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Abstract 

 

Title: “Princesses are beautiful, princes are brave” - Childrens books by a gender perspective 

 

Author: Sandra Pöhlitz, autumn term 2016 

 

Supervisor: Cecilia Annell, Agneta Lilja 

 

The aim of the study is to examine characters in books for children through a gender 

perspective. Partly I want to examine how female and male gender are constructed, partly 

how gender norms reproduce and/or challenges. 

 

This study proceeds from the following questions: 

● How are female and male characters described in the books? 

● What actions do female and male characters perform? 

● How do the characters act towards characters of the opposite gender? 

 

The investigation is based on text analysis and the material consists of seven books for 

children. The theoretical basis is based on Butlers theory “gender performativity”, Hirdmans 

gender theory and Nikolajevas scheme of qualities of gender stereotypes. The result showed 

that the characters often seem to have gender stereotypical qualities. Female characters are 

more likely to behave as both male and female gender performativity and the male gender 

performativity and qualities of gender stereotypes are considered more valuable than female.  

To challenge gender norms we need to study and discuss literature, otherwise the gender 

norms will be maintained. 
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1 Inledning 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) 

ska eleverna utveckla sitt identitetsskapande i skolan. Det görs genom lärande och exempelvis 

i läsningen. I det centrala innehållet i svenskämnet står det: “I mötet med olika typer av texter, 

scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (ibid. s 222). Inom ramen för 

svenskämnet ska eleverna ta del av “Berättande texter och poetiska texter för barn från olika 

tider och skilda delar av världen” (ibid.) Vidare ska eleverna genom skolan fostras att bli 

jämställda. I läroplanens värdegrund står det följande om jämställdhet: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet (ibid. s 8). 

 

Hur är detta arbete ämnesdidaktiskt? Genom den här undersökningen kommer jag att studera 

hur karaktärer i ett antal populära skönlitterära böcker för barn gestaltas ur ett 

genusperspektiv. Det är relevant att göra eftersom skönlitteraturen som eleverna möter 

påverkar deras identitetsskapande och att skolan ska vara jämställd mellan könen. Litteratur är 

normerande och läsaren socialiseras in i vad som anses som “kvinnligt” respektive “manligt”. 

Genom litteraturen kan könsnormer reproduceras och utmanas. För att motverka traditionella 

könsmönster måste litteraturen granskas och ifrågasättas. 

 

Nedan kommer jag att redogöra för syfte och frågeställningar, sätta in undersökningen i ett 

vetenskapligt sammanhang och förklara bakgrunden till den. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att ur ett genusteoretiskt perspektiv undersöka karaktärer i ett antal skönlitterära 

böcker för barn. Jag vill dels studera hur kvinnligt respektive manligt genus konstrueras, dels 

studera huruvida könsnormer reproduceras och/eller utmanas. 

 

För att svara på syftet ämnar jag att besvara följande frågeställningar: 

● Hur beskrivs kvinnliga respektive manliga karaktärer i böckerna? 
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● Vilka handlingar utför kvinnliga respektive manliga karaktärer? 

● Hur förhåller sig och agerar karaktärerna gentemot karaktärer av motsatt kön? 

1.2 Bakgrund 
Denna studie syftar till att ur ett genusperspektiv undersöka karaktärer i skönlitterära böcker 

för barn. Här kommer jag att redogöra för bakgrunden till studien och jag kommer att ta upp 

följande utgångspunkter: genus, barnlitteratur, genus i barnlitteratur och hur digitaliseringen 

påverkar barns tillgång till böcker. 

1.2.1 Genus och kön, barnlitteratur och digitalisering 

Genusforskare menar att “kön är en social och kulturell konstruktion” (Fagerström & Nilson 

2014, s 7). Detta går helt emot uppfattningen om att kön är oföränderligt och definitivt. På 

1940-talet myntade Simone de Beavouir uttrycket: “Man föds inte till kvinna, man blir det” 

(ibid.) Distinktionen mellan kön och genus görs genom att kön härleds till det biologiska, 

medan genus syftar på det socialt och kulturellt konstruerade (ibid). Genusforskaren Yvonne 

Hirdman definierar genus enligt följande: 

Begreppet genus är också behändigt att ha för att förstå och kunna diskutera 

utsträcktheten, dvs. att genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid 

allt: tankarna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen omkring oss 

och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete. Det handlar om 

kvinnligt/manligt som överförda abstraktioner. Där blir begreppet genus tydligare 

och klarare än kön och lämnar inte utrymme för tvetydigheter (Hirdman 2010, s 

16). 

 

Vissa genusforskare föredrar begreppen femininitet och maskulinitet framför 

kvinnligt/kvinnlighet och manligt/manlighet. Femininitet och maskulinitet syftar till det 

konstruerade, medan kvinnligt/kvinnlighet och manligt/manlighet uppfattas som att det är 

inneboende egenskaper som är kopplade till könstillhörigheten: som att det är typiskt 

“kvinnligt” att vara intresserad av smink eller att det är typiskt “manligt” att vara 

sportintresserad. Dessa beteenden är inlärda och socialt konstruerade. Det är inget som hör 

ihop med det biologiska könet (Fagerström & Nilson 2014, s 7). Det är ingen tillfällighet att 

pojkar och flickor uppfostras in i olika beteendemönster: pojkar ska vara starka, aktiva och 

initiativrika medan motsatsen gäller för flickor. Detta kallas könsmaktsordning (ibid). Jag 

håller med om definitionen av kvinnligt/feminint och manligt/maskulint så har jag valt att 

använda mig av begreppen “kvinnligt” och “manligt” för att problematisera begreppen. Ett 
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färskt exempel på detta är hysterin runt Åhléns Luciareklam i vintras. Det gavs stort utrymme 

i media om den hatstorm som riktades mot den normbrytande Lucian. Modellen, en icke-vit 

14 årig pojke, blev utsatt för rasism och sexism genom bland annat en demonstration av 

högerextrema personer mot Åhléns reklam. De hade en banderoll med texten: “Lucia var en 

vit kvinna” vilket bland andra Dagens Nyheter rapporterade om (Urisman 2016). Dock mötte 

hatstormen motstånd och den normbrytande Lucian stöttades på sociala medier under 

hashtagg #jagärlucia och #jagärhär (Fagerström 2016, Etezaz 2016). Det här är ett exempel på 

vilka förväntningar och normer som styr hur flickor och pojkar “bör” bete sig. Lucian 

utmanade rådande könsnormer, vilket snabbt möttes av reaktioner från samhället. Oavsett om 

det är i form av uppmuntran eller motstånd så är det ett tecken på ett normbrytande beteende 

för annars skulle inte samhället reagera. Inom ramen för detta arbete kommer dock 

barnlitteraturen endast att undersökas ur ett genusperspektiv och ej utifrån vithetsnormen. 

 

Barnlitteratur är ett vitt begrepp, men kan kort sammanfattas som litteratur för barn. 

Barnlitteratur kan sammanfattas som “texter som skrivits, bearbetats eller utgivits för barn” 

(Andersson & Druker 2013, s 7). Ur ett historiskt perspektiv så har barnlitteratur sett mycket 

olika ut. “Under olika perioder har barnlitteraturen formats såväl av synen på barn och 

barndom som av åsikter om litteraturens roll i samhället och i barns utveckling” (ibid). 

Barnlitteratur kan problematiseras genom att ställa frågan vems barndom som egentligen 

gestaltas och ur vems perspektiv den beskrivs (ibid). 

 

Flickor och pojkars bokval styrs av vilket kön författaren tillhör. Både flickor och pojkar 

tenderar att välja böcker som är skrivna av någon av samma kön som en själv, men det är 

ännu vanligare bland pojkarna. Litteraturvetaren Marika Andrae skriver om detta mönster och 

ger författaren Joanne Rowlings böcker om Harry Potter som exempel. De engelska 

förläggarna uppmanade författaren att utelämna sitt förnamn på omslaget då ett kvinnligt 

namn skulle kunna minska antalet potentiella manliga läsare. Detta mönster syns även i 

svenska läsarundersökningar som gjorts och där har resultatet visat att läsarna föredrar böcker 

som är skrivna av någon av det egna könet (Andrae 2010, s 254). Det är inte endast 

författarens könstillhörighet som påverkar bokval, utan även huvudkaraktärens: “Särskilt 

pojkar föredrar berättelser där de kan identifiera sig med den manliga hjälten, medan flickor 

är mer öppna för att identifiera sig med huvudpersoner av båda könen” (Andrae 2010, s 254). 
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Litteraturvetaren Maria Nikolajeva skriver om “den typiska barnbokspersonen” och 

konstaterar att karaktärernas roll i texten har spelat olika roll under olika epoker och skiljer sig 

åt mellan genrer. Figurerna vi möter i sagornas värld har inga psykologiska drag, “de är bara 

aktörer med förutbestämda roller” (Nikolajeva 2004, s 133). Figurernas beteende är 

förutsägbart: “prinsessor är vackra, prinsar är tappra, häxor är elaka” (ibid). Vidare menar 

Nikolajeva att genusframställningar skiljer sig åt i barn- respektive ungdomsböcker: 

Av lätt insedda skäl är genusaspekter mer framträdande i  böcker för lite äldre läsare, 

särskilt i ungdomsböcker, eftersom könsidentitet är en väsentlig del av sökandet efter 

identitet i allmänhet under tonåren. I många fall är dock personerna i barnböcker ‘genus-

neutrala’ i den bemärkelse att deras biologiska kön inte på något sätt är avgörande för 

handlingsförloppet (Nikolajeva 2004, s 132). 

 

Digitaliseringen påverkar bland annat böckers tillgänglighet för barn. Statens medieråd 

rapporterar att nästan alla svenska barn använder Internet. “Svenska barns och ungas 

medieanvändning utvecklas mycket snabbt. Användningen av surfplattor och smarta mobiler 

går allt längre ner i åldrarna och det som förr var extrem frekvens av internetanvändning är 

numera det normala – gårdagens högkonsumenter är nu genomsnittsanvändare” (Statens 

medieråd 2016). I och med digitaliseringen har barns tillgång till böcker förändrats. Bibblix är 

Stockholms stadsbiblioteks, Malmö stadsbibliotek och Katrineholms stadsbiblioteks nya 

digitala satsning. Det är en applikation där barn i åldrarna 6-12 kan låna e-böcker (Bibblix 

2017). E-böcker, även kallade elektroniska böcker, är digitala texter. I applikationen finns e-

böcker som även finns som tryckta böcker och e-böcker som enbart finns digitalt och ej 

tryckta. I och med digitaliseringen förändras våra livsvanor. E-böcker är mer lättillgängliga 

för barn att få åtkomst till i och med att det inte krävs att få sällskap av en vuxen till 

biblioteket. I och med detta anser jag att det är intressant att undersöka vilka böcker barn 

väljer att läsa digitalt när de inte är beroende av att en vuxen tar med dem till biblioteket. 

