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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur genus framställs i tio olika barnböcker, samt om 

det finns någon skillnad om man jämför nya böcker från 2017 med äldre böcker från 30 år 

tidigare. För att undersöka detta har text och bild analyserats i tio barnböcker, där fem böcker 

är utgivna 2017 och fem mellan 1986 och 1990. Fokus har legat på vilka karaktärer som 

framkommer i böckerna, vilka personliga egenskaper som tillskrivs dessa, hur karaktärerna 

ser ut och vilka färger som framkommer i böckerna.  

För att genomföra analysen har jag använt mig av Hirdmands (1988) tankar om genussystem 

samt Nikolajevas (2017) tabell över maskulina och feminina personliga egenskaper. Utifrån 

detta har jag utformat frågor som jag använt mig av när jag har analyserat text och bild. Dessa 

frågor innefattar vem som är huvudpersonen i böckerna, vilka personliga egenskaper 

karaktärerna i böckerna har, hur karaktärerna ser ut och vilka färger som förekommer i 

böckerna.  

Det som framkom av analysen är att genus framställs i litteraturen genom såväl 

personegenskaper som utseende och färger. Den nyare litteraturen motverkar i högre grad 

traditionella könsmönster, särskilt när det kommer till karaktärernas personliga egenskaper.  

 

Nyckelord: genus, barnböcker, barnlitteratur, genusperspektiv, könsmönster 
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1. Inledning 

Genus och olika könsroller är någonting som ständigt är närvarande i olika debatter och de 

åsikter som framkommer är många och varierande. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver 

Bergstrand (2015) om sin fyraårige son som önskat sig en klänning i födelsedagspresent: 

   ”Hans födelsedag skulle ha varit den lyckligaste dagen. Min sköra, viljestarke, underbara 

son fyllde fyra år. Efter månader av väntan skulle han få sin efterlängtade Frost-klänning, 

med motiv från Disneyfilmen med samma namn. Som han gråtit, längtat, bett, saknat och 

suktat efter den där blå skönheten med silverglitter och tyll” (Bergstrand, 2015). 

Bergstrand (2015) fortsätter med att berätta om när dagen väl kom när sonen fick sin klänning 

blev han först väldigt glad, för att sedan sluta sig och varken vilja prova eller använda 

klänningen. Han mumlade att klänningar bara var för tjejer och ville att hans mamma skulle 

lämna tillbaka den till affären. 

Vad som gjorde att pojken inte längre ville ha sin klänning går bara att spekulera i, men att 

barn formas av sin omgivning för att lära sig vad som är normen och hur man ska bete sig 

som flicka eller pojke är något som bland annat Hirdman (1988) skriver om. Vi lär oss tidigt 

vilka egenskaper som hör till vilket kön, såväl vad gäller språk som utseende. Som lärare har 

man en viktig roll att motverka dessa könsmönster och verka för att alla elever ska utvecklas 

oberoende av könstillhörighet. I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att skolans bemötande 

och bedömning är en bidragande faktor till hur barnen kommer uppfatta vad som är manligt 

och kvinnligt och att skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster.  

Någonting som barnen möter i skolan och som bidrar till barnens uppfattning av stereotypa 

könsroller är barnlitteratur. Barnlitteratur är någonting som de flesta barn omges av redan i 

tidig ålder, och föreställningar om genus i samhället förmedlas genom litteraturen (Kåreland, 

2009). Detta förmedlas såväl genom språk, bilder och personlighetsbeskrivningar. I böckernas 

värld målas en bild upp av pojkar och flickor, som antingen följer normen om hur en flicka 

eller pojke ”bör” vara eller bryter mot detta.  

Därför har jag i detta arbete valt att analysera barnböcker för att få en bild av hur genus 

framställs i den litteratur jag har valt att undersöka. I skolans värld möter eleverna stora 
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mängder litteratur, både genom högläsning och enskild läsning, och som blivande lärare har 

jag ett intresse av att se om den litteratur jag analyserar lever upp till målen i läroplanen.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att få mer kunskap om hur genus framställs i barnlitteratur genom 

att analysera några valda barnböcker. I läroplanen står det att skolan har ett ansvar att 

motverka traditionella könsmönster. Utifrån detta är det lärarens ansvar att ha kunskap om 

litteraturen barnen läser i skolan. Jag vill också göra en jämförelse med hur det sett ut tidigare, 

för att få en förståelse om barnlitteraturen följer genusutvecklingen i samhället.  

Baserat på mitt syfte ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

1. Hur framställs genus i tio olika barnböcker? 

Det jag kommer undersöka är vilka personer som förekommer i böckerna, vilka personliga 

egenskaper karaktärerna har, hur karaktärerna ser ut och vilka färger som framkommer i 

böckerna.  

2. Är det någon skillnad mellan böcker från 2017 och böcker från 30 år tidigare? 

Jag kommer undersöka om det finns några skillnader mellan den nyare litteraturen och den 

äldre vad gäller framställning av genus.  

 

3. Tidigare forskning  

I denna del kommer jag att gå igenom olika begrepp som jag använder mig av i arbetet. 

Därefter kommer jag skriva om hur genus skapas och slutligen hur genus skapas genom 

barnlitteratur.  
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3.2 Begreppet genus 

Enligt Nationalencyklopedin (hämtat 2018-01-25) beskrivs genus som människors sociala 

kön. Till genusbegreppet hör vad som anses vara typiskt kvinnligt och typiskt manligt av 

samhället. Detta i motsats till begreppet kön, som även kallas för biologiskt kön. Med kön 

menas istället att man skiljer på individer inom människor, djur och växter beroende på vilka 

könsceller de har. Hirdman (1988) menar att till begreppet genus hör det som anses vara 

manligt eller kvinnligt, samt vår förståelse över hur genus konstrueras. Hon beskriver genus 

som tankefigurer som är föränderliga och som skapas av det kulturella och sociala. Ett 

begrepp som ofta kopplas samman med genus är begreppet könsroller. Det kan beskrivas som 

ett annat ord för genus. Hirdman (1988) menar dock att könsroller är ett urtvättat begrepp, 

som inte gör genus rättvisa då ordet ”roll” syftar till något som man bara kan sluta spela men 

att det inte är så enkelt när det kommer till genus. I denna rapport kommer jag att utgå från 

tankesättet att genus är någonting som skapas och inte är en fast konstruktion, vilket kommer 

förklaras ytterligare längre fram i rapporten.   

 

3.3 Att skapa genus 

Enligt Butler (1990) är kön någonting som är konstruerat av samhället vi lever i, såväl det 

biologiska könet som genus. Hon menar att allt som är manligt och kvinnligt skapas genom de 

handlingar som vi utför. Även Hirdman (1988) hävdar att genus skapas av det sociala och det 

kulturella, genom att hålla isär det som är manligt och kvinnligt. Kön är till största delen en 

social egenskap, menar Gens (2002). Kön kommer ur förväntningar och det är enbart i 

förhållandet till varandra som man ”blir” man eller kvinna. Denna förväntan skapas redan hos 

nyfödda barn och kommer sedan följa barnen genom hela livet utifrån hur vi behandlar barnen 

från att de är små (Gens, 2002). Hur genus tar sig uttryck skiljer sig dessutom mellan olika 

kulturer. Aydt & Corsaro (2003) gjorde en studie där de undersökte hur barn leker 

tillsammans med andra barn i olika länder och kulturer. Det som kom fram i studien var att 

det skilde sig mycket mellan olika kulturer huruvida det förekommer könsöverskridande lekar 

och hur de tar sig till uttryck.  
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Att genus är föränderligt och något som samhället skapar är alltså någonting som tidigare 

forskning motiverar. Men hur går det till? Gens (2002) menar att det bland annat beror på de 

förväntningar vi har på barn från att de är små. En pojke som gråter uppfattas som arg, medan 

en flicka som gråter uppfattas som ledsen. Hur vi uppfattar dessa saker har också en betydelse 

för hur vi agerar. Hur man agerar och beter sig mot barn är också en viktig byggkloss när det 

kommer till att skapa genus. Man ler oftare mot små flickor än små pojkar, man pratar oftare 

ljusare och tystare till en flicka och mer högljutt till en pojke och man låter oftare pojkar 

krypa eller gå längre bort innan man fångar in barnet igen än vad man gör med flickor. Detta 

fortsätter även upp i åldrarna. Man förväntar sig att flickor ska vara duktiga, menar Gens 

