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Abstract 

Abstract- Watch out for daddy beard cream bun!- A analyses work of gender roles in the 

educational tv-program Selmas semla.  

By: Evelina Lindqvist spring term of 2013, Teacher Education, University College Södertörn 

Supervisor: Michael Forsman 

 

The Swedish curriculum states that the school has a responsibility for counteracting 

traditional gender patterns. In this essay I perform a media analyzes of a program series 

made by the Swedish Public channel Swedish Educational Broadcasting Company 

(Utbildningsradion) which aims to teach 6-9 old children about the Swedish language with 

respect to how gender and gender roles are shown in the program series. The name of the 

program is Selmas semla (“semla” in English: bread roll, cream bun). Scenes from the 

program that showed gender relations were analyzed. The results showed a mix of 

traditional and gender progressive presentations. It was concluded that the program Selmas 

semla lives up to the Swedish curriculum goal that the Swedish school should have a 

responsibility to work to counteract traditional gender patterns. From my analysis I 

conclude that Selma semla is a show that bends traditional gender roles, for example, the 

lead role is a girl. But in many cases the show still uses traditional gender roles. The 

program provides many opportunities to talk about gender roles and gender expectations 

with children.  
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1. Inledning  

När jag som blivande lärare var ute på verksamhetsförlagutbildning (Vfu) märkte jag att 

förskolan gjorde större plats för genusvetenskap än grundskolan. Eftersom media i dagens 

samhälle har en stor inverkan på barn är det relevant att analysera tv-program som är 

pedagogiska och kan användas i klassrummet ur ett genusperspektiv. Utbildningsradions 

program Selmas semla är ett program i ämnet svenska och jag kommer i denna uppsats att 

analysera detta program ur ett genusperspektiv.  Eftersom Utbildningsradion program är 

avsett att användas i undervisningssyfte vill jag se hur könsrepresentationen är inom ett dessa 

program. Programmet riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs 3. Serien handlar om 

en flicka som heter Selma. Hon kan läsa semlors tankar och hon ska hjälpa semlorna att lära 

sig människans språk. I varje avsnitt får Selma ett språkligt uppdrag som hon ska lära semlan.  

Jag kommer att undersöka hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män representeras, vilka som 

är över- och underordnade, samt hur flickor/kvinnor respektive pojkar/män konstruerar kön 

genom språket. Denna uppsats kan vara intressant för skolan och för lärare som vill använda 

sig av mera jämställda program i sin undervisning. I grundskolans läroplan (Lgr 11) står det 

bland annat att ingen ska bli diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller 

sexuell läggning. Det står även att skolan ska främja mäns och kvinnors rätt till lika 

möjligheter. Vidare står det i läroplanen att skolan har ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster. Detta bland annat för att eleverna i skolan ska ha rätt att pröva och utveckla sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. I riktlinjen för de som arbetar på skolan står det även 

att elevernas yrkesval inte ska begränsas av köns- social eller kulturell bakgrund (Lgr 11).  

 

2. Bakgrund 

2.1 Utbildningsradion 

Utbildningsradion är ett icke vinstdrivande företag. Inom public service i Sverige ingår 

Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Skillnaden mellan 

Utbildningsradion och de andra medierna inom public service är att Utbildningsradions 

program kan användas i skolundervisningen. Utbildningsradion har 11 000 program som kan 

användas från förskola till högskola och skall lägga vikt på människor och grupper i samhället 

som andra medier inte riktar sig till i så hög grad som exempelvis funktionshindrade och 

människor med annan etniskt bakgrund än majoriteten av befolkningen. Utbildningsradion 

har program på många olika språk och även program som riktar sig till de som har svenska 
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som andra språk. Dessutom finns det också program på teckenspråk. Medarbetarna på 

Utbildningsradion verkar tänka på att människor faktiskt är olika med olika erfarenheter och 

kunskaper och programmen kan därför nå en bred publik. Utbildningsradion skriver på sin 

hemsida att alla program som görs utgår från skolans styrdokument (Utbildningsradion 2013). 

 

2.2 Utbildningsradions historia 

Utbildningsradion började på 1920-talet att sända språkkurser på radion och hade då namnet 

”Radiotjänst”.  Eftersom folkbildning och utbildning är väldigt viktigt inom public service så 

gjordes det på 1930–40-talet föreläsningar på radion. Dessa föreläsningar hade inspirerats av 

BBC som är ett brittiskt public service media. Första sändningen med namnet 

Utbildningsradion skedde 1978. År 1992 delades public service medierna till var sitt eget 

sändningstillstånd. År 2004 kom sedan kunskapskanalen där Utbildningsradion också sänder 

tv-program. UR sänder tv-program i SVT, kunskapskanalen och även lite i barnkanalen. 

Vidare sänder de även radioprogram i Sveriges Radio (Utbildningsradion 2013). 

I boken Barnens Röster (Rydin 2000) ställer Rydin sig frågan hur flickor och pojkar 

representeras i barnprogrammen och om deras sätt att förmedlas i barnprogram kan ändra 

sättet vi ser på kön.  Till en början var barnkulturen borgerlig, till exempel gick Elsa Beskows 

böcker hem hos de borgerliga familjerna. Det dröjde till 1960- och 70-talen innan det kom 

barnböcker där huvudpersonen eller familjen tillhör en annan socialklass än den borgerliga 

klassen (Rydin 2000). Det första barnprogrammet var ett radioprogram som gick första 

gången 1925, vilket var den officiella starten för Radiotjänst. Barnprogrammet gick varje 

söndag och innehöll visor och sagor, med mera (Rydin 2000). 

Den tidens programchef för Radiotjänst Nils Holmberg berättade bland annat att de letade 

efter en ”sagotant” som skulle vara med i programmet. En sådan verkade det vara svårt att 

hitta (Rydin, 2000). Enligt Rydin (2000:28) kan detta berott på att man hade svårt att släppa in 

kvinnor i mediearbete. Den 4:e januari 1925 sändes det första barnprogrammet, där det dock 

deltog tre kvinnor i programmet, Alice Tegnér, Elsa Beskow och Lillemor Montelius. Under 

detta program kallade kvinnorna barnkulturen för ”den goda barndomen”. Detta var ett av 

tidens, och ett samhälleligt, tecken på synen på barnkultur (Rydin 2000:31). Med ”den goda 

barndomen” menar man de friska goda barnen med rosiga kinder och ljusa lockar. Barnen 

som är lyckliga. Under hösten 1925 fortsatte programmakarna att skissa på ett program för 

barn. Programmet skulle vara ungefär som ett program med en frågelåda. Programmet blev 



 

3 

Barnens brevlåda med Sven Jerring som programledare. Rydin menar att detta tyder på att 

Radiotjänst aldrig fick tag på en sagotant.  Barnens brevlåda hade nu blivit en fast 

programpunkt. Meningen med programmen var att barnen skulle kunna få tala till sina 

kamrater, det vill säga barn i andra delar av landet (Rydin 2000:29).  

Rydin (2000:47) tar upp historien om Pelle snusk som sedan blev Pelle snygg i ett senare 

barnprogram på radion. I denna sångsaga så berättas det att om hur viktigt det är med hygien.  

Som jag tidigare nämnt anses barnen på denna tid som goda och de ska lära sig hur man gör 

rätt. På 1940- och 1950-talen utvecklades ett annat sätt att se på barn. Nämligen ett 

utmanande sätt, mer anarkistiskt och normbrytande. När Astrid Lindgrens bok Pippi 

Långstrump som utgavs 1945 bidrog detta till en frigörelse för flickan. Liknande författare vid 

denna tid var bland annat Lennart Hellsing och Tove Jansson. Man skrev inte längre om 

gulliga mammor som tog hand om sina barn. Senare, under 1960-talet, kom Kerstin Thorvall 

som också var trött på gulliga mammor och som tyckte att man kunde göra böcker om 

mammor som var lite trötta och kom hem från arbetet. Hon tyckte även att könsrollen för 

pojkar och flickor skulle förändras (Rydin 2000:71). 

Rita Liljeström och Kari Skønberg har gjort en feministisk kritik av barnlitteraturen.  Denna 

kritik förde Rita Liljeström fram när det gällde pekböcker.  I böckerna försökte man styra 

flickornas och pojkarnas uppmärksamhet till olika saker.  Flickornas uppmärksamhet riktas 

mot hemmet, tryggheten och de personliga relationerna. Pojkarnas uppmärksamhet riktas 

däremot på samhället, offentligheten och det äventyrliga (Rydin 2000:72). 

 

2.3  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

 

Som nämnts ovan är det enligt läroplanen skolans ansvar att ge elever möjlighet att kunna 

utveckla sina intressen utan könsstereotypiska mönster. Därför kan forskning som analyserar 

barnprogram ur ett genusperspektiv vara väsentlig för lärare och blivande lärare och kan bidra 

till att ge eleverna en mer jämställd undervisning. 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (lgr11:7) 

I läroplanens värdegrund står det alltså tydligt att all typ av diskriminering ska motverkas 

aktivt, var den än uppkommer eller vilket uttryck den tar. Vidare kan man i läroplanen läsa 

mer om könsförtryck och diskriminering samt elevers rätt till lika villkor och värde. 
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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. (Lgr11:8) 

 

I skolans värdegrund står det att skolan ska motverka de traditionella könsmönstren. 

Utbildningsradion skriver på sin hemsida att de följer grundskolans, samt alla de andra, 

läroplanerna. På grund av detta kan man anta att UR delar de grundläggande värderingar som 

presenteras i läroplanen. Om så är fallet, hur tar det sig då uttryck i det material som 

produceras av UR?  

 

2.4 Barns mediaanvändning  

Det har framkommit mycket kritik mot barns användande av medier under de senaste åren. 

