiv. En positiv självbild är en förutsättning för 

att våga prova nya saker. I skolan är det därför viktigt att pedagoger bekräftar och upp-

märksammar eleverna för att de ska kunna skapa en god självbild (Svaleryd, 2002:56).  

 

2.5 Litteratur för stöd av litteraturanalys - Analysredskap 

Maria Nikolajeva var mellan åren 1999-2008 verksam vid Stockholms universitet som 

professor i litteraturvetenskap och har numera en professur i barnlitteratur vid Cambridge 

University. Vi har valt att använda Nikolajeva som huvudsaklig källa för analys av 

personskildringar av protagonisterna eftersom vi vid tidigare tillfällen genomfört 

litteraturanalyser med hjälp av Nikolajevas begrepp och forskning. Nikolajeva (2004:36f) 

framhåller i Barnbokens byggklossar att det finns olika sätt på vilka man kan se en text, 

dels vad som berättas, dels hur det berättas. Vad som berättas är innehållet i texten och hur 

det berättas är formen på den skrivna texten. Vidare menar Nikolajeva (2004:36f) att de 

olika delarna i innehållet huvudsakligen är personerna, miljön och händelserna medan de 

olika delarna i formen handlar om berättarrösten, berättarperspektivet, temporalitet, stil och 

språk. Eftersom vår undersökning syftar till att analysera de litterära karaktärerna är det 

främst de delar som är relevanta för karaktärsskildringarna som vi kommer att använda vid 

litteraturanalysen.  
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Nedan presenteras ett urval av begrepp som kan användas för att underlätta vid analys av 

litterära karaktärer. Begreppen kan ses som redskap för att bryta ner texten och enskilt 

analysera och tolka varje del (Holmberg & Ohlsson, 1999:9, 104). 

 

2.5.1 Motiv i olika genrer 

Nikolajeva (2004:66) konstaterar att det i skönlitterära texter ofta finns återkommande 

mönster i form av motiv, det kan finnas både ett motiv eller flera i texten. Dessa delas upp i 

huvudmotiv och bimotiv. Huvudmotivet är det centrala temat medan bimotiven är 

sekundära och inte är lika framträdande som huvudmotivet. Vidare menar Nikolajeva 

(2004:67) att motiven kan vara antingen explicita eller implicita, med explicita menas att 

de uttrycks tydligt i texten medan det med implicita menas att de inte är tydliga utan 

behöver upptäckas av läsaren. Kåreland (2001:130) redogör för att vanliga motiv i genren 

ungdomsroman är kärlek, relationer och skolans värld. Detta framhåller även Ingrid 

Nettervik (2002:224, 228, 230) i I barnbokens värld som dessutom menar att idrott och 

fritid är vanliga motiv. Ungdomsromaner tenderar utöver dessa motiv att handla om 

mognad, och identitetsskapande (Kåreland 2001:130). I genren barnbok är vanliga motiv 

däremot äventyr, sökande, mysterium, skola och vänskap (Nikolajeva, 2004:67f; Nettervik, 

2002:20ff).  

 

2.5.2 Protagonist och Biperson 

Nikolajeva (2004:92ff) benämner de karaktärer som förekommer i skönlitterära böcker 

som protagonister, det vill säga huvudpersoner, eller bipersoner. Protagonisten är den som 

boken huvudsakligen handlar om och bipersoner är andra karaktärer som är mer eller 

mindre viktiga för bokens handling. Protagonisten kan vara individuell eller kollektiv. Är 

den individuell är det endast en karaktär som är protagonist, medan om den är kollektiv 

kan den bestå av två eller flera karaktärer, som är lika viktiga. Huvudpersonen i barn-

litteratur är oftast ett barn, ändock menar Nikolajeva (2004:95f) att protagonisten då 

antingen är kollektiv eller att det finns framträdande bipersoner i boken. Det är nämligen 

inte trovärdigt att ett barn klarar sig ensamt i samhället, det behövs andra personer som 

barnet interagerar med. Barnlitteraturen har dessutom ofta ett underliggande syfte att lära 

barn om sociala situationer och relationer, vilket protagonisten inte klarar att framföra på 

egen hand (Nikolajeva 2004:99). I (S)könlitteraturen i förskolan framhåller Lena Kåreland 
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& Agneta Lindh-Munther (2005:122) att författare av barnböcker ofta väljer att ha både en 

flicka och en pojke som protagonister, för att de barn som läser boken ska kunna identifiera 

sig med minst en huvudperson. Barnen identifierar sig ofta med karaktärerna av samma 

kön som de själva. Trots att huvudpersonen i barnboken oftast är ett barn menar Kåreland 

(2009:26) att barnet ofta kan ses frigöra sig från barnrollen och anta en mer vuxen roll med 

vuxna beteenden, vilket även syns på elevers roll i dagens skola.  

2.5.3 Karaktärsdrag 

En karaktär kan enligt Nikolajeva (2004:109f) vara rund eller platt. En rund karaktär har 

många olika egenskaper och är helt utvecklad som person, medan en platt karaktär däremot 

inte är inte helt utvecklad i texten. Det innebär att läsaren inte vet allt om personen, 

dessutom har platta personer ofta bara en specifik egenskap som blir framträdande. Utöver 

detta kan karaktärerna också vara antingen statiska eller dynamiska. Är en karaktär statisk 

sker det inte någon förändring av personen under tidens gång, medan en dynamisk karaktär 

visar nya sidor och förändras. Denna uppfattning delas av Claes-Göran Holmberg & 

Anders Ohlsson (1999:61) i Epikanalys – en introduktion. De gör dock tillägget att en 

statisk person inte heller har någon tydlig personlighet och att platta karaktärer ofta 

konstrueras runt endast en tanke medan runda karaktärer är mer komplexa och svårare att 

förstå.  

 

Nikolajeva (2004: 127f) påpekar att det finns ytterligare några kategorier som kan hjälpa 

oss att förstå karaktärernas helhet. En karaktär kan vara antingen stiliserad eller naturlig, 

vilket innebär att när en karaktär är naturlig är den mänskligt framställd medan den är mer 

av en fantasifigur om den är stiliserad. Där utöver kan en karaktär vara antingen typisk 

eller individuell. En karaktär som är typisk kan klassificeras utifrån att dennas fram-

trädande egenskaper överensstämmer med vad som är vanliga egenskaper för en speciell 

grupp. Om en karaktär däremot är individuell kännetecknas den av egenskaper som är 

ytterst personliga för den karaktären. Vidare tar Nikolajeva (2004:128) upp att karaktären 

kan vara konsekvent eller inkonsekvent samt helgjuten eller fragmentarisk. Konsekvent 

och inkonsekvent syftar på om det finns motsägelsefulla karaktärsdrag eller om karaktären 

är konstant i sitt sätt att vara. En helgjuten person är någon vi får en tydlig helhetsbild av, 

till skillnad från en fragmentarisk person som vi bara känner till viss del. En karaktär kan 

även vara antingen fullbordad eller ofullbordad, med detta menas att karaktären antingen är 

komplett eller full av överraskningar (Nikolajeva 2004:128). Slutligen kan karaktären 
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enligt Nikolajeva (2004:128) klassas som genomskinlig eller ogenomskinlig, då en 

ogenomskinlig person endast visar sina yttre egenskaper medan en genomskinlig person 

utöver detta även förmedlar sina tankar och känslor.  

 

2.5.4 Genusperspektiv – egenskaper 

Synen på könsroller och genus i litteraturen har förändrats över tid. Tidigare gjordes enbart 

beskrivningar av könsroller, det vill säga hur karaktärerna framställs utifrån manliga och 

kvinnliga normer. En uppdelning kan göras för att tydliggöra skillnader mellan egenskaper 

som anses vara antingen manliga eller kvinnliga (Nikolajeva, 2004:129) (se figur 1). 

Nikolajeva (2004:130) anser att uppdelningen mellan manliga och kvinnliga egenskaper 

inte är definitiva, utan kan ses som en hjälp för att visa hur könsstereotypa karaktärer 

framställs. Idag kan kvinnliga karaktärer i litteraturen få fler könsstereotypiskt maskulina 

egenskaper i ett försök att bryta mot de rådande könsrollerna. Detta lyckas dock inte helt 

då kvinnan förlorar en del av sin femininitet i och med tillägnandet av de nya egen-

skaperna, vanligtvis tvingas hon tillbaka till den förväntade könsrollen. Vidare påpekar 

Nikolajeva (2004:130) att det idag finns en medvetenhet hos barnlitteraturförfattare om 

könsroller och genusperspektiv, som kan leda till en förändring av könsstereotypiska 

mönster och egenskaper hos litterära karaktärer. 

____________________________________________________________ 
 Män/pojkar                                                            Kvinnor/flickor___________   
 
starka vackra 
våldsamma agressionshämmade 
känslokalla, hårda emotionella, milda 
aggressiva lydiga 
tävlande självuppoffrande 
rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande sårbara 
självständiga beroende  
aktiva passiva 
analyserande syntetiserande 
tänker kvantitativt tänker kvalitativt 
rationella intuitiva 
och så vidare 
 _________________________ 
 
Figur 1: Genusperspektivet på persongestaltning, Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2004:129 

 

Även Walkerdine (1997:169) framhåller att flickor och pojkar tilldelas olika egenskaper i 

skönlitteraturen. Pojkar å ena sidan framställs som lekfulla, kreativa, busiga, regelbrytande 
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och rationella, medan flickor å andra sidan framställs som allvarsamma, lydiga, 

väluppfostrade och irrationella. Med denna beskrivning på flickan passar hon inte in i det 

typiska rationella sättet för ett barn att vara på utan blir i stället en del av vuxenvärlden, 

vilket enligt Wakerdine (1997:169) leder till en onaturlig utveckling av genuskonstruktion 

och identitet hos flickan. Vidare menar Walkerdine (1997:167) att kvinnor och flickor trots 

detta framställs som svaga och barnsliga och i behov av en manlig beskyddare. 

 

Med utgångspunkt i Walkerdines (1997:167, 169) beskrivning och Nikolajevas (2004:129) 

uppdelning av manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden har vi i vår litteraturanalys 

valt att titta på hur protagonisterna framställs ur ett könsstereotypiskt synsätt. Anledningen 

till att vi har valt att använda oss av dessa synsätt är för att se hur pass könsstereotypiska 

protagonisterna är och vilken bild av flickor och pojkar de läsande flickorna får. 

 

2.5.5 Genusperspektiv – fysisk framställning 

Anna Grettve (2008:28) påpekar i Barnet i klädkammaren att kläder och andra attribut hos 

karaktärer i böcker kan ge läsaren en tydlig bild av karaktärens person och dennas genus-

tillhörighet, både genom beskrivningar och genom illustrationer. Dessutom menar Grettve 

(2008:37) att kläder också används för att rättfärdiga och bekräfta en karaktärs identitet 

och grupptillhörighet. Kåreland & Lindh-Munther (2005:147) framhåller i likhet med 

Grettve att det i barnboksillustrationer kan användas genuskodade kläddetaljer för att skilja 

flickor och pojkar åt. Mia Österlund (2008:107f) behandlar i Kavat men känslosam be-

greppet pojkflickor i barnlitteraturen. Österlund (2008:107f) konstaterar att flickkaraktärer 

som ska vara starka ofta blir omgjorda till pojkflickor, och berövas därmed på sina 

flickaktiga drag. Även den visuella framställningen av flickan kan bli mer maskulin för att 

hon ska öka i värde och status. Mia Franck (2008:149) uppmärksammar i Öronbedövande 

tystnad att de traditionella normerna för hur en flicka ska vara fortfarande finns kvar hos 

starka flickor i skönlitteraturen. Trots att flickan nu tar för sig mer och är mer orädd finns 

inte samma möjligheter för henne som för pojkar med samma egenskaper. 

 

2.5.6 Miljö 

Begreppet miljö handlar om tid och plats för berättelsen och kan översättas till det engelska 

ordet setting (Nikolajeva, 2004:70). Miljön kan ha olika stor betydelse för bokens handling 
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och för dess karaktärer, med avseende på både tid och plats. En bok utspelar sig i samtida, 

historisk, futuristisk, eller retrospektiv miljö. Miljöer som förekommer i barnböcker är ofta 

trygga och vardagliga, handlingen utspelar sig dessutom ofta inom ett speciellt område 

(Nikolajeva, 2004:73). 