Böckerna som ligger till grund för min undersökning finns både som tryckta böcker och e-

böcker. I min materialavgränsning har jag valt att studera populära e-böcker för barn för att 

det ur ett digitaliseringsperspektiv är intressant att veta vad barn väljer att läsa när böcker är 

mer lättillgängliga än i ett traditionellt bibliotek (se kapitel 4 för mer information om metod 

och material). 

 

Barns läsning påverkar deras identitetsutveckling och därför är det relevant att analysera 

barnlitteratur ur ett genusperspektiv. Barn är tidigt medvetna om vilken könstillhörighet de 
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har i och med att pojkar och flickor socialiseras in i rådande könsnormer (Fagerström & 

Nilson 2014). Genom böcker kan dessa könsnormer reproduceras eller utmanas. 

2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som är relevant för min studie. 

Eftersom detta arbete syftar till att undersöka hur kvinnligt respektive manligt genus 

konstrueras i populära e-böcker för barn så berör forskningen analyser av barn- och 

ungdomslitteratur ur ett genusperspektiv. 

 

Pedagogen Angerd Eilards doktorsavhandling Modern, svensk och jämställd: om barn, familj 

och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007 syftar till att undersöka hur 

representationer av genus, etnicitet och generation framställts i läseböcker som används och 

har använts i svensk skola från år 1962-2007. Avhandlingen är skriven inom fältet för 

läromedelsforskning. Eilard har använt sig av diskursanalys som metod (och teori), vilket är 

en form av textanalys. De läseböcker som har analyserats har delats in i olika kategorier 

beroende på utgivningsår och motsvarande läroplansperiod. Genus, etnicitet och generation är 

det centrala i avhandlingen och Eilard har försökt “spåra hegemoniska konstruktioner av 

barndom, kvinnlighet och manlighet, invandrarskap och svenskhet” (2008, s 80). Eilard 

trycker på att avhandlingen bör läsas från pärm till pärm för att få en ökad förståelse för den 

kontext läseböckerna för respektive läroplansperiod förhåller sig till (2008, s 414). I resultatet 

beskriver Eilard förändringarna som skett över tid av representationer av genus, etnicitet och 

generation. Den förändring som Eilard har studerat under den 45 år långa perioden tolkas som 

“en positiv öppning mot framtiden” (2008, s 419) i och med den generella 

maskuliniseringstendensen som synts i läseböckerna (Eilard 2008, s 414-419). Jag kommer att 

relatera mitt resultat till Eilards resultat för att se på eventuella likheter och skillnader.     

 

Litteraturvetaren Andrae har, precis som Eilard, också studerat genus i litteratur. I Andraes 

(2001) doktorsavhandling Rött eller grönt? : flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 

Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 studeras pojk- och flickböcker. Studiens syfte är att 

“klarlägga hur äldre och nyare uppfattningar om könsnormer uttrycks i B. Whalströms 

ungdomsböcker” (Andrae 2001, s 18). Andrae har gjort textanalys av förlagets 

ungdomsböcker som utgivits mellan 1914-1944. Böckerna är uppdelade efter gröna och röda 

ryggar. Gröna bokryggar är för pojkar, respektive röda för flickor (Andrae 2001, s 19). 

Andrae konstaterar i sin studie att det finns återkommande mönster och teman i böckerna, 
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även idealbilder för hur kvinnor och flickor respektive män och pojkar bör vara. En slutsats 

som dras är att även om flickor och pojkar konfronteras med olika normer i ungdomsböckerna 

och att deras väg från ungdom till vuxen ser olika ut är de sprungna ur samma bild: den 

borgerliga familjen (Andrae 2001, s 243). Andraes resultat kommer att sättas i relation till 

mitt resultat för att se på hur eventuella skillnader och likheter ur ett genusperspektiv har sett 

ut historiskt och hur det kan se ut idag. 

 

Genusstudier av böcker har ju inte bara gjorts i Sverige, utan jag kommer även att använda 

mig av kanadensisk forskning att relatera mina resultat till för att få en internationell utblick 

och jämförelse. Pedagogerna Nancy Taber & Vera Woloshyn undersöker genus i kanadensisk 

prisbelönad barnlitteratur och har fått artikeln  Issues of Exceptionality, Gender, and Power: 

Exploring Canadian Children’s Award-Winning Literature (2011) publicerad. Syftet är att 

synliggöra genusrepresentationer i barnlitteratur. De har använt sig av feministisk 

diskursanalys och har studerat fem böcker som blivit prisbelönade mellan 2005-2009. Taber 

& Woloshyn menar att det är av stor vikt att lärare hjälper elever att bli medvetna om 

genusdiskurser och att dekonstruera hegemoniska ideal. Om dessa kritiska diskussioner inte 

äger rum kommer det att leda till att flickor fortsättningsvis kommer att vara marginaliserade i 

barnlitteratur, men även i samhället (Taber & Woloshyn 2011). Jag kommer att studera mitt 

resultat i ljuset av Taber & Woloshyns resultat. 

 

Demograferna Carole Brugeilles och Isabelle Cromer samt sociologen Sylvie Cromer (2002) 

har studerat hur kvinnor och män framställs i illustrerade barnböcker från Frankrike. 

Böckerna som ingick i studien är från år 1994 och är skrivna för barn i åldrarna 0-9 år (s 240). 

En hypotes som fungerade som utgångspunkt för studien var att det finns en ojämställd 

framställning av kvinnor och män vilket bidrar till att ojämställdhet upprätthålls i samhället 

(ibid. s 241). Brugeilles, Cromer & Cromer hävdar att de manliga karaktärerna oftare spelar 

mer betydelsefulla roller än de kvinnliga karaktärerna. Gemensamt för både kvinnliga och 

manliga karaktärer är den könsstereotypiska skildringen som görs. En slutsats som dras är att 

barnböckerna följer den maskulina normen och den vuxna generationen vilket leder till 

sexuell hierarki och en uppdelning mellan könen (ibid. s 264). Brugeilles, Cromer & Cromers 

artikel kommer att användas för att göra en jämförelse över genusframställning i barnlitteratur 

över tid för att se på eventuella likheter och skillnader. 
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2.1 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen är från Sverige, Frankrike och Kanada. Forskningen avser barn- och 

ungdomslitteratur från 1914-2009 och har studerats ur ett genusteoretiskt perspektiv. Jag 

kommer att relatera mitt resultat till tidigare forskning gjord på fältet. Flera av forskningarna 

har studerat litteratur över tid. Jag har valt att inte ta in tidsperspektivet och göra en jämförelse 

över tid på grund av att jag har behövt göra en avgränsning för att arbetet inte ska bli för stort. 

Istället för att jag ska göra en egen undersökning på även äldre litteratur så har jag valt att 

använda mig av tidigare gjorda studier. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilka teoretiska utgångspunkter jag utgår ifrån och 

dessa kommer att fungera som analytiska verktyg i kapitel 5 “Resultat och analys”. Jag har 

valt att utgå ifrån följande teoretiska utgångspunkter: performativt genus och begreppet 

”pojkflicka”, könens isärhållande och manlig överordning samt könsstereotyper. 

3.1 Performativt genus 
Genusvetaren Judith Butler har myntat begreppet performativt genus. Mycket förenklat menat 

innebär det att direkt efter att vi fått etiketten flicka eller pojke lär vi oss att agera vårt kön. 

“Vi lär oss samhällets regler som definierar vad det innebär att vara kvinna respektive man - 

och imiterar sedan detta handlingsmönster” (Fagerström & Nilson 2014, s 16). Vi förväntas 

att följa föreskrivna normer för hur män och kvinnor ska vara och agera. Något som Butler 

kallar för performativa yttranden är när en vigselförrättare säger: “Härmed förklarar jag er 

man och hustru”. Detta förvandlar mannen och kvinnan till man och hustru (ibid. s 17). 

Performativt genus kan beskrivas som personers beteenden enligt föreskrivna normer vilken 

kallas för genusmanuskript (gender script). Ett exempel på detta är att en kvinna kan bete sig 

som en man, det vill säga att hon följer det maskulina manuskriptet. Således är det fullt 

möjligt att sätta in en kvinnlig huvudkaraktär i en äventyrsberättelse vilket är att göra ett 

könsbyte och som av kritiker kallas “a hero in drag” (Nikolajeva 2004, s 133). Starka och 

maskulina kvinnor som vinner över drakar och manliga fienden skildras i en del moderna 

fantasyromaner. Kvinnorna spelar en manlig roll men har fortfarande kvinnliga attribut såsom 

långt vackert hår, men det skapar ingen kvinnlig personlighet. Den kvinnliga huvudrollen 

hade lätt kunnat ersättas av en manlig utan att handlingen skulle behöva ändras, eftersom 

berättelsens handling är maskulin menar Nikolajeva (ibid).  
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Eilard beskriver performativt genus enligt följande: 

Inom litteraturvetenskapen har begreppet performativt  genus anammats för att i det här 

avseendet, dvs. i fråga om de ramar inom vilka det är möjligt och accepterat att kombinera 

kön, genus och sexualitet, kunna ange litterära personers normativa eller avvikande beteenden 

(Nikolajeva, 2004, s. 133). Så används det också i avhandlingen, i vid bemärkelse, där även 

ras/etnicitet och generation (m.m.) inkluderas. (Eilard 2008, s 62) 

3.1.1 Pojkflicka 

Litteraturvetarna Lena Kåreland & Agnetha Lindh-Munther skriver att enligt flera forskare 

tenderar flickor att överskrida genusnormer i större utsträckning än pojkar. Begreppet 

“pojkflicka” syftar till att beskriva en flicka som agerar i enlighet med maskulint genus och 

det anses som något positivt. Däremot finns det inget motsvarande begrepp “flickpojke”, utan 

“en alltför feminiserad pojke betraktas vanligen som något negativt” (Kåreland & Lindh-

Munther 2010, s 133). Kåreland & Lindh-Munther ger ett exempel på den holländska 

barnboksförfattaren  och illustratören Max Velthuijs som låter manliga karaktärer bryta den 

maskulina genusnormen i sina böcker. Böckerna handlar om en förmänskligad groda som 

saknar namn, men i och med att pronomenet “han” används vet läsaren att grodan är en 

manlig karaktär. Kåreland & Lindh-Munther beskriver en scen i boken Grodan hittar en vän 

där grodan visar “prov på ett mycket omvårdande beteende av traditionellt kvinnligt slag” 

(2010, s 133). Grodan promenerar i skogen och tänker på hur vacker världen är då han 

plötsligt får syn på en övergiven nalle. Han fylls av medkänsla och tar med nallen hem för att 

ta hand om den (ibid).  