Kan barn lära sig något av media? I Margareta Rönnbergs bok Nya medier samma gamla 

barnkultur skriver hon att barn i snitt sitter en timme framför tv:n om dagen och vad gäller 

datorer spelar 75% av 5-åringarna 5 timmar i veckan (Rönnberg 2006:10).  

Rönnberg skriver om en forskare vid namn Neil Postman, som är en av de som menar att 

barnen i samhället förlorar sin barndom på grund av medier. Postman kritiserar tv-mediet och 

menar att barnen inte längre får vara barn. Detta på grund av att tv:n inte döljer det som hör 

till de vuxnas värld, exempelvis våld, sorg, och sex (Rönnberg 2006:23). Postmans syn på 

barn är som den gamla goda synen, vilket även märks i hans mycket lästa bok Den förlorade 

barndomen (1984). Han menar även att barn ska vänta med att lära sig läsa och han kritiserar 

att barn tittar på tv. Rönnberg kritiserar Postman och menar att han inte förstår att barn 

upplever och förstår på ett annat sätt än vad en vuxen gör. Postman anser även att barnen ska 

lära sig de ”vuxna sakerna” när de är mogna och då i skolan när de lär sig läsa. Rönnberg 

anser att barndomen är en social konstruktion som är i ständig förändring. Den är något som 

också har sett olika ut under historiens gång.  
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3. Syfte och frågeställning  

Syftet med arbetet är att utifrån ett genusperspektiv analysera i vilken mån Utbildningsradions 

tv-program Selmas semla uppfyller läroplanens krav att motverka traditionella könsmönster (t 

ex Lgr11:8). Arbetet kommer genomföras med en medieanalys och fokus kommer ligga på 

hur flickor och pojkar representeras i programmen och vilka slutsatser man kan dra av detta. 

Analysen tar upp vilket utrymme personer av olika kön får, samt om de har ett 

könsstereotypiskt beteende eller könsstereotypiska aktivitetsintressen. De andra 

frågeställningarna, som nämns nedan, finns för att kunna få en tydligare bild av hur män och 

kvinnor representeras i programmen. Genom att analysera hur karaktärernas språk är, vem 

som har mest makt, och varför, ges en tydligare bild över hur könen presenteras och 

representeras.  

 Syftet är också att undersöka om UR följer läroplanens värdegrund, vilket de menar att de 

gör. Följande frågeställningar kommer att besvaras i arbetet, vilket på så vis klargör huruvida 

UR följer de regler om jämlikhet och diskriminering, som har fastställts i läroplanen. 

Hur representeras flickor respektive pojkar i programmen och vilka aktiviteter utför de?  

Är de könsstereotypiska i sitt beteende? Varför? Varför inte? 

Hur skiljer sig språkbruket, ordvalen och samtalsstilen mellan pojkar och flickor? 

Hur ser över- och underordningen ut mellan könen i serien?   

 

4. Teori och begreppsförklarning 

4.1 Genusvetenskap 

Ett känt citat inom genusvetenskapen är ”[m]an föds inte till kvinna man blir det” som 

Simone de Beauvoir skrev i boken Det andra könet (Beauvoir 1949, citerad i Ambjörnsson 

2006:138). 

Genusvetenskapen grundar sig i den feministiska rörelsen. Benämningen genus kom till 

Sverige i och med Yvonne Hirdmans bok Genus- om det stabilas föränderliga former (2007). 

Innan hette denna forskning kvinnoforskning men Hirdman ansåg att det var bättre att 

använda ordet genus, som från början endast användes inom lingvistiken och därmed var ett 

nytt ord i denna sortens forskning. I USA började ordet gender att användas mycket inom 
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kvinnoforskningen mellan 1970-1980.  Detta var den stora anledningen till att ordet genus 

kom att användas och så småningom byttes forskningsområdet kvinnoforskning ut till 

genusvetenskap. Andemeningen med denna forskning var att kunna se hur människor formas 

och formar begreppen man och kvinna (Hirdman 2007:5). Genus är ett latinskt ord som 

betyder kön, släkte, slag eller sort. Forskningen tog dels detta ord för att ha ett ord och 

begrepp på svenska, och dels för att genus var ett bra ord för att påvisa skillnaden mellan 

kvinnor och män samt kvinnans underordning och hur de båda könen skapar detta (Hirdman 

2007:6). Med underordning menas här att någon annan, männen, utövar makt över kvinnor. I 

Nationella sekretariatet för genusforsknings ordlista på nätet definieras makt enligt följande 

(Holm, 2013):  

Makt, inom samhällsvetenskapen avser antingen handling, det vill säga maktutövning, 

eller förmåga, det vill säga maktresurser. Makt utövas när en aktör A får en aktör B att 

handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. Grunden 

för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller 

bestraffa B. 

Exempel är vålds- och tvångsmedel, arbetskraft, rösträtt, kontroll över ekonomiska 

resurser som pengar och produktionsmedel samt symboliska belöningar och 

bestraffningar såsom beröm och klander. Maktutövning accepterad av de berörda som 

legitim brukar betecknas som auktoritet. 

Relevant i sammanhanget är också vad samma ordlista skriver om könsmaktordningen under 

ordet maktordning: ”Feminister har myntat termen könsmaktsordning, det vill säga att det 

finns en ordning i samhället enligt vilken kvinnor får mindre makt än män. Men det finns 

också maktordningar som styrs av klass, sexualitet, ”ras”/etnicitet, ålder, etc.”. Mina analyser 

av programmet Semlas semla kommer att beröra sätt som programmet kan sägas representera 

denna könsmaktsordning. 

Raewyn Connell skriver i sin bok Om genus (2003) att det mesta av hushållsarbetet görs av 

kvinnor.  Connell skriver också om att män inte får göra sig ”attraktiva” på samma sätt som 

kvinnor. Det är vanligare att män är mer dominanta och hårda medan flickor uppfostras av 

populärkulturen att vara attraktiva och passiva. Massmedia i västvärlden visar ofta denna 

stereotypiska bild av kvinnor. Det var fyrtio år sedan den moderna kvinnorörelsen började 

kritisera detta synsätt på bilden av kvinnan inom media. Pojkar presenteras inom media 

genom att visa hur de deltar i tävlingssporter och är starka och tuffa. Dessa roller som visas i 

media kan vara en bidragande faktor att kvinnor och män får arbeten som kräver de 

egenskaper som passar till deras konstruerande kön. Exempelvis hamnar kvinnor i yrken som 

sjuksköterska, psykolog eller socialarbete, alltså arbeten som har ett mer omhändertagande 
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syfte. Män hamnar i arbeten som är mer fysiska, exempelvis polis, byggarbetare och väktare. 

Genusordning brukar det kallas när man för ihop politik, våld, ekonomi, populärkultur och 

barn och ungdom till ett gemensamt system (se definitionen av könsmaktordning ovan). 

Genusordningen är det som man forskar om i den moderna genusteorin (Connell 2003:13). 

Trots att det är mycket som händer inom forskningen och samhället så är det ändå män som 

äger det mesta i världen. De kontrollerar det mesta av forskningen, äger mest kapital, och 

driver flest företag. Detta bidrar till ett opolitiskt samhälle mellan män och kvinnor där män 

har mest makt (Connell 2002:16). Även om männen är normen i samhället och är de som 

tjänar på genusordningen, betyder inte detta att alla män tjänar lika mycket på den. Män som 

avviker från normen genom att vara feminina, omanliga eller homosexuella utsätts ofta för 

trakasserier och misshandel på grund av detta. Connell (2003) menar även att de flesta 

människor accepterar genusordningen och de konstruerade könet som är tilldelat dem. Detta 

kallar Connell för genuspolarisering och menar att vi representerar vår femininitet eller 

maskulinitet genom bland annat vår klädsel. Därför menar Connell att det är viktigt att vara 

medveten om att det även finns feminina män och maskulina kvinnor. 

 

4.1.1 Patriarkat 

Ett samhälle där mannen är norm och kvinnan är den förtryckta brukar kallas patriarkat. Det 

samhälle som vi i västvärlden lever i brukar klassas som ett patriarkat. Ett patriarkat är ett 

maktsamhälle där det råder en könsmaktsordning. Underordningen av kvinnor är den 

utmärkande egenskapen hos det patriarkala samhället. Genus- och kvinnoforskningen har 

under många år försökt motarbeta patriarkatet (Connell 2003:82) eftersom ett patriarkaliskt 

samhälle bidrar till ett ojämlikt samhälle.  

Begreppet patriarkat uppkom av Kate Milletts bok Sexualpolitiken (Milletts i Gemzöe 2010). 

Enligt radikalfeministerna finns det inga nackdelar för män att leva i ett patriarkat. Detta 

eftersom de anser att patriarkatets innebörd är att män dominerar över kvinnor (Gemzöe 

2010). Millett menade att ett patriarkat är ett maktsamhälle som finns i alla delar i samhället 

och detta leder till att patriarkatet blir en självklarhet som de flesta inte uppfattar. Patriarkatet 

håller inte kvinnor i schack enbart genom fredlig dominans, de kvinnor som inte passar in i 

samhällets normer kan även utsättas för våld och få hot om våld mot sig.  

Synen på patriarkatet är ett viktigt begrepp som genomsyrar även den moderna feministiska 

rörelsen (Gemzöe 2010).  
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Vidare är det mannen som oftast anses som norm i förhållande till kvinnan. Mannen blir 

människan och kvinnan blir kvinnan. Om då kvinnan ständigt jämförs med ”människan” så 

kan hon aldrig bli normen, eftersom hon inte tillhör den (Gemzöe 2010).  