 

2.5.7 Handlingens komposition 

Nikolajeva (2004:55) beskriver handlingens komposition som hur en berättelse är upp-

byggd och det finns olika sätt att strukturera en text på. En progressiv handling är enligt 

Nikolajeva (2004:55) det vanligaste handlingsförloppet i barnlitteratur. För att hjälpa oss in 

i intrigen börjar en bok då med exposition, där karaktärer och miljö introduceras. Nästa 

steg i handlingsförloppet är peripeti/förveckling som är en upptrappning där problem-

atisering och konflikter kommer in. Peripetin pågår enligt Nikolajeva (2004:55ff) till 

historien når kulmen som är klimax i berättelsen. Kulmen är bunden till konflikten och 

konfliktens lösning, efter detta vänder berättelsen. Därefter kommer upplösningen, anti-

klimax, detta är en fallande handling. När läsaren kommer till upplösningen är prota-

gonistens öde bestämt, och ordningen återgår till det normala. Slutligen kommer kodan, 

avrundningen, för att läsaren ska landa mjukt och för att skapa ett avslut i berättelsen. 

Vanligt i progressiv handlingskomposition är cliffhangers som är ett berättarknep för att 

fånga läsaren, och som innebär att man låter slutet vara osagt för att läsaren ska vara 

nyfiken på att läsa vidare. Detta sker vanligtvis i slutet av kapitel. Vidare presenterar 

Nikolajeva (2004:242ff) även att läsaren kan uppmärksammas om vad som väntar genom 

att använda paratexter. Parartexter finns ofta i titlar och rubriker och kan ge ledtrådar om 

exempelvis bokens tema, detta kan vara ett sätt att skapa nyfikenhet och erbjuda läsaren 

tolkningshjälp av texten. 

 

Nikolajeva (2004:58ff) redogör även för andra textstrukturer. Episodisk handling innebär 

att enstaka händelser hålls ihop av samma personer. Inom varje episod i berättelsen kan det 

finnas en progressiv handling, detta är vanligt i kapitelböcker. I en kumulativ handling 

läggs en ny person eller händelse till vid varje ny episod. Detta till skillnad från kedje-

handling där protagonisten i varje ny episod möter en ny person utan att personen följer 

protagonisten vidare. Slutligen redogör Nikolajeva (2004:59f) för ramberättelsens struktur 

som innebär att det finns en berättelse i berättelsen, en ramberättelse har ofta flera olika 

fiktionsnivåer. 
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2.5.8 Berättarperspektiv 

De två vanligaste berättarperspektiven är enligt Nikolajeva (2004:147f) antingen jag-

berättaren eller tredjepersonsberättaren. Jagberättaren utför ett personligt berättande medan 

ett opersonligt berättande utförs av en tredjepersonsberättare. Vidare menar Nikolajeva 

(2004:152,148) att ett personligt berättande kan vara simultant, vilket innebär att hän-

delserna berättas i takt med att de utspelar sig. Det kan också vara retrospektivt, där jag-

berättaren berättar efter det att händelsen har ägt rum. En berättelse som utförs av en 

jagberättare är ofta engagerande och därmed känslomässig. Äldre barn har ofta utvecklat 

jagbegreppet och kan därför identifiera sig med det främmande jaget. Nikolajeva 

(2004:149) redogör för olika slags opersonliga berättare. Opersonliga berättare kan vara 

allvetande där berättaren vet allt och kan följa olika karaktärers tankar samt olika händelse-

förlopp även om de sker samtidigt, på olika ställen. Den opersonliga berättaren kan också 

vara begränsad allvetande som vet mer än karaktärerna men inte allt. Ofta följer den 

begränsad allvetande berättaren endast några karaktärer i boken. Opersonligt berättande 

kan även ske objektivt, berättaren vet då mer än karaktärerna i berättelsen men kan inte gå 

in i deras tankar. Denna berättare kan även kallas dramatisk, då den ser karaktärernas yttre 

handlingar, men inte de inre. Till sist presenterar Nikolajeva (2004:149) den introspektiva 

berättaren, den följer bara en karaktär men vet då allt om dennes tankar, känslor och 

handlingar. 

 

Enligt Nikolajeva (2004:172) används fokalisering för att granska berättarperspektivet och 

uppstår i mötet mellan karaktär och berättare. Fokalisering är till för att läsaren ska få 

uppfattningen att det är den fokaliserade personen som berättar. Det behöver nödvändigtvis 

inte vara huvudpersonen i berättelsen som är fokalisator och den kan skifta mellan olika 

karaktärer under berättelsens gång. Nikolajeva (2004:172f) beskriver också tre 

fokaliseringsmönster mellan berättaren och fokalisatorn. Icke-fokalisering eller noll-

fokalisering är när berättaren är den som vet mest. Vid extern fokalisering vet fokalisatorn 

mest, slutligen vet fokalisatorn och berättaren precis lika mycket vid intern fokalisering. 

Däremot beskriver Holmberg och Ohlsson (1999:93) extern fokalisering som något som 

sker i anslutning till berättaren medan intern fokalisering sker i anslutning till en av bokens 

karaktärer. I vår litteraturanalys har vi valt att utgå från och förhålla oss till Nikolajevas 

(2004:172f) beskrivning av begreppet fokalisering. 
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3 Metod 

I följande kapitel redogör vi för de metoder som använts för att samla in samt för att 

bearbeta vår empiriska studie. Vidare beskrivs enkät som metod och analys som metod. 

Avslutningsvis presenteras i metoddiskussionen för- och nackdelar vid enkät som metod, 

forskningsetiska överväganden vi har gjort samt förhållningssätt vid litteraturanalys. 

 

Sven Hartman (2003:40) behandlar i Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter 

metodbegreppet och visar att det kan finnas dubbel betydelse i begreppet. Begreppet kan 

användas vid beskrivning av dels tillvägagångssätt vid insamling av forskningsmaterial 

dels vid bearbetning av materialet. Då vi använder metod som begrepp avser vi beskriv-

ning av de tillvägagångssätt som ligger till grund för den empiriska studien, det vill säga 

både enkäter och litteraturanalys. Alan Bryman (2002: 79, 285) skiljer i Samhällsveten-

skapliga metoder mellan informanter och respondenter. Med informanter avses de som ger 

forskaren tillgång till den miljö och de personer som ska delta i undersökningen och 

respondenter är de som slutligen besvarar frågorna. Vi har utgått från Brymans (2002:79, 

285) definition av dessa begrepp för att avgöra att de som är informanter i vår studie är 

rektorer, klasslärare samt flickornas vårdnadshavare, medan flickorna i år 5 är respon-

denter. Vi har använt litteratur som beskriver hur litteraturanalys kan genomföras för att 

kunna analysera de böcker som framkommit av enkätundersökningen med flickorna. Detta 

har kopplats till relevant teorilitteratur och vetenskapliga artiklar om genus, identitet och 

självbild, för att nå resultat som svarar på uppsatsens frågeställningar.  

 

Bryman (2002:35) menar att man vid forskning väljer mellan antingen kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang (1997:78) framhåller i 

Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder att dessa metoder har olika 

kriterier som utmärker dem, men de behöver inte följas fullt ut. Kriterierna passar olika bra 

beroende på undersökningens karaktär. Ett annat alternativ är att kombinera metoderna. 

Holme & Solvang (1997:86f) påpekar även att kvantitativa metoder kan användas till att 

samla in material som utgör underlag för en kvalitativ undersökning. Vi har i vår studie 

valt att kombinera metoderna, då insamlingen av material sker kvantitativt genom 

enkätstudie medan böcker att analysera har valts ut kvalitativt utifrån enkätsvar, även 

själva litteraturanalyserna sker kvalitativt. 
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3.1 Enkät som metod 

Vi har använt enkäter som metod för att utföra den första delen av den empiriska studien i 

uppsatsen. Det har inneburit en enkät till ett antal klasslärare i år 5, som medfört resultat 

om var undersökningen har ägt rum. Denna enkät har skickats med e-post till klasslärarna. 

Klasslärarna har haft möjlighet att besvara den antingen elektroniskt eller genom åter-

sändning till oss med post. Syftet med enkäten har varit att undersöka om flickorna har 

bänkbok, var de lånar bänkböcker samt om valet av bänkbok är fritt (se bilaga 1). Detta har 

utgjort grunden för det första urvalet i enkätundersökningen. För att sedan söka kunskap 

om vilka som är de bänkböcker som flickorna tycker är bra har vi gjort en enkätunder-

sökning i de klasser som blivit aktuella efter det att vi fått klasslärarnas enkäter besvarade. 

Frågorna till flickorna handlar om vilka böcker som är bra samt vilken bänkbok som var 

aktuell under undersökningen (se bilaga 2). Detta har utgjort grunden till det andra urvalet i 

enkätundersökningen.  

 

3.1.1 Utformning av enkät och frågor 

Vid utformning av enkäter menar Jan Trost (1997:4, 10) i Metodik för framtagande av 

enkäter att det är viktigt att tänka på att presentationen och frågorna är tydliga och att 

layouten inbjuder respondenten till att delta. För att få ett så tydligt svar som möjligt bör 

långa formuleringar undvikas, även dubbla frågor bör undvikas. Detta framhåller även 

Bryman (2002:164, 168) som dessutom anser att frågorna bör anpassas efter respondenter-

nas språkliga förmågor. Frågorna ska inte heller vara ledande. Slutligen menar Bryman 

(2002:164, 168) att det är viktigt att alltid utgå från undersökningens fokus då frågor 

formuleras. Ett ställningstagande vi har gjort innan enkäten utformats är huruvida frågorna 

skulle vara slutna eller öppna. Bryman (2002:157f) menar att respondenten ges möjlighet 

att svara med egna ord vid öppna frågor, medan slutna frågor ofta är det vanligaste 

alternativet vid enkätundersökningar då de är lättare att sammanställa. Frågorna i enkäterna 

betraktas i undersökningen som öppna då respondenterna har formulerat svaren med egna 

ord. Hade vi valt slutna frågor, hade vi följaktligen varit tvungna att lista de titlar som vi 

trodde skulle vara mest populära i enkäten till flickorna. Detta skulle i sin tur ha lett till att 

enkäten byggde på spekulationer, vilket i sin tur skulle ha inneburit att svaren hade varit 

mindre trovärdiga.   
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3.2 Pilotstudie 

Pilotstudier kan med fördel utföras för att möjliggöra förändringar gällande instruktioner 

och utformning av enkäter. Även tydlighet i frågor och information om undersökningen 

kan tydliggöras efter en pilotstudie (Bryman, 2002:170f). Vid utformning av enkäterna till 

vår undersökning gjordes en pilotstudie med klasslärare och elever i år 4-5 i fyra klasser. 

Under pilotstudien framkom behov av större tydlighet i vad som efterfrågades samt tydlig-

het i undersökningens syfte, även formalia i ett brev till vårdnadshavare tydliggjordes efter 

pilotstudien. Efter pilotstudiens genomförande ändrade vi huvudfrågan, i enkäten till 

flickorna, från vilken som var den bästa bänkbok de läst till en bänkbok de läst som de 

tyckte var bra. Denna ändring gjordes eftersom ängsligheten hos flickorna tycktes öka då 

många inte kunde komma på vilken bok som var den allra bästa, vi fick också intrycket av 

att de var oroliga för att inte svara sanningsenligt. Genom att omformulera huvudfrågan 

hoppas vi att denna känsla reducerades hos flickorna. 

 

3.3 Litteraturanalys som metod 

Den andra delen av den empiriska studien i uppsatsen utgörs av litteraturanalys som metod, 

vilken används för att bearbeta den valda litteraturen utifrån flickornas enkätsvar. 

Holmberg & Ohlsson (1999:104) menar att det vid tolkning av litterära texter finns vissa 

metoder som är särskilt lämpliga vid litteraturanalys. Samtidigt framhåller de att dessa 

metoder ska ses som förslag och att man ska vara öppen för egna alternativ av metoder vid 

tolkningen. Holmberg & Ohlssons (1999:104) förslag på analys innebär att texten bör läsas 

flera gånger. Vid den första läsningen bör man vara öppen för fria associationer. Tankar 

och frågor som uppstår under läsningen bör antecknas. Vid de efterföljande läsningarna 

bör man skapa sig bilder utifrån texten genom olika analysredskap. Texten bryts ned i 

mindre delar som tolkas och analyseras. Redskapen som används varierar beroende på vad 

som ska analyseras. Holmberg & Ohlsson (1999:105) föreslår att det vid analys av litterära 

karaktärer bör kartläggas vem eller vilka som är protagonister och vilka andra karaktärer 

som förekommer i texten samt vilka roller de har. Vidare förordar Holmberg & Ohlsson 

(1999:105) att det görs en analys av hur karaktärernas utseende beskrivs och om deras 

namn säger något om deras personlighet. En annan aspekt att granska är karaktärernas sätt 

att tala samt vilka reaktioner de väcker hos varandra. Slutligen är det enligt Holmberg & 

Ohlsson (1999:105) bra att undersöka hur miljön som karaktärerna agerar i skildras. 
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3.4 Metoddiskussion 

Detta avsnitt syftar till att diskutera de valda metoderna för vår empiriska studie. 