(2002). Att pojkar gör rackartyg ser man mellan fingrarna på, för det är så pojkar är. Martin 

(2003) skriver om ” practicing gender” och att på olika sätt, genom bland annat tal och 

kroppsspråk, skapa genusmönster som genomsyrar arbetsplatser. Detta sker i mötet med andra 

människor och används aktivt för att skapa en könsordning. Martin (2003) använder bland 

annat ett exempel från en arbetsplats där två högt uppsatta kollegor, en man och en kvinna, 

som står och pratar på jobbet när en telefon ringer i ett av kontoren. Kontoret tillhör varken 

mannen eller kvinnan, men mannen ber kvinnan att svara. Kvinnan blir överraskad av 

mannens begäran, men hon svarar ändå i telefonen. Efteråt frågar hon mannen varför han bad 

henne svara, och han säger att han inte tänkte på vad han gjorde. Vad som sker i ett sådant 

läge är att kvinnan blir behandlad som en underordnad, och könsordningen upprätthålls.  

 

3.4 Genus i barnlitteratur 

Barnboken fick sitt genombrott i Sverige under 1945 skriver Kåreland (2009). Då började 

välfärdssamhället utvecklas allt mer, och i och med att människor fick mer pengar över så 

ökade också försäljningen av barnböcker. Man ville också värna om barnens utveckling, både 

när det gällde kulturellt och estetiskt. Ett sätt att göra det var genom barnböcker. Inom 

litteraturen finns det ett flertal olika genrer, allt från fantasy och konstsagor till böcker som är 

avsedda att passa enbart det ena könet (så kallade ”flick- och pojkböcker”). I den tidigare 

barnboken låg störst fokus på uppfostring och lärande, men fokus i barnlitteraturen övergick 

alltmer till att istället underhålla barnen. Karaktärer i barnböcker som tidigare varit fogliga 

och hjälpsamma barn, övergick till bångstyriga och upptäcktstörstande barn. Barnbokens 

utveckling speglar de förändringar som skett i samhället (Kåreland, 2009). Under 60- och 70-
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talet växte intresset för kön och genus i barnlitteraturen. De analyser av barnlitteratur som 

gjordes fokuserade på vilka könsroller som tog sig uttryck i böckerna (Nikolajeva, 2017). 

Kåreland (2005) skriver att på 60-talet lyftes allt större kritik mot de uppdelade pojk- och 

flickböckerna, där pojkböckerna var blå med innehåll som bilar, båtar och flygplan medan 

flickböckerna var rosa innehållande kläder och frukter. Dessa böcker började ersättas av 

ungdomsboken som skulle rikta sig till båda könen, och man började försöka sig på mer 

nyanserade pojk- och mansporträtt som skulle ersätta den fasta mansrollen.  

 

I barnböcker framkommer ofta karaktärer som är stereotypt manliga eller kvinnliga, 

exempelvis som den busiga och äventyrliga pojken och den snälla och försiktiga flickan, 

menar Nikolajeva (2017). Vidare menar författaren att detta i sig är ett problem då det bygger 

på de uppfattningar som finns om vad som är manligt respektive kvinnligt, men det är även 

mer komplext än så. I kulturen i Sverige, bland annat, anses det maskulina vara normen. Det 

innebär att om det inte framgår tydligt i en text att någon eller något är feminint kommer det 

att betraktas som maskulint. Även de klassiska händelseförloppen med början, mitten och slut 

är att betraktas som maskulina då de är skapade för att passa ihop med den manliga hjälten. 

Nikolajeva (2017) menar att det därför inte är tillräckligt att byta ut den maskulina hjälten i ett 

maskulint händelseförlopp mot en kvinna, då det man gör är att tillskriva kvinnan maskulina 

egenskaper och därmed enbart spelar en manlig roll.  

 

Nikolajeva (2017) menar att författarens kön kan komma att spegla hur genus kommer att 

framställas i litteraturen. En manlig författare väljer oftast att skriva om en manlig 

huvudperson i barnlitteratur, och kvinnliga författare skriver om kvinnliga huvudpersoner. 

Det är dock vanligare att kvinnliga författare skriver om manliga huvudpersoner, än att 

manliga författare skriver om kvinnliga. Nikolajeva (2017) hävdar att det beror på att det finns 

en föreställning om att manliga huvudkaraktärer är lättare för att nå ut till både pojkar och 

flickor, då pojkar ofta väljer bort böcker med kvinnliga huvudpersoner. Enligt en 

undersökning (McGeown, 2012) väljer barn ofta böcker delvis utifrån vilket biologiskt kön 

man har, pojkar väljer att läsa böcker om pojkar och flickor läser om flickor. Men det som 

styr ännu mer är vilket kön barnen identifierar sig med. Kåreland (2005) skriver att flickor 
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oftare överskrider genusnormer än vad pojkar generellt gör. En ”pojkflicka” anses ofta vara 

något positivt, medan det inte finns något begrepp som ”flickpojke”. En feminin pojke brukar 

snarare anses som något negativt (Kåreland, 2005). 

 

Kåreland (2005) menar att skönlitteratur inte nödvändigtvis är speglingar av verkligheten, 

men att det ändå är intressant att analysera skönlitteratur ur ett genusperspektiv för att få syn 

på vilka representationer och rekonstruktioner författare väljer att lyfta fram i sina verk. Med 

ett genusperspektiv finns möjligheten att få en bild av hur föreställningar om kön begränsar, 

eller möjliggör, flickors och pojkars utveckling. Skolan har en viktig roll när det gäller att 

förmedla litteratur till barn, både när det gäller att väcka läsintresse, litteraturintresse men 

också för att barnen ska komma i kontakt med böcker som påverkar synen av genus. Jabeen & 

Mehmood (2014) gjorde en analys av hur olika berättelser och böcker för barn formar deras 

identitet vad gäller genus. De kom fram till att det fanns mycket material i litteraturen som 

pekade på skillnader mellan manligt och kvinnligt, och som uppmuntrade till stereotypa 

konstruktioner av män och kvinnor. Författarna till artikeln tittade bland annat på miljön, hur 

karaktärerna i böckerna kommunicerade och vilket mål det fanns med historien och såg att det 

fanns stora skillnader om böckerna var tänkta att rikta sig till pojkar eller flickor. I en annan 

studie (Ramesh & Rosli, 2010) analyserades ett antal böcker som var utgivna på engelska i 

Malaysia. Syftet med studien var att undersöka hur könsroller tog sig till uttryck i de olika 

böckerna då engelska barnböcker blir allt vanligare i Malaysia. Författarna hävdar att det blir 

ett problem när barn möter stereotypa könskonstruktioner som kan hindra deras utveckling. 

Analysen genomfördes genom att ta reda på hur karaktärerna i böckerna beskrevs genom 

vilka adjektiv som förekom i böckerna. Resultatet visade att det fanns stora skillnader mellan 

vilka adjektiv som användes för att beskriva manliga och kvinnliga karaktärer. Exempelvis 

var det vanligaste adjektivet för kvinnor ”beautiful” och för män ”angry” (Ramesh & Rosli, 

2010).  