 

Krönikören och reportern Frida Svensson problematiserar begreppet “pojkflicka” och ger 

exempel på en fotbollscup där två elvaåriga flickor anklagades av motståndarlagets ledare för 

att vara pojkar eftersom de hade kortklippta frisyrer. Svensson menar att begreppet borde 

skrotas och ställer frågan “för visst ska vi inte behöva legitimera flickors utseende, intresse 

eller talang genom att kalla dem för pojkar?” (Svensson 2014). I detta arbete kommer 

begreppet “pojkflicka” att användas för att problematisera begreppets betydelse. 

3.2 Könens isärhållande och manlig överordning  

Genus kan ses som ett system som bygger på isärhållning av könen och manlig överordning, 

det vill säga att mannen är norm. Genom att könen hålls isär skapas utrymme för att mannen 

ska kunna vara överordnad kvinnan. “Att vara man är att inte vara kvinna” (Hirdman 2010, s 

65) och detta kallar Hirdman för maskulinums första lag. Maskulinums andra lag är att 
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mannen är normbärare. Hirdman skriver vidare: “att göra genus är att göra skillnad, där 

skillnad inte finns. Konkret och abstrakt: att hålla isär” (ibid). Könen ska hållas isär och 

mannen är överordnad kvinnan. Kvinnor ligger då i underläge i den sociala ordningen 

gentemot män. Ju mer könen hålls isär desto mer kraftfull blir mannen som normbärare och 

det i sin tur gör att isärhållandet av könen har en stark reproducerande kraft (Hirdman 2010). 

Dessa två teoretiska utgångspunkter har jag valt att utgå ifrån i min undersökning för att se 

om jag kan se dessa tendenser i den barnlitteratur som jag kommer att studera. 

3.3 Könsstereotyper 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva resonerar om genusperspektiv i persongestaltning i 

barnlitteratur. Under 1960- och 1970-talen väcktes intresset för kön och genus i 

barnlitteraturen. De tidiga studierna fokuserade på könsroller, det vill säga skildringar av män 

och kvinnor samt pojkar och flickor. När män och kvinnor, pojkar och flickor beter sig så som 

de förväntas göra i enlighet med de förväntningar som finns på respektive kön kallas det för 

könsstereotyper. Dessa kvinnliga och manliga egenskaper bygger på motsatser och kan därför 

kategoriseras utifrån ett schema (se nedan). Schemat innebär inte att alla manliga och 

kvinnliga karaktärer följer schemat till punkt och pricka, men det fungerar som ett stöd för att 

se hur stereotypa personer skildras. Schema för stereotypiskt manliga och kvinnliga 

egenskaper: 

Män/pojkar: Kvinnor/flickor: 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 
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analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

(Nikolajeva 2004, s 129) 

 

Nikolajevas schema kommer att användas för att kartlägga karaktärernas egenskaper för att 

belysa hur kvinnligt respektive manligt genus konstrueras. I analysen kommer schemat att 

ligga till grund för att få en bild över vilka egenskaper som finns representerade. Nästa steg i 

analysen blir att ifrågasätta, vända och vrida på genusframskrivningarna och sedan kommer 

jag att titta på vad konsekvenserna blir av att detta. 

4 Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilket material som ligger till grund för min 

undersökning, hur urvalsprocessen har sett ut, tillvägagångssätt för att analysera materialet 

och en reflektion om studiens trovärdighet och generaliserbarhet. 

4.1 Metod för insamling av empiriskt material och urval av böcker 
Jag är intresserad av att ta reda på vilka böcker barn läser när de är mer lättillgängliga än vad 

de är i ett traditionellt bibliotek. Barn är oftast beroende av att en vuxen ska ta med dem till 

biblioteket för att låna böcker. Idag använder nästan alla barn Internet dagligen (Statens 

medieråd 2016). I och med digitaliseringen har barns tillgång till böcker förändrats. Bibblix är 

Stockholms stadsbiblioteks, Malmö stadsbibliotek och Katrineholms stadsbiblioteks nya 

digitala satsning. Det är en applikation där barn i åldrarna 6-12 kan låna e-böcker. I Bibblix 

finns hundratals böcker och för att begränsa urvalet väljer jag att böckerna ska passa för barn i 

åldrarna 6-9 år eftersom detta arbete skrivs inom ramen för Grundlärarutbildningen mot 

förskoleklass och årskurs 1-3. För att begränsa urvalet ytterligare väljer jag endast böcker ur 

kategorin “populära böcker”. Dessa böcker når ut till många barn och därför finner jag det 

mest relevant att studera just dessa. Vid tidpunkten för avgränsningen (2016-10-11) finns 10 

skönlitterära böcker i den valda kategorin för den valda åldersgruppen. För att texturvalet inte 

ska vara alltför omfattande väljer jag att endast inkludera böcker som är max 100 sidor långa. 
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Det medför att tre titlar stryks1 och därmed landar mitt urval i att jag kommer att analysera sju 

böcker av sex författare. Böckerna presenteras i alfabetisk ordning utifrån författarnas 

efternamn (se även bilaga 1). Följande böcker ingår i undersökningen: 

● Småkrypsjakten av Helena Bross (2017/2012)  

● Vi vinner! av Helena Bross (2017/2014)  

● Märta och Silverhästen av Erika Eklund Wilson (2017/2012) 

● Novas hemlighet av Lin Hallberg (2017/2015)  

● Megakillen och havets skräck av Martin Olczak (2017/2010)  

● Hjälp! Var är skatten? av Jo Salmson (2017/2014) 

● Zoomysteriet av Martin Widmark (2017/2008) 

4.2 Textanalys 
För att kunna besvara studiens frågeställningar har jag valt att använda mig av textanalys som 

metod. Statsvetaren Kristina Boréus (2015) resonerar om analyser av texter och menar: 

“Genom att analysera texter studerar vi alltså en viktig aspekt av det som bygger upp 

människors föreställningar om samhället, som påverkar relationer mellan grupper och som 

bidrar till att skapa och upprätthålla vissa identiteter.” (s 158). Hon menar vidare att detta inte 

kan göras genom att enbart läsa några få texter utan det krävs ett större antal för att det ska 

öka vår förståelse. Boréus fortsätter: “Vi kan också studera texter som uttryck för vissa 

rådande föreställningar och relationer i ett samhälle” (ibid). I textanalys ställs frågor till texten 

vilka kallas analysfrågor. Analysfrågorna formuleras olika beroende på vilken textgenre som 

ska analyseras och kan vara olika textnära. En fråga som Boréus menar är lämpad för de flesta 

studier är “Vad påstås?” och det som studeras här är således vad som uttryckligen står i 

texten. Vidare går det att fråga “Vad underförstås?” och här fokuseras det underförstådda eller 

förgivettagna. Boréus förklarar detta genom att använda en bonde som exempel. Att vissa 

människor arbetar med jordbruk är inte endast det som skapar innebörden av att vara bonde, 

utan även hur människor framställer bönder i tal och skrift påverkar vilka villkor de möter i 

samhället (ibid).  

 

Karaktärerna i böckerna kommer att studeras utifrån de teoretiska utgångspunkterna: 

performativt genus och begreppet “pojkflicka”, könens isärhållande och manlig överordning 

samt könsstereotyper.  

                                                             
1 Följande böcker föll utanför ramen för denna studie: Nilsson-Brännström, Moni (2017/1996) Tsatsiki och 

farsan, Oscarsson, Marie (2017/2013) Fråga chans igen, Salmson, Jo (2017/2013) Skuggan och draken. 
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4.4 Genomförande av undersökning 

I genomförandet av studien har jag utgått ifrån ett textanalysschema (se bilaga 2). Jag har läst 

igenom böckerna flera gånger och på olika sätt. I den allra första genomläsningen läste jag 

bara igenom respektive bok för att få en förståelse för böckernas handling. Därefter har jag 

utgått från analysschemat och studerat vilka karaktärer som finns och hur stor roll de har, 

vilken könstillhörighet karaktärerna har, vilka handlingar de utför och hur de agerar, hur de 

beskrivs och hur mycket talutrymme kvinnliga respektive manliga karaktärer har (se bilaga 3). 

Jag har även tittat på eventuella bilder och på böckernas omslag. 

4.5 Trovärdighet och generaliserbarhet 
Forskning måste vara trovärdig för att få genomslag och att det är särskilt viktigt för den 

kvalitativa forskningen. Kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer sig åt.  Enligt Ahrne och 

Svensson är den dominerande bilden av vetenskap hos media och allmänheten att 

”Experiment, vita rockar, laboratorier, siffror, tabeller, korrelationskoefficienter och 

signifikans verkar på något vis signalera trovärdighet i sig” (Ahrne & Svensson 2015, s 25). 

Den kvalitativa samhällsvetenskapliga forskningen behöver skapa tillförlitlighet på andra sätt 

än den naturvetenskapliga och kvantitativa forskningen. Ett kriterium för att öka 

trovärdigheten inom kvalitativ forskning transparens. Transparens innebär att det ska vara 

genomskinligt hur en undersökning har gått till. Genom att redogöra för forskningsprocessen, 

metodval och metodreflektion är det möjligt för läsaren att kritiskt granska texten. Det ökar 

trovärdigheten och kvaliteten genom att det öppnar upp för samtal och diskussion (ibid. s 

25f). För att min studie ska vara trovärdig är min intention att det ska finnas en transparens i 

texten, att det ska vara tydligt hur processen ser ut och hur jag reflekterar runt mina val. 

                     

Forsknings trovärdighet hör ihop med möjligheten till generaliserbarhet. Det innebär att 

resultaten ska kunna säga något om en större population eller en annan miljö än den som har 

undersökts. En kritik som en del riktat mot kvalitativ forskning är bristen på generaliserbarhet. 

Inom kvantitativ forskning ses generaliserbarheten som en sannolikhetskalkyl, vilket inte är 

möjligt inom den kvalitativa forskningen. I kvantitativ forskning ska man genom stickprov 

kunna bedöma generaliserbarhetens riktighet. Inom kvalitativ forskning måste därför 

eventuella generaliserbarhetsanspråk göras med stor försiktighet om resultaten ska överföras 

till andra områden och miljöer (Ahrne & Svensson 2015, s 26f). Studien som jag gör kan ses 

som ett bidrag till fältet och som en början till att undersöka det som barn konsumerar digitalt. 