Inledningsvis kommer för- och nackdelar med enkätmetod att redogöras för. Därefter 

kommer de forskningsetiska ställningstaganden som vi har gjort att presenteras och 

diskuteras. Slutligen diskuteras olika förhållningssätt som är aktuella vid litteraturanalys.  

 

3.4.1 För- och nackdelar med enkät som metod 

Bryman (2002:146f) menar att en fördel med enkäter kan vara att frågorna ofta är tydliga, 

så att de inte kan feltolkas. Enkäter bör inte innehålla för många frågor, då risken att 

respondenterna drabbas av enkättrötthet finns. Enkättrötthet innebär att respondenten trött-

nar på att svara på enkätens frågor om de är för många, vilket kan leda till att svaren inte 

blir lika trovärdiga. Då enkät används som metod blir intervjuareffekten troligtvis mindre 

än vid intervju som metod, eftersom respondenten då kan påverkas av intervjuarens åsikt 

om svaren. En annan fördel med enkäter är att ett större antal respondenter kan nås och 

tillfrågas på kortare tid (Bryman, 2002:146). Av dessa ovanstående anledningar har vi valt 

att använda enkät som metod, eftersom frågorna blir tydliga, intervjuareffekten minskar 

samt att flera flickor kan tillfrågas på kortare tid. Bryman (2002:147) tar även upp att en 

nackdel med enkät som metod för insamling av empiriskt material kan vara graden av 

läskunnighet hos respondenterna, det vill säga om de förstår frågorna som ställs. Detta 

bidrar till vårt val att endast ha frågorna på enkäten, och istället närvara vi 

enkätundersökningen för att ge information muntligt och svara på eventuella frågor. Jan-

Axel Kylén (1994:11f) påpekar i Fråga rätt- vid enkäter, intervjuer, observationer, läsning 

dessutom att risk för bortfall vid enkätundersökningar är ett problem. Risken minskar om 

intervju används som metod.  

 

Vi valde att genomföra en enkätstudie med flickorna istället för att undersöka vilka böcker 

som lånades mest på exempelvis skolbiblioteken, trots att en sådan undersökning troligtvis 

givit ett större antal svar och varit tidsbesparande. Valet att genomgöra en enkätstudie 

gjordes eftersom vi ville att resultatet skulle visa böcker som flickorna tycker är bra. Vår 

erfarenhet är att elever ofta lånar böcker utan att läsa hela boken och att lästa böcker inte är 

samma sak som bra böcker. 
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3.4.2 Forskningsetiska överväganden vid enkätundersökning 

Vid genomförande av enkätundersökningarna har vi tagit hänsyn till forskningsetiska 

principer såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa principer framhålls av både Bryman (2002:440) och Holme & 

Solvang (2006:334f) och innebär att respondenter och informanter får information om 

undersökningens syfte och att deltagande endast sker då samtycke finns. I vårt fall har det 

varit aktuellt att inhämta samtycke från både vårdnadshavare och elev, eftersom eleverna 

är minderåriga. Vårdnadshavares godkännande har vi fått genom att lämna ut brev till 

klasslärarna som de i sin tur har skickat med eleverna hem (se bilaga 3). Vårdnadshavare 

godkände deltagande genom att skriva på brevet och återsända det till klassläraren. 

Klassläraren har i sin tur överlämnat de påskrivna breven till oss då vi besökte skolan för 

att genomföra undersökningen. Enkätsvaren är dessutom anonyma och den framkomna 

informationen får endast användas till det som framkommit till informanterna och 

respondenterna. Denna information har givits till rektor, klasslärare samt vårdnadshavare 

till flickorna i samband med information om undersökningen.  

 

3.4.3 Förhållningssätt vid litteraturanalys  

Vi har valt att läsa de böcker som skulle analyseras flera gånger. Första gången läste vi 

böckerna utan att ha ett förutbestämt fokus på vad vi skulle titta efter. Vid de efterföljande 

läsningarna har vi koncentrerat oss på karaktärerna med hjälp av de analysredskap som 

rekommenderas vid litteraturanalys. Detta sätt att bearbeta litteraturen har varit högst 

nödvändigt för att få en ingående och tydlig analys. Vi var dock inte förberedda på hur 

tidskrävande denna process är. Vi tror att det är viktigt att vara medveten om denna tids-

åtgång då litterära verk ska analyseras, vilket är någonting vi kommer att ha i åtanke vid 

kommande tillfällen.  

 

Vid litteraturanalysen ansåg vi att det var viktigt att tillsammans kunna diskutera om och 

resonera kring bokens innehåll och dess karaktärer ur olika perspektiv. Av den anledningen 

har vi båda läst de två valda böckerna. Detta sätt att bearbeta böckerna tillsammans ser vi 

som en tillgång vid litteraturanalysen. 

 



 23

4 Resultat 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur vi genomförde den empiriska studien och 

statistiska redovisningar av hur urvalen gjordes för att avgöra vilka flickor som skulle delta 

i vår enkätundersökning. Därefter redovisas enkätundersökningens totala resultat och där-

med också vilka två böcker som blivit underlag för uppsatsen. Till sist presenterar vi de 

litteraturanalyser som gjorts på de valda böckerna. 

 

4.1 Genomförande av enkätundersökningar 

I följande avsnitt redogörs för de enkätundersökningar som har genomförts som en del av 

den empiriska studien.  Först redovisas genomförande och resultat av det första urvalet, det 

vill säga godkännande från rektorer och enkätundersökningen till klasslärare. Därefter be-

skriver vi tillvägagångssätt och resultat av deltagande vid enkätundersökningen med 

flickorna i år 5, som utgör det andra urvalet. 

 

4.1.1 Första urvalet – hur många skolor deltog? 

För att presentera urvalet har vi gjort en tabell över svar om deltagande från rektorer och 

klasslärare. Vi efterfrågade godkännande från rektorer via telefon innan enkäten skickades 

till klasslärarna med e-post (se bilaga 1). Vi tillfrågade 29 rektorer och av dessa var 26 

positiva till att delta vilket betyder att 90 % av rektorerna tackade ja till erbjudandet. Vid 

utskicket av enkäter till klasslärarna var det 12 av 26 som svarade på tillfrågan, vilket 

innebär en svarsfrekvens på 46 %. Av de 12 klasslärarna som svarade var det 11 som ville 

delta, resterande 14 tillfrågade uteblev med sina svar. Av de 11 klasslärarna som ville delta 

var det 10 som passade inom ramen för vår studie (se figur 2). Lämpligheten att delta 

avgjordes framförallt genom att vi sökte klasser där alla flickor hade bänkbok, dessutom 

ville vi att bänkböckerna skulle vara lånade på skolbibliotek eller på annan bokfilial genom 

skolan. Vi tror att den låga svarsfrekvensen hos klasslärarna på 46 % kan bero på många 

bakomliggande orsaker. Kylén (1994:11f) menar att just bortfallsfaktorn är ett problem vid 

enkätundersökningar. Orsakerna i vårt fall kan vara exempelvis tidsbrist hos lärarna som 

rektorerna inte tagit hänsyn till då de tackat ja till att delta eller prioritering hos lärarna då 

de har många andra arbetsuppgifter som måste gå före. Ytterligare en möjlig orsak kan 

vara att de inte har förstått sin roll i undersökningen och därför lagt den åt sidan. Slutligen 
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tror vi att en del av de tillfrågade lärarna sorterade bort e-brevet med vår enkät utan att 

reflektera över dess innehåll. 
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Figur 2: Diagram över svar om deltagande från rektorer och klasslärare i olika steg.  

 

4.1.2 Andra urvalet – hur många flickor deltog? 

Vi har i redovisningen av flickornas deltagande gjort en tabell över resultatet (se figur 3). 

Tabellen visar att av 120 tillfrågade flickor fick 104 vårdnadshavares godkännande att 

delta i vår enkätundersökning, detta motsvarar 87 %. Av dessa 104 flickor var det 95 som 

svarade på enkäten, vilket innebär att 91 % av flickorna med vårdnadshavares god-

kännande deltog i undersökningen. Det var totalt 79 % av alla tillfrågade flickor som del-

tog. Utifrån ovanstående uppgifter visas att 13 % av flickorna inte fick godkännande att 

delta. Denna siffra kan vara ett resultat av flera olika faktorer. Antingen har vårdnads-

havarna inte givit sitt godkännande eller så har brev om godkännande inte kommit fram till 

vårdnadshavarna. Det kan också vara så att brevet har tagits hem och glömts bort. Att alla 

flickor som fått godkännande sedan inte deltog i enkätundersökningen kan det finnas olika 

orsaker till. Genom klasslärare har vi fått reda på att vissa elever varit sjuka eller lediga vid 

undersökningstillfället. På grund av att vårt arbete ska utföras under en kortare begränsad 

tid valde vi att bortse från dessa flickor istället för att återkomma och utföra 

undersökningen vid ett senare tillfälle. Enkätundersökningen genomfördes i grupprum eller 

liknande där endast vi och flickorna som deltog var närvarande, vi var med då vi ville ha 
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möjlighet att svara på eventuella frågor och kunna ge instruktionerna muntligt. Detta val 

gjordes med hänsyn till att vi inte har förkunskap om flickornas läs- och skrivförmågor. 

Nivån på flickornas läs- och skrivförmågor kunde ha utgjort ett hinder för att förstå och 

svara på frågorna. Valet att genomföra enkätundersökningen i grupprum gjordes för att 

flickorna skulle få fylla i enkäten i en lugn miljö där de kunde fokusera på uppgiften utan 

att bli distraherade av vad de andra eleverna gjorde.  
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Figur 3: Diagram över antal flickor om deltog i enkätundersökningens olika steg 

 

4.2 Redovisning av enkätundersökning om bänkbok 

Enkätundersökningen med flickorna resulterade i 62 olika boktitlar, som svarar på frågan 

om vilken bänkbok flickorna har haft som de tyckte var bra (se bilaga 4). När vi genom-

förde enkätundersökningen uppmärksammade vi att flera av flickorna läste böcker som 

ingick i olika serier och att de tyckte att det var svårt att välja ut en särskild bok i serien. 

Detta ledde till att de istället för att skriva en boktitel fick skriva namnet på den serie som 

de tyckte var bra. Vi har därför valt att ange serier som en titel. De boktitlar eller serier 

som utsetts som bra av fler än en flicka finns representerade på olika skolor. Detta tolkar vi 

som att flickorna har givit trovärdiga svar och att kompisarna inte har påverkat deras val av 

bok. De två böcker flest flickor tyckte var bra var LasseMajas Detektivbyrå av Martin 

Widmark, som 5 av 95 flickor gav som svar, och Om jag kunde drömma av Stephenie 

Meyer, som 8 av 95 flickor gav som svar. I serien om LasseMajas Detektivbyrå har vi valt 

att analysera den första boken Diamantmysteriet. Vi valde att analysera en bok i serien om 

LasseMajas Detektivbyrå eftersom analys av hela serien hade krävt stor tidsåtgång. Valet 

att göra analys på just första boken Diamantmysteriet grundar sig i att vi ser det som troligt 
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att flickorna börjar med att läsa första boken i serien. Däremot är det inte säkert att alla 

flickor som valt denna serie har hunnit läsa sista boken. I och med ovanstående resultat är 

det dessa två böcker som vi gör litteraturanalyser på.  