 

Den första barnboken i Sverige där ”hen” används som personligt pronomen kom ut 2012. 

Boken heter ”Kivi & Monsterhund” (Lundqvist, 2012) och är en bok skriven på rim, som 

handlar om Kivi som mest av allt önskar sig en hund. Denna bok fick senare två uppföljare. 
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Författaren menar att berättelserna om Kivi är gränslösa och att det inte spelar någon roll om 

Kivi är en tjej eller kille, då det leder till onödiga generaliseringar (Olika Förlag, hämtat 2018-

04-04). 

 

3.5 Feminint och maskulint 

För att kunna analysera genus i barnlitteratur behövs en förståelse över vad som brukar 

betraktas som feminint och maskulint, för att upptäcka om litteraturen följer dessa stereotyper 

eller verkar normbrytande. Enligt Gens (2002) är egenskaper som kopplas till femininitet 

redan hos spädbarn att flickor är mjukare, ömtåligare och har finare drag. Pojkar anses vara 

fastare, starkare och med grövre drag. Vidare anses pojkar ha närmare till ilska medan flickor 

istället blir ledsna. Flickor ska vara duktiga och uppfostrande medan pojkar är livliga och 

bullriga. Lugna flickor används för att kontrollera stökiga pojkar, det börjar redan på 

förskolan och fortsätter upp i skolåldern där pojkar placeras mellan flickor i bänkraderna i 

klassrummet för att hålla sig lugna. Kåreland (2005) delar uppfattningen om den lugna och 

duktiga flickan. Hon menar att flickor ofta framställs som hjälpsamma och vill vara till lags, 

medan pojkarna beskrivs som rebelliska. I litteraturen får de maskulina karaktärerna ofta 

större svängrum och ges möjlighet att bege sig ut på äventyr. Flickornas äventyr blir ofta mer 

styrda, utan samma upptäckaranda som speglar pojkarnas resor. Maskulina respektive 

feminina egenskaper anses således ofta vara varandras motsatser. Detta är något jag kommer 

ta upp mer under teoridelen av uppsatsen 

 

Det är inte bara de personliga egenskaperna som kan vara maskulint eller feminint färgade. 

Nikolajeva (2017) menar att manliga huvudpersoner används i genrer som hjältesagor, 

äventyr och deckare medan feminina huvudpersoner påträffas i relationsorienterade genrer 

som familjeromaner och kärleksromaner. Miljön i maskulin litteratur utspelar sig utomhus i 

öppenhet på jakt efter äventyr, medan den feminina miljön är inomhus i instängdhet, ibland 

till och med i fångenskap. Ett maskulint handlingsförlopp är linjärt och fort framåtskridande, 

medan ett kvinnligt är cirkulärt i den bemärkelse att huvudpersonen kommer tillbaka dit hon 

började. Annat som är karaktäristiskt för det maskulina berättandet är att det fokuserar på yttre 

händelser, de är strukturerade och logiska. Kvinnligt berättande blir då det motsatta, med 
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romantiska händelseförlopp och skildringar av inre känslor, relationer och upplevelser. Vidare 

skriver Nikolajeva (2017) att trots att dessa egenskaper är väldigt generaliserande, så kan de 

användas som utgångspunkt vid diskussion och analys av skönlitteratur. I en studie (Earles, 

2016) undersökte författaren hur barn reagerade på litteratur där man bytt ut den manliga 

hjälten mot en kvinnlig och tvärt om. Böckerna lästes för olika barngrupper och följdes av 

diskussioner om genus. Författaren kunde sedan dra slutsatsen att feminina huvudpersoner 

blev accepterade i maskulina miljöer som innefattar bland annat äventyr. Däremot var 

maskulina karaktärer inte välkomna i berättelser om kärlek och omvårdnad. Författaren menar 

att för att motverka att pojkar ska frukta dessa miljöer är det viktigt att låta barn möta olika 

sorters karaktärer och miljöer i böcker. Detta gäller för såväl författare som lärare (Earles, 

2016). 

 

3.6 Utveckling av genusforskning och jämställdhet 

I detta stycke presenteras vissa utvecklingsområden som skett inom genusforskning och 

jämställdhet under de senaste drygt 30 åren. Då även barnböcker från 1986 kommer 

analyseras i detta arbete kan man nedan läsa om några utvecklingsområden som skett under 

den tiden.  

 

Genusforskningen är fortfarande ett ungt område, men som växer sig allt större 

(Vetenskapsrådet, hämtat 2018-04-10). Genusforskningen bottnar i den feministiska kritik 

mot ojämlikhet som växte fram på 70-talet. Detta kom till en början att kallas för 

kvinnoforskning, men numera är kvinnoforskningen en del av genusforskningen, tillsammans 

med bland annat jämställdhetsforskning. Inom genusforskningen ligger fokus bland annat på 

hur människor tänker om, tolkar och uppfattar kön. Vidare innehåller genusforskningen även 

sexualitet och arbetsmarknad, makt och resurser samt jämställdhet. Genusforskningen är 

således ett brett område och inte helt lättöverskådligt (Vetenskapsrådet, hämtat 2018-04-10). 

Yvonne Hirdman har haft stor betydelse i genusforskningen, och har bland annat lanserat 

begreppen genussystem och genuskontrakt (Hirdman, 1988). Dessa begrepp förekommer 

bland annat i en artikel från 1988. Hon uppmärksammade genuskodade samhällsstrukturer 

och bidrog till att detta uppmärksammats inom forskningen (Nationalencyklopedin, hämtat 
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2018-04-10). 1990 släppte Judith Butler boken ”Gender trouble” (Butler, 1990) där hon bland 

annat hävdar att genus är konstruerat.  

 

1980 kom en ny jämställdhetslag i Sverige. Denna lag gällde jämställdhet på arbetsplatser, 

och kom främst till för att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. Jämställdhetslagen skulle se 

till att alla människor skulle utvecklas efter sina egna förutsättningar och motverka 

diskriminering av såväl kvinnor som män. Denna lag ersatte den tidigare lagen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män från 1979, och ersattes av diskrimineringslagen 2009 

(Nationalencyklopedin, hämtat 2018-04-10). 

 

1980 kom också en ny läroplan, som ersatte den tidigare från 1967. I lgr 80 

(Skolöverstyrelsen, 1980) står det bland annat om att skolan ska sträva efter jämställdhet 

mellan könen, och även motverka könsroller. ”Skolan bör på olika sätt stimulera eleverna att 

välja yrke och vuxenroll oberoende av traditionella könsrollsföreställningar och den bild av 

könsrollerna som massmedia ofta förser oss med. Skolan bör därvid också uppmärksamma de 

faktiska skillnader i löne- och arbetsvillkor som ännu bidrar till att konservera könsbundna 

val.” (Skolöverstyrelsen, 1980:s.39). Nästa läroplan, LPO 94, trycker ännu mer på att skolan 

bidrar till att forma elevernas uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt, och att detta 

därför bör motverkas. Här används dock termen ”könsmönster” istället för könsroller 

(Utbildningsdepartementet, 1994). 

 

4. Teori  

Här presenteras teorin som senare kommer användas i metoden. Jag har valt att använda mig 

av två olika teorier, dels Hirdmans tankar om genussystem och genuskontrakt samt 

Nikolajevas tabell med personliga egenskaper.  
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4.2 Genussystem 

Hirdman (1988) använder begreppet genussystem för att förklara ordningen mellan män och 

kvinnor. Hon menar att genussystemet kan användas för att problematisera och understryka 

hur människor ser på olika kön. Genussystemet visar på en ordningsstruktur av kön, som tar 

sig till uttryck i flera andra ordningar såsom sociala, ekonomiska och politiska ordningar. 