Genom att fokusera på genus leder det samtidigt till att andra centrala aspekter inom 
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identitetsskapande inte får ta plats här såsom exempelvis generation och etnicitet (vilka till 

exempel studeras i Eilards [2008] avhandling). 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mitt resultat och analysera det utifrån tidigare 

nämnda teoretiska utgångspunkter och forskning. Nedan kommer jag kortfattat att presentera 

respektive boks handling för att sedan analysera karaktärerna utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. I analysen kommer jag att relatera till den tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkter som jag redogjort för i arbetets inledande delar.  

 

Böckerna som kommer att presenteras och analyseras är sju böcker för barn i åldrarna 6-9. De 

presenteras i alfabetisk ordning baserat på författarnas efternamn. Böckerna innehåller olika 

mycket text och bilder och de har alla analyserats utifrån samma textanalysschema. De är 

skrivna av sex olika författare, både manliga och kvinnliga. Först kommer varje bok att 

presenteras kort och därefter görs en kortare analys. När alla böcker har presenterats 

analyseras dem gemensamt utifrån likheter och skillnader. 

5.1 Småkrypsjakten 

5.1.1 Presentation av boken 

Småkrypsjakten av Helena Bross (Del 15 av 20 i serien om klass 1b) 

Maja och Lova är i skogen med sin klass. De letar efter kryp och sparar dem i en burk för att 

kunna visa för klasskompisarna sen. Maja och Lova tycker att krypen är fina, men när Maja 

känner att det kliar väldigt mycket i huvudet så tycker hon inte att det är särskilt roligt längre. 

Hon är rädd att det är myror som klättrat upp dit. Fröken undersöker Majas huvud och 

konstaterar att det inte alls är myror, men däremot så har Maja fått löss. Maja blir ledsen, hon 

som skulle leka med Oscar ikväll! 

5.1.2 Analys av kvinnliga och manliga karaktärer 

Maja och Lova tycker att småkrypen som de hittar är söta och fina (Bross 2017/2012, s 9, 17, 

19). När fröken upptäcker att huvudkaraktären Maja har fått löss så börjar Maja gråta (ibid s 

31). Här visar sig Maja sårbar, vilket enligt Nikolajevas (2004) schema klassas som en 

kvinnlig egenskap (s 129). När Majas mamma får höra om lössen så blir hon “förskräckt” 

(ibid s 45). Varför hon blir det får vi inte veta. 

 

Majas pappa är den som handlar lusmedlet, men det är båda föräldrarna som kammar och 
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smörjer in lusmedlet i Majas och kompisen Oscars hår och schamponerar. Detta kan ses som 

omsorgsfullt vilket enligt Nikolajevas schema definieras som en kvinnligt kodad egenskap. Å 

ena sidan kan det ses som att feminina värden premieras här genom att både en kvinnlig och 

en manlig karaktär är omhändertagande och omsorgsfulla, vilka ses som kvinnligt kodade 

egenskaper. Pappans beteende går att relatera till boken om den förmänskligade grodan av 

författaren Velthuij. Grodan, som vi vet är en manlig karaktär då pronomenet ”han” används, 

visar ”prov på ett mycket omvårdande beteende av traditionellt kvinnligt slag” (Kåreland & 

Lindh-Munther 2010, s 133). Å andra sidan kan vi även se det som att pappan genom dessa 

handlingar intar en aktiv position, vilket ju är en manligt kodad egenskap. Detta skulle kanske 

ha varit ännu mer framträdande om det inte vore för att även mamman smörjer in lusmedel 

och schamponerar barnens hår. Hon är först förskräckt över lössen, vilket som jag ju nämnde 

ovan, inte ges någon förklaring till varför. Plötsligt är hon aktiv i att få väck lössen och 

däremellan måste det ha hänt något i hennes huvud. Vad är det som gör att hon går från att 

vara rädd och passiv till att aktivt hjälpa till att göra lusbehandlingen? Kvinnor och män är 

indoktrinerade i vilka beteenden som förväntas av respektive kön och många agerar utifrån 

dessa föreställningar (Fagerström & Nilson 2014). En möjlighet skulle kunna vara att 

mamman tänker att det förväntas av henne som mamma och kvinna att hon ska vara 

omhändertagande och i det här fallet medför det att hon behöver smörja in lusmedel och 

schamponera barnens hår trots att hon är rädd. 

 

Vid ett tillfälle säger pappan: “Titta! Två fina, lusfria barn!” (Bross 2017/2012, s). Han är den 

enda manliga karaktären i den här undersökningen som säger att någon eller något är fin(t). 

5.2 Vi vinner! 

5.2.1 Presentation av boken 

Vi vinner! av Helena Bross (Del 13 av 15 i serien Solgatan 1) 

Axel och Omar går i samma klass. Idag är det dags för skoljoggen och Axel och Omar har 

bestämt att de ska springa tillsammans. De är övertygade om att de kommer att vinna när de 

springer om de äldre barnen som går i årskurs tre. Plötsligt snubblar Axel och gör sig illa. De 

bestämmer sig för att ta en liten paus, men det leder till att de virrar bort sig från 

springtävlingen och vid mållinjen väntar en orolig fröken. 

5.2.2 Analys av kvinnliga och manliga karaktärer 

Enligt Nikolajeva är barnböcker ofta “genusneutrala” på så vis att det går att byta kön på 

karaktärerna utan att det påverkar handlingsförloppet (2004, s 132). Detta ställer jag mig 
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frågande till då både Hirdman (2010) och Fagerström & Nilson (2014) menar att det finns 

olika förväntningar på flickor och kvinnor respektive pojkar och män. Det medför dels att 

karaktärerna i en berättelse förhåller sig till varandra beroende på vilket biologiskt kön de har 

och hur de gör genus, det vill säga det socialt konstruerade könet. Dels medför det hur läsaren 

uppfattar och förhåller sig till karaktärerna. Även fast inte en berättelses händelseförlopp 

förändras så förmedlar den ändå vilka egenskaper och värden som premieras. I Bross bok Vi 

vinner! springer Axel och Omar skoljoggen. De tror att de ska vinna, men plötsligt ramlar 

Axel. På bilden kan vi se att Axels mungipor pekar nedåt, men han gråter inte. I texten kan vi 

läsa att Axel har ont i knäna, varpå Omar föreslår att de ska vila lite (Bross 2017/2014, s 

31ff). Det tar lång tid för dem att komma i mål då de börjar plocka blåbär och hittar en hund 

som de leker med. När de tillslut närmar sig mål ser de fröken på avstånd och hon ser orolig 

ut. Varför gråter inte Axel när han gör sig illa? Att gråta är inte förenligt med stereotypiskt 

manliga egenskaper och eftersom Axel är en pojke kan det ur ett könsstereotypiskt perspektiv 

vara att han inte förväntas gråta och visa sig sårbar. Om Axel skulle bytas ut mot en kvinnlig 

karaktär och hon agerar precis som Axel - det vill säga att hon visar sig stark genom att inte 

gråta kan hon ses som en “stark flicka”. Berättelsen är densamma, men oavsett om det är en 

flicka eller pojke som spelar Axels roll premieras maskulina värden framför feminina. Kan vi 

verkligen kalla någon för “genusneutral” i och med att alla gör genus, oavsett om vi vill det 

eller ej? Vårt agerande kan både reproducera och utmana rådande könsnormer, men det 

viktiga är att vi är medvetna om detta, och som Taber & Woloshyn uppmanar till, behöver vi 

föra kritiska diskussioner om detta för att det ska ske en förändring (2011). 

5.3 Märta och Silverhästen 

5.3.1 Presentation av boken 

Märta och Silverhästen av Erika Eklund Wilson (Del 6 av 11 i serien Hästar!) 

Märta älskar hästar och tillbringar mycket tid i stallet tillsammans med sin bästa vän. På 

ridskolan finns en häst som Märta kallar för Silverhästen. Hon är inte en lektionshäst, utan ägs 

av en äldre hästtjej. Första gången Märta såg Silverhästen blev hon blixtförälskad och hon 

drömmer om att få klappa Silverhästen. En dag när Märta är på ridskolan så ser hon 

Silverhästen komma springandes från skogen utan någon ryttare på ryggen. Hon förstår att 

något måste ha hänt och bestämmer sig för att vara modig för Silverhästens skull. 

5.3.2 Analys av kvinnliga och manliga karaktärer 

Märta i Märta och Silverhästen: utdrag ur boken: “Jag är så rädd. Men för Silverhästens skull 

måste jag visa mig lugn. - Bra flickan, säger jag och försöker låta mörk och trygg på rösten. 
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Kom så går vi. Såååja!” (Eklund Wilson 2017/2012, s 26). Genom detta citat får vi dels höra 

Märtas inre monolog, dels hur hon agerar utåt. Inuti känner hon sig rädd, vilket utifrån 

Nikolajevas schema skulle kunna ses som “sårbar” (Nikolajeva 2004, s 129) som är en 

kvinnligt kodad egenskap. Samtidigt som hon utåt visar sig stark, aktiv och rationell, vilka är 

manligt kodade egenskaper (ibid) men även omtänksam och omsorgsfull vilka är kvinnligt 

kodade egenskaper (ibid). 

 

Märta uttrycker under hela berättelsens gång hur vacker hon tycker att Silverhästen är och det 

tycks få större utrymme än berättelsens konflikt och lösning. Nedan följer ett utdrag för att 

belysa detta: 

När jag kommer hem kan jag inte tänka på något annat än Silverhästen. Visst är Julia min 

favorithäst. Men Silverhästen är så annorlunda. Hon är så vild, så stor, så vacker. Hon är 

som en dröm. Hon skulle passa att vara en sagohäst med vingar. Hon skulle också kunna 

vara en enhörning med ett horn i pannan. Silverhästen är det vackraste jag sett, men jag är 

rädd för henne också. Hon är så stor och så vild (Eklund-Wilson 2016/2012). 

 

Märta uttrycker både förundran och rädsla för Silverhästen. Beskrivningen av hennes känslor 

påminner starkt om känslan av förälskelse, som om Märta var förälskad i Silverhästen. Det är 

intressant att Eklund-Wilson låter två berättelser ta plats i boken och att de löper parallellt. 

Dels får vi följa Märta och hennes vän i stallet och de händelser som sker där, dels får vi ta del 

av Märtas inre genom hennes kärlek till Silverhästen. På så vis skiljer sig Märta och 

Silverhästen (Eklund-Wilson 2017/2012) från de övriga böckerna i denna studie.  