 

Att det blev just dessa två böcker finner vi mycket intressant, då de skiljer sig åt i flera 

olika avseenden. I LasseMajas Detektivbyrå – Diamantmysteriet är det i huvudsak två barn 

som står i centrum för bokens handling. Boken är skriven med relativt stor text och med ett 

enkelt språk. Dessutom är den endast 76 sidor lång och har någon illustration på varje 

uppslag. Skillnaden mellan de två böckerna blir stor eftersom Om jag kunde drömma först 

och främst handlar om ungdomar och händelser i deras liv. I boken används ett mer 

avancerat språk och liten text. Den är 416 sidor lång och innehåller inte några illustra-

tioner. Utifrån detta kan slutsatsen dras att flickornas svar har resulterat i en barnbok och 

en ungdomsbok.  Denna slutsats drar vi med stöd av Kåreland (2001:25, 116) som menar 

att det i ungdomsboken ofta är en eller flera ungdomar som står i handlingens centrum, 

medan barn vanligtvis är protagonister i barnboken. Även illustrationer, sidantal och text 

styrker detta resonemang. Vårt resultat stärks av Ulfgards (2002:71) resonemang om att 

flickors val av litteratur inte alltid motsvarar det som vuxna anser vara lämpligt för flickor i 

den åldern. Detta då Om jag kunde drömma har ett komplext innehåll som inte alltid kan 

förstås av flickor i år 5. Med stöd av Ulfgards (2002: 333, 335) forskning menar vi att 

boken fortfarande kan lämpa sig för vissa av dessa flickor, under förutsättning att de har 

nått en högre social mognad än väntat, vilket speglas i deras val av litteratur. 

 

Vi valde att även fråga flickorna om vilken bänkbok de hade vid tillfället för under-

sökningen. Detta gjordes för att vi ville se om flickorna svarade på enkäten utifrån den 

aktuella bänkboken. Vår enkät visade att hela 28 % av flickorna skrev samma boktitel på 

båda frågorna. Även Wåhlin & Asplund Carlsson (1994:63, 65) uppmärksammar före-

komsten av likheten mellan bästa bok och aktuella bok i sin undersökning. I likhet med 

deras resonemang om varför detta resultat var så tydligt tror vi att orsaken kan bero på flera 

olika faktorer. Dels kanske flickorna inte har svenska som förstaspråk och därmed inte har 

läst böcker på svenska under så lång tid dels kan de ha svarat utifrån det som kändes 

aktuellt för stunden. 
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4.3 Litteraturanalys 

I detta avsnitt börjar vi med att mer noggrant presentera de böcker som framkommit av 

enkätundersökningen. Därefter redogör vi för analyserna av de valda böckerna utifrån vad 

som berättas och hur det berättas. Vi har delat upp analysen i olika delar utifrån viktiga 

analysredskap, så som motiv, protagonist, biperson, karaktärsdrag, egenskaper och fysisk 

framställning ur ett genusperspektiv, miljö, handlingens komposition och berättarpers-

pektiv. Samtliga begrepp som används i analysen finns förklarade i kapitel 2.5. 

Avslutningsvis kommer diskussioner att föras kring hur flickors genuskonstruktion, 

identitetsutveckling och självbild möjligtvis kan påverkas av de litterära karaktärerna. I 

litteraturanalysen och efterföljande diskussion fokuserar vi främst på de kvinnliga 

protagonisterna eftersom respondenterna i vår enkätundersökning är flickor. Detta val görs 

med stöd av Kåreland & Lindh-Munther (2005:122) och Davies (2003:66) som båda menar 

att flickor föredrar att läsa om andra flickor. 

 

4.3.1 LasseMajas Detektivbyrå – Diamantmysteriet 

Vi har analyserat karaktärerna Lasse och Maja i Martin Widmarks första bok om 

LasseMajas Detektivbyrå med illustrationer av Helena Willis, som var en av de mest popu-

lära böckerna i vår enkätundersökning. Martin Widmarks serie om LasseMajas 

detektivbyrå består, hittills, av 17 böcker. Ett vanligt mönster är att dessa böcker är 

pusseldeckare, där bit efter bit faller på plats för detektiverna.  Diamantmysteriet utspelar 

sig i den lilla staden Valleby där vännerna Lasse och Maja har startat en detektivbyrå 

tillsammans, trots att de bara är barn. En dag kommer juvelerarhandlaren Muhammed 

Karat och ber om hjälp. Hans värdefulla diamanter blir stulna, en varje dag. Nu vill han 

veta vem det är som stjäl diamanterna. Lasse och Maja tar sig genast an fallet. 

 

4.3.1.1 Bokens innehåll – vad som berättas 

Huvudmotivet i boken är explicit och handlar om att ett mysterium ska lösas, detta visar 

sig redan under bokens första sidor. Vi får därför en känsla av vad som väntar: 

För Maja och Lasse är inte bara kompisar utan också kompanjoner. De har en 
detektivbyrå ihop. LasseMajas Detektivbyrå. (s. 10-11) 

 
Bimotiven i boken är implicita och handlar om vänskap, gemenskap och samarbete som 

krävs för att Lasse och Maja ska kunna lösa mysteriet. Protagonisten i boken är kollektiv 
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och består av Lasse och Maja, dock har vi i analysen kommit fram till att de två är helt 

skilda åt vad gäller egenskaper och roller. Detta har skett genom analyser av både Lasse 

och Maja som karaktärer, både genom bilder, tal och agerande.  

 

I vår analys anser vi att Maja är en platt och statiskt karaktär då hon har få egenskaper och 

är formad till syfte för en specifik situation, samt att hon inte utvecklas genom bokens 

gång. Detta kan bero på att läsaren bara får följa Maja under en dag där hon vistas i samma 

miljö och endast interagerar med ett fåtal personer. Maja är även helgjuten och ogenom-

skinlig vilket visar sig då vi får fullständig information om henne som person i den 

situation som presenteras i boken, men vi får inte veta mer om vem Maja är inuti. Hennes 

känslor förblir okända för oss som läsare. De få känslor som utrycks hos Maja sker vid 

enstaka tillfällen och de är att hon känner sig upprörd, nöjd och uppskattande:  

Maja ska just berätta för Lasse vad det står i hennes bok. En berättelse om en 
hundtjuv som stjäl hundar utanför affärer. Sedan ringer tjuven till hundens ägare och 
kräver pengar för att lämna tillbaka det stackars djuret. Maja blir upprörd bara hon 
tänker på det. (s. 15) 

 

Ytterligare några klassificeringar av Maja är att hon är konsekvent då hon inte överraskar 

oss i boken utan håller sig till sina givna egenskaper. Hon är även naturlig och individuell i 

det avseende att hon är en trovärdig och mänsklig person som läsaren kan identifiera sig 

med. Ur ett genusperspektiv är Maja till största delen typiskt kvinnlig då hon är intuitiv, 

omtänksam, omsorgsfull, väluppfostrad, självuppoffrande, emotionell, och agressions-

hämmande. Majas starka intuition och nyfikenhet tydliggörs i bokens text, däremot uteblir 

det kreativitet för att kunna lösa problemet:  

Maja går runt i rummet och letar efter någonting, utan att veta vad. Hon vrider och 
vänder lite på verktygen. Hon känner på lådorna i arbetsbordet. De är låsta. Det är 
någonting som saknas härinne, tänker hon. Så kommer Maja på det. Äpplet! 
Någonting säger henne, att Lollo Smitts gröna äpple är mycket viktigt. Hon vet inte 
varför. Det är bara en känsla hon får. (s. 56-57) 
 
Ture Modig stoppar genast undan någonting i sin skrivbordslåda. Någonting som han 
tydligen inte vill att Maja ska se. Maja försöker att se vad det kan vara, men Ture 
Modig fräser argt: 
– Stå inte där och glo! Sätt igång och putsa fönster om du måste! 
Otrevlig typ, tänker Maja. Han döljer säkert något. (s. 46-47) 

 

I möten med andra människor, framförallt vuxna, är Maja artig och väluppfostrad, hon 

visar respekt och ber om ursäkt när det förväntas av henne: 

– Välkommen Herr Karat. Varsågod och sitt, säger Maja och pekar på Lasses tomma 
fåtölj. (s. 18) 
 



 29

De går över gatan och öppnar dörren till butiken. En klocka plingar när de stiger in. 
Maja tittar sig noga omkring. En äldre expedit frågar om hon kan hjälpa till. Maja ber 
att få tala med chefen. Lasse och Maja blir visade till ett kontor innanför butiken.  
(s. 24) 

 

Maja bryr sig om både människor och djur, vilket visar att hon är emotionell. I 

juvelerarbutiken drar hon slutsatsen att det är en romantisk relation som ligger bakom en 

kunds inköp: 

Dagens första kund kommer in. Det är en äldre herre med vit mustasch och hatt. Han 
rör sig vant och självsäkert inne i butiken. Han stannar framför en glasmonter med 
mycket dyra diamanthalsband. Han ska säkert titta på ett vackert smycke till den 
kvinna som han älskar, tänker Maja. (s.40-41) 

 

Den agressionshämmande egenskapen hos Maja visar sig i mötet med herr Karat: 

– Affären öppnar klockan tio på förmiddagen och stänger sex på kvällen. Någon gång 
under den tiden försvinner diamanterna. Det hela är oförklarligt. Jag blir galen! 
skriker han. 
– Hm, herr Karat. Försök att lugna ner er, säger Maja. (s. 26-27) 

 

I texten påpekas att Maja har missat vissa detaljer i fallet, vilket får henne att framstå som 

ouppmärksam. Maja påpekar inte att Lasse har missat saker, utan berättar helt enkelt vad 

det är hon har sett.  Maja släpper snabbt konversationer, då hon märker att Lasse inte 

lyssnar. Ovanstående situation och följande citat visar att hon själuppoffrande i sin relation 

till Lasse:  

I bussen på vägen hem, föreslår Maja att de ska köpa en dator till deckarbyrån för 
pengarna de har fått av Muhammed Karat. Men Lasse lyssnar inte. Han tittar ut 
genom fönstret. 
– Nu förstår jag, säger han till slut och skrattar. Ture Modig menade förstås den 
vinnande hästen på travbanan, när han sa: ”Det behövs bara en hästkraft, om den är 
rätt vald.” 
– Just det! utbrister Maja. Han tänkte på sina hästar som vanligt. En bra detektiv 
lämnar inga frågetecken outredda, säger hon och ler uppskattande mot Lasse.  
(s. 74-75) 

 

Maja framställs dessutom som accepterande, försiktig och likgiltig, då hon inte visar någon 

reaktion på Lollo Smitts sätt att hälsa på och tala till henne. Exempelvis kallas hon för 

förlöjligande smeknamn som lilla gumman och stumpan: 

Hon står utanför Lollo Smitts rum. Hon samlar sig och lyfter handen för att knacka 
på. Då öppnas dörren och där står Lollo Smitt i träningskläder!   
– Se inte så förvånad ut, lilla gumman, säger han vänligt och ler. Jag brukar alltid ta 
mig en joggingrunda före lunchen. (s. 51) 
 
In kommer en leende Lollo Smitt.  
– Tjenare stumpan! hälsar han glatt.  
– Då var jag klar med fönstren, säger Maja och plockar ihop sina grejer. (s. 59) 
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De typiskt manliga drag Maja har enlig vår analys är att hon är aktiv och analyserande. 

Majas egenskap att vara aktiv visar sig då hon tar egna initiativ och söker efter spänning:  

Inne i guldaffären tar Maja sina fönsterputsargrejer och går en trappa upp. Hon 
knackar på och öppnar dörren till Ture Modigs rum.  
– Jag skulle putsa fönstren här inne, säger hon. (s. 46) 
 
Lasse och Maja går in i juvelerarbutiken igen och in till Muhammed Karats kontor. 
De knackar på, men ingen svarar. Konstigt, var kan han vara? Försiktigt känner Maja 
på dörren. Den är olåst. Maja skjuter sakta upp dörren och där inne ser de att 
Muhammed Karat ligger på rygg i den bruna soffan. (s. 64-65) 
 
– Jag längtar efter ett riktigt spännande fall, suckar Maja. 
– Det verkar som om tjuvarna också har tagit sportlov, säger Lasse. (s. 13)  

 

Den analyserande egenskapen Maja har hjälper dem att dra slutsatser när fallet ska lösas: 

– Då var jag färdig med fönstren, säger Maja.  
Ture Modig svarar inte. När Maja lämnar rummet hör hon hur han återigen drar ut 
skrivbordslådan. Antagligen tar han fram det han stoppade undan tidigare, tänker 
Maja. (s. 48) 
 
När hon tänker på Lollo, ser hon genast det gröna äpplet framför sig. Hon letar 
överallt utan att finna det. Så tänker hon, att han säkert har ätit upp det. Maja nästan 
springer fram till papperskorgen för att leta efter äppelskruttet. Papperskorgen är 
tom! (s. 57) 

 

I den fysiska framställningen av Maja, som sker genom illustrationer snarare än text, anser 

vi hon framställs med typiska flickaktiga drag så som långt hår, ljusa mönstrade kläder och 

röd kappa. Dock görs hon något pojkaktig, med rufsigt hår och långbyxor. Detta kompen-

seras med att hon får den stereotypiskt kvinnliga uppgiften att putsa fönster iförd förkläde. 