Hirdman menar att genussystemet vilar på två principer, där den ena är isärhållandet av 

manligt och kvinnligt och den andra hierarkin där mannen är normen. Gällande isärhållandet 

är det någonting som finns överallt, och som strukturerar såväl sysslor, platser och 

egenskaper. Hirdman (1988) menar att grunden till isärhållandet finns i arbetsfördelningen 

mellan könen, samt i föreställningarna om det manliga och kvinnliga. Detta isärhållande 

innebär också ett maktskapande. Mannen och kvinnan blir varandras motpoler, och i detta 

skapas ett motsatstänkande där kvinnan står för det negativa och mannen det positiva. 

Hirdman hävdar att människor gärna vill tänka i olika tankefigurer, och att ordna och 

strukturera är mänskligt.  

 

4.3 Genuskontrakt 

Vidare menar Hirdman (1988) att detta genussystem kan praktiseras på tre olika nivåer, vilka 

är följande: 

• Kulturell överlagning 

• Social integration 

• Socialisering 

Dessa nivåer är konstruerade av filosofen och sociologen Jürgen Habermas (Hirdman, 1988) 

som använder dessa nivåer för att beskriva hur man tillägnar sig gemensamma erfarenheter i 

olika sociala system. Hirdman (1988) använder dessa nivåer för att beskriva genussystemets 

olika delar. Den första nivån är kulturell överlagning där det finns föreställningar om hur 

relationen mellan mannen och kvinnan bör vara, den sociala integrationen som bland annat 

innefattar arbetsfördelningen mellan könen samt socialisering som kopplas till direkt 

inlärning, tex hur pojkar och flickor bör bete sig. Dessa tre nivåer kallar Hirdman (1988) för 

genuskontrakten. Hon menar att detta blir ett sätt att operationalisera genussystemet, och som 



 
 

14 
 
 

 

innefattar hur män och kvinnor ska vara mot varandra och vilka egenskaper som hör till vilket 

kön, vare sig det gäller arbete, språk, kärlek eller utseende. Kontrakten är konkreta 

föreställningar som framkommer på flera olika nivåer. Det finns kontrakt om vilka redskap 

som hör till vilket kön, vem som ska vara den förförande parten, vilka ord de olika könen får 

använda, vilka kläder som är brukliga att använda och hur långt hår män och kvinnor bör ha. 

Detta genuskontrakt följer med från en generation till nästa, genom att dessa föreställningar 

ärvs från förälder till barn.  

 

4.4 Stereotypa egenskaper 

Nikolajeva (2017) menar, i likhet med Hirdman (1988), att manliga och kvinnliga egenskaper 

bygger på varandras motsatser. Följande schema visar på några stereotypa manliga och 

kvinnliga egenskaper: 

Tabell 1: 

 

(Nikolajeva, 2017; s.193) 
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Nikolajeva (2017) menar att inte alla litterära personer följer detta schema, men att det kan 

vara till hjälp när man observerar hur män och kvinnor skildras i litteraturen. En kvinnlig 

gestalt behöver bara tillägna sig ett fåtal av de maskulina dragen för att bryta mot stereotypen. 

Nikolajeva (2017) hävdar dock att kvinnliga gestalter ofta krymper i böcker under historiens 

gång och tvingas således tillbaka till att anpassa sig efter de kvinnligt stereotypa dragen. En 

manlig gestalt växer i stället, mot styrka och självständighet.  

 

5.1 Metod  

I denna rapport har jag valt att läsa 10 stycken barnböcker och analysera dessa ur ett 

genusperspektiv. Böckerna är riktade till barn mellan 6 och 9 år, vilken är den åldersgrupp 

som min utbildning riktar sig mot. Fem stycken av dessa böcker är utgivna under 2017 och 

resterande fem mellan 1986 och 1990. Mer om hur urvalet gått till står under rubriken urval. 

Dessa böcker kommer sedan jämföras mot varandra, med fokus på de olika tidsperioderna. 

Jag granskar både text och bild för att kunna göra en djupgående analys där jag utgår från 

några valda frågeställningar som presenteras nedan.  

 

5.2 Frågor till litteraturen 

Följande frågor kommer jag använda mig av i min litteraturanalys: 

• Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

• Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken?  

• Hur ser karaktärerna i boken ut? 

• Vilka färger förekommer i boken? 

Dessa frågor ställer jag till text och bild när jag gör min analys. Resultatet jämför jag sedan 

mellan böckerna, med fokus på likheter och skillnader mellan de nyare och äldre böckerna.  

 

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer?  
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Baserat på Hirdmans genussystem (1988) är det mannen som anses vara normen. Nikolajeva 

(2017) menar att det är vanligare att skriva om manliga huvudpersoner i barnlitteratur, då det 

anses vara lättare att nå ut till både pojkar och flickor på så sätt. Kåreland (2009) skriver 

också att det är vanligare med manliga huvudpersoner i barnlitteratur än kvinnliga. Vidare 

skriver hon att det är mer ovanligt att huvudpersonen inte har något uttalat kön. Gens (2002) 

menar att det är svårt för människor att förhålla sig könlösa varelser. Han menar att det första 

man vill fråga om man träffar ett litet barn, är om det är en flicka eller pojke. Detta kommer 

att ändra vårt förhållningssätt till barnet nästan helt. Baserat på detta kommer jag att notera 

huvudpersonens kön i de valda böckerna, samt andra viktiga karaktärer.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken?  

Denna fråga besvarar jag utifrån Nikolajevas tabell över manliga och kvinnliga egenskaper 

(2017). Denna fråga kommer ta mycket plats i analysen, då varje person har flera olika 

egenskaper och dessa kommer att noteras. Jag kommer notera både om karaktärerna följer 

dessa stereotypa egenskaper, eller bryter mot dessa. Utifrån Hirdmans tankar om 

genuskontrakt (1988) faller denna fråga in under socialisering, som handlar om inlärning om 

hur pojkar och flickor bör bete sig.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Denna del är en bildanalys. Hur karaktärerna i boken framställs genom bilder kan kopplas till 

Hirdmans genuskontrakt (1988) som bland annat tar upp det yttre formen på män och kvinnor. 

Detta innefattar bland annat vilka kläder som är accepterade för män respektive kvinnor och 

hur långt hår de bör ha.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Kåreland (2009) menar att färger kan vara relaterade till olika genus. Starka, klara färger i 

exempelvis rött kan kopplas till aggressivitet och rebelliska drag som drar åt maskulinitet. 

Milda färgskalor i pastell, med exempelvis ljust gult och grönt, kopplas snarare till ljuvhet och 

vekhet som relaterar till femininitet. Ljusblått och rosa är också två färger som är starkt 

kopplade till kön, där blått står för pojkar och rosa för flickor (Gens, 2002). Kåreland (2005) 

menar att det tidigare var vanligt med blå böcker som riktades till pojkar och rosa till flickor, 

men att detta kom att kritiseras under 60-talet.   
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5.3 Urval 

För att välja vilka böcker jag ville använda mig av i min analys började jag att bestämma vilka 

kriterier de valda böckerna behövde uppfylla. Jag bestämde mig för att jag ville använda mig 

av skönlitterära böcker som riktades till barn mellan 6-9 år. Anledningen till det åldersspannet 

är för att min utbildning riktar sig mot de åldrarna. Böckerna skulle vara lättlästa, i den 

bemärkelsen att ett barn i den åldern skulle kunna läsa den själv. Böckerna skulle även 

innehålla bilder, då bilderna är en del av analysen.  