 

Citaten “Paula verkar vara snällare än andra hästflickor” (Eklund-Wilson 2017/2012, s 56) 

och “Och tänk om det kommer någon arg hästmänniska och kör ut oss!” (ibid s 55) indikerar 

på att Märta och vännen upplever att personerna i stallet är arga. Märta och hennes vän tycks 

se de äldre hästflickorna som aggressiva, men deras föreställningar ändras då den äldre 

”hästflickan” Paula är vänlig och tacksam mot dem. 

 

Det förekommer inga manliga karaktärer i denna berättelse vilket också gör att denna bok 

skiljer sig från de andra i denna studie. Således är det en självklarhet att allt talutrymme i 

denna berättelse tas av kvinnliga karaktärer (se bilaga 3 tabell 3).  

 

I och med avsaknaden av manliga karaktärer i boken och det faktum att hela berättelsen 
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utspelar sig främst i och omkring stallet samt hemma hos Märta kan det ses som att 

stallet/ridskolan utgör en kvinnlig arena. Vilka signaler sänder det ut? Är ridning och hästar 

bara för kvinnor och flickor? Vad skulle hända om en man eller pojke äntrade ridskolan? Hur 

skulle det påverka maktordningen i stallet? Nu tycks hierarkin vara utifrån ålder, ju äldre 

desto mer makt, men hur skulle det vara om en manlig karaktär fick ta plats i stallet? 

 

Flickor och pojkars bokval styrs av vilket kön författaren tillhör. Både flickor och pojkar 

tenderar att välja böcker som är skrivna av någon av samma kön som en själv, men det är 

ännu vanligare bland pojkarna. Detta mönster syns i svenska såväl som internationella 

läsarundersökningar som gjorts och där har resultatet visat att läsarna föredrar böcker som är 

skrivna av någon av det egna könet (Andrae 2010, s 254). Det är inte endast författarens 

könstillhörighet som påverkar bokval, utan även huvudkaraktärens: “Särskilt pojkar föredrar 

berättelser där de kan identifiera sig med den manliga hjälten, medan flickor är mer öppna för 

att identifiera sig med huvudpersoner av båda könen” (Andrae 2010, s 254). Utifrån teorin om 

att flickor och pojkars bokval styrs av vilket kön författaren och huvudkaraktären tillhör, som 

Andrae (2010) resonerar om, ställer jag mig frågan hur pojkar ställer sig till denna bok? Hur 

lätt kan de identifiera sig med Märta eller någon annan karaktär? Hur kommer det sig att det 

överhuvudtaget finns studier som visar dessa indikationer? Upprätthåller dessa läsvanor den 

manliga överordningen och könens isärhållande och reproducerar traditionella könsmönster 

snarare än att utmana dem? 

5.4 Novas hemlighet 

5.4.1 Presentation av boken 

Novas hemlighet av Lin Hallberg (Del 1 av 1 i serien Den magiska djuraffären) 

Nova vill så gärna ha ett husdjur att ta hand om. Hon har sparat ihop alla pengar som hon har 

fått i en spargris. En dag bestämmer sig Nova att åka in till den magiska djuraffären i staden 

alldeles själv, utan att berätta något för sin mamma. Hon tycker att det är lite läskigt att åka 

buss ensam, men det blir ännu läskigare i djuraffären för tanten som jobbar där är mystisk. 

Nova blir ännu räddare när tanten plötsligt försvinner och det blir alldeles mörkt i djuraffären.  

5.4.2 Analys av kvinnliga och manliga karaktärer 

Huvudkaraktären Nova agerar både i enlighet med kvinnligt respektive manligt genus genom 

hela berättelsen. Nova är ensam och vill därför skaffa ett husdjur. Hon åker till djuraffären i 

stan ensam, vilket kan ses som antingen modigt eller dumdristigt. Modigt kategoriseras som 

en stereotypisk manlig egenskap (Nikolajeva 2004, s 129). På bussen på vägen hem frågar två 
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stora killar vad hon har i sin låda. På bilden ser hon rädd ut först men på nästa uppslag säger 

hon att det är en farlig orm varpå killarna blir rädda och springer bakåt i bussen (Hallberg 

2017/2015 s 45-48). Även denna handling kan ses som modig.  

 

Egenskaper som Nova besitter ses som stereotypiskt kvinnliga är omtänksamhet, 

omsorgsfullhet och sårbarhet (Nikolajeva 2004, s 129). Dessa kommer till uttryck då Nova 

snyftar i djuraffären när tanten som jobbar där plötsligt försvinner (Hallberg 2017/2015, s 24-

31). 

 

Performativt genus kan beskrivas som personers beteenden enligt föreskrivna normer vilken 

kallas för genusmanuskript (gender script). Ett exempel på detta är att en kvinna kan bete sig 

som en man, det vill säga att hon följer det maskulina manuskriptet. Således är det fullt 

möjligt att sätta in en kvinnlig huvudkaraktär i en äventyrsberättelse vilket är att göra ett 

könsbyte och som av kritiker kallas “a hero in drag” (Nikolajeva 2004, s 133). Nova skulle 

kunna bytas ut mot en manlig karaktär utan att det skulle påverka handlingen. 

 

Det är flest kvinnliga karaktärer i denna bok vilket är tydligt i tabellen över talutrymmet (se 

bilaga 3 tabell 4). I princip allt talutrymme upptas av kvinnliga karaktärer, förutom en replik 

som sägs av en manlig karaktär. Det finns ytterligare en manlig karaktär som är en bifigur, 

men han säger ingenting. 

5.5 Megakillen och havets skräck 

5.5.1 Presentation av boken 

Megakillen och havets skräck av Martin Olczak (Del 6 av 8 i serien Megakillen) 

Melker bor i Småtorp tillsammans med sin lillasyster Molly. De samlas i hamnen, liksom 

många andra invånare, för kaptenen Baxter har just lagt till sin båt i hamnen. Kaptenen 

berättar om sina spännande äventyr och just då försvinner diamanthandlarens juvelsamling. 

Människorna tror att kapten Baxter har en förbannelse över sig och sitt skepp och därför riktas 

misstankarna mot den värsta piraten av dem alla: Rödskägg. Molly förstår att det behövs en 

hjälte för att lösa mysteriet och uppmanar Melker att det är dags för hans hemliga alterego 

Megakillen att träda fram. Megakillen försöker lösa mysteriet och har Molly till sin hjälp. 

5.5.2 Analys av kvinnliga och manliga karaktärer 

En fiskmås stal kapten Baxters armband och släppte det i havet. Kaptenen tror att armbandet 

är borta för alltid, vilket inte Molly håller med om. Nedan följer ett utdrag ur Megakillen och 



23 

 

havets skräck: 

- Psst, viskar hon [Molly] och rycker i Melkers jacka. Nu behövs en superhjälte. Du måste 

hämta kapten Baxters armband. 

- Jo, svarar Melker. Men det ligger nere på botten, under allt vatten. Det är omöjligt att 

hitta det. 

- Ja, nu är det omöjligt, ler Molly och tittar på sin klocka. Men om några minuter blir det 

lätt som en plätt. 

Melker tittar beundrande på sin lillasyster. 

- Det har du rätt i, viskar han. Bra Molly! 

Han smyger genast iväg och gömmer sig bakom en gammal fiskebod. Där tar han av sig 

jackan och jeansen. Under de vanliga kläderna har han nämligen sin röda Megadräkt. 

Sen rusar han ut på lastkajen. 

- Titta, tjoar en pojke och pekar på Melker. Det är Megakillen! 

- Utmärkt, säger en tant förtjust. Han ska säkert göra ett hjältedåd av något slag. 

Men Melker gör inget hjältedåd. Istället sätter han sig bekvämt på bryggan. Där dinglar 

han med benen och njuter av den härliga vårsolen. 

- Megakillen, ropar en flicka. Du måste ju dyka ner i vattnet förstår du väl! 

- Nej usch, svarar Melker och doppar stortån i vattnet. Vattnet är alldeles för kallt idag. 

Jag sitter hellre här i solen. 

Alla tittar förbryllat på Melker. Superhjältar ska ju hjälpa folk. Inte sitta på bryggan och 

lata sig. 

- Men hörrudu, muttrar en dam. Ska du inte hämta kapten Baxters armband? 

- Jodå, svarar Melker artigt. Om ungefär tre minuter och femton sekunder. 

Alla tittar på sina klockor, och de undrar förstås vad som händer om tre minuter och 

femton sekunder. Då börjar plötsligt vattnet att försvinna runt bryggan. Vattenytan 

sjunker sakta, och snart finns inte en droppe kvar. Nu kan man se den torra sjöbotten. 

Och där, bland alla fina snäckskal, ligger kapten Baxters armband och glimmar i 

solskenet. 

- Självklart! Det är ju tidvatten så här dags, säger polismästare Hansson. Nu försvinner 

allt vatten runt bryggan. 

- Ja, och det är ju tur, skrattar Melker. Då är det mycket lättare att göra hjältedåd.  

Han plockar upp det fina armbandet. Sen går han bort till M/S Pamplona och räcker 

fram det till kapten Baxter.  

- Tack! Thank you! Gracias! utbrister kaptenen på engelska och spanska. 

Sen skakar han Melkers hand. 

- Jag har sett vilda pirater och fasansfulla hajar, berättar han. Jag har sett delfiner hoppa 

tvärs över mitt fartyg. Jag har nog sett det mesta här på jorden. Men ett hjältedåd som 
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detta har jag aldrig skådat. Tänka sig, en superhjälte här i Småtorp. Det trodde jag då 

aldrig. Tack så hjärtligt, Megakillen. 

- Äsch, det var väl inget, säger Melker glatt och vänder sig om för att gå. (Olczak 

2017/2010, s 26-32) 

 

Det kan ses som att Molly är hjärnan bakom allt, men Melker är den som står i 

rampljuset och tar åt sig äran. Han blir höjd till skyarna av kapten Baxter som har varit 

med om allt möjligt, men Megakillen Melker väljer att förminska Mollys briljanta idé 

genom att säga “Äsch, det var väl inget” (Olczak 2017/2010, s 32). På samma sätt är det 

Molly som listar ut berättelsens mysterium och gör upp en plan för att fånga tjuven, men 

det är Megakillen Melker som genomför det praktiskt. Han får således ta emot folkets 

jubel och applåder. Efter hjältedådet berömmer Melker Molly: “Vet du vad, Molly, 

säger Melker och tittar stolt på sin lillasyster. Det här var nog din smartaste plan 

någonsin” (Olczak 2017/2010, s 82). Detta citat indikerar att deras beteendemönster 

upprepar sig genom bokserien. Detta mönster synliggjorde Brugeilles, Cromer & 

Cromer även i sin artikel. I böckerna som analyserades visade det sig att det var 

vanligare att manliga karaktärer hade mer betydelsefulla roller än kvinnliga karaktärer 

(Brugeilles, Cromer & Cromer 2002). Mannen är norm och kvinnan är således 

underordnad mannen. Melker och Molly kan ses som ett exempel på detta. 