Denna uppgift verkar självklar för Maja då hon är flickan i paret och genast tar sig an 

uppgiften. Även då Maja är den som ett textavsnitt handlar om illustreras namnet 

tillsammans med en skurhink och fönsterskrapa: 

Maja går genast till städskrubben. Hon hämtar hink, trasa och fönsterskrapa. Hon 
börjar putsa fönstren i butikslokalen. (s. 39)  

 

Trots att vi valt att fokusera på den kvinnliga protagonisten Maja vill vi även ge en bild av 

vem Lasse är, eftersom de två samarbetar och för att Lasse är en del av den kollektiva 

protagonisten. Lasse är även han platt och statisk i samma avseende som Maja. Likaså är 

han konsekvent, naturlig och individuell. Lasse är liksom Maja helgjuten och 

ogenomskinlig då vi som läsare får en fullständig information om honom, men utan att 

veta vad han känner och tänker. De fåtal känslor Lasse visar är att han känner sig nöjd, 

skräckslagen och desperat:  

Uppe i kyrktornet har Lasse sett alltsammans. Och nu ser han hur Maja står i fönstret. 
Hon vinkar lite försiktigt åt honom och han vinkar tillbaka. Men Lasse ser också 
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något som händer bakom hennes rygg. Någonting som gör honom skräckslagen! Ture 
Modig öppnar skrivbordslådan och tar fram en lång kniv! Han prövar knivens egg 
mot tummen och nickar nöjt. (s. 47)  

 

Ur ett genusperspektiv följer Lasse till stor del den manliga normen genom att vara aktiv, 

beskyddande, självständig, kreativ, modig och analyserande. I följande citat får Lasse visa 

sin modiga och kreativa sida, och tydliggör också Majas behov av en beskyddare: 

Nu ser Lasse hur Lollo Smitt kommer ut från posten och stoppar ner en nyckel i 
fickan. Sedan joggar han tillbaka till guldaffären. Hjälp! Maja är ju inne på hans rum 
och rotar och letar efter ledtrådar. Lasse ser hur Lollo öppnar dörren och försvinner 
in i huset. Nu är goda råd dyra. Han måste varna henne på något sätt. Lasse öppnar 
sin väska och tar fram spegeln. Han håller den i handen och sträcker ut den genom 
luckan i kyrktornet. Lasse vrider spegeln mot solen och fångar en solkatt som han 
skickar rakt in i Lollo Smitts arbetsrum. Lasse lyckas träffa Maja i ansiktet med 
solkatten. (s. 57-58) 

 

Den fysiska beskrivningen av Lasse sker snarare i bilder än i text. Han illustreras med 

kortklippt hår, mörka diskreta kläder och mörkblå täckjacka. I jämförelse med Majas 

skurhink illustreras Lasse med en kikare som attribut.  

 

Miljön i boken är viktig eftersom den är en del av beskrivningen av protagonisternas 

egenskaper. Lasse och Maja har sportlov men sitter hellre inne och läser deckare än åker 

pulka med klasskompisarna, vilket visar på deras totala intresse för mysterier. Vi får även 

en känsla för Lasse och Majas mognad och självständighet då de är trygga i att både ta 

bussen själv, sätta sig in i nya miljöer och klättra upp i kyrktorn. De tycks även vara trygga 

och nära varandra då de har kontor i Majas källare men ändå är det Lasse som öppnar då 

det knackar på dörren. Lasse och Maja tar sig an uppgiften att lösa mysteriet då polisen 

inte kunnat hjälpa herr Karat, vilket kan tyda på att de tar sig an en vuxenroll i stället för att 

bete sig som barn. 

 

4.3.1.2 Bokens form – hur det berättas 

Handlingens komposition är progressiv och följer därmed det vanligaste handlingsmönstret 

i skönlitterär litteratur. Författaren använder cliffhangers i slutet av kapitlen, vilket är ett 

typiskt drag för den progressiva handlingskompositionen. Detta visar sig bland annat i 

slutet av kapitel sju då herr Karat ligger och gråter över sina försvunna diamanter:  

– Den sjunde diamanten har stulits, snörvlar han. Allt är slut! Jag måste sälja butiken. 
– Vi tror att vi vet vem som har stulit dina diamanter, säger Maja. På tiondelen av en 
sekund sätter sig Muhammed Karat upp i soffan. (s. 66) 
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I analysen har vi kommit fram till att berättaren i boken är opersonlig och begränsad 

allvetande, eftersom berättandet sker i tredje person och berättaren endast följer några 

karaktärer i boken och vet mer än dessa, dock inte allt. Fokalisatorn i boken växlar mellan 

olika karaktärer, men är dock alltid intern. Detta framkommer genom att berättaren vet och 

ser lika mycket som fokalisatorn. I boken förekommer paratexter både i boktiteln och i 

kapitelnamnen. Vi får en känsla av, och ledtrådar till, vad som kommer hända.  

 

Widmark har valt att sätta pojkens namn först i titeln, det vill säga Lasse. Orsaken till detta 

går att diskutera och det kommer vi att göra i den avslutande diskussionen. Då det i boken 

skrivs om de två partnerna delas titeln upp till Lasse och Maja, kanske för enkelhetens 

skull. Vi har dock gjort upptäckten i vår analys av boken att författaren ibland vänder på 

namnen och skriver Maja och Lasse. Detta sker emellertid endast 7 av 32 gånger, vilket 

innebär att författaren vare sig är konsekvent i användandet av namnen och inte heller 

rättvis i fördelningen. 

 

4.3.2 Om jag kunde drömma 

Den andra boken som vi har analyserat är Om jag kunde drömma av Stephenie Meyer, som 

är den första boken i serien Twilight. Vi har då valt att analysera karaktären Isabella Swan, 

eftersom det är hon som är protagonist i boken. Genom boken benämns hon vid 

smeknamnet Bella, vilket även vi fortsättningsvis kommer att göra. Boken utspelar sig i 

den amerikanska småstaden Forks, enligt Bella en grå och händelselös stad där regnkappan 

är ett måste. Till denna stad flyttar hon från solen och tryggheten i Phoenix. Bella är sjutton 

år och dagen efter flytten börjar hon på Forks High School. Någonting Bella aldrig kunnat 

drömma om var att hon skulle hitta kärlek i den nya staden där hon känner sig vilsen och 

bortkommen. Detta är en känslosam kärleksroman om relationer till föräldrar och vänner 

och en omöjlig kärlek till Edward. Bella och Edward blir förälskade i varandra, men deras 

kärlek kompliceras av att Edward är vampyr och hela tiden måste tygla sina känslor och 

begär. Vampyrtemat följer en vanlig trend som är populär bland både flickor och pojkar. 

 

4.3.2.1 Bokens innehåll – vad som berättas 

Bokens huvudmotiv är explicit och behandlar ämnet kärlek, detta framkommer redan på 

boken omslag där underrubriken till titeln är En omöjlig kärlekshistoria. Det största 
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bimotivet är implicit och handlar om relationer av olika slag, både relationer till vänner och 

till föräldrar. I vår analys av Bella har vi kommit fram till att hon är rund och dynamisk då 

hon har många egenskaper, både positiva och negativa, samt att hon utvecklas under 

bokens gång. I slutet av boken visas hennes utveckling då hon ser situationer ur nya 

perspektiv: 

Prövningen jag genomlidit två månader tidigare hade visat sig ha vissa varaktiga 
effekter. En av dem var att jag nu för tiden var hyperkänslig när det gällde 
människorna jag älskade. Jag hade bytt roll med Renée, åtminstone beträffande vår 
kommunikation – om hon inte besvarade mina mejl dagligen kunde jag inte slappna 
av förrän jag hade ringt henne, trots att jag visste att det var onödigt; hon var väldigt 
lycklig i Jacksonville. Och varje morgon när Charlie åkte till jobbet sa jag adjö med 
överdriven nervositet. (s. 403)  

 

Vidare anser vi att Bella klassificeras som naturlig och individuell, då hon är en person 

som utvecklar och visar känslor samt att hon har en stark personlighet. Exempel på att 

Bella utvecklar känslor under bokens gång och uttrycker dessa framkommer i följande 

citat: 

Han verkade tänka efter. ”Nu är jag nyfiken”, sa han med lättare röst. ”Har du 
någonsin …?”  
    ”Naturligtvis inte”, svarade jag och rodnade. ”Jag sa ju att jag aldrig har känt så 
här för någon förut. Inte ens i närheten.”  
    ”Jag vet. Men jag kan ju läsa andras tankar, och jag vet att kärlek och lust inte 
alltid är samma sak.”  
    ”För mig är de det. I alla fall nu, när de över huvud taget existerar”, tillade jag med 
en suck. (s. 263)  

 

Min orubblighet gjorde honom tankfull. Ingen av oss skulle vika sig i kväll. Han drog 
efter andan, och ljudet lät precis som en morrning. Jag rörde vid hans ansikte. 
”Edward”, sa jag. ”Jag älskar dig mer än allt annat på jorden tillsammans. Räcker 
inte det?” (s. 416) 

 

Bella är inkonsekvent med tanke på att hon är motsägelsefull i hur hon beter sig och varför 

hon beter sig som hon gör. Hon har starka och uttrycksfulla åsikter som vi får ta del av när 

vi följer hennes tankar i olika situationer, dock håller Bella ofta tillbaka sina åsikter i 

dialoger med andra karaktärer. Eftersom vi har en relativt fullständig information om vem 

Bella är kan hon även klassas som helgjuten. Hennes agerande i boken överraskar, i början 

av boken får vi en bild av Bella som en självständig tjej som vet vad hon vill. Detta 

förändras dock i och med hennes relation till Edward och mot slutet av boken är hon mer 

beroende och sårbar, vilket gör henne till en ofullbordad person. Eftersom historien 

berättas så att vi får veta allt hon känner och tänker är hon även genomskinlig. Bellas 

person skildras framförallt genom beskrivningar av hennes känslor, hennes agerande och 

de dialoger hon deltar i.  
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Då vi analyserar genusaspekter i boken kommer vi fram till att Bella främst har vad som 

klassas som typiskt kvinnliga egenskaper. Vid konflikter är hon agressionshämmande, då 

hon försöker vara alla till lags. Detta visar sig bland annat i en dialog mellan Bella och två 

bipersoner i boken, Mike och Jessica: 

Mike såg nöjd ut. ”Vill du åka med mig eller i Lees mammas minivan?”  
    ”Jag åker gärna med dig.” Han log glatt. Det var så enkelt att göra Mike lycklig. 
”Du får sitta fram”, lovade han och jag dolde min förargelse. Det var inte lätt att göra 
Mike och Jessica lyckliga samtidigt och jag såg att Jessica blängde på oss. Antalet 
deltagare var dock till min fördel. Det visade sig att Lee hade bjudit med två till, och 
plötsligt fanns det inga lediga platser. Jag lyckades klämma in Jess mellan mig och 
Mike i stadsjeepens framsäte. Mike kunde ha tagit det bättre, men Jess verkade i alla 
fall nöjd. (s. 99) 

 

Bella är intuitiv, då hon följer sin egen känsla och gör det som känns rätt i stunden. Trots 

medvetenheten om att Edward kan vara farlig för henne gör hon allt för att vara honom 

nära: 

Jag vet inte hur länge vi satt där utan att röra oss. Det kan ha gått flera timmar. Min 
puls blev så småningom normal igen, men han varken rörde sig eller sa någonting 
medan han höll om mig. Jag visste att det kunde bli för mycket för honom vilket 
ögonblick som helst, att mitt liv kunde ta slut – så plötsligt att jag kanske inte ens 
märkte det. Ändå kunde jag inte vara rädd. Jag kunde inte tänka på någonting annat 
än det faktum att han rörde vid mig. Sedan, alltför snart, släppte han mig. (s. 234) 

 