 

4.1.2 Maskulinums lagar 

Yvonne Hirdman (2007:48) skriver i Genus- om det stabilas föränderliga former om 

maskulinums första lag. Denna lag innebär att de egenskaper om som män och kvinnor har är 

totalt olika. Detta är baserat på tusen år gamla texter och Hirdman menar att kvinnan är 

kopplat till kroppen- det naturliga-köttet- blodet- materien. Medan mannen är själen, 

förståndet och det mer kulturella. När det skrivs om den manliga kroppen i dessa texter är det 

endast i den meningen att den är muskelös och det fokuseras på styrkan och hårdheten i den. I 

detta sammanhang är det också viktigt att vara den som ”inte” är kvinna. För den som är 

kvinna är den som är oförnuftig (Hirdman 2007). 

 

4.2 Connells maskulinitetsteori 

Raewyn Connell har valt att undersöka hur män bidrar till förtryckandet av dem själva och av 

kvinnor och har därför placerat in dem i olika grupperingar. De flesta av dessa grupperingar, 

exempelvis hegemonisk maskulinitet, är lösa begrepp. Det kan till exempel hela tiden ändras 

med avseende på vem eller vilka som är den hegemoniska maskuliniteten. Connell menar om 

Simone de Beauvoir att hennes citat ”man föds inte till kvinna, man blir det” kan jämföras 

med maskulinitet. ”Man föds inte maskulin, utan man lär sig och utvecklar maskulinitet så att 

man blir man” (Connell 2003:15). Andra sorters maskuliniteter som Connell presenterar är 

underordnade maskulinitet, marginaliserad maskulinitet och delaktig maskulinitet.  
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4.2.1 Hegemonisk maskulinitet 

En hegemonisk maskulinitet är idealet av manligheten. Den är som ett spel som pågår 

omedvetet mellan män, som omedvetet håller upp det manliga idealet. Den hegemoniska 

maskuliniteten är också föränderlig. Den förändras eftersom det finns olika ideal i olika 

länder. En hegemonisk maskulinitet kan exempelvis vara en fotbollsspelare, en filmstjärna 

eller den populära killen i skolan. När samhället och patriarkatet förändras, förändras också 

den hegemoniska maskuliniteten (Connell 1999).  

 

4.2.2 Underordnade maskulinitet 

De män som inte passar in i den rådande manliga normen tillhör den underordnade 

maskuliniteten. Det handlar bland annat om homosexuella män. Denna maskulinitet har 

mycket att göra med femininitet, vilket är det som är provocerande med denna maskulinitet. 

De män som vanligtvis kan definiera sig med denna form av maskulinitet är homosexuella 

och så kallade feminina män. Connell (1995) menar även att homosexuella män hamnar 

längst ner i den maskulina hierarkin. Detta på grund av homofobi där männen utsätts för både 

fysiska och verbala trakasserier. 

 

4.2.3 Delaktig maskulinitet 

Den delaktiga maskuliniteten stöttar den hegemoniska maskuliniteten, med- eller omedvetet, 

även fast de inte tar risker eller står i ”frontlinjen” (Connell 1995). Den bidrar därmed också 

till den patriarkaliska ordningen. Det är få av dessa män som hyllar den hegemoniska 

maskuliniteten, även om de drar nytta av den. Ändå får majoriteten av män ut något positivt 

av kvinnors underordning. Det är många män som är delaktiga i hegemonin men ändå inte 

tillhör hegemonin.  
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4.2.4 Marginaliserad maskulinitet 

Den marginaliserade maskuliniteten är de män som tillhör underordnade klasser eller etniska 

grupper, det vill säga de som inte passar in i den överordnade manliga normen. Den 

marginaliserade maskuliniteten blir ofta angripen av de hegemoniska och delaktiga 

maskuliniteterna. Detta innebär att, till skillnad från den underordnade maskuliniteten, blir 

även arbetarklassmän och icke-vita män drabbade av konsekvenserna för den marginaliserade 

maskuliniteten. Dessa män passar inte i den maskulina hegemonin. I boken Gender, race and 

class in media skriver Richard Butsch (2003) om amerikanska tv-serier att vita 

arbetarklassmän ofta framställs som korkade, omogna samt att de saknar sunt förnuft medan 

kvinnorna i deras sällskap framställs som de mer ”vuxna” i sammanhanget.  

Många män kanske inte erkänner sig som någon av dessa maskuliniteter. Men att inte 

ifrågasätta den hegemoniska maskuliniteten gör även dessa män till en delaktig maskulinitet 

(Hirdman 2007:20). Anja Hirdman (2001) skriver att män gör sig känslooberoende av 

kvinnor.  

 

4.3 Den manliga blicken 

I boken Tilltalande bilder skriver Anja Hirdman (2001) om ”den manliga blicken”. Detta 

begrepp används ofta i medier såsom television och fotografi. Föreställningen om ”Den 

manliga blicken” handlar om att åskådaren alltid är en heterosexuell man, det vill säga att den 

som tittar på till exempel en reklamfilm eller ett fotografi är en heterosexuell man. I och med 

detta objektifieras kvinnor i alla mediala delar i samhället. 
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4.4 Genus i språket 

Enligt boken Kön och språk (Edlund, Erson och Milles 2007) finns det många föreställningar 

om kvinnligt och manligt språkbruk. Den vanligaste är att kvinnor skulle prata mer än män 

och att detta skulle vara negativt. Synen på kvinnor som pratar mycket kan liknas med ett 

hönshus; kvinnor pladdrar och pratar mycket ointressant. Denna sorts kvinna benämns som 

den planlöst pladdrande kvinnan (Edlund, Erson och Milles 2007:58). 

Precis som Yvonne Hirdman har gjort upp tabeller med mäns och kvinnors olika egenskaper 

finns det även tabeller om kvinnors och mäns samtalsstil. Eva Erson med flera (Edlund, 

Erson, och Milles 2007:63) visar följande tabell över könsrollernas samtalsstilar. 

 

Tabell 1. Kvinnor och mäns samtalsstilar (Edlund, Erson och Milles 2007:63). 

Kvinna Man 

Närhet/samhörighet Distans/kontroll 

Medkännande Problemlösande 

Relationsbyggande Rapporterande 

Lyssnande  Föreläsande 

Privat Offentlig 

Samhörighetsskapande Statusmarkerande 

Stödjande Motsättning 

Förtrolighet Oberoende 

 

 

Kvinnors och mäns samtalsstilar anses ofta vara motsatspar och denna tabell är ett exempel på 

hur det kan se ut. De föreställningar som finns om mäns samtalsstil är att den är mer 

föreläsande och mer statushöjande medan den kvinnliga är mer personlig och 

relationsbyggande (Edlund, Erson och Milles 2007). Dessa samtalsmönster stämmer in på hur 

kvinnor och män representeras kulturellt. Detta synsätt på respektive köns samtalsstil blir 

problematiskt i längden då kvinnor och män inte är två homogena grupper. Det sägs även att 
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kvinnor inte har någon humor. Detta är något som sägs nu och även historiskt, och man menar 

att kvinnor varken har eller förstår humor (Edlund, Erson och Milles 2007).  

I boken Modig och stark eller att ligga lågt analyserar Kåreland (2005) två böcker samt deras 

språk ur ett genusperspektiv. Böckerna är Nämen Benny och Malla handlar. Boken Malla 

handlar handlar om en flicka som ska hjälpa sin mormor att handla och Nämen Benny handlar 

om en pojke och hans mamma. I boken Malla handlar går det att observera en djupare relation 

mellan Malla och mormor, jämfört med relationen mellan mamman och Benny i hennes bok 

Nämen Benny. Beskrivningen av relationen mellan Benny och hans mamma är kort och den 

enda repliken mamman säger i boken är ”Nämen Benny” (Kåreland 2005:41). Detta jämför 

Kåreland med de undersökningar om genus som gjordes på förskolan Tittmyran i Gävle där 

just dessa samtal förekom mellan personal och pojkar eller personal och flickor. Samtalen var 

väldigt olika beroende på vilket kön barnet hade. Pojkarna fick endast korta tillsäganden och 

ingen mer förklaring till deras beteende eller varför de blev tillsagda.  

I boken Nämen Benny blir det även en tydlig skillnad gällande den privata och offentliga 

världen. Benny i boken spenderar den mesta tiden i den offentliga världen, den värld som 

också är mansdominerad. Benny vill inte vara i den privata världen, det vill säga hans hem. I 

hemmet blir han tillsagd på ett negativt sätt av sin mamma. Därför blir alla andra 

kvinnodominerade miljöer negativt laddade för Benny (Kåreland 2005). 

 

4.5 Genus, barn och media 

I boken Modig och stark (Kåreland 2005) menar författaren att flickor i förskoleåldern ofta 

lägger stor vikt vid sina kläder och hur de ser ut. Redan vid 5-7 års ålder påpekade barnen hur 

viktigt det är med utseende. Det som dessa barn har brukar kallas en tydlig könskod. Även 

pojkarna i samma ålder tyckte det var viktigt att exempelvis gå till frisören och därmed var de 

också mycket medvetna om sitt utseende. Under flera år har media diskuterat om tv- och 

dataspel påverkar barn negativt och detta har visat sig inte stämma. Det som har framkommit 

av undersökningarna är dock att medianvändandet hos barnen leder till att de får svårare att 

identifiera sig med en mer verklig bild av verkligheten. Istället för att barnen upplever något 

själva så upplever de något så som det presenteras (representeras) i något medium (Kåreland 

2005).  
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas forskning som liknar den forskning som jag kommer att genomföra i 

detta arbete. Det har tyvärr funnits många svårigheter att hitta forskning som liknar mitt valda 

ämne. Det är endast ett fåtal författare som har skrivit avhandlingar om genus, media och 

barnkultur. Det går att hitta många C-uppsatser men nästan ingen avhandling eller annan 

forskning som har tillräckligt stor relevans för mitt ämne.  