 

Taber & Woloshyn konstaterar i deras undersökning av kanadensisk prisbelönad barnlitteratur 

att manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs med könsstereotypiska karaktärsdrag och 

handlingar. Taber & Woloshyn menar att det är av stor vikt att lärare hjälper elever att bli 

medvetna om genusdiskurser och att dekonstruera hegemoniska ideal. Om dessa kritiska 

diskussioner inte äger rum kommer det att leda till att flickor fortsättningsvis kommer att vara 

marginaliserade i barnlitteratur, men även i samhället (Taber & Woloshyn 2011). För att 

minimera sannolikheten att Melker och Mollys könsnormerande beteende reproduceras krävs 

att läsaren kritiskt granskar och medvetet reflekterar över hur de agerar. 

 

Nästan hälften av allt talutrymme i boken upptas av manliga karaktärer (se bilaga 3 tabell 5). 

Detta kan till viss del förklaras av att huvudpersonen är en manlig karaktär, men också att 

kvinnliga karaktärer inte tillåts ta större plats eller utgöra viktiga biroller. Molly och kapten 

Baxter kan sägas ha de två större birollerna, men Mollys roll kan ses som viktigare då hon är 

Megakillens medhjälpare. Hon är dock den enda kvinnliga karaktären som tillåts ta större 
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plats, men tystas ändå ner av manliga karaktärer såsom Melker/Megakillen. 

5.6 Hjälp! Var är skatten? 

5.6.1 Presentation av boken 

Hjälp! Var är skatten? av Jo Salmson (Del 4 av 5 i serien Hjälp!) 

Klassen ska på skattjakt efter att ha fått lära sig om kartor. Fröken har gömt skatter som 

barnen ska hitta. Barnen blir indelade i grupper och i boken får vi följa en av gruppernas jakt. 

Gruppen ser att skatten ligger under en parkbänk, men det sitter två läskiga gubbar på bänken. 

Barnen blir lite rädda och fundersamma över hur de ska lyckas få tag på skatten. När de väl 

lyckas så kommer det fram att de inte alls hittat paketet som fröken hade gömt, utan de har 

kommit över någon annans. Plötsligt är de två läskiga gubbarna i skolan. 

5.6.2 Analys av kvinnliga och manliga karaktärer 

Nikolajeva gör skillnad på hur genus framställs i barn- respektive ungdomsböcker. 

“...könsidentitet är en väsentlig del av sökandet efter identitet i allmänhet under 

tonåren”(2004, s 132) och således är genusaspekter mycket mer framträdanden i böcker för 

äldre läsare än vad de är i barnböcker. Nikolajeva menar att många karaktärer i barnböcker 

kan ses som “genusneutrala” på så vis att könstillhörigheten inte spelar någon roll för 

händelseförloppet (ibid). Ett nästan “extremt” exempel på detta kan vi se i Salmsons 

(2017/2014)  bok Hjälp! Var är skatten? där huvudkaraktären är könsneutral i och med att 

hen aldrig nämns vid namn. Vidare berättas berättelsen i första person och varken text eller 

bild berättar om huvudpersonen är en pojke eller flicka.  

 

Eftersom huvudkaraktären i Hjälp! Var är skatten? (Salmson 2017/2014) är könsneutral så är 

därför denna karaktär extra intressant att analysera utifrån Butlers begrepp performativt 

genus. Eftersom det inte är utskrivet vilket kön karaktären tillhör, blir det ännu tydligare att 

hen gör genus. Karaktären har både attribut som kan beskrivas som manliga respektive 

kvinnliga. På bilderna kan vi se att karaktären har kort hår vilket ses som “manligt” ur ett 

könsstereotypiskt vis. Karaktären bär rosa kläder och denna färg brukar könsstereotypiskt sätt 

tillhöra flickor Eilards resultat visar att i de läseböcker som gavs ut under 1970-talet gör den 

“könsneutrala flickan” entré. Nu under 2010-talet kan vi läsa om en annan könsneutral 

karaktär i Salmsons (2016/14) serie som är en människa. Kan detta ses som en ”ny 

utveckling” inom barnlitteraturen? 

 

Textsamtalet ger en ytterligare dimension till huruvida könsnormer reproduceras eller 
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utmanas. Detta är även något som Taber & Woloshyn (2011) konstaterar då de menar att 

texter måste diskuteras i skolan. Lärarna behöver hjälpa sina elever att bli medvetna om 

genusdiskurser och att kritiskt diskutera normer och mönster. Om detta inte görs blir 

konsekvensen att flickor och kvinnor fortsatt kommer att vara marginaliserade i barnlitteratur 

och i samhället (ibid). Den könsneutrala huvudkaraktären kan fungera som utgångspunkt i 

diskussioner i textsamtal om hur flickor och pojkar framställs i barnlitteratur. I och med att 

läsaren inte vet om berättelsen handlar om en flicka eller pojke så kan diskussionen nå en 

annan dimension i hur genus konstrueras i boken. Det läsaren själv läser in och tolkar blir 

kanske ännu mer intressant i det här fallet än när det är utskrivet om det är en kvinnlig eller 

manlig karaktär. 

 

Majoriteten av replikerna sägs av kvinnliga karaktärer i jämförelse med manliga (se bilaga 2, 

tabell 6). En skillnad är dock att det är fler kvinnliga karaktärer som har repliker i jämförelse 

med de manliga karaktärerna. De manliga karaktärerna är färre men de har fler repliker per 

karaktär. Huvudkaraktären, som ju är könsneutral, har färre repliker än bikaraktären Samir. 

Fröken har flest repliker av de kvinnliga karaktärerna och hon har lika många repliker som 

huvudkaraktären. 

5.7 Zoomysteriet 

5.7.1 Presentation av boken 

Zoomysteriet av Martin Widmark (Del 12 av 25 i serien LasseMajas detektivbyrå) 

Lasse och Maja driver detektivbyrån “Lasse-Majas detektivbyrå” och de har fått ett nytt 

mysterium att lösa. Djuren i Vallebys zooaffär mår inte bra och ägaren Valdemar förstår inte 

varför. Mysteriet försvåras av att brevbäraren beklagar sig över att en hund skäller på natten 

och han påstår att den finns inne i zooaffären. Valdemar förstår ingenting, han har ju inga 

hundar i sin affär. Det finns fler personer i byn som har ett ont öga till affären och Lasse och 

Maja har tagit på sig uppdraget att lösa vem som ligger bakom att djuren mår dåligt. Till sin 

hjälp har de vännen Matilda och hennes apa. 

5.7.2 Analys av kvinnliga och manliga karaktärer 

Lasse och Maja är detektiver och löser mysterier tillsammans vilket kräver mod och list. 

Karaktärerna kan ses som jämställda på så vis att de besitter liknande egenskaper och handlar 

på ungefär samma sätt. De har egenskaper såsom modiga och aktiva vilket enligt Nikolajevas 

(2004) schema klassas som stereotypiskt manliga egenskaper (s 129), men de är även 

omsorgsfulla vilket ses som en kvinnligt kodad egenskap (ibid). Då Widmark har gjort 
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karaktärerna så pass lika till sättet skulle Maja kunna ses som en “pojkflicka”. “Pojkflicka” 

används för att beskriva flickor som agerar i enlighet med maskulint genus (Kåreland & 

Lindh-Munther 2010, s 133). Detta är något Maja gör och således kan hon ses som en 

“pojkflicka”. En fråga som jag ställer mig när jag funderar över detta är varför författaren har 

valt att göra karaktärerna lika till egenskaper och handling utifrån maskulina värden? Är det 

ett medvetet val eller är Widmark starkt färgad av hur samhället ser på hur flickor och pojkar 

ska bete sig? Det finns ingen riktig motsvarighet till “pojkflicka” då “flickpojke” inte är ett 

använt begrepp då det har negativa associationer. “En alltför femininiserad pojke betraktas 

vanligen som något negativt” (ibid). Enligt Hirdmans genusteori om könens isärhållande och 

manlig norm blir detta ett tydligt exempel på den manliga överordningen. Trots att Lasse och 

Maja på ett sätt kan ses som jämställda för att de liknar varandra, så är detta fortfarande 

utifrån mannen som norm. Det innebär att Lasse ändå är överordnad Maja. När någon då blir 

kallad för “pojkflicka” så kan det ses som ett exempel på hur stark den manliga överordningen 

är.  

 

Bikaraktären Valdemar, ägare av zoobutiken, visar prov på sårbarhet då han “tar fram en 

näsduk och torkar sig i ögonvrån” (Widmark 2017/2008, s 49). Enligt Nikolajevas schema är 

sårbarhet en kvinnlig egenskap och således agerar Valdemar här i enlighet med kvinnligt 

genus. Valdemar är inte den enda karaktären som visar sig ledsen i denna berättelse. Även 

bikaraktären Frida, som jobbar i zoobutiken, gråter. Till skillnad från Valdemars diskreta tårar 

så beskrivs det att Frida ”storgråter” (ibid 98). Vilka signaler sänder det här ut? Det kan ses 

som att det är okej för både män och kvinnor att visa sig sårbara, men det görs på olika sätt 

och på olika villkor. På något vis blir det som att det samhället konstruerat som “manligt” ska 

upprätthållas genom detta. Min tolkning är att Widmark försökt att vara medveten om hur han 

skriver fram de olika karaktärerna och försökt sig på att göra dem ganska jämställda (främst 

Lasse och Maja), men det sker ju fortfarande på olika villkor. Hur kommer det sig att det är 

just Frida som ska storgråta, medan Valdemar bara torkar sig i ögonvrån? Hur hade det varit 

om det var tvärtom? Eller varför hade inte både kunnat storgråta? Valdemar känner stark oro 

för djuren i sin zooaffär och Frida brister ut i gråt när hon inser att det är på grund av henne 

som djuren börjat må dåligt. Karaktärerna mår dåligt över samma situation men av olika 

anledningar. Mår Frida mer dåligt än Valdemar eftersom hon gråter mer? Eller beror det på 

samhällets normer vem som har rätten till tårar eller kan det rentav vara så att Frida gråter 

mycket för att hon förväntas göra det som kvinna?  
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I denna bok får både feminina och maskulina värden ta plats, men i och med att 

huvudkaraktärerna främst agerar i enlighet med maskulina värden så tar dessa störst plats. I 

ljuset av Taber & Woloshyns artikel bör detta diskuteras och vi bör ställa frågan ”Vilka 

konsekvenser får detta?”. Widmark tycks försöka göra Lasse och Maja till jämlikar, men detta 

sker på den maskulina arenan och vilka konsekvenser får detta för hur flickor och kvinnliga 

karaktärer åskådliggörs?  