Böckerna som är utgivna under året 2017 valde jag ut genom nätbokhandeln Bokus. Där fick 

jag fram en lista som representerade de populäraste skönlitterära böckerna under 2017 som 

riktade sig till målgruppen 6-9 år. Bokus är en av de mest populära bokhandlarna på nätet och 

representerar på så vis ungefär vilka böcker som anses populära. Jag jämförde även denna 

lista med liknande listor som jag fick upp på både Adlibris och CDon och flera av böckerna 

fanns med på samtliga listor. Vissa böcker fick jag sedan sålla bort, till exempel om boken 

beskrevs som en högläsningsbok eller om de förekom flera böcker ur samma serie. Resultatet 

blev fem stycken böcker som presenteras nedan. Samtliga böcker var utlånade när jag skulle 

låna dessa på biblioteket, vilket talar för att det är populära böcker. Det finns dock vissa 

begränsningen med ett urval baserat på popularitet. Ett av dessa är att böckerna kan vara 

populära av olika anledningar och en anledning skulle kunna vara att de är uppmärksammade 

på grund av genusmedvetenhet. Det finns otaliga anledningar till varför just dessa böcker 

skulle kunna vara de mest populära och det kan ändras snabbt. Trots detta valde jag att 

använda mig av detta urval då jag ansåg att det kunde bidra till att besvara mina 

frågeställningar.  

Urvalet för resterande böcker såg lite annorlunda ut. För att hitta böcker som passade mina 

kriterier fick jag hjälp av en bibliotekarie på ett bibliotek för att välja ut böcker. Med hjälp av 

ett program på bibliotekets dator fick vi fram alla titlar som getts ut under respektive år. Jag 

hade först tänkt mig böcker som givits ut 1987 (dvs 30 år tidigare) men det visade sig vara ett 

för smalt spann för att hitta böcker som passade mina kriterier, så jag fick utöka från år 1986 

fram till år 1990. Dessa böcker är, till skillnad mot de nyare böckerna, inte utvalda baserade 

på popularitet. Då det inte fanns kvar många av de äldre böckerna på biblioteket så blev 
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urvalet bland det som fanns tillgängligt. Med detta i åtanke är inte urvalet av den äldre 

litteraturen densamma som den nyare och det kan komma att påverka resultatet.  

I två av barnböckerna i mitt urval består karaktärerna av olika djur. Djur i barnböcker kan 

vara mer eller mindre mänskliga och ha olika stor grad av zoologiska egenskaper (Kåreland, 

2009). Därför är det viktigt att fokusera på de mänskliga egenskaperna som tillskrivs djuren, 

för att kunna jämföra dessa med övriga böcker.  

 

5.4 Material 

De böcker som jag kommer att analysera är följande:  

Böcker från 1986 till 1990 Böcker från 2017 

Självklart, Sune av Sören Olsson och 

Anders Jacobsson 1986 

Näcken i riddarfjärden av Martin Olczak & 

Anna Sandler 

Ordning på vikarien! av Helena Bross 1989 Fislandet av Cecilia Forss 

Fabian har rymt! -Ett marsvin på äventyr av 

Veronica Wägner 1989 

Handbok för superhjältar av Elias & Agnes 

Våhlund 

Busige Dilly – Den lille dinosaurien av 

Tony Bradman 1989 

Slottsmysteriet av Martin Widmark & 

Helena Willis 

Naddap Dlöks av Roald Dahl 1990 Kapten Kalsong och Turbotoans tyranniska 

vedergällning av Dav Pilkey 

 

5.5 Genomförande 

För att utföra analysen gick jag igenom varje bok för sig. Detta gjordes för att fokusera på en 

bok i taget, för att minnas innehållet i boken inför varje analys. Varje bok lästes först en gång. 

Då fokuserade jag på bokens innehåll och vilka karaktärer som förekom i boken. De 

karaktärer som förekom mest i boken noterades. Sedan lästes boken ännu en gång. Då 

fokuserade jag på karaktärernas personliga egenskaper. Dessa noterades under läsningens 

gång och skrevs ner. Vad som räknades till personliga egenskaper var dels saker som stod 

tydligt i boken, till exempel att någon var stor och stark, men också saker som inte stod 
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uttryckligen men som man förstod av sammanhanget i boken. Fler exempel på detta och även 

hur de kategoriserades beskrivs nedan. Efter att boken lästs en andra gång gick jag igenom 

boken en sista gång. Då fokuserade jag på bilderna i boken och noterade både hur 

karaktärerna i boken såg ut och vilka färger som förekom i boken.  

Karaktärernas personliga egenskaper kategoriserades utifrån tabell 1 (Nikolajeva, 2017). När 

jag läste letade jag efter beskrivningar som kunde passa i dessa olika kategorier. När det gäller 

exempelvis ordet starka kunde det handla om en karaktär som uttryckligt beskrevs som stark 

(exempelvis Lisa i Handbok för superhjältar) eller en karaktär som genom sammanhanget 

beskrevs som stark (som Maja i Slottsmysteriet, som drar upp sin bror när han faller). Om 

någon karaktär var aktiv eller passiv baserade jag dels på hur mycket plats karaktärerna tog i 

boken samt på vilket sätt. Här skiljde jag på om karaktärerna var framåt och handlingskraftiga 

eller om de höll sig mer i bakgrunden. Om en karaktär var omtänksam och omsorgsfull 

baserades på hur karaktären behandlade vänner och familj. När jag hittade något i boken som 

kunde passa in under någon av kategorierna i tabellen antecknade jag detta. Eftersom det finns 

så många sätt att beskriva en karaktär som exempelvis omtänksam användes ingen specifik 

mall för ord eller handlingar som skulle kunna kopplas till detta, utan jag antecknade det 

mesta som skulle kunna ha en koppling till de olika egenskaperna och sållade bort överflödiga 

anteckningar i efterhand. Efter varje bok gick jag sedan igenom mina anteckningar och 

sammanfattade sedan varje karaktär för sig innan jag slutligen skrev in detta i det färdiga 

dokumentet. 

 

6. Analys & resultat 
I denna del av uppsatsen kommer jag analysera 10 stycken böcker. Varje bok kommer att 

presenteras för sig utifrån de tidigare presenterade frågeställningarna.  

 

6.2 Böcker utgivna 1986-1990 

Här presenteras och analyseras de böcker som är utgivna mellan år 1986 till 1990.  
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Självklart, Sune av Sören Olsson & Anders Jacobsson 1986  

Denna bok är en av flera böcker i en serie om Sune. I Självklar, Sune har Sune precis fått en 

lillasyster. Dessutom bjuder Sune in sina vänner på sitt första Party. Där ska man dansa 

tryckare och leka Ryska posten.  

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

Huvudpersonen i boken är Sune. Andra karaktärer som förekommer är Sunes mamma, pappa, 

storasyster och lillebror.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Sune beskrivs inte som omsorgsfull. Han hjälper inte till att ta hand om sin lillasyster, i boken 

beskrivs det att han var med och bytte på henne en gång, men att han aldrig ska göra om det. 

Han kallar sin lillasyster för skrikbagge, och påstår att hon är liten och dum. Han visar dock 

också en vårdande sida. Han tröstar sin vän Sophie när hon har ont, och menar att när Sophie 

har ont har Sune också ont. Sune ordnar slagsmål med myror på gräsmattan, han ser det som 

ett experiment medan hans mamma och syster ser det som djurplågeri.  

Sunes pappa är inte heller vårdande. Han tycker det är äckligt att byta blöjor, och ropar på 

Sunes syster Anna att hon ska göra det när inte mamman är hemma. När Sunes pappa kommer 

in på Sunes party är det för att busa med gästerna. Han skrämmer också Sune och hans 

kompis när de ska sova i en koja utomhus.  

Sunes mamma är omsorgsfull och vårdande. Hon gör iordning mat till Sunes partygäster, och 

hon bäddar två sängar åt Sune och hans kompis när de skulle sova i kojan och kokar varm 

choklad åt dom.  