År 2010 skrev Riikka-Helena Ranta-aho en C-uppsats där hon tittade på 50 program från 

utbildningsradion ur ett mångfaldsperspektiv. Bland dessa 50 program fanns bland annat 

Selmas semla med. Här utför Ranta-aho en kvantitativ analys av till exempel hur många 

program det fanns där huvudrollen var en flicka, hade något funktionshinder eller hade en 

annan etnicitet. Som man kunde förvänta sig blev resultatet att det fanns få kvinnor, 74% av 

skådespelarna var flickor. Det fanns få barn med funktionshinder i programmen och få barn 

från etniska minoriteter. Det var vanligare att pappor förekom i programmen än mammor. 

En avhandling inom ett liknande ämne som mitt skrevs av Maria Edström (2006). Den heter 

TV-rummets eliter. I den undersökte hon makt och kön i tv:ns värld. Hon studerade de 

populäraste tv-kanalerna i svensk TV och analyserade dem utifrån kön. Edström anser att tv-

program med en kvinnlig huvudroll som exempelvis politiker eller president utmanar tittarnas 

sätt att se på omvärlden. Edström fokuserade på makteliterna i samhället och presenterar i sin 

avhandling diagram som visar könsfördelningen inom statushöjande aktiviteter i media. Bland 

annat politik, kultur och massmedier finns med i diagrammet. Edström fann 

sammanfattningsvis att 70% av nyhetsuppläsarna var kvinnor men att nyheterna till 70% 

handlade om män. Sport visade mest män och fiktiva program och barnprogram var de 

program med högst andel kvinnor i. Av männen var det mest äldre män som visades och av 

kvinnorna var det mest yngre kvinnor som visades. 
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6. Material och metod 

6.1 Val av metod 

I denna uppsats görs en medieanalys av Utbildningsradions serie Semlas semla ur ett 

genusperspektiv, eftersom detta passar mitt syfte och frågeställning, vilka beskrivits ovan. 

Programserien handlar om Selma som ska hjälpa en semla att lära sig människans språk. 

Detta gör hon genom att hon får ett uppdrag av semlan i varje avsnitt.  

 

6.2 Val av material 

Utbildningsradion har en hemsida där programmen är uppdelade i åldersgrupper och sedan i 

vilken ämne som varje program tillhör. I ämnet svenska för årskurs F-3 finns det ett tv-

program som hette Selmas semla. Detta program ansåg jag som normbrytande i jämförelse 

med de andra programmen på hemsidan. Jag trodde att det i detta program fanns mycket att 

analysera. Det var väsentligt att programmet var i ämnet svenska eftersom språk är en viktig 

del i hur kön konstrueras. Jag ville använda mig av utbildningsradion för att de har material 

som används i skolan i lärandesyfte. Det är också vanligare att skolor använder sig av tv-

program istället för radioprogram i undervisningen.  

Efter att ha tittat på serien ett antal gånger gjorde jag en plan för min analys. Planen utgick 

från frågeställningarna och gjordes för att ge en tydligare bild av vad som skulle tas upp i 

analysen. Jag valde ut scener som skulle passa till de frågeställningar jag hade. Därför valde 

jag de scener som jag ansåg visade en tydlig maktskillnad, scener där könsrollerna var väldigt 

stereotypa, men också scener där könsrollerna var ombytta. Scenerna från tv-serien som jag 

valde bort var till exempel scener som var animerade samt scener där det inte fanns med 

någon människa. I övrigt valde jag bort scener med mindre direkt genusrelaterat innehåll.  

Jag tittade och lyssnade på serien för att se hur könsrollerna representerades och hur de 

konstruerade kön med hjälp av språket. Det material som jag använt mig av utöver tv-

programmet är relevanta böcker inom genusvetenskap samt böcker om media och pedagogik.  
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6.3 Medieanalys 

En medieanalys kan anses dela likheter med det som Björkvall (2012) beskriver när han talar 

om textanalys. Björkvall talar också om visuell textanalys vilket tyder på att han använder 

textbegreppet på ett ganska brett sätt, dvs att det inte bara avser ord och satser etc. I textanalys 

ingår enligt Björkvall, liksom i den typ av medieanalys som jag utför i denna uppsats, att 

redovisa hur relationerna mellan rollinnehavare i materialet beskrivs, exempelvis vilka 

personer som är över- och underordnade eller hur jämlik deras interaktion är. 

Björkvalls beskrivning av textanalys tillämpat på medieanalys, i detta fall ett tv-program, 

skulle innebära att analysen behandlar relationerna mellan parter i framställningen, vem är 

passiv/aktiv? Hur ser personernas relation ut? Analysen syftar till att synliggöra olika faktorer 

i materialet. Den samhällsvetenskapliga textanalysen utgår enligt Björkvall (2012) bland 

annat ifrån makt, etnicitet eller genusperspektiv och det samma gäller för den medieanalys 

som genomförs i denna uppsats. Analysen görs utifrån olika samhällsvetenskapliga 

teoribildningar, till exempel genusteori, postkolonialism eller olika teorier om makt.   

 

7. Analys och Resultatredovisning 

7.1 Selmas semla 

Selmas Semla är en serie på 8 avsnitt som är cirka 9 minuter långa. Serien handlar om Selma, 

8 år, som har fått kraften att kunna läsa semlors tankar. Semlorna har blivit trötta på att inte 

förstå vad människorna säger när de är på caféer. Selma ska därför hjälpa dem, och i varje 

avsnitt får hon ett nytt uppdrag där hon får lära semlorna en del av människornas språk. I 

varje avsnitt har hon också ett problem med sin pappa som är bulltokig och därför vill äta upp 

semlan som hon ska hjälpa i varje avsnitt. Uppdragen hon får i serien kan handla om djur 

(exempelvis ”Vad säger hunden?”), kläder, känslor, kropp, mat, storlek, sport och olika språk. 

(Se tabell 2 för en redogörelse för varje avsnitts tema och uppdrag.)  I varje avsnitt gör Selma 

och hennes pappa liknande saker. Varje avsnitt börjar med att Selma får reda på sitt uppdrag 

av semlan som står i kylskåpet. Efter det gömmer hon semlan för sin pappa. Sedan förvandlar 

hon sig och springer runt och tittar på omvärlden ur sin kikare. Efter detta innehåller avsnitten 

olika sketcher. I serien finns också några upprepande scener som bland annat består av en 

frågesportstävling och intervjuer med barn. I analysen kommer jag att behandla relationen 

mellan Selma och hennes på pappa och frågesporterna, samt en del av barnintervjuerna. Jag 



 

16 

kommer också analysera några övriga scener, bland annat en scen som utspelar sig i en 

tröjaffär och en annan scen som heter ”Har du målat här?”.  

Jag kommer att besvara mina frågeställningar genom att analysera mitt empiriska material, 

det vill säga Selmas semla. Frågorna kommer att behandlas i följande ordning ”Hur 

representeras flickor/kvinnor respektive pojkar/män i programmen?”, ”Vad utför de för 

aktiviteter inom programmen?”, ”Är de könsstereotypiska i sina beteenden?”, ”Hur görs kön 

genom språket” och sist ”Vem har mest makt i avsnitten? Hur visas det?”. För att få svar på 

frågan om hur flickor och pojkar representeras i programmet kommer barnintervjuerna att 

analyseras. Jag kommer i detta sammanhang också att analysera Selma, Selmas pappa och 

deras relation till varandra samt scenen ”Har du målat här?”. När det gäller vilka aktiviteter 

som finns i programmen och scenerna görs en större analys av mäns/pojkars och 

kvinnor/flickors aktivitet inom serien. Jag kommer också att ge några tydliga exempel på 

aktiviteter inom programmet. Därtill finns också en tabell i bilagan på de aktiviteter som 

utförs av män och kvinnor i serien. Vad gäller frågan hur karaktärerna använder språk för att 

konstruera kön kommer barnintervjuerna och Selma och hennes pappa att analyseras. I sista 

frågan om vem som har mest makt i avsnitten analyseras frågesporterna och scenen om 

tröjaffären. 

Tabell 2. Tema och uppdrag för Selmas semla avsnitt 1-8. 

 

 Tema Uppdrag 

1 Djur Vad säger hunden? 

2 Kläder Vad rimmar på tröja? 

3 Känslor Vilket är det snällaste ordet? 

4 Kropp Var finns alla B:n? 

5 Mat Vilket ord är godast? 

6 Storlek Vilket ord är störst? 

7 Sport Vilken bokstav är snabbast? 

8 Olika språk Vilket språk är bäst? 
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7.2 Hur representeras flickor/kvinnor respektive pojkar/män i programmen?  

Här analyserar jag hur representationen av flickor/kvinnor och pojkar/män ser ut i 

programmen. Representation innebär när någon eller något framställs på ett visst sätt (genom 

att kommunicera via exempelvis olika symboler, kläder eller andra uttrycksmedel).  

I serien är det bara Selma som är huvudperson som barnskådespelare. I övrigt finns det även 

barn som exempelvis medverkar i intervjuer och kortare scener.  