Till karaktären är Bella emotionell och sårbar vilket visar sig i relationen till Edward, då 

hon utan tvekan släpper in honom i sitt känsloliv medan hon inför de andra karaktärerna i 

boken försöker dölja sin sårbarhet. Hon visar sig även vara beroende av vad han tycker och 

tänker om henne:  

Det snurrade i huvudet av det plötsliga bytet av samtalsämne. Efter den muntra 
diskussionen om min nära förestående bortgång skulle vi plötsligt blotta våra känslor. 
Edward väntade, och trots att jag stirrade på våra sammanlänkande händer visste jag 
att han såg på mig. ”Du vet förstås redan hur jag känner”, fick jag fram till slut. ”Jag 
är här, vilket i princip innebär att jag hellre dör än är utan dig.” Jag rynkade pannan. 
”Jag är en idiot, helt enkelt.” (s. 232) 

 

Bella gör precis det hon blir tillsagd att göra när det är Edward som ställer krav, utan att 

reflektera över hur det påverkar henne. Hon följer Edwards beordringar även när det gäller 

vardagliga situationer. Denna tillsynes kärleksfulla omtänksamhet kan vara ett sätt för 

honom att kontrollera henne: 

”Drick”, befallde han. Jag smuttade lydigt på min läsk och började sedan dricka 
girigare, häpen över hur törstig jag var. Jag insåg att jag hade tömt hela glaset när han 
föste sitt mot min sida av bordet. (s. 144) 

 



 35

Vid flera tillfällen i boken visar sig Bella vara självuppoffrande då hon i första hand för-

söker agera så att det blir så bra som möjligt för andra. Detta osjälviska sätt att agera visar 

även hur omtänksam och omsorgsfull hon är, framförallt i förhållandet till sin mamma: 

”Och din mor skickade hit dig för att kunna resa med honom.” Ännu ett 
konstaterande, ingen fråga. Jag sköt fram hakan en aning. ”Nej, hon skickade inte hit 
mig. Jag åkte frivilligt.” Han rynkade ögonbrynen. ”Jag förstår inte”, medgav han, 
och verkade omotiverat frustrerad över detta faktum. Jag suckade. Varför förklarade 
jag det här för honom? Men han fortsatte stirra på mig med påtaglig nyfikenhet. 
”Hon stannade hos mig i början, men hon saknade honom. Det gjorde henne olycklig 
… så jag bestämde mig för att det var dags för mig att tillbringa lite kvalitetstid ihop 
med Charlie.” Min röst lät dyster. ”Men nu är du olycklig”, påpekade han. ”Och?”  
(s. 46) 

 

 

Hennes omsorgsfullhet visar sig också i att hon både rör vid andra och låter andra röra vid 

henne. Då hon försöker röra vid Edward drar han sig undan, däremot är beröringen tillåten 

om den sker på hans villkor. Bella är ambitiös i skolan och gör de uppgifter som förväntas 

av henne, dessa förväntningar är däremot inte speciellt höga då läraren utgår från att det är 

Edward som har löst den gemensamma uppgiften på biologilektionen: 

Mr Banner kom till vårt bord för att ta reda på varför vi inte arbetade. Han granskade 
det ifyllda pappret noggrant. ”Jaha, Edward, tyckte du inte att Isabella skulle få en 
chans med mikroskåpet?” frågade mr Banner. ”Bella”, rättade Edward honom 
automatiskt. ” Och hon identifierade faktiskt tre av fem.” Mr Banner vände blicken 
mot mig och såg skeptisk ut. ”Har du gjort den här uppgiften förut?” frågade han.  
(s. 44) 

 

När Bella träffar Edward börjar hon dock bli något ofokuserad på skolarbetet. Eftersom 

Bella är flicka och förväntas vara duktig får vi uppfattningen av att författaren ursäktar 

Bellas ofokusering på skolarbetet med att hon har gjort många av uppgifterna tidigare, på 

sin förra skola. De typiska manliga drag som Bella visar i sin karaktär är att hon är 

självständig gentemot kompisar och föräldrar. Hon är även modig då hon tar risker för 

andras bästa:  

”Jag vägrar! Du måste köra mig hem! Charlie kommer att ringa FBI! De kommer att 
kasta sig över din familj, över Carlisle och Esme! De kommer att tvingas ge sig av, 
gömma sig för all framtid!” 
    ”Ta det lugnt, Bella.” Hans röst var iskall. ”Vi har gjort det förut. ”  
”Inte på grund av mig! Jag tänker inte låta er offra allting för min skull!” Jag 
kämpade våldsamt, men förgäves. (s. 321) 

 

Den fysiska beskrivningen av Bella sker dels ur hennes egen synvinkel, dels genom dialog 

med manliga karaktärer i boken. Enligt Bella själv är hon klumpig, kort och vanlig med 

långt brunt hår men framförallt beskriver hon sig själv så som hon inte är. Hon ser också 

det fysiska i sig själv i jämförelse med andra: 
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Jag skulle bli den nya tjejen från storstaden. Underlig. Annorlunda. Om jag hade sett 
ut som en flicka från Phoenix borde se ut, kunde jag kanske ha dragit fördel av detta 
faktum. Men rent fysiskt hade jag aldrig passat in någonstans. Jag borde vara en 
solbränd, sportig och blond volleybollspelare, eller kanske cheerleader. Allt det där 
som hör ihop med att bo i solens dal. I stället var jag vithyad, utan att ens kunna 
ursäkta mig med rött hår eller blå ögon, trots det konstanta solskenet. Jag hade alltid 
varit smal, men också mjuk på något sätt och inte alls atletisk. (s. 14) 

 

Min mor ser ut som jag, förutom att hon har kort hår och skrattrynkor. Jag kände ett 
hugg av panik, när jag såg in i hennes stora, barnsliga ögon. (s. 9) 

 

När andra karaktärer i boken beskriver henne sker detta genom att de inte bekräftar hennes 

bild av sig själv. När Bella beskriver sina negativa egenskaper säger inte Edward emot, 

utan talar om för henne hur hon uppfattas i hans och andras ögon: 

”Titta på mig, Edward”, uppmanade jag honom – helt i onödan, eftersom han redan 
stirrade. ”Jag är så otroligt vanlig, bortsett från alla mina näradödenupplevelser och 
det faktum att jag är så klumpig att jag nästan får betraktas som handikappad. Och 
titta på dig.” Jag gjorde en gest mot honom och hans förvirrade perfektion. Först lade 
han pannan i ilskna veck, men sedan fick han något förstående i blicken. ”Du ser inte 
dig själv med särskilt klara ögon, Bella. Jag medger att du har rätt om dina negativa 
egenskaper”, sa han och skrockade dystert, ” men du hörde inte vad varenda kille i 
skolan tänkte om dig första skoldagen.” (s. 180) 

 

När det gäller bokens miljö beskriver Bella varje ny plats som hon kommer till, vilket gör 

att läsaren får en tydlig bild av hur omgivningen ser ut ur Bellas perspektiv. Följande citat 

visar hur Bella beskriver pappa Charlies, och nu även hennes, hem samt hennes intryck av 

skolan:  

Charlie gav sig av först, till polisstationen som var hans familj. När han åkt satt jag i 
en av de tre udda stolarna vid det gamla ekbordet och betraktade det lilla köket med 
mörka panelväggar, klargula skåpluckor och vitt linoleumgolv. Ingenting hade 
förändrats. Min mor hade målat skåpluckorna för arton år sedan i ett försök att föra in 
lite solsken i huset. Över den öppna spisen i det intilliggande, pyttelilla 
vardagsrummet hängde en rad fotografier. (s. 15-16) 

 

Skolan låg, som nästan allt annat, precis intill huvudvägen. Det var inte uppenbart att 
det var en skola, och utan skylten som förkunnade att det var Forks High School hade 
jag inte stannat. Det var bara en samling matchande, rödbruna tegelhus. Där fanns så 
många träd och buskar runt om att jag först inte kunde avgöra hur stort området var. 
Var fanns institutionskänslan? undrade jag nostalgiskt. Var fanns järnstaketen och 
metalldetektorerna? (s. 16-17) 

 

Handlingen utspelar sig just i Forks för att Edward, som är vampyr, ska kunna vara ute i 

samhället så mycket som möjligt. Bella och Edward är till synes två vanliga tonåringar 

som försöker passa in i vårt nutida samhälle. 
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4.3.2.2 Bokens form – hur det berättas 

Handlingens komposition är progressiv och detta mönster följs tydligt genom boken. 

Kapitelrubrikerna i boken är paratexter som ger läsaren ledtrådar om vad varje kapitel 

kommer att handla om. Genom boken sker ett simultant personligt berättande där vi får 

intrycket av att det är Bella som är både berättare och fokalisator, fokaliseringen sker 

internt. Personbeskrivningen bygger på de känslor Bella förmedlar, dessa känslor är starka 

och uttrycksfulla. Vi anser att tydligheten i känslorna gör att de blir lätta att relatera till. 

Känslorna är blandade och beskrivs både genom känslan i sig och genom beskrivning av 

mimik och kroppsspråk hos karaktärerna. Detta framkommer både genom Bellas tankar 

och genom kraftfulla dialoger: 

Det högg till av skräck i mig och jag mindes plötsligt hans hatiskt mörka blick första 
dagen i skolan … men den överväldigande känslan av trygghet jag upplevde i hans 
närhet dämpade rädslan. När han väl lyfte huvudet och såg mig i ögonen fanns ingen 
oro kvar. (s. 149) 

 

4.3.3 Maja och Bella - med fokus på flickors genuskonstruktion  

Flickor förväntas besitta en mängd egenskaper som kategoriserar dem som just flickor. 

Detta kan exempelvis vara att de är hjälpsamma, ordningsamma, omsorgsfulla, stillsamma, 

duktiga, kommunikativa, plikttrogna, emotionella och flitiga (Tallberg Broman, 2002:101; 

Gens, 2003:45; Olofsson 2007:44). I analysen har vi uppmärksammat att många av dessa 

egenskaper infinner sig hos de kvinnliga protagonisterna. Både Maja och Bella följer 

dessutom omgivningens förväntningar och kommunicerar med andra genom dialog. 

 

Både Bella och Maja är väluppfostrade, accepterande och lydiga, vilket kan anses som 

typiskt kvinnliga egenskaper. Bella fogar sig efter normen och lyder när hon blir tillsagd, 

de gånger hon säger ifrån och är stark är det med hänsyn till andra och inte när det gäller 

hennes eget bästa. Maja tar inte så stor plats, varken verbalt eller fysiskt och protesterar 

inte när hon kallas lilla gumman och stumpan. Att underminera en flicka genom att 

förlöjliga henne och ge henne smeknamn är enligt Ås (1982:42) en härskarteknik som 

används för att få makt. Bella accepterar det som sker och protesterar inte när biologi-

läraren tar för givet att det är Edward som har löst biologiuppgiften. Då en flickas 

prestation blir ignorerad eller inte uppmärksammad används osynliggörande som härskar-

teknik, vilket Ås (1982:37f) menar är ett sätt att frånta flickor deras identitet. Eftersom 

flickorna som läser böckerna ser upp till och tar efter de kvinnliga karaktärerna i 
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litteraturen (Davies, 2003:66) är det också rimligt för oss att dra slutsatsen att 

personskildringarna av karaktärerna kan bidra till flickors identitetsutveckling. Detta, anser 

vi, ökar författarens ansvar att låta karaktärerna våga säga ifrån när de blir orättvist 

behandlade, eller tilltalade på ett nedlåtande sätt. 

 

Karaktärers genustillhörighet visas ofta genom kläder och andra attribut, både genom be-

skrivningar och genom bilder för att bekräfta identitet och grupptillhörighet (Grettve, 

2008:28,37).  Den fysiska framställningen av Maja blir tydlig genom bokens illustrationer 

medan Bella beskrivs i ord. Maja illustreras som en flicka med pojkaktiga drag, medan 

Lasse illustreras som en typisk pojke. En anledning till att flickor i litteraturen framställs 

som mer maskulina än vad pojkar framställs som feminina kan vara för att flickorna ska 

öka i värde och status (Österlund, 2008:107f). 

 

När Bella flyttar till sin ensamstående pappa tar hon automatisk på sig de roller som 

kategoriseras som typiskt kvinnliga. Hon tar hand om hushåll, inköp och lagar mat. På 

samma sätt tar Maja på sig att putsa fönstren i juvelerarbutiken för att kunna iaktta de 

anställda, medan Lasse får det spännande uppdraget att spionera. Enligt Walkerdine 

(1997:50) kan beteenden som beskrivs ovan bero på att praktiska uppgifter som dessa har 

presenterats för flickorna som typiskt kvinnliga, och de tar därmed efter dessa roller. 