Storasyster Anna tar ingen stor plats i boken, men hon beskrivs som omsorgsfull. Hon lär 

Sune att dansa och gör iordning saft och bullar till Sune och hans kompisar när de leker i 

kojan. Hon hjälper till att ta hand om deras lillasyster.  

Lillebror Håkan är busig och självständig. Han beskrivs som våldsam när han i boken dunkar 

sin knytnäve i huvudet på partygästerna.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  
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Sune har på sig gröna sockar, blå byxor och en röd tröja. Han har blont hår. Pappan har på sig 

byxor och tröja, han har kort hår och glasögon. Mamman har långt hår och är klädd i kjol. 

Anna har långt hår och har på sig byxor och en tröja. Håkan har lila byxor, orange tröja och 

brunt kort hår.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Enbart framsidan är i färg. Det är klara och färgstarka färger som förekommer, i orange, rött 

och blått.  

 

Ordning på vikarien! Av Helena Bross 1989 

Ordning på vikarien! är en fristående bok i serien I vår klass som riktar sig främst till barn 

som kommit igång själva med läsningen. I den här boken får man träffa en klass på ett antal 

elever bestående av bland annat Nisse, Ove och Maria. En dag är klassens fröken sjuk och 

som vikarie kommer Jonas Lindkvist. Eleverna tycker att Jonas varken ser ut eller beter sig 

som en riktig fröken, bland annat skriver han som en kratta och spelar fotboll med killarna på 

rasten.  

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

I den här boken förekommer flera olika karaktärer, men det är svårt att benämna någon som 

huvudperson. Det är ”klassen” som är huvudpersonen som en helhet, då berättelsen utspelar 

sig ur deras perspektiv. Utöver barnen i klassen har vikarien Jonas en central del i boken.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Ingen av eleverna i boken beskrivs närmare, det är nästan enbart genom deras repliker som 

man kan få en aning vilka dom är. Nisse och Ove är de första att tilltala Jonas när han 

kommer till klassen, de kommenterar hans utseende och får resten av klassen att skratta. De 

beskrivs som aktiva. Maria är den som berättar hur fröken brukar göra i klassen på mornarna, 

när vikarien undrar vad han ska göra.  

Även eleven Katti berättar för Jonas hur han ska göra, att han måste gå runt i klassrummet när 

klassen räknar och hjälpa till där det behövs istället för att sitta vid katedern. Eleven Ante 

tillrättavisar också vikarien Jonas, när han sätter sig vid fel bord i matsalen. Då smyger Ante 
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fram och rycker honom i hästsvansen. Det skulle kunna beskrivs som en mer aggressiv eller 

våldsam egenskap. Vid ett tillfälle i boken blir karaktärerna uppdelade som ”tjejerna” och 

”killarna”. Vikarien spelar fotboll med killarna på rasten medan tjejerna passivt står och tittar 

på.  

Jonas kan beskrivas som aktiv, han tar mycket plats i boken och har många repliker. Det 

första intrycket han ger har en aggressiv ton, han hotar klassen med att om de bråkar så 

kommer han slänga ut den eleven genom fönstret. Sedan skojar han bort det, men fortsätter 

hävda att det är nästan sant. Han beskrivs som självständig. När de går till matsalen går han in 

först och sätter sig vid ett bord helt själv. 

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Det framkommer sällan vem som är vem av eleverna på bilderna i boken, men de som ska 

föreställa pojkar har alla kort hår och är klädda i byxor och tröja. Flickorna har långt hår, vissa 

har hårspännen, och är klädda i antingen byxor eller kjol. Pojkarna är avbildade med större 

gester medan flickorna ser mer passiva ut. Jonas har långt hår uppsatt i en hästsvans, han har 

örhängen i öronen och är klädd i jeans och tröja. På samtliga bilder är Jonas avbildad i rörelse.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

I den här boken är enbart framsidan i färg. Klassen står samlade runt Jonas och alla elever har 

färgglada kläder. Det förekommer både orange, rött, blått, grönt, lila, rosa och brunt. De flesta 

av flickorna har något rosa på sig, det har ingen av pojkarna men en pojke har en lila tröja.  

 

Fabian har rymt! Ett marsvin på äventyr av Veronica Wägner 1989  

Fabian bor med sin mamma och sina syskon i en djuraffär, men han är inte nöjd med tillvaron. 

Fabian drömmer om att lämna djuraffären och ta sig ut till landet, där det finns gröna ängar 

och tusen växter. En dag tar Fabian chansen och lyckas rymma från djuraffären. I det fria 

möter Fabian bland annat otäcka människor, hjälpsamma möss och sluga katter.   

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

Huvudpersonen är marsvinet Fabian. Andra karaktärer som förekommer är råttan Louise, 

katterna Moll och Dur och hunden Mix. (manlig tjuv, och manlig polis) 
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Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Fabian beskrivs som självständig. Han drömmer om ett liv i frihet och rymmer därför själv 

från djuraffären. Han är äventyrlig, och är inte rädd för att trotsa de faror som står i vägen för 

att han ska ta sig ut till landet. Han har möjlighet att stanna i trygghet i parken med råttan 

Louise men tycker snabbt att det blir långtråkigt. Han är inte lydig utan han följer sin egen 

vilja. Han har ett hett temperament och har lätt för att bli arg.  

Råttan Louise bor i parken. Hon hjälper Fabian att söka skydd i parken när han först har rymt, 

och visar en omsorgsfull sida genom att ta hand om honom. Louise håller sig till regler och 

uppfattas som sårbar, hon håller sig undan från faror. Hon uppfattas som mild.  

Dur och Moll är två listiga katter. De vill ta hjälp av Fabian för att ta fast en tjuv som stjäl 

djur i området. Katterna uppfattas som beräknande och aggressiva, de fräser ofta ifrån.  

Hunden Mix beskrivs istället som sårbar och lydig. Han låter katterna bestämma över honom, 

och gör som han blir tillsagd.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Karaktärerna i boken är avbildade som djur, utan mänskliga kläder eller andra attiraljer.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Enbart framsidan av boken är i färg. Det är mörka, dova färger ibland annat svart, grönt, blått 

och lila.  

 

Busige Dilly – Den lilla dinosaurien av Tony Bradman 1989 (översättning) 

Dilly är en liten dinosaurie som bor tillsammans med sin mamma, pappa och storasyster 

Dorla. Dilly är en busig dinosaurie med en stark egen vilja, och får han inte som han vill 

släpper han ut sitt ultra-special-70 kilometer i timmen-super-vrål som kan skrämma slag på 

vem som helst. 

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 
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Huvudpersonen i boken är Dilly, det är hans upptåg som läsaren får följa. Läsaren träffar 

också storasystern Dorla, som är den som berättar om Dillys upptåg. Utöver Dilly och Dorla 

finns även deras mamma och pappa.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Redan i titeln beskrivs Dilly som busig. Dilly beskrivs som aktiv, han tar mycket plats i boken 

och det händer väldigt mycket runt Dilly. Han är självständig, vilket bland annat framkommer 

då han målat hela sitt rum med målarfärg. Han är envis och till viss del aggressiv, får Dilly 

inte som ha vill släpper han ut ett enormt vrål som skrämmer slag på vem som helst. Dilly har 

också en omtänksam sida. När han har sönder Dorlas födelsedagstårta, så försöker han baka 

en ny åt henne.  

Storasyster Dorla är den som berättar historien om Dilly, men i berättelserna finns hon mest i 

bakgrunden. Dorla upplevs som lydig, hon hittar inte på hyss och gör det föräldrarna säger åt 

henne. Hon har en vårdande roll över Dilly, och försöker bland annat muntra upp honom när 

han är uttråkad eller ledsen. ”Men jag tyckte inte, att det var så roligt, att Dilly satt ensam och 

ledsen på sitt rum, när jag hade fest, så jag gick upp och knackade på hans dörr”. Det visar på 

en omtänksam och omsorgsfull egenskap.  