I motivet till barnintervjuerna så spelas en melodislinga och olika barn visas. Flickorna i 

videon ser nyfikna och lite ”tokiga” ut. Av de pojkar som visas i filmen gör den ena en grimas 

och den andra har en fluga på sig och han böjer sig fram till kameran, ”fixar” sin fluga och ler 

sen lite. Pojken i denna scen visar på en annan form av maskulinitet. I scenen visas pojken 

upp i form av utseende. Efter denna pojke visas en flicka som tar bort håret från ansiktet 

genom att vifta bort håret med händerna. Hon gör detta två gånger och under tiden ser hon 

mycket sur ut för att avslutningsvis sätta armarna i kors. Detta liknar vad Connell (2003) tar 

upp i Om genus, det vill säga att kvinnor oftast visas i media som vackra eller sexiga och att 

deras utseende är viktigt, medan män visas mer maskulina och aktiva genom att visa sig 

starka. I denna vinjett görs en normbrytande skillnad genom att man visar barnen att pojkar 

och flickor inte behöver bete sig enligt normerna.  

I avsnitten förekommer det ibland barnskådespelare och då är oftast barnet en flicka och den 

vuxne är en man. Exempelvis i avsnitt 3 som handlar om känslor finns det en scen som 

handlar om ett barn som målar i tre olika situationer. Scenen är tänkt för att lära ut hur man på 

olika sätt kan använda språket för att förmedla olika känslor. I den första situationen sitter 

barnet och målar på kontorspapper i ett arbetsrum och samtidigt kommer det in en man i 

kostym och säger ”Va, har du målat här?! På mina viktiga papper! Är du inte klok! Jag 

kommer få sparken!”. Det är uppenbart att mannen är arg och det spelas läskig musik som 

liknar musik som spelas i skräckfilmer. I nästa scen spelas en mycket snabb och väldigt glad 

melodi och man ser samma barn, som målade på de viktiga papperna, nu stå i ett garage med 

två bänkar där hon målar på den ena. När hon målat klart den första bänken så flyttar hon 

”nymålat” skylten till nästa bänk och börjar måla på den. Mannen kommer in och nu är hans 

klädsel mer avslappad. Han har en t-shirt och byxor på sig. Mannen frågar ”Har du målat 

här?” och pekar på den första bänken. Flickan skakar på huvudet. Mannen sätter sig på den 

nymålade bänken, men ställer sig upp när han märker att hans tröja har blivit grön. Han ser 
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chockad ut och svimmar sedan.  Scenen framställs som skojig och humoristisk, vilket också 

avspeglas i musikvalet.  

I den sista scenen spelas lugn och harmonisk musik. Barnet sitter och målar på några papper 

vid ett bord och mannen kommer in och säger ”Nämen har du måålat här! Vad fint, är det vårt 

hus?” Mannen sätter upp målningen på väggen och sedan kramar han om barnet mycket 

kärleksfullt. Bilden zoomar in på barnet och mannen och scenen fryses där.  

Detta är en av de typiska scenerna i serien där den vuxne är en man och där barnet är en 

flicka. I dessa scener gör mannen och flickan kön på olika sätt. I den första scenen när 

mannen kommer inrusande i kostym är mannen väldigt stereotypiskt aggressiv och farlig, ett 

vanligt sätt som män kan förmedlas inom media (Connell 2003). Detta syns även på 

ljussättningen i scenen som är väldigt mörk med många skuggor, samt den läskiga musiken 

som spelas. Flickan i denna scen blir inte rädd och hon ler lite, trots mannens ilska. Flickan i 

scenen låter sig alltså inte tryckas ned av mannens aggression och detta kan anses som ett 

normbrytande sätt att skildra en flicka. Flickan är både aktiv, eftersom hon målar, och stark, 

eftersom hon inte blir rädd för mannen i scenen (Connell 2003).  

I den andra scenen så lurar flickan mannen att bänken inte är nymålad fast den egentligen är 

det. I scenen är flickan den aktiva/subjektet och mannen den passiva/objektet (Hirdman 

2007). Här skildras mannen och flickan också på ett normbrytande sätt.   

I den tredje scenen skildras mannen på ett sätt som är vanligt i denna tv-serie i övrigt, 

nämligen som den kärleksfulla och omhändertagande mannen. Detta visas bland annat i 

scenerna med mannen och bebisen samt mannen med hunden. Dock stämmer denna sorts 

relation inte överens med Selmas relation med sin pappa (alla dessa scener kommer att 

analyseras senare i texten). Detta är en normbrytande representation av maskulinitet (Connell 

2003). 
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7.2.1 Selma och hennes pappa 

Huvudkaraktärerna i denna serie är Selma och hennes pappa. I relationen som Selma har med 

sin pappa är hon ganska självständig. Det ser ut som att Selma tar hand om sig själv och även 

sin pappa. Selma blir den vuxna medan hennes pappa är en ”bulledrulle” som hon uttrycker 

det själv i varje avsnitt när hon hittar honom ätandes på semlan. Selma är den vuxne och 

hennes pappa ”barnet”. 

 

 

7.2.2 Selma 

När Selma är hemma har hon en rosa tröja och utsläppt långt blont hår. Detta kan anses som 

ett ganska stereotypt ”feminint” utseende. I varje avsnitt ställer hon sig i dörröppningen vid 

ytterdörren och säger ”Sassa brassa mandelmassa Selma ska söka sanningen om språket åt 

semlan”. När hon säger detta förvandlas hon och får andra kläder som är svarta och grå. Hon 

har en grå luvtröja och gråsvarta byxor, hennes hår är uppsatt i två tofsar och i händerna håller 

hon en kikare. När hon säger sin replik så drar hon samtidigt upp sin luva över huvudet. Detta 

utseende och kroppsspråk kan uppfattas som ”maskulint”. En analys av detta kan vara att 

Selmas feminina sida visas som mer passiv, då hon är i hemmet och klädd mer feminint. Den 

maskulina sidan blir synlig som mer aktiv då Selmas uppseende och kroppsspråk förändras 

när hon är i det offentliga rummet (Hirdman 2007). Eftersom Selma fortfarande har en frisyr 

som är feminint genuskodad i det offentliga rummet, så blir Selma uppfattad som en flicka. 

Om Selma hade haft kortklippt hår hade det funnits en möjlighet att hon hade uppfattats som 

en pojke i dessa kläder. Även om Selma är normbrytande eftersom hon gör något aktivt hade 

Utbildningsradion kunnat utmana med att ge henne ett mer normbrytande utseende. Kåreland 

(2005) skriver i sin inledning om hur viktigt det är för barn, och extra viktigt för flickor, med 

utseendet. Därför kan ett mer normbrytande utseende vara viktigt för de barn som kommer 

titta på tv-serien.  
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7.2.3 Selmas pappa 

Selmas pappa framstår som ganska lat. Denna rollfigur kan jämföras med samma sorts bild av 

en pappa som Homer i tv-programmet Simpsons och bokfiguren Sunes pappa Rudolf i Sune 

böckerna av Anders Jacobsson och Sören Olsson. Dessa pappor framställs som ”klumpiga” 

och lite ”skojiga”. Det Selmas pappa gör i serien är att gå omkring i sitt hem och leta efter 

semlan. När han gör detta så försöker han kasta sig upp på olika saker, exempelvis träd. I ett 

avsnitt så kastar han sig på pappersinsamlingen med munnen och vill äta upp den. Selmas 

pappa verkar inte ha något jobb eftersom han är hemma varje dag. I slutet på varje avsnitt 

hittar Selma honom med semlan och då kommer pappan med olika mer eller mindre dumma 

ursäkter. Detta påminner om hur vita arbetarklassmän presenteras i amerikanska tv-serier, 

vilket beskrivs i boken Gender, race and class in media (Butsch 2003). Där beskrivs, som 

nämnts ovan, hur vita arbetarklassmän framställs som ointelligenta och omogna medan 

kvinnorna i deras närhet framställs som intelligenta och ansvarsfulla. Detta syns tydligt 

överlag i relationen mellan Selma och hennes pappa. Framförallt är Selmas pappa en man 

som framställs som klumpig, omogen och inte särskilt smart. Dock finns det inget uttalat 

klassperspektiv i deras familj. Det ges ingen förklaring till varför pappan är hemma på 

dagarna.  

 

7.3 Vad utför männen och kvinnorna för aktiviteter inom programmen? Är de 

könsstereotypiska i sina beteenden? 

Under denna frågeställning kommer jag redogöra för vilka aktiviteter männen och kvinnorna i 

serien utför. I bilagan finns en tabell som visar alla aktiviteter som utförs i av män respektive 

kvinnor i de åtta avsnitten.  

Hirdman (2007) skriver om maskulinums lagar, varav den första innebär att män och kvinnor 

är helt olika. I programserien Selmas semla visas inte mans- och kvinnorollerna enbart ur ett 

traditionellt perspektiv. Det är till exempel vanligt i serien att det är pappor som är hemma 

med barnen. I serien finns det inte någon kvinna som är en mamma. I denna frågeställning 

kommer jag redogöra en av scenerna som visar en man och hans bebis, 

frågesportsprogrammet samt de aktiviteter som Selma och hennes pappa utför i serien.  
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7.3.1 Tema kläder: Vad rimmar på tröja?         

I en av sketcherna ser vi en man med sin bebis som han ska byta blöja på. Mannen i den 

aktuella scenen använder sin tröja som bebisens blöja. Efter att han hade använt tröjan som en 

blöja, så tvättar mannen sin tröja. När tröjan senare är färdigtvättad, så är tröjan väldigt liten. 

Mannen säger ”Oj, den här måste vi töja”. Skämtet i sketchen blir att mannen inte kan tvätta? 

Budskapet är otydligt. Därefter får mannen en tröja av barnet. Detta är en av många scener 

som framställer män som vårdande och omhändertagande. Sättet att framställa män är inte 

särskilt stereotypt och är något som är normbrytande på det sätt som Hirdman (2007) skriver 

om. Ändå är det nu vanligare att även män kan visas som vårdande och omhändertagande. 

Detta kan vara för att familjesynen i Sverige har förändras de senaste åren. 