Eftersom Walkerdine (1997:50) även menar att dessa roller kan upplevas utifrån vad 

flickor läser anser vi att de kvinnliga protagonisterna i de analyserade böckerna ger en 

ensidig bild om vilka roller kvinnor kan ha. Barn kategoriserar sig som antingen flickor 

eller pojkar utifrån vilka krav som ställs av vuxna i samhället. Dessa krav styr sedan 

identitetsutvecklingen (Davies, 2003:10, 27; Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:10). Lasse 

och Maja har en tydlig uppdelning av sysslor mellan vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Det visar sig exempelvis genom att Lasse spionerar från kyrktornet och att Maja 

observerar under fönsterputsningen. Ändock framställs Maja som pojkflicka snarare än att 

Lasse visar kvinnliga egenskaper. Vi tror att boken är konstruerad på detta sätt för att 

författaren vill kunna nå ut till både pojkar och flickor. Detta styrks av Gens (2003:60f) 

konstaterande att det anses bättre att vara pojkaktig som flicka, än flickaktig som pojke 

eftersom det kvinnliga är underordnat det manliga. Vi anser dock att problemet snarare 

ligger i att pojkar inte kan acceptera och respektera att flickor står i centrum än att de inte 

har någon manlig förebild. 
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Maja håller sig till uppgifter och miljöer som känns trygga. Hon stannar kvar i juvelerar-

butiken medan Lasse rör sig utanför den trygga miljön. I likhet med Maja vill Bella hålla 

kvar vid tryggheten. Trots att Bella och hennes mamma befinner sig i olika delar av landet 

är de väldigt nära varandra, genom telefon och e-post. Behovet av närheten är dock 

ömsesidig och för mammans del grundar det sig i oro över Bellas förmåga att klara sig 

själv. Redan tidigt i ett barn liv tillåts pojkar att vistas längre bort från föräldern medan 

flickan hålls inom en trygg miljö, eftersom förväntningen finns att pojkar klarar sig bättre 

på egen hand än flickor (Gens, 2003:9f). Utifrån vår analys tror vi att detta följer barnen 

upp i åldrarna, eftersom vi ser tendenser till detta hos både Bella, Maja och Lasse som 

representerar olika åldrar. Vuxnas behov av att hålla flickor nära bidrar även till en 

förväntan att flickor ska lyda. Framförallt gäller detta mäns dominans över kvinnor både i 

skolan och i samhället. I skolan kan detta visas genom att flickor blir tilldelade ordet 

medan pojkar tar ordet när de själva vill (Gens, 2003:64; Molloy, 2003:78). Exempel på 

detta visas tydligt i Bellas relation till Edward. Han beordrar och hon lyder utan att 

reflektera över vad hon gör och Edwards dominans verkar ge Bella en känsla av trygghet 

istället för ifrågasättande. Vi tror att Bellas reaktioner beror på samhällets socialisering av 

henne som flicka, och de förväntningar som finns på henne.  

 

Bella verkar van vid beröring, då hon försöker att närma sig Edward fysiskt genom att 

exempelvis vidröra hans hand. Sker inte beröringen på hans villkor drar han sig oftast 

undan. Detta kan ha att göra med att flickor i större utsträckning än pojkar är vana vid 

beröring (Gens, 2003:45). 

 

Utifrån Nikolajevas (2004:129) kategorisering och Walkerdines (1997:169) framställning 

av vad som anses typiskt kvinnligt kan vi dra slutsatsen om att Bella och Maja till stor del 

följer detta mönster. Bellas och Majas beteende kan förklaras med att de har socialiserats 

in i genuskonstruktioner formade av samhället. Hade de istället brutit mot de förväntade 

egenskaperna, och framförallt om Bella hade varit stark och inte accepterat Edwards 

beteende, hade flickorna som läser boken troligtvis fått nya erfarenheter av vad kvinno-

roller kan innebära. Denna lösning skulle i enlighet med Walkerdines (1997:45f, 50) 

resonemang innebära att flickorna fick nya och fler kvinnoroller att identifiera sig med, 

eftersom flickor ofta grundar sina föreställningar om vad som är kvinnligt genom  det som 

presenteras för dem. Detta blir viktigt eftersom flickor identifierar sig med kvinnliga 

protagonister i litteraturen (Kåreland, 2009:11; Davies, 2003:66). 
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4.3.4 Maja och Bella – med fokus på flickors identitetsskapande 

Identitetsskapande sker ofta i samhörighet med olika grupper, vilket gör att grupp-

tillhörighet blir viktigt. Individens identitet och självkänsla påverkas av gruppens identitet 

(Thornberg, 2006:134). Eftersom flickor identifierar sig med kvinnliga litterära karaktärer 

anser vi att flickorna som läser Om jag kunde drömma ingår i samma grupp som Bella, och 

att flickorna som läser Diamantmysteriet ingår i samma grupp som Maja. Gruppen styrs av 

och individen skapar sin identitet utifrån Bellas och Majas identiteter. Detta gör att Majas 

och Bellas syn på sig själva är viktiga för de flickor som identifierar sig med dem. 

Beskrivningarna om Bellas lektioner i skolan kan vara ett sätt för författaren att hjälpa de 

läsande flickorna med att relatera till och se likheter mellan karaktärens vardag och deras 

egen, vilket är vanligt i ungdomslitteratur (Nettervik, 2002:25). 

 

En förklaring till att flickor dras till Om jag kunde drömma kan vara att de befinner sig i 

samma fas i livet som Bella, i bland annat relationen till sin mamma. För flickor i puber-

teten är det nämligen viktigt att frigöra sig från föräldrarna, för att kunna utvecklas och bli 

självständiga (Ganetz, 1991:8f). Trots att Bella och hennes mamma är bästa vänner verkar 

Bella känna ett behov av att frigöra sig från mammans trygghet. Denna önskan om att klara 

sig själv brukar träda fram under puberteten och då framförallt längtan efter ett större 

avstånd mellan flickan och mamman (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:208; Fitger, 

1991:24f). Det är möjligt att flickor som väljer att läsa Om jag kunde drömma känner igen 

sig i detta och vill klara sig själva, eftersom de själva är på väg in i puberteten. Ofta finns 

hos mamman en önskan att flickan ska bli en avbild av henne, men den önskan är inte 

ömsesidig och flickan måste bryta sig loss för att skapa sig en egen identitet (Smedler & 

Drake, 2006:47f). Det kan vara så att flickorna ser möjligheten att frigöra sig som en del i 

sin identitetsutveckling då de läser Om jag kunde drömma. Tar flickorna till sig Bellas mod 

att lämna det säkra och trygga kan detta påverka deras identitetsutveckling i relation till 

föräldrarna. 

 

De läsande flickorna får erfarenheter genom litteraturläsning och lär sig därigenom vad 

som förväntas av dem som flickor och kvinnor. Det är först när erfarenheter skapas som 

identitetsutveckling sker (Davies, 2003:66; Wrangsjö, 2006,131). Maja ägnar sig åt vad 

som anses vara könsstereotypiska aktiviteter, som att putsa fönster. Vi drar därmed 
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slutsatsen att de flickor som läser Diamantmysteriet skulle kunna få intrycket av att 

aktiviteter som att putsa fönster är någonting som är kvinnans ansvar. 

 

4.3.5 Maja och Bella – med fokus på flickors självbild 

Det finns olika sätt att definiera begreppen självförtroende, självkänsla och självbild. Vi 

har dock, som tidigare nämnts, valt att använda Almqvist & Anderssons (1993:27) be-

skrivning att självförtroende handlar om känsla av uppskattning för det man gör och 

självkänsla handlar om känsla av uppskattning för den egna personen, från sig själv och 

från andra. Dessutom används begreppet självtillit synonymt med självbild, vilket innebär 

att man vågar tro på sig själv. Detta kan endast uppnås genom att man har både god själv-

känsla och självförtroende.  

 

Eftersom vi i vår analys har beskrivit Maja som platt och statisk är det svårt att se hur 

hennes självbild påverkar hennes handlingar. Vi vet inte vad hon tänker om sig själv och 

inte heller hur andra ser henne, dessutom vet vi inte hur hon värderar sina prestationer. I 

vår analys av Bella har vi kommit fram till att hon är en rund och dynamisk karaktär. Detta 

gör att vi kan se både hur starkt självförtroende och hur stark självkänsla hon har. Vi tycker 

att Bella visar att hon har ett starkt självförtroende då hon aldrig tvivlar på sin förmåga att 

utföra uppgifter. Däremot drar vi slutsatsen att hennes självkänsla är väldigt låg. I dialog 

med Edward får vi tydliga exempel på att hennes syn på sig själv inte stämmer överens 

med hur andra ser på henne. Eftersom god självbild kan skapas först när personen både har 

självförtroendet och självkänslan kan vi dra slutsatsen att Bella inte har en positiv självbild. 

Svaleryds (2002:58) resonemang att positiv självbild krävs för att våga testa nya saker 

håller inte när vi ser på Bella eftersom vi har konstaterat att hon inte har någon god 

självbild men ändå vågar sätta sig själv i nya situationer. Exempel på detta är flytten från 

mamman, och Bellas intensiva relation till Edward trots att hon vet att han är vampyr. Vi 

får dock känslan av att Bellas självkänsla hela tiden förbättras då Edward är den som ger 

henne nya sätt att se sig själv. Detta är av stor vikt för Bellas självbild då de personer som 

påverkas oss mest också är de vi värderar högst (Cullberg Weston, 2005:17). Intrycket som 

de läsande flickorna kan få, i och med identifieringen med Bella, är att det normala är att 

man har dålig självkänsla. Dessutom tror vi att de kan få uppfattningen att självkänslan 

endast kan förbättras genom positiv bekräftelse från en man. Denna slutsats drar vi 

eftersom de som Bella får bekräftelse av är Edward och andra manliga bipersoner i boken.  
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I skolan är det viktigt att lärare bekräftar och uppmärksammar eleverna för att de ska 

kunna skapa en god självbild (Svaleryd, 2002:56). Vi har i vår analys lagt märke till att 

biologiläraren, mr Banner, på Bellas skola inte har särskilt stora förväntningar på Bella, då 

han antar att det är Edward som har löst den gemensamma uppgiften. När Edward talar om 

att Bella har löst de flesta av uppgifterna frågar biologiläraren om Bella har gjort 

uppgifterna förut i stället för att berömma henne. Med tanke på Svaleryds påpekande anser 

vi att detta innebär att Bellas skolsituation inte uppmuntrar till att hon får någon positiv 

självbild. 

 

5 Avslutande diskussion 

I följande kapitel diskuteras våra tankar och reflektioner kring de kritiska litteratur-

analyserna av de två valda bänkböckerna och deras karaktärer. Detta kopplas till tidigare 

presenterad litteratur om flickors genuskonstruktion, identitetsutveckling och självbild. 

 

Kåreland (2001:25, 116) menar att författaren formar protagonisten efter den förväntade 

läsaren ur ett åldersperspektiv. Formandet kan även göras ur ett genusperspektiv, då pojkar 

oftast föredrar att läsa om pojkar och flickor om andra flickor (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005:122). Ur ett åldersperspektiv tror inte vi att Om jag kunde drömma egentligen riktar 

sig till flickor i år 5. Däremot verkar Diamantmysteriet vara anpassad efter denna ålder. 

 

De två böckerna vi har analyserat skiljer sig åt när det gäller både vad som berättas och hur 

det berättas. Vi tror att skillnaderna kan bero på att flickorna som deltagit i undersökningen 

befinner sig i olika faser i sin personliga utveckling. Vi har i vår analys kommit fram till att 

karaktärerna Maja och Bella är lätta att identifiera sig med. Det kan göra att valet av bok 

grundar sig i ett behov hos de läsande flickorna att läsa om flickor som är i samma fas i 

livet som dem själva. På samma sätt som flickorna väljer att umgås med flickor i sin egen 

ålder (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991:164) är det troligt, utifrån vår analys, att de även 

väljer att läsa om flickor i samma ålder som dem själva. I analysen kunde vi trots 

skillnaderna se likheter mellan de två kvinnliga protagonisterna, framförallt i vilka 

framträdande egenskaper de har. Båda framhävs med främst kvinnliga egenskaper och 

följer den rådande genusnormen som beskriver hur flickor och kvinnor förväntas bete sig i 

olika situationer. I både Bellas relation till Edward och Majas till Lasse, hålls flickorna 

tillbaka i samtalsutrymmet. Det förefaller troligt att flickorna som läser böckerna är vana 
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vid att pojkar får större utrymme och reagerar därför inte på när det är så även i litteraturen. 