 

I tabell 7 (se bilaga 3) ser vi att det skiljer drygt 30 repliker mellan manliga och kvinnliga 

karaktärer. Eftersom huvudkaraktärerna utgörs av bägge könen är det intressant att studera hur 

talutrymmet ser ut mellan dem. Enligt tabell 7.1 (se bilaga 3) ser vi att Lasse och Maja har 

ungefär lika många repliker vardera, men att Maja har några fler. Det förstärker bilden av dem 

som jämställda. Genomgående i berättelsen finns en turtagning mellan deras repliker. Nedan 

återfinns ett exempel på hur samstämda de är genom att de avslutar varandras meningar: 

- Så alla djuren äter av vitaminerna, säger Maja. Så om någon skulle vilja förgifta 

dem… 

- ...så skulle det enklaste sättet vara att blanda giftet i vitaminerna, säger Lasse. 

(Widmark 2017/2008 s 38) 

5.8 Likheter och skillnader mellan karaktärerna i böckerna 
En generell slutsats som jag kan dra utifrån den här undersökningen är att kvinnliga karaktärer 

gråter och uttrycker att olika ting är söta, vackra och fina. Manliga karaktärer är aktiva och 

modiga. Detta ser vi genom att flickor uttrycker att något är vackert eller sött eller fint t ex: 

krypen i Småkrypsjakten (Bross 2017/2012) Silverhästen i Märta och Silverhästen (Eklund-

Wilson 2017/2012). Flickor som gråter ser vi följande exempel på: Maja i Småkrypsjakten, 

Nova i Novas hemlighet, Maja (bikaraktär) i Märta och Silverhästen, Frida (bikaraktär, jobbar 

extra i zoobutiken) i Zoomysteriet ser ut att ha gråtit enligt Lasse, Maja och Miranda och 

sedan “storgråter” hon i konfliktens upplösning (s 97). Nova i Novas hemlighet uttrycker 

aldrig att något av djuren är söta/vackra/fina till skillnad från många andra flickor i böckerna. 

Istället beskrivs guldhamstern som mjuk, len och liten (Hallberg 2017/2015, s 38f). Den enda 

manliga karaktären som uttrycker att någon/något är fin(t) är när Maja och Oscar blivit lusfria 

då pappan kallar dem fina (Bross 2017/2012, s 55). Det kan jämföras med Bross andra bok i 

den här undersökningen: i Vi vinner! beskrivs Axels gympaskor som fina, men det är inget 

som han säger utan det är endast en beskrivning (Bross 2017/2014). Några bilder som Lasse i 

Zoomysteriet tar beskrivs som fina, men det är heller inget som någon säger (Widmark 
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2017/2008, s 58). Det är ingen tillfällighet att pojkar och flickor uppfostras in i olika 

beteendemönster: pojkar ska vara starka, aktiva och initiativrika medan motsatsen gäller för 

flickor. Detta kallas könsmaktsordning (Fagerström & Nilson 2014). I bakgrund mot detta är 

det således ingen tillfällighet att det finns sådana här skillnader mellan kvinnliga och manliga 

karaktärer. Dessa beteendemönster upprätthålls genom att författarna reproducerar dessa 

mönster genom sina texter. Mannen fortsätter att vara norm, kvinnan är underordnad mannen 

och könen ska hållas isär. Genom dessa skillnader fortsätter vi att göra skillnad på kvinnor 

och män och därmed återskapar vi och upprätthåller den rådande hierarkin mellan könen. 

 

Ytterligare ett mönster mellan böckernas kvinnliga karaktärer är flickor som tycker att något 

är läskigt eller är rädda: Maja och Lova för vissa djur i Småkrypsjakten, djuraffären i mörkret 

Novas hemlighet, Märta och Maja i Märta och Silverhästen för hästar och oro över ryttaren 

som fallit av sin häst. Enligt Nikolajevas (2004) schema ses denna sårbarhet som en 

stereotypisk kvinnlig egenskap (s 129). En annan likhet är förekomsten av oroliga kvinnor: 

mamman i Novas hemlighet, fröken i Vi vinner!, och mamman i Småkrypsjakten. Vilka 

signaler sänder det här ut? Det får mig att tänka på begreppet “hönsmamma” och i dessa 

böcker tycks vuxna kvinnors roll vara reducerad till att visa oro över barn. Dessa böcker 

återspeglar samhället och det är intressant att detta fenomen återfinns i ett flertal böcker. 

Flickorna som tycker att saker är läskiga eller är rädda för något, ligger det till grund för att 

sedan bli “den oroliga kvinnan”? Kan det vara så att dessa saker hänger ihop? Om så är fallet 

så skulle Nova, Märta och Maja ansluta sig till sällskapet oroliga kvinnor. Vad vill författarna 

säga med detta? Är detta något som är så starkt indoktrinerat i vårt samhälle att det ses som 

något naturligt och att detta är en del av kvinnors beteendemönster? Min undersökning tycks 

väcka fler frågor än svar, men jag ansluter mig till Taber och Woloshyn som menar att vi ska 

ifrågasätta det vi läser och vilka konsekvenser texter får. Detta ligger till grund för att vi ska 

kunna förändra samhällets normer och inte bara fortsätta att reproducera rådande könsnormer. 

 

Huvudkaraktären i Salmsons bok Hjälp! Var är skatten? (2017/2014) kan ses som ett nytt sätt 

att utmana rådande genusframställningar i och med att karaktären är könsneutral. Detta ställer 

dock krav på läsarens uppmärksamhet, medvetenhet och reflektionsförmåga. Beroende på om 

läsaren uppmärksammar att författaren inte tillskrivit karaktären något kön eller ej påverkar 

det huruvida könsnormer reproduceras eller utmanas. Om läsaren själv tillskriver karaktären 

könstillhörighet så kommer detta att påverka genusframställningen. Om boken används i 

undervisning kan lärare uppmana eleverna att diskutera boken och karaktären och hur dem ser 
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på hen. På så vis kan eleverna öva på sin medvetenhet om genusframställning och 

könsnormer.     

 

Även fast Molly endast är en bikaraktär i Megakillen och havets skräck (Olczak 2017/2010) 

är det intressant att jämföra henne och huvudkaraktären Melker med Zoomysteriets (Widmark 

2017/2008) huvudkaraktärer Lasse och Maja. Lasse och Maja kan ses som mer jämställda än 

vad Melker och Molly är. Frågan är om det kan påverkas av att både Lasse och Maja är 

huvudkaraktärer, medan Melker är huvudkaraktär och Molly är bikaraktär? 

 

I de läseböcker som kom under 1960-talet görs tydliga uppdelningar mellan män och kvinnor 

genom en patriarkal genusordning. Mannen försörjde ensam familjen medan husmodern 

uppfostrade lydiga barn. “Gränserna och hierarkierna är tydliga, mellan könen och deras 

respektive ansvarsområden, mellan vuxna och barn såväl som mellan nationerna” (Eilard 

2008, s 415).  I läseböckerna som gavs ut under 1970-talet syns nya diskurser, främst den nya 

jämställdhetsdiskursen och med den kommer “mjukismannen” och en könsneutral flicka. 

Flickor och kvinnor ses som mer självständiga och handlingskraftiga samtidigt förlöjligas 

“den nye mannen” till viss del. Maskuliniteten stärker flickorna och kvinnorna på ett sätt, men 

samtidigt sker det motsatta för feminina värden och för männen som börjar äntra de domäner 

som tidigare endast var för kvinnorna. Under 1980-talet framträder arbetarklassperspektivet i 

läseböckerna. Samhälls- och könshierarkierna reproducerar en kunskapshierarki och på så vis 

individualiseras läseböckerna. Akademikerpojken har den svåraste boken att läsa, medan den 

lättaste boken är för arbetarpojken respektive arbetarflickan. Könskonstruktionera som 

förekommer är av särartsdiskurs och medför heteroromantiska diskurser där parrelationer blir 

idealet. I 1990-talets läseböcker ekar fortfarande heteronormativiteten. Flickor och kvinnor är 

starka individualister men om det “går för långt” kuvas de. Pojkar och män framställs som 

svagare och mer beroende. I de läseböcker som gavs ut i början av 2000-talet framträder 

heteronormativitetsidealet mycket starkt. Eilard skriver att i dessa böcker råder en 

jämlikhetsdiskurs som premierar “en mjuk feminin men samtidigt pojkig maskulinitet” (2008, 

s 419). Resultatet i denna studie visar detta till viss del, men det är främst maskulina värden 

som premieras men pappan i Småkrypsjakten (Bross 2017/) och djuraffärsägaren Valdemar i 

Zoomysteriet (Widmark 2017/2008) gör feminint genus genom att vara omsorgsfulla och 

sårbara. I en del av böckerna premieras främst maskulina värden genom huvudkaraktärernas 

handlingar, medan det i Märta och Silverhästen (Wilson-Eklund 2017/) och Novas hemlighet 

(Hallberg 2017/2015) premieras både feminina och maskulina värden. 
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”Läsebokstexterna ses som symboliska (re)konstruktioner av sina samtiders rådande normer, 

värderingar och ideal, och därmed som implicita förmedlare av dessa samhällsideal” (Eilard 

2008, s 80). Eilard menar att språket har fler funktioner än att redogöra för fakta om 

verkligheten, samtidigt som det även utformar vår verklighet. Eilard menar på att de 

läseböcker som han har undersökt kan ses som ”ett resultat av sådana processer, i form av 

’konserverade’ diskurser eller diskursiva konstruktioner, vilka sannolikt, förpackade i ett visst 

(läseboks)format, framstår som verkligare än den verklighet de representerar.” Således kan de 

böcker som analyseras i denna studie ses som en skildring av hur vi genom språket 

konstruerar kvinnligt respektive manligt kön/genus. 

 

En övergripande slutsats som jag kan dra utifrån mina resultat relaterade till Andraes, Eilards, 

Taber & Woloshyn samt Brugeilles, Cromer & Cromers studier är att det tycks finnas 

tydligare skillnader mellan flickor/kvinnors och pojkar/mäns beteende, eller hur de förväntas 

bete sig, i äldre böcker och att detta tycks vara tydligare i ungdomsböcker än i barnböcker.  