I serien är de flesta rollerna spelade av män. De roller som kvinnor har är mest att jobba i en 

affär eller vara en chef på ett institut där de testar ord eller delta i en frågesport. Frågesporten 

finns med i de flesta avsnitten och går ut på att en panel ska svara rätt på frågor om språket. 

Programledaren är en man och panelen som ska svara på frågorna består av tre kvinnor. I 

varje program handlar frågorna om ett nytt tema. De två första kvinnorna svarar alltid rätt på 

frågorna men den sista svarar alltid fel. Hon blir väldigt nervös och ger många olika svar och 

alla är fel. Det hela slutar med att hon blir utslängd av programledaren och får lämna 

tävlingen. Där brukar scenen alltid sluta. På det stereotypa sätt som kvinnor oftast framställs 

finns något som kallas ”duktighetsidealet”, kvinnor ska vara duktiga. De två flickor som 

svarar rätt på frågorna uppfyller ”duktighetsidealet”, och det anses inte konstigt eftersom det 

är det som förväntas av dem. Den tredje kvinnan är däremot normbrytande eftersom hon är 

”duktig”. 

 

7.3.2 Selma 

I alla avsnitt springer Selma ofta runt i staden med sin kikare. Hon gömmer sig i soprum, 

springer runt bland graffiti och sitter även vid en björk på en stor kulle och skriver ner vad 

hon har sett under avsnittets gång. De flesta av hennes aktiviteter kan man uppfatta som 

maskulint kodade. Selma är även aktiv i serien, det vill säga hon gör något, det är hennes 

uppgift att rädda semlan. Att Selma är aktiv är normbrytande för att vara flicka. Denna 

egenskap hos unga flickor har dock blivit allt vanligare, till exempel med Pippi Långstrump 

och liknande figurer (Rydin 2000). Jag antar att Utbildningsradion har gjort ett medvetet val 

att ha en flicka som huvudroll för detta program.  
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Selmas roll som den aktiva är i linje med analysen av Nämen Benny som Lena Kåreland 

(2005) gör. Enligt denna analys blir Benny aktiv för att han motsätter sig hemmet som också 

symboliserar hans mamma. Därför anser Kåreland att han i boken framstår som en egen 

individ och rebell. Det är precis på samma sätt med Selma. Selma trotsar allt för att rädda 

semlan och motsätter sig därför sin pappa.  

 

7.3.3 Selmas pappa 

I varje avsnitt när Selma hittar sin pappa med semlan säger hon först ”Men pappa din 

bulledrulle”. Efter detta har, som beskrivits ovan, hennes pappa olika förklaringar till att han 

inte alls hittat semlan utan något annat. Det som pappan hittar på att semlan är, hänger oftast 

ihop med avsnittets tema, det vill säga det finns en grundtanke om vad pappan säger. Han 

säger då att semlan inte är en semla, utan låtsas bland annat att semlan är en fågel, en färgburk 

och raklödder, ett kärleksbrev eller badskum. Pappan äter också ”semlor” genom exempelvis 

att äta på en pensel och på en rakhyvel när Selma har tagit från honom semlan. Detta visar på 

pappans barnsliga beteende. Genom dessa aktiviteter, det vill säga hans ursäkter och 

beteenden, får Selmas pappa en lite djupare karaktär.  

 

7.4 Hur görs kön genom språket? 

Som nämndes i inledningen är det i en programserie som handlar om ämnet svenska viktigt 

att analysera hur språket används i framställningen av könsrollerna. Under denna 

frågeställning kommer jag att analysera ett av de vanliga citaten i programmen, scenen i 

tröjaffären samt Selmas och hennes pappas språkbruk.  

Serien handlar främst om kampen mellan Selma och hennes pappa, där hon måste rädda 

semlan.”Akta dig för pappas skägg hetvägg” säger Selma till semlan i varje avsnitt. Med detta 

uttryck berättar hon för semlan och även oss tittare att pappan är farlig. I vinjetten till serien 

presenteras Selmas pappa på följande sätt: ”och hinner hon leverera svaren till semlan innan 

hennes kak- och bulltokiga pappa käkar upp den”. Under denna replik visas en bild på Selmas 

pappa när han håller en semla mot sin gapande mun och samtidigt ser han väldigt galen ut på 

bilden. Selmas pappas framställs både som hotfull och som tokig. Pappan får därmed en ny 

egenskap i tillägg till hans tidigare egenskaper som klumpig och lite korkad. Akta dig för 

honom! Här visar serien upp att pappan är farlig, mannen blir uppvisad som någon som är 
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farlig och våldsam (jämför Connell 2003). Här följer serien, med andra ord, det stereotypa 

sättet att framställa en man på som farlig och fysisk; Selmas pappa kan ju döda semlan genom 

att äta den. I detta sammanhang skojar de dock till det i serien genom att rimma skägg på 

hetvägg. Att ett skämt används här kan bero på att det farliga behöver tonas ned.  

I scenen tröjaffären i avsnitt 2 blir språkskillnaderna ganska tydliga mellan könen. Kvinnan 

som arbetar i affären är ganska professionell i sin roll och sitt språk. Hon är i det offentliga 

medan mannen som kommer in i affären är i det privata, det vill säga han är i affären på sin 

fritid. I deras samtal är expediten övertalande medan mannen är väldigt osäker. Den kvinnliga 

expediten är statushöjande i sitt språk, hon vet vad hon pratar om och säljer en mycket dyr 

tröja till mannen. Enligt Edlund, Erson och Milles (2007) finns det många föreställningar om 

hur mäns och kvinnors samtalsmönster ser ut. Både mannens och kvinnans språkbruk i 

butiken bryter mot de konventionella könsrollerna. I samtalet mellan mannen och kvinnan i 

butiken är det tydligt att kvinnan i tröjaffären är offentlig och föreläsande i sitt språkbruk. 

Mannen framstår som osäker och hjälplös. 

 

7.4.1 Barnintervjuer i avsnitt 3 tema känslor 

Avsnitt tre handlar om känslor. I avsnittet finns en scen med barnintervjuer där barnen pratar 

om känslor. En pojke säger att det värsta man kan säga till någon är ”Om man är arg på någon 

kan man kalla den baj potatisskrälle” medan en flicka säger att det värsta man kan säga är 

”Det elakaste man kan säga, jag får inte säga det, eller jag hatar dig”. Barnen får även frågan 

vad det finaste man kan säga till någon är. Samma pojke säger att ”Det skönaste man kan 

säga, som jag vet om, som jag brukar säga till min mamma är päronskrutt, päronskrutt, det 

tycker jag faktiskt om”. Flickan svarar följande på samma fråga ”Det mysigaste man kan säga 

är att hela familjen kan hoppa i badkaret, men man får inte plats”. 

I detta avsnitt med barnen finns en tydlig skillnad mellan pojken och flickan i serien. Flickan 

tar frågorna på allvar medan pojken till en början försöker skämta bort frågorna. När han får 

frågan om vad det finaste är man kan säga till någon är och han säger ”päronskrutt”, säger han 

också ”som jag brukar säga till min mamma… det tycker jag faktiskt om”. I denna scen 

berättar barnen hur man med ord förmedlar olika känslor. Även om pojken mest försöker 

skämta bort frågorna, så är han ändå allvarlig till sist i frågan om det finaste man kan säga till 

någon, när han berättar att han faktiskt tycker om ordet (och sin mamma).  
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Barnen i denna scen har redan lärt sig de samtalsmönster som är vanliga för män och kvinnor 

rent kulturellt (Edlund, Erson och Milles 2007). Angående det värsta och det finaste man kan 

säga till någon, så hade flickan i scenen lättare att uttrycka sina känslor med ord. Pojken i 

scenen skämtade bort frågorna, men verkade ändå också vara allvarlig. En teori kan vara att 

han ville vara ”statushöjande” i sitt uttalande angående vad han brukar säga till sin mamma, 

det vill säga han ville undvika att sänka sin status genom att säga något känslosamt och valde 

därför att försöka dölja detta i ett skämt.  

 

 

7.4.2 Selmas språk 

I serien har Selmas samtalsstil flera mer ”maskulina” drag som till exempel att hon är 

problemlösande i sitt språk, att hon talar i det offentliga. Hon har också kraftfullare 

kroppsspråk och gester jämfört med hur kvinnor ofta visas. Hon har dock även ”feminina” 

drag som till exempel att hon är medkännande och empatisk mot semlan, som hon försöker 

rädda (Edlund, Erson och Milles 2007). Selma är dessutom den som ständigt tillrättavisar sin 

pappa. Här sammanfaller maskulina och feminina drag, då Selma både är den som tar ansvar, 

är omhändertagande och den som bestämmer normerna i familjen. Enligt Butsch (2003) 

skildras ofta ”klumpiga” pappor alltid i relation till en förståndig kvinna. Det inte finns någon 

mamma i serien Selmas semla och Selma själv verkar ta på sig mammarollen.  

 

7.4.3 Pappans språk 

Selmas pappa pratar mest om semlan, till semlan och har semlan som det ständiga 

samtalsämnet. Detta bidrar starkt till distansen i hans relation till Selma. Selmas pappa är 

ensamstående. Han tar vad det gäller ansvar en barnroll i familjen. Pappans språk är inte 

privat och känslomässigt utan ganska distanserat och offentligt. Det är semlan som han utgör 

ett hot för och samtidigt är pappan det största hinder för Selma i hennes uppdrag. 

De egenskaper som hans samtalsstil har, alltså offentlig och distanserad, är några av de 

egenskaper som Edlund, Erson och Milles (2007) menar utmärker en typisk manlig 

samtalsstil. En annan sak som blir väldigt tydlig är att i Selma och hennes pappas relation så 

talar aldrig pappan till Selma. Detta gör att deras relation kan kännas krystad eller kanske icke 

existerande? 
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 7.4.4 Språket i scenen ”Har du målat här”? 