Denna slutsats dras med stöd av Molloy (2003:78) som menar att pojkar ges och förväntas 

ta mer samtalsutrymme i både skola och i samhälle.  

 

Ytterligare en skillnad mellan de analyserade böckerna är att den ena är en kärleksroman 

och den andra en pusseldeckare. Vi har diskuterat huruvida förväntningen på boken, utifrån 

genre, kan påverka valet av bok och hur den läsande flickan tar till sig innehållet i boken. 

Eftersom Maja är protagonist i en pusseldeckare förväntas hon möjligtvis vara mer 

pojkaktig än om hon skulle vara protagonist i en kärlekssaga. Den läsande flickans 

identifikation med den kvinnliga protagonisten skulle kanske kunna påverkas av den 

förväntning flickan hade på boken från första början.  

 

Vi menar att positiv framställning av kvinnliga karaktärer i barn- och ungdomslitteratur är 

av stor vikt för läsande flickor eftersom Ulfgards (2002:131) forskning visar att läsningen 

påverkar genuskonstruktion och identitetsutveckling. Därmed anser vi att författarens 

ansvar, över den allmänna synen på hur manligt och kvinnligt värderas, ökar då karaktärers 

egenskaper skapas. Vi hävdar dessutom att klasslärarna har ansvar för vilken skönlitteratur 

flickorna läser i skolan och hur den bearbetas. Detta eftersom lärare enligt kursplanen i 

svenska (Skolverket, 2000) ska se till att förståelse för olikheter och kritiskt tänkande 

skapas, bland annat genom litteraturläsning. Skolans uppdrag att eleverna ska utveckla sin 

identitet (Lpo94, 1998:11) kan tyckas vara ett relativt lätt uppdrag, dock ligger utmaningen 

i att hjälpa eleverna med en positiv personlig utveckling. Ska positiv utveckling av eleven 

ske i samband med läsning av skönlitteratur anser vi att det krävs samtal kring det lästa för 

att öppna för möjligheter att se roller och relationer ur olika perspektiv. Är Maja i behov av 

Lasses beskydd, eller skulle hon ha klarat sig på egen hand? Är Edward snäll och 

omtänksam som säger åt Bella när hon ska äta och dricka, eller är det ett sätt att kontrollera 

henne och visa sin makt? Med liknande frågeställningar som grund tror vi att böckerna kan 

användas som ett bra lektionsmaterial med fokus på genus, identitet och självbild. 

 

Analysen tyder på att flickorna som läser böckerna Diamantmysteriet och Om jag kunde 

drömma identifierar sig med och tar till sig samt accepterar Majas och Bellas person-

ligheter och egenskaper, eftersom de alla tillhör gruppen flickor. Hade Maja och Bella 

däremot visat egenskaper som bryter mot den rådande genusnormen, där behovet av att bli 

skyddade och omhändertagna av män inte existerade, hade gruppen flickor kanske tagit till 
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sig detta istället. Vi anser att flickorna hade haft mer alternativa förebilder att identifiera 

sig med om Maja och Bella hade brutit mot genusnormen, och visat att flickor ska 

accepteras och respekteras även om de inte följer samhällets förväntningar på hur en flicka 

ska vara. Denna uppfattning delar vi med Walkerdine (1997:45f) som menar att feministisk 

litteratur skulle ge flickor fler och nya roller att identifiera sig med. En rimlig slutsats är 

utifrån ovanstående resonemang att författaren har makt att bryta den stereotypiska och 

negativa bilden av kvinnan.  

 

Widmark väljer att döpa deckarduon till LasseMaja istället för MajaLasse. Vi tror att detta 

val kan bero på att det finns en rädsla för att pojkar annars inte skulle dras till boken, eller 

att författaren själv ser ett större värde i Lasse än i Maja. Vi anser att dessa orsaker även 

kan ligga till grund för varför författaren väljer att i 25 fall av 32 skriva Lasse och Maja när 

personerna nämns i texten, i stället för Maja och Lasse. Dock undrar vi vad författarens 

tanke är med att ett fåtal gånger låta Majas namn stå först. Varför är Widmark inte 

konsekvent i användandet av namnen? Enligt vår uppfattning ligger inte problemet i huru-

vida pojkar vill läsa boken eller inte utan snarare i deras oförmåga att ta till sig böcker som 

i första hand handlar om flickor. 

 

De två böcker vi har analyserat i uppsatsen ingår, som vi tidigare nämnt, i två serier. På 

grund av tidsbegränsningen kunde vi endast analysera första boken i serien LasseMajas 

Detektivbyrå, medan Om jag kunde drömma var den boken flickorna hade valt ur Twilight-

serien. Vi tycker att det hade varit intressant att göra kritiska litteraturanalyser av båda 

böckernas hela serier för att undersöka om, och i så fall hur, karaktärerna Maja och Bella 

utvecklas vidare i böckerna. Bilden vi har fått av Maja och Bella genom våra analyser 

kanske inte är den samma som om de hade analyserats med hänsyn till alla böcker i 

serierna.  

 

För att vidareutveckla uppsatsen hade vi gärna genomfört en uppföljning då flickorna blivit 

vuxna för att undersöka den direkta påverkan av flickornas genuskonstruktion, identitets-

utveckling och självbild de litterära karaktärerna bidragit till. Detta skulle ske genom 

intervjuer med de nu vuxna flickorna där frågor ställs om genuskonstruktion, identitets-

utveckling och självbild. De svar som framkommer skulle sedan jämföras med analyser av 

karaktärerna i de böcker flickorna tyckte var bra när de gick i år 5. Jämförelsen skulle 

grunda sig i vad som i litteraturgenomgången framkommit som viktiga faktorer i den 
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personliga utvecklingen i avseende på genus, identitet och självbild. Är likheterna stora 

mellan den vuxna flickans syn på sig själv och den kvinnliga karaktären i boken hon valt 

som barn skulle slutsatsen kunna dras att karaktären har påverkat utvecklingen hos flickan. 

Vi tycker även att det hade varit intressant att veta hur flickorna ser på den valda 

litteraturen. Vad i böckerna var det som var bra? Vi skulle gärna ha undersökt detta genom 

att ha boksamtal om böckerna med flickorna. Trots böckernas innehåll och dialoger är de 

med sannolikhet mycket lämpliga att använda i samtal med flickorna om genuskonstruk-

tion, identitetsutveckling och självbild i undervisningssyfte. Boksamtalen skulle 

förhoppningsvis kunna leda till en förändring av den könsstereotypiska bilden av kvinnor 

och till att gynna flickorna i deras personliga utveckling. 
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Enkäter i den empiriska undersökningen 

1. Enkät till klasslärare i år 5 

2. Enkät till flickor i år 5 med frågor om deras bänkbok 



  
 

Bilaga 1  

Enkät till klasslärare i år 5 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går lärarprogrammet på Linköpings universitet. I höst kommer vi 
att skriva vårt examensarbete. Arbetet innebär bland annat är att göra analyser av de 
skönlitterära böcker som flickor läser i år 5. Vi vill undersöka karaktärerna i böckerna. 
 
För att ta reda på vad flickorna tycker om att läsa behöver vi hjälp av er lärare i skolorna. 
Därför vore vi tacksamma om du ville svara på nedanstående frågor, och sända tillbaka 
formuläret till oss. Eventuellt kan det sedan bli aktuellt för oss att komma ut till skolan och 
ställa ett par frågor till flickorna i din klass. Dessa frågor kommer att handla om vilken 
bänkbok de har för tillfället och vilken som är den bästa bänkbok de har läst. 
 
Namn:                                                              
Skola och klass:                                        
 
Har flickorna i din klass bänkbok?          
Svara ja eller nej: 
 
 
Om ja, har alla det, eller endast en del? 
Svar: 
 
 
Var lånar ni böcker till enskild läsning i skolan? (Ex. skolbibliotek, länsbiblioteket, filial, 
eleverna tar med bok hemifrån.) 
Svar: 
 
 
 
Får eleverna fritt välja bänkbok? (Motivera gärna ditt svar.) 
Svar: 
 
 
 
Skriv in dina svar i enkäten och maila den sedan tillbaka. Du kan även välja att skriva ut 
den, fylla i svaren, och skicka den till oss per post. Om du väljer det senare alternativet är 
det viktigt att du skriver namn, skola och klass på enkäten. 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 
 
Vänliga hälsningar 
Julia Nilsson, julni364@student.liu.se 
Ann-Louise Josefsson, annjo714@student.liu.se 
Ann-Louise Josefsson, Fårhjordsvägen 17, 586 66 Linköping 
Handledare: Maria Ulfgard, IKK, Linköpings universitet  



  
 

Bilaga 2  

Enkät till flickor i år 5 med frågor om deras bänkbok 

 
Frågor om din bänkbok 
 
 
Fråga 1: 
Skriv titeln på en bänkbok du har haft som du tyckte var bra. Skriv gärna 
författarens namn om du kan. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 2: 
Vilken bok har du som bänkbok nu? Skriv titel på boken och författarens 
namn om du kan. 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
Tack för hjälpen! 
Vänliga hälsningar / 
Julia Nilsson och Ann-Louise Josefsson 



  
 

Bilaga 3  

Brev till vårdnadshavare, godkännande om deltagande i 
enkätundersökning 
 
 
 
Hej!                        Linköping 2009-09-10 
 
Vi är två studenter som går lärarprogrammet på Linköpings universitet. I höst kommer vi 
att skriva vårt examensarbete. Arbetet innebär bland annat är att göra analyser av de 
skönlitterära böcker som flickor läser i år 5.  
 
För att ta reda på vad flickorna läser behöver ställa frågor om detta till flickorna genom en 
enkät. De svar vi får in kommer givetvis att vara helt anonyma. Frågorna kommer att 
handla om vilken bänkbok de har för tillfället och vilken som är den bästa bänkbok de har 
läst. 
 
Eftersom flickorna är minderåriga vill vi ha godkännande av vårdnadshavare att ställa 
frågorna. Om du som vårdnadshavare godkänner enkätundersökningen ber vi dig att skriva 
under detta papper och skicka tillbaka den till skolan snarast möjligt. 
 
– Ni har min tillåtelse att ställa frågor rörande val av bänkbok till den tillfrågade.  
 
Ort och datum 
 
_____________________________ 
 
 
Vårdnadshavares namnteckning   
     
_____________________________   
 
 
Elevens namn och klass 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för all hjälp! 
Hör gärna av er om ni har några frågor. 
 
Vänliga hälsningar 
Julia Nilsson julni364@student.liu.se, 070-3922550 
Ann-Louise Josefsson annjo714@student.liu.se 0730-989848 



  
 

Bilaga 4  

Diagram över vilka böcker flickorna har valt som är bra 
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Pippi i Söderhavet
Spökaffären

Saknad - Jennie 3 år
Det lysande ögat

Vem bryr sig?
Bert

Alanna
Du tror väl på spöken

Luckan i golvet
Det ska bli ett sant nöje att

Kalla diamanter
Kitty

Om jag kunde drömma
Ridläger med Sigge

Sune
Fotboll och kyssar
Vägen följer hjärtat
Tjockare än vatten

Harry Potter
Spiderwick

Lassemajas detektivbyrå
Livet enligt Rosa
Åsnan och barnet

Fem-böckerna
Svikarboken

Tommy och Flisen
Petrinideckarna

Håll dig borta människa
Spökskeppet Vallona

Molly Moon
Ormens gåva

Lydias hemlighet
Bellas band

Anne Fanks dagbok
Dimmornas ö

Systrar i Jeans
Warriors: park river

Magikernas hus
Svarta kläder, svart mask

Hemligheten
Sofies värld

Porträttet på vinden
Spegel spegel på väggen där

Puman
Bara min

Den andra Alice
Häxmästaren

Kramar och Krångel
Sockervadd och svåra val

Det mystiska huset
Förortsungar

Dalslandsdeckarna
Kalle Skavank

Halvmåne detektivbyrå
Jarlens dom
Förlåt Elina

Dårfinkar och dönickar
Sia och Pontus
Fotoalbumet
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Loppan och Isprinsessan

Klara för start
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Antal flickor som valt boken
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