Dilly och Dorlas föräldrar presenteras på ungefär samma sätt. Båda två har ett omsorgsfullt 

sätt gentemot Dilly, men kan också skrika åt honom emellanåt. Det är pappan som bakar tårta 

till Dorlas födelsedag. 

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Dilly är den karaktär som förekommer på flest bilder, oftast i färd med att utföra något bus. 

Dilly är alltid iklädd ett par snickarbyxor. Dorla är väldigt lik Dilly, men är lite större, saknar 

en tagg på nosen och är klädd i klänning. Mamman har inte heller någon tagg på nosen, och 

på de få bilder hon förekommer går det inte att avgöra vad hon har på sig. Pappan har 

hängselbyxor och en tröja, på en bild har han även på sig ett förkläde.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

I den här boken är endast framsidan i färg. Dilly är grön, och sitter på golvet iklädd blå 

snickarbyxor. Han är full av målarfärg i röda toner. Bakom sig på väggen har Dilly målat med 

målarfärg i rött och gult.  
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Naddap Dlöks av Roald Dahl 1990 (översättning)  

Herr Hoppig bor ensam i en lägenhet med en stor balkong, där han ägnar sig åt att odla 

blommor. I lägenheten nedanför bor fru Silver, som herr Hoppig är hemligt förälskad i. De 

brukar prata med varandra från sina balkonger, men fru Silver har inte ögon för någon annan 

än sin sköldpadda Alfie. Hon vill dock att Alfie ska växa, och då får herr Hoppig en idé. Han 

säger till fru Silver att läsa en ramsa för Alfie som ska få honom att växa, och samtidigt köper 

herr Hoppig hem inte mindre än 140 sköldpaddor i olika storlekar att byta ut Alfie med.  

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

I denna bok är herr Hoppig huvudperson. Den andra karaktären som förekommer är fru 

Silver.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Herr Hoppig beskrivs som emotionell. Han har starka känslor för fru Silver, men är för blyg 

för att visa det. Han är självständig, i den bemärkelse att han lever ensam och är dessutom 

pensionär. Han är aktiv, han är handelskraftig när han väl fått en idé och planerar att 

genomföra den. Han tänker kvantitativt, han väger sköldpaddorna och väljer omsorgsfullt ut 

dessa efter vikt.  

Fru Silver beskrivs som väldigt omsorgsfull, inte minst när det gäller hennes sköldpadda. Hon 

är dessutom självständig, likt herr Hoppig bor hon ensam. 

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Herr Hoppig är klädd i byxor, skjorta, väst och slips. Han har tunt, grått hår och mustasch. 

Han har på sig ett par glasögon. Fru Silver har kort och blont hår. Hon är klädd i en klänning 

och ett förkläde. Hon har ett armband om ena handleden, ringar i öronen och har tofflor på 

fötterna med rosetter på.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Enbart förstasidan i färg. De färger som förekommer är klara färger i blått, grönt, rosa och 

gult.  
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6.3 Böcker utgivna 2017 

Här presenteras och analyseras de böcker som är utgivna under 2017.  

 

Näcken i riddarfjärden av Martin Olczak & Anna Sandler  

Detta är den femte boken i serien Jacks förbannelse. I boken möter läsaren Jack, som är en 

pojke med magiska trollkunskaper. Han är medveten om att det existerar både vampyrer, 

vättar och troll i världen och han träffar ständigt på dessa varelser på olika vis. När denna bok 

tar sin början har Jack precis fått reda på att hans bästa vän, Wanda Berglund, i själva verket 

är en vampyr. Wanda berättar att hon måste leta reda på en guldring som varit försvunnen i 

500 år för att hon ska bli en mänsklig flicka igen. Jack lovar att hjälpa henne, men för att 

lyckas måste de ta hjälp av Näcken i riddarfjärden samtidigt som de måste hålla sig undan 

från Jacks föräldrar som vill döda Wanda.  

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

I den här boken är det pojken Jack som är huvudperson. Berättelsen är skriven i jag-form 

utifrån Jacks perspektiv. Övriga karaktärer som förekommer är vampyren Wanda, Näcken i 

riddarfjärden, Jacks mamma och pappa, Bergatrollet och Grevinnan Lucinda.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Huvudpersonen, Jack, beskrivs som en emotionell och omtänksam pojke. Han visar en stor 

omsorg mot sin vän Wanda. I slutet av boken beskrivs en scen, där de håller varandras händer 

och tårarna rinner över Jacks kinder medan han tänker på vad orättvist livet är och att hans 

bästa vän är på väg att dö.  

Jack beskrivs delvis som lydig, han vill vara sina föräldrar till lags, men samtidigt självständig 

då han smyger hemifrån om natten. Jack är den som kommer på alla idéer i boken, som att de 

ska leta upp Näcken.  

Wanda beskrivs som en självständig flicka, hon har tidigare varit hemlös och försörjt sig som 

tjuv. Nu är hon en vampyr och överlever genom att dricka människors blod, vilket kan 

uppfattas som våldsamt. Hon dödar dock inte folk. Hon beskrivs som aktiv, det är hon som tar 

kommandot när hon och Jack ska bege sig ut och leta efter guldringen. Hon är dock passiv 
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under hela samtalet med Näcken. Hon är skyddande, genom att hon räddar Jack från Näcken, 

men också sårbar när Jack räddar henne i gengäld. Hon är emotionell, då det på flera ställen i 

boken står att hon tar Jacks hand.  

Jacks mamma och pappa tar ingen större plats i boken, även om de finns med. Båda 

föräldrarna uppfattas som omsorgsfulla, båda lägger armarna om Jack och kramar honom 

samt ser till att han både äter och borstar tänderna. De tilltalar dock Jack lite olika, pappan 

använder tilltalsnamnet medan mamman säger ”älskling” eller ”gubben” vilket kan uppfattas 

som mildare och mer omsorgsfull.  

Näcken, Bergatrollet och Grevinnan Lucinda är tre karaktärer som förekommer men inte 

presenteras närmare. Näcken beskrivs som stans farligaste varelse. Han försöker locka ner 

Jack till havets botten med hjälp av sin fiol. Han är högljudd, aggressiv och girig. Han vill inte 

hjälpa Jack och Wanda om han inte får något i utbyte. Bergatrollet beskriver sig själv som den 

bästa jägaren i landet. Han ska hjälpa till att jaga rätt på Wanda. Han är stor, hårig och har en 

illaluktande andedräkt. Han är stark, rovgirig och hård. Grevinnan Lucinda är vampyren som 

förvandlade Wanda. Hon beskrivs som lång och vacker. Hon väcker Wanda mitt i natten 

genom att smeka hennes kind, och pratar till henne med mjuk röst. När Wanda berättar att hon 

sålt hennes guldring blir hon dock aggressiv och biter henne i halsen.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Jack avbildas med halvlångt rufsigt hår, oftast iklädd byxor och en huvtröja. Wanda har långt 

burrigt hår och har på sig byxor och en jacka. Båda barnen är avbildade med liknande 

ansikten, ingenting som uppfattas som mer maskulint eller feminint. Jacks pappa avbildas 

med relativt kort hår och skägg. Han har på sig en tröja och ett par byxor. Det finns bara en 

bild på Jacks mamma i boken, och på den bilden är även en annan kvinna med. Det går inte 

att urskilja vem av kvinnorna som är Jacks mamma, men båda har långt hår, ett par byxor och 

en tröja. Näcken är fjällig, har långt hår och skägg. Han har simhud mellan tårna och har på 

sig ett par badbyxor. Bergatrollet är stort och hårigt, med mycket skägg och en lång näsa. Han 

har en spikklubba i handen och har på sig ett par hängselbyxor och en väst. Grevinnan 

Lucinda har på sig en lång klänning, stora smycken och en huvudbonad. Håret är flätat i en 

frisyr.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  
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I den här boken är det bara framsidan som är i färg. Den föreställer ett vatten i mörkt lila färg, 

med toner av grönt. Ur vattnet sträcks två gröna händer upp. Jack och Wanda klättrar upp ur 

vattnet, Jack har en grön jacka på sig och Wanda en rosa jacka och blå byxor.  