I seriens åtta avsnitt finns det några scener där en vuxen och ett barn samtalar med varandra, 

exempelvis i scenen ”Har du målat här?” som jag skrev om ovan. I denna scen varierar 

mannens språk mycket beroende på vilken situation det är i scenen. Under den första delen 

när mannen är arg på barnet, är han väldigt kort och tydlig i språket, samt sätter en gräns för 

vad som är acceptabelt beteende. I den tredje delen av scenen när mannen kommer hem och 

flickan målar i köket på ett papper är han uppskattande över vad barnet gör och han frågar 

med mild och intresserad röst också vad hon målar. Lena Kåreland (2005) gör en analys av 

två barnböcker, Malla handlar och Nämen Benny. Den tredje scenen med mannen och barnet 

liknar den relation som Malla har med sin mormor, en relation präglad av kärlek, förståelse 

och dialog. Kåreland menar att det är vanligare att denna typ av relation skildras mellan en 

vuxen och en flicka men inte lika vanligt mellan en vuxen och en pojke. Det kan noteras att 

tv-serien inte visar denna typ upp av kärleksfull relation mellan en vuxen och en pojke. 

 

7.5 Vem har mest makt i avsnitten? Hur visas det? 

Makt är ett viktigt begrepp i en analys som denna. Vid ett arbete med en skolklass kan man 

använda sig av denna fråga för att ta reda på hur de uppfattar serien. Nedan kommer jag 

analysera frågesportsscenen och scenen i tröjaffären ur ett maktperspektiv. 

 

7.5.1 Frågesporten 

I några avsnitt finns det med en frågesport där en man i orange kläder är programledare. I 

varje avsnitt ställer han frågor till sin panel, som består av tre kvinnor och som alltid är de 

samma. Två av kvinnorna svarar alltid korrekt men den sista svarar alltid fel på frågorna. I ett 

avsnitt ska panelen bland annat svara på vad ordet hatt rimmar på. Denna gång får 

programledaren ”fnatt”, säger han själv. Hans kroppsspråk blir genast mycket bredare och han 

pekar med hela handen, när han säger ”Ta ut den här människan!”. Mannen i fråga ska 

egentligen vara en glad programledare men hamnar utanför den rollen när programmet inte 

går som det ska. I den här scenen, där det är programledaren som står i centrum, representerar 

han den typiska hegemoniska maskuliniteten. Han bestämmer vilka som ska prata, när de ska 

prata, vad de ska svara på och likande. Den som har hand om säkerheten är dock en kvinna 
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och i scenen för säkerhetsvakten ut kvinnan som svarade fel med våld. Säkerhetsvakt är ett 

traditionellt manligt yrke (Connell 2003). Här skildrar tv-serien åter ett normbrytande 

beteende. 

Scenerna med frågesporten kan liknas med det patriarkaliska samhället, där mannen styr och 

är normen (Gemzöe 2010, Hirdman 2007). Det är ett faktum att kvinnan oftast ses som 

objektet och mannen som subjektet. Kvinnorna finns i frågesporten för att svara på mannens 

frågor. Det är när de inte följer den normen som de blir de utkörda för att programledaren får 

fnatt.  

Som jag nämnde på s. 14 anser Edlund, Erson och Milles (2007) att en fördom gentemot 

kvinnors språk är att det inte har humor. I scenerna med frågesporten blir den tredje kvinnan 

den som framstår som dum, och på det viset blir den i scenen som är ”rolig” sett ur barnens 

perspektiv. Eftersom tv-serien riktar sig till barn i årskurserna F-3 får jag en känsla att 

programmakarna tar för givet att barnen själva ska veta svaren på frågorna, exempelvis vad 

orden rimmar på. Därför skulle barnen tycka det är roligt när någon säger fel. Detta är vanligt 

i exempelvis det kända tv-programmet Fem myror är fler än fyra elefanter, där Brasse blir den 

som oftast gör fel och är tokig. Även om kvinnan som svarar fel framställs som korkad är hon 

ändå den enda kvinnan som framställs som svagt underhållande i hela programserien Selmas 

semla. Denna underhållning sker dock på hennes egen bekostnad, hon blir förnedrad genom 

att bli utslängd ur programmet. Detta kan möjligen förklaras med den underliggande normen 

att kvinnor egentligen inte är roliga. Samtidigt illustrerar hon ”den planlöst pladdrande 

kvinnan” (Edlund, Erson och Milles 2007:58). 

 

 

 

7.5.2 Tröjaffären 

Programmet visar i en scen en man som kommer in i en affär som säljer tröjor. Han berättar 

för den kvinnliga expediten att han vill köpa en ny T-tröja (en t-tröja med bokstaven T på). 

Kvinnan frågar mannen om han inte vill köpa en U-tröja (en t-tröja med bokstaven U på) eller 

en P-tröja. Hon tar fram P-tröjan och säger ”Här till exempel, en P tröja, den är ju väldigt på 

nu, alltså”. Mannen tittar på tröjan och säger den ser lite liten ut. Kvinnan övertalar honom att 

prova den. När mannen kommer ut säger han ”färgen är lite..”. Han försöker än en gång säga 
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att han inte vill köpa den. Tröjan är en väldigt kort och liten magtröja med ett stort rosa P på. 

Hon försöker fortfarande övertala honom att köpa den. Då säger han ”den känns lite..” men 

hon avbryter honom igen och säger ”Hur många ska du ha?”. ”En” säger han. I nästa scen får 

man se när mannen kommer till sitt arbete med den nya tröjan på sig. Vid ett stort skrivbord 

sitter två män och en kvinna. En av männen sitter vid väggen. Mannen som sitter vid väggen 

har ett kroppsspråk som är lite bredare än de andras. Han har även en mycket större del av 

bordet än resten av gruppen. Kvinnan sitter mittemot honom och den andra mannen bredvid 

henne. När de ser mannen med P-tröjan komma in börjar mannen bakom skrivbordet att 

applådera. De andra följer honom, mannen vid skrivbordet ställer sig upp och det gör även de 

andra. Mannen med tröjan ser genast mycket mer bekväm ut än tidigare. Han ler och sätter 

händerna vid sidorna.  

När mannen är i affären blir han mer och mer osäker när kvinnan tar fram den korta tröjan 

med ett rosa P på. Hon presenterar tröjan som att den är ”det senaste” och att Paris Hilton har 

haft på sig just en sådan tröja. Det märks på mannens kroppsspråk att han är obekväm och 

genom detta avviker han från sin maskulinitet.  Detta kan jämföras med det Connell (2003) 

kallar för genuspolariseringen, vilket innebär att en person konstruerar sitt genus genom 

utseende och kläder som följer sitt biologiska kön. Mannen i affären vill inte bära kläder som 

Paris Hilton har eftersom han anser sig själv vara en man och vill inte definiera sig som 

kvinna och använda kläder som gjorda för kvinnor.  

När mannen sedan köper tröjan och har på sig den på sitt arbete ser han fortfarande mycket 

osäker ut. När han sedan kommer in och de andra börjar applådera så blir det tydligt att han 

känner sig accepterad i sin könsroll och i sin rosa korta magtröja. Att han är accepterad syns 

tydligt på att mannen bakom det stora skrivbordet med bredast kroppsspråk reste sig först. En 

möjlighet till tolkning av scenen ser vi tydligt i det som Connell (2005) skriver om 

maskuliniteter. Mannen vid skrivbordet på arbetsplatsen representerar en tydlig hegemonisk 

maskulinitet. Resten av gruppen följde alltså denna hegemoniska maskulinitet. Det var han 

som accepterade mannen i P-tröjan först. Han bestämmer hur resten av gruppen skall reagera 

och resten av gruppen gör som han gör. Det är han som ska vara det manliga idealet på 

arbetsplatsen.  

Mannen i P-tröjan är en tydlig underordnad maskulinitet. Detta syns på hans osäkerhet, hans 

kroppspråk som är mer inåtvänt jämfört med mannen vid skrivbordet. Kvinnan i butiken 

berättar bland annat att Paris Hilton har en likadan tröja. När han gick in i affären så hade han 
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en vit smutsig t-shirt med ett stort T på sig. Kanske fick han tidigare negativ uppmärksamhet 

på sitt arbete för sitt smutsiga utseende och det är därför han möts med en applåd i sin nya 

tröja? Detta skulle innebära att programmet menar att det är bättre att vara ren och feminin än 

smutsig och maskulin. Denna karaktär är också den enda i serien som blir objektifierad på 

grund av sin feminina sida (han blir applåderad på grund av sitt utseende). Detta illustrerar 

den manliga blicken (Hirdman 2001).   

Man nr 2 vid skrivbordet kan anses representera den delaktiga maskuliniten. Den delaktiga 

maskuliniteten är den som bidrar och hjälper den hegemoniska maskuliniteten.  

     

8. Slutsatser och sammanfattning 

Som nämndes i Introduktionen var syftet med denna uppsats att utifrån ett genusperspektiv 

analysera i vilken mån Utbildningsradions tv-program Selmas semla uppfyller läroplanens 

krav att motverka traditionella könsmönster. Utbildningsradions serie Selmas semla kan verka 

normbrytande med en flicka i huvudrollen men har ändå en del stereotypa sätt att förmedla 

kön på. I den följande diskussionen behandlar jag de sätt som programmet uppvisar 

traditionella könsmönster och på vilka sätt det bryter mot dem. 