6 Slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag att göra en slutdiskussion av studiens resultat och redogöra för de 

slutsatser jag dragit genom arbetet. Vidare ämnar jag diskutera studiens relevans och ge 

förslag på vidare forskning. 

 

Målet för min undersökning preciserades i syftesformuleringen: Syftet är att ur ett 

genusteoretiskt perspektiv undersöka karaktärer i ett antal skönlitterära böcker för barn. Jag 

vill dels studera hur kvinnligt respektive manligt genus konstrueras, dels studera huruvida 

könsnormer reproduceras och/eller utmanas. Undersökningen har haft följande 

frågeställningar som utgångspunkt: 

● Hur beskrivs kvinnliga respektive manliga karaktärer i böckerna? 

● Vilka handlingar utför kvinnliga respektive manliga karaktärer? 

● Vilka ord används för att skriva fram vad kvinnliga respektive manliga karaktärer gör? 

Jag kommer att besvara varje frågeställning för sig och därefter kommer jag att diskutera dem 

gemensamt eftersom de hör ihop för att kunna besvara syftet. 

6.1 Hur beskrivs kvinnliga respektive manliga karaktärer i böckerna? 

Karaktärerna har oftast tillskrivits egenskaper som överensstämmer med egenskaper som ses 
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som könsstereotypiska. Kvinnliga karaktärer tillskrivs även med stereotypiskt manliga 

egenskaper oftare än vad manliga karaktärer tillskrivs stereotypiskt kvinnliga karaktärer. 

Således upprätthålls tendensen att det skulle vara mer tillåtande för kvinnor att agera mer 

könsnormsöverskridande i jämförelse med män. Det innebär även att det fortsatt är manliga 

värden som premieras snarare än feminina eftersom det är de stereotypiskt manliga 

egenskaperna som föredras. 

6.2 Vilka handlingar utför kvinnliga respektive manliga karaktärer? 

I likhet med vilka egenskaper som tillskrivs kvinnliga respektive manliga karaktärer är det 

främst aktiva och modiga handlingar som skrivs fram. Det är ju inte förvånande med tanke på 

att detta hör ihop med den tidigare frågeställningen och handlingarna utgår ifrån karaktärernas 

egenskaper. En likhet mellan samtliga böcker är att aktiva roller premieras och gärna att dessa 

kräver mod och list. Detta gäller oavsett om det är kvinnliga eller manliga karaktärer, men det 

gör också att inget utrymme lämnas för alternativa berättelser och där andra typer av 

handlingar premieras. Genom att studera karaktärernas performativa genus blir det ganska 

ensidigt. Att göra saker av omtanke, vilket är starkt sammankopplat med egenskaperna 

omsorgsfull och omhändertagande, tar också stor plats men det hör hela tiden ihop med att 

vara aktiv framför passiv.  

6.3 Hur förhåller sig och agerar karaktärerna gentemot karaktärer av 

motsatt kön? 

Manlig överordning och könens isärhållande samt reproducerande av könsnormer syntes i 

samtliga böcker, men olika mycket och till viss del på olika sätt. I vissa böcker var det mer 

framträdande som t ex i Megakillen och havets skräck (Olzcak 2017/2010) än i exempelvis 

Märta och Silverhästen (Eklund Wilson 2017/2012). Kvinnliga och manliga karaktärer agerar 

antingen i motsats mot varandra eller så agerar bägge könen i enlighet med stereotypiskt 

manligt kodade egenskaper och på så vis premieras maskulina värden före feminina. Mannen 

ses som norm och därför även som överordnad i samtliga böcker förutom i Märta och 

Silverhästen (Eklund Wilson 2017/2012) i och med avsaknaden av manliga karaktärer genom 

hela berättelsen. 

6.4 Diskussion 

Den här undersökningen kan ses som en indikation och inblick i hur genusframställningar har 

förändrats i barnlitteratur, åtminstone i den svenska. I början av processen i att genomföra 

detta självständiga arbete trodde jag att jag skulle se ännu större skillnader mellan hur 
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kvinnligt respektive manligt genus konstrueras än vad jag faktiskt gjorde. Nikolajeva 

resonerar om detta i sin bok Barnbokens byggklossar (2004) och hon konstaterar att det finns 

mer framträdande skillnader mellan könen i ungdomsböcker i jämförelse med barnböcker (s 

132). 

 

Djur förekommer i samtliga böcker och läsaren får i vissa fall veta om det är en hane 

respektive hona. I och med att Nikolajeva menar att djuren ofta representerar människor 

skulle även djuren kunna undersökas utifrån ett genusperspektiv och detta hade kunnat tillföra 

information till resultatet. Jag valde att inte undersöka vilka konstruktioner av kön och genus 

bland djuren eftersom jag behövde avgränsa arbetet för att det inte skulle bli för stort. I och 

med denna avgränsning kan resultatet ha kommit att ha påverkats. Något annat som kan ha 

påverkat resultatet är genom vilka perspektiv som materialet undersökts utifrån. En intressant 

aspekt som jag uppmärksammade i bearbetningen av materialet är hur relationen och makten 

ser ut mellan barn och vuxna, vilket inte rymdes att undersöka inom ramen för denna studie. 

 

Sammanfattningsvis har min undersökning gått ut på att ur ett genusteoretiskt perspektiv 

undersöka karaktärer i ett antal skönlitterära böcker för barn. Jag har dels studerat hur 

kvinnligt respektive manligt genus konstrueras, dels studerat huruvida könsnormer 

reproduceras och/eller utmanas. Det har jag gjort utifrån tidigare nämnda frågeställningar och 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna performativt genus och begreppet “pojkflicka”, manlig 

överordning och könens isärhållande samt könsstereotyper. Jag har kommit fram till att 

karaktärerna oftast har tillskrivits egenskaper som överensstämmer med egenskaper som ses 

som könsstereotypiska. Kvinnliga karaktärer har oftare ett gränsöverskridande beteende än 

manliga karaktärer och att maskulina värden premieras högre än feminina. Det stärker 

teorierna om den manliga överordningen och isärhållandet av könen. För att könsnormer inte 

bara ska reproduceras i litteratur krävs det att vi granskar och diskuterar det lästa. 

6.5 Förslag på vidare forskning 
Det vore intressant att undersöka böcker ur kategorin “populära böcker” i applikationen 

Bibblix genom fler perspektiv utöver genus, såsom vithetsnormen och maktperspektiv mellan 

barn och vuxna.  
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(red) (2015) Handbok i kvalitativa metoder. Liber: Stockholm  

 

Brugeilles, Carole, Cromer, Isabelle & Cromer, Sylvie (2002) Male and Female Characters 

in Illustrated Children's Books or How Children's Literature Contributes to the Construction 

of Gender. Institut National d'Etudes Démographiques. Population (English Edition, 2002-), 

Vol. 57, No. 2 (Mar. - Apr., 2002), pp. 237-267 

 

Eilard, Angerd (2008) Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i 
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Sammanställning av författarnas och huvudkaraktärernas könstillhörigheter i böckerna 

Boktitel Könstillhörighet 

författare 

Könstillhörighet 

huvudkaraktär(er) 

Småkrypsjakten kvinna kvinnlig 

Vi vinner! kvinna manlig + manlig 

Märta och Silverhästen kvinna kvinnlig 

Novas hemlighet kvinna kvinnlig 

Megakillen och havets 

skräck 

man manlig 

Hjälp! Var är skatten? kvinna könsneutral 

Zoomysteriet man manlig + kvinnlig 

Totalt: 4* kvinnor + 2 män 4 kvinnliga + 4 manliga + 1 

könsneutral 

 

*Småkrypsjakten och Vi vinner! är båda skrivna av Helena Bross och därför är det totala 

antalet kvinnliga författare fyra och inte fem, vilket ej framgår i tabellen. 
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Bilaga 2 

Textanalys av barn- och bilderböcker ur ett genusperspektiv 

  Skapad av Eva Martvall och Annica Tärnholm med inspiration från Modig och stark och 

Genuspraktika för lärare. 

      

Analys av böckerna:     

1. Hur ser omslaget ut? Bilder, färg? 

2. Vem är huvudperson/personer – Kön, ålder? 

3. Vilka kringpersoner finns? (ex. familjemedlemmar, kompisar) Kön? Ålder? 

4. Vilka bifigurer finns? (ex. lärare, läkare osv.) Kön? Ålder? 

5. Vilka handlingar utför dessa personer? 

6. Relationer mellan personer? 

7. Bilder? Vem finns på bilden/bilderna? Vad händer? Vem gör vad? 

8. Vilka värderingar uttrycks? Förstärks traditionella könsroller? 

9. Vem är aktiv/passiv?   

10. Hur framställs dessa personer? Uttrycks stereotypa könsfördomar? Vilka? 

   

       

     

Att tänka på (vem är...): 

      

● Aktiv/stillasittande 

● Förgrund/bakgrund Självständiga/behövande 

● Omsorgsgivande, vårdande/Omsorgstagande Snälla/elaka, busiga 

● Bestämmande/medföljare 

● Lydiga/olydiga 

      

Förekomst av: 

      

● ”manliga” aktiviteter – vem utför dessa? 

● ”kvinnliga” aktiviteter – vem utför dessa? 

● Deltar alla i samma aktiviteter? Är det på samma villkor? Uppdelat/inte uppdelat efter 

kön?  
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Bilaga 3 

Tabeller över talutrymmet i böckerna 

Tabell 1 talutrymme Småkrypsjakten 

 Kvinnlig karaktär Manlig karaktär 

Antal repliker: 33 15 

 

 

Tabell 2 talutrymme Vi vinner! 

 Kvinnlig karaktär Manlig karaktär 

Antal repliker: 5 13 

 

Tabell 3 talutrymme Märta och Silverhästen 

 Kvinnlig karaktär Manlig karaktär 

Antal repliker: 16 0 

 

Tabell 4 talutrymme Novas hemlighet 

 Kvinnlig karaktär Manlig karaktär 

Antal repliker: 33 1 

 

Tabell 5 talutrymme Megakillen och havets skräck 

 Kvinnlig karaktär Manlig karaktär 

Antal repliker: 61 105 

 

Tabell 6 talutrymme Hjälp! Var är skatten? 

 Kvinnlig karaktär Manlig karaktär Könsneutral karaktär 
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Antal repliker: 23 15 8 

 

Tabell 7 talutrymme Zoomysteriet 

 Kvinnlig karaktär Manlig karaktär 

Antal repliker: 85 117 

 

Tabell 7.1 talutrymme Zoomysteriet, fördelning av repliker mellan Lasse och Maja 

 Maja Lasse 

Antal repliker: 44 40 

 

 

 