Ett exempel på ett könsbrytande mönster i programmet är mannen i tröjaffären som blir 

påtvingad att köpa en liten magtröja med ett rosa P på. I denna scen förmedlas en tanke, men 

denna tanke är svår att begripa. Vad vill de egentligen säga med den här scenen? Min tolkning 

är att det handlar om en man som är osäker och får bekräftelse för den han är.  

Ett exempel på ett delvis traditionellt inslag i serien gäller relationerna mellan barn och 

vuxna. I dessa relationer är den vuxne alltid en man och barnet oftast en flicka. Detta är den 

traditionella aspekten eftersom mannen blir auktoritet och kvinnan barnet, den som följer. 

Men det normbrytande i dessa relationer är att de oftast är väldigt kärleksfulla. Det som också 

är normbrytande är att det är mannen som är vårdande och kvinnan (barnet) som blir vårdat. 

En anledning till att detta visas i serien kan vara för att väga upp den fattiga relation som 

Selma har med sin pappa. Detta eftersom det är den relation som är den mest traditionella 

relationen i programmet. Relationen är traditionell eftersom Selmas pappa har ett beteende 

som är väldigt stereotypt maskulint. Han har till exempel väldigt svårt att tala om känslor och 

relationen till dottern. 
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Ett icke-traditionellt inslag i programmet är att de kvinnliga rollerna i serien oftast har någon 

form av yrke, som till exempel att ta hand om hundar, arbeta som expedit eller vara en typisk 

”företagskvinna” på ett språklaboratorium. Detta sätt att representera kvinnor i serien är 

relativt normbrytande. Bland dessa yrkeskvinnor är det dock endast expediten i tröjaffären 

som är aktiv. Om man räknar bort Selma och expediten i tröjaffären så finns det däremot inga 

kvinnliga roller som tar mycket plats. Det får anses vara ett traditionellt könsmönster. 

Barnintervjuerna i serien ger en tydlig bild av ”verkligheten” även om innehållet i dem också 

är utvalt. Med verkligheten menar jag att barnen inte är skådespelare utan svarar ärligt på de 

frågor som ställs. Barnens svar på frågorna blir därför mer normativa eftersom de är präglade 

av dagens patriarkala samhälle. Detta är således ett traditionellt könsmönster som visas i 

serien.  

I de flesta scenerna som jag anser vara skämtsamma är det männen som får vara roliga och 

kvinnorna allvarliga. Det enda undantaget är kvinnan i frågesporten som svarar fel och är 

förvirrad för att sedan bli utslängd ur programmet. Detta är ett tydligt tecken på det som 

Edlund, Erson och Milles skriver om angående kvinnor utan humor. I denna serie får kvinnor 

inte ha humor.  

Vad gäller frågan om vem som har mest makt är det ganska tydligt att det är männen i serien. 

Detta beror dels på det jag nämnde ovan att männen tar mest plats i serien. Kvinnorna i serien 

befinner sig oftast i relation till någon man. Männen får vara de som är roliga. När det gäller 

kvinna nr 3 blev hon utkastad när hon framstod som rolig för seriens tänkta åskådare. Mitt 

intryck är även att det är männen som pratar mest i serien. I stort gäller även att det i de 

aktiviteter som framställs i serien är männen som är de mest normbrytande. Ett exempel är 

mannen i tröjaffären. Ett annat exempel är mannen som är hemma och tvättar kläder och tar 

hand om sin bebis. Sammanfattningsvis är det alltså männen som står i centrum och blir 

normen i de flesta av programmets scener. Kvinnornas roller och aktiviteter i serien är inte så 

omfattande.  

Kön konstrueras på olika sätt i serien, vissa av dem är traditionella och andra är 

normbrytande. Ett exempel är hur Selma pratar med semlan och om sin pappa. Selma 

konstruerar dels sitt eget kön genom att vara ansvarstagande och att säga ifrån till sin pappa 

när han äter på semlan. Detta anser jag vara ett egentligen ganska traditionellt beteende. 

Selma är duktig och tar hand om sin pappa och det är ofta så unga flickor och kvinnor 

traditionellt representeras, vilket beskrivs exempelvis i Kåreland (2005). I andra scener är 
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Selma en modig flicka som springer runt i staden för att hjälpa semlan och det kan ses som ett 

mer normbrytande könsmönster. 

När det gäller skillnaden mellan det privata och offentliga miljön i serien så är det bara män 

som är i den privata hemmiljön. Detta är ganska ovanligt och får ses som traditionsbrytande. I 

till exempel Kårelands (2005) analys av Nämen Benny präglas Bennys privata miljö av den 

offentliga mansdominerade miljön som jag skrev om ovan. Hans hemmiljö är något han inte 

vill vistas i. Min teori är att tv-serien försöker utmana normen om hemmiljön som 

kvinnodominerad. Dock känner jag att programmakarna misslyckas eftersom den offentliga 

miljön fortfarande är mansdominerad. Detta framgår i bilagan som visar de aktiviteter som 

utförs av män/kvinnor i serien.  

En övergripande slutsats i denna uppsats är att programmet delvis ger en normbrytande bild 

av genus. Detta skapar möjligheter att diskutera programmet med barnen ur ett genus- och 

maktperspektiv. Vidare förekommer det i de åtta olika avsnitten av Semlas semla många 

språkliga aktiviteter och funderingar som kan göra barn i skolåldern nyfikna på språk och hur 

vi gör kön genom språket. Barnen kan själva få göra analyser och tänka över hur de ser på 

kön. Hur man lägger upp diskussionerna beror på vilken ålder barngruppen har. Barn är 

kompetenta och vill ofta berätta sin egen åsikt. Programmen möjliggör på detta sätt flera olika 

sätt att lära sig på. Det går till exempel att diskutera både karaktärernas relationer och hur de 

använder sig av det svenska språket.  

En begränsning på slutsatserna i denna uppsats är att jag valt ut de scener ur programserien 

som jag analyserat utifrån mina frågeställningar och syfte. Urvalet av de scener som jag 

analyserat är alltså inte nödvändigtvis representativt för hela innehållet i programserien. Men 

bilagan till denna uppsats visar alla aktiviteter som utförs av män respektive kvinnor i hela 

programserien. Mina slutsatser gäller i första hand de scener ur programserien som jag har 

analyserat.  
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8.1 Sammanfattning 

Angående programmets genusmedvetenhet tror jag att seriens skapare avsiktligt har bestämt 

att huvudrollsinnehavaren ska vara en flicka. Detta gör tv-serien mer normbrytande. 

Programmet Selmas semla visar både stereotypa och normbrytande beteenden. 

Huvudpersonen Selma är en självständig, ansvarsfull hjälte som räddar semlan från hennes 

pappa. Selmas pappa uppskattar främst att konversera med semlan och han representerar en 

ganska stereotypisk bild av en pappa. Det är, som tidigare nämnts, vanligt inom media och 

litteratur som riktar sig till barn att göra en pappa lite klumpig, tokig och rolig, t.ex. pappa 

Rudolf från Sune böckerna och Homer Simpson. Serien verkar göra ett försök att vara 

normbrytande men trots detta märks ibland traditionella samhälleliga normer och värderingar 

i serien, särskilt när det gäller könsrepresentationen. Selmas semla tenderar att uppvisa en 

stereotypisk bild av en ung flicka.  
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10. Bilaga  

Genusanalys av aktiviteterna i programserien Selmas semla uppdelade på flickor/kvinnor och 

pojkar/män.  

Avsnitt Flickor/Kvinnor Pojkar/Män 

1 Selma, kvinna som jobbar på 

hunddagis 

Tre frågesportsdeltagare 

Säkerhetsvakt i frågeprogrammet 

Hundägare 

Frågesportsprogramledare 

 

2 Frågesportsdeltagarna 

Expedit i klädbutik 

Kvinna som jobbar på kontor 

Pappa hemma med bebis. 

Frågeprogramledaren 

Kund i klädbutik 

Två män som jobbar på kontor. 

 

3 Ett barn som målar  

Barnintervjuer två flickor 

Kostympappa 

Barnintervjuer en pojke 

 

4 Kvinna köper blommor till mannen 

som trampat i bajs 

Barnintervjuer 2 flickor 

Företagskvinnan som ledare 

språktesten på språkinstitutet 

 

Man som trampar i bajs, blir 

ledsen.  

Barnintervjuer 2 pojkar 

Män som simmar konstsim.  

Två stycken deltagare på 

språkinstitutet 

 

5 Kvinna på restaurang 

Kypare 

Barnintervjuer tre flickor 

Testinstitutsledaren 

 

Kypare, och kock på restaurang 

Barnintervjuer 3 pojkar 

Testinstitutet 2 män som testar 

 



 

35 

6 En lillasyster 

Kvinna i reklam 

Kvinna i ett par på bio i samma 

”reklamfilm” 

 

En pappa 

Manligberättarröst i reklamfilmen 

Man i par på bio i samma 

”reklamfilm” 

 

7 Testinstitutets ledare 

 

Frågeprogramledaren  

Man som testar barn om 

bokstävers snabbhet 

 

8 Barn som får glass 4 flickor 

Barnintervjuer 3 flickor 

Kvinna i reklamfilm 

Kissnödig kvinna letar efter toalett 

Dörrarna: Kvinna som äter glass 

(bakom speciell dörr), kvinna som 

pruttar (bara en kvinna medan 

många män), kvinna som sjunger 

opera  

 

Man som delar ut glass till barn 

5 pojkar som får glass 

Barnintervjuer  

Två pojkar 

Man i reklamfilm, som 

presenterar ordet ”Hej” 

Man i reklam film för ordet hej 

tidigt 1900 tal ”goddagens” 

Man i reklamfilm nutid 

Dörrarna: Man som petar i näsan, 

män som pruttar, man med 

boxningshandskar som slår 

kvinnan i ansiktet 

 

 
 