 

Fislandet av Cecilia Forss & Anna Ileby 

Fislandet handlar om Märta som är väldigt intresserad av fisar. Hon är så intresserad att hon 

har börjat fisforska. Denna forskning bedrivs inne på Märtas rum  som hon gjort om till ett 

fis-kontor. Hon antecknar allt hon kan om fisar i en anteckningsbok och samlar på fisar i olika 

burkar. Detta får dock ett abrupt slut när Märtas granne Gunilla hävdar att fina flickor inte 

fiser. Märta blir väldigt upprörd och gör sig av med hela fis-forskningen, och bestämmer sig 

för att hon ska bli som alla andra i stället.   

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

I den här boken är Märta huvudpersonen. Dessutom förekommer Märtas mamma och pappa, 

hennes två tvillingbröder Hampus och Hugo samt grannen Gunilla och fisdrottningen.   

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Märta är huvudpersonen i boken. Hon beskrivs som aktiv, då hon har flera kompisar, tycker 

om att spela fotboll och tar stor plats i boken. Märta har starka känslor, hon beskriver bland 

annat att hennes bröder kan få henne att skratta så hon nästan kissar på sig men samtidigt retas 

med henne så att hon blir helt tokig och slänger saker omkring sig. Märta har också en sårbar 

sida. Hon blir väldigt ledsen när hon får höra att hennes fis-intresse är konstigt. Märta är även 

skyddande. När några äldre elever ger sig på hennes klasskompis Casper, är det Märta som 

ställer sig mellan och får dom att sluta.  

Märtas mamma är omsorgsfull, vilket hon visar genom att bekymra sig för Märta när hon 

säger att hon fryser. Märtas mamma är den som först tar kommandot och tillrättavisar Märta 

när föräldrarna anser att Märta skämt ut dom på ett styrelsemöte. Hon är också den första att 

be om ursäkt till Märta, när de förstår hur ledsen Märta blev av det. Märtas pappa märker man 

inte av så mycket i boken, han är mer passiv och håller sig i bakgrunden.  
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Bröderna Hugo och Hampus tar ingen stor plats i boken, men de beskrivs som aktiva. De 

busar och retas med Märta, skrattar högt och är rakt på sak. De beskrivs också som 

omtänksamma, då de blir väldigt oroliga när deras syster försvinner och sedan vill hjälpa till 

att muntra upp henne.  

Gunilla är granntanten som bor i samma hyreshus som Märta. Märta är lite rädd för Gunilla, 

som beskrivs som en ”surkärring” som haltar, ler med mungiporna neråt och skickar arga sms 

till Märtas mamma. Gunilla beskrivs som aggressiv och hård.  

Fisdrottningen regerar över fislandet. Hon är aktiv, på så vis att hon tar initiativ och inte är 

rädd för att säga vad hon tycker. Hon är också omtänksam, hon vill att Märta ska må bra.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

På bilderna i boken är Märta klädd i randiga svart-vita strumpbyxor, en grön kjol och en gul 

tröja med prickar på. Håret är uppsatt i en knut. Märtas mamma har blont hår uppsatt i en 

knut. Hon har blå strumpbyxor, en lila tunika och örhängen i öronen. Hon har en tatuering av 

en blomma på ena armen, rödmålade läppar och smink runt ögonen. Märtas pappa är klädd i 

blå jeans och en brun och orange tjocktröja. Han har kort hår, mustasch och glasögon. 

Hampus är klädd i blå jeans, en långärmad tröja och har en keps på huvudet. Han har kort 

brunt hår. Hugo är klädd i beigea byxor och en huvtröja, med huvan över ansiktet så man inte 

kan se ansiktet. Gunilla är klädd i en lång grå kappa med pälskrage och en mössa. Hon har 

grått hår, örhängen i öronen och håller en handväska i handen. Fisdrottningen är klädd i lila 

platåskor, orangea byxor, en regnbågsfärgad kjol och en lila tröja. Hon har långt, rosa hår och 

en guldkrona på huvudet. Hon har långa ögonfransar, rosa läppar och är full i glitter.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Den här boken innehåller många färger. En stor del av bilderna innehåller ljusa pastellfärger, 

ibland annat rosa, turkos och lila. Vissa bilder innehåller dock färger med klara och starka 

färger, som rött och gult. De flesta sidor är färgglada men vissa går i en mörkare ton med 

grått, blått och svart i olika nyanser.  

 

Handbok för superhjältar av Elias & Agnes Wåhlund  
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Handbok för superhjältar är första boken i en serie om nioåriga Lisa. Hon har flyttat till sin 

mormor i Rosenhill och börjat på en ny skola. Lisa blir mobbad i skolan av ett killgäng, som 

bland annat kallar henne för ”fladderöra”. Lisa känner sig maktlös, men en dag hittar hon en 

bok på biblioteket. Den heter ”Handbok för superhjältar”, och i boken står det beskrivet hur 

man blir en superhjälte.  

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

Lisa är huvudpersonen i den här boken. Andra karaktärer som förekommer är Lisas mormor 

och mobbaren Robert. Man möter även två namnlösa tjuvar och deras manliga ledare.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

I början av boken upplevs Lisa som sårbar. Hon får hjälp för att lyckas undkomma mobbarna, 

och gömmer sig från dessa. Hon beskrivs som emotionell, då hon gråter, och är beroende av 

hjälp. Hon beskrivs också som omsorgsfull, då hon flyttar till sin mormor för att ta hand om 

henne. När Lisa hittar Handboken för superhjältar sker en förändring. Hon blir aktiv, och 

anstränger sig för att lära sig hur man blir en superhjälte. Hon blir stark och även våldsam, 

hon slåss med tjuvar och försöker ge igen mot mobbarna.  

Lisas mormor tar inte mycket plats i boken, men hon uppfattas som mild och omtänksam. 

Hon är mån om Lisa och att hon ska ha det bra.  

Robert upplevs som rovgirig, aggressiv, våldsam och känslokall. Han, och hans kompisar, 

jagar Lisa, kallar henne för taskiga saker och slår henne.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Lisa har långt hår och är oftast klädd i kjol, blus och slips vilket verkar vara hennes 

skoluniform. När hon är superhjälte har hon på sig en röd dräkt. Mormor har på sig kortbyxor, 

en rosa tröja och ett förkläde. Hon har grått hår uppsatt i en knut och glasögon. Robert är 

klädd i byxor, en blå skjorta och har blont lockigt hår.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Många och klara färger i mestadels rött, orange och gult. Även många mörka toner som går i 

blått och lila. Superhjältedräkten är lysande röd.  
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Slottsmysteriet av Martin Widmark & Helena Willis  

Slottsmysteriet är en av böckerna i en serie om LasseMajas detektivbyrå. I den här boken blir 

Lasse och Maja, tillsammans med några andra invånare i staden, inbjudna till slottet på 

chokladprovning av greve Erik von Farsen. Där har greven ett förslag. Han söker finansiärer 

för att kunna öppna en ny kakaoplantage. Gästerna är inte sena på att vilja investera men 

Lasse och Maja känner på sig att det är något som inte står rätt till.  

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

Lasse och Maja är huvudpersoner i den här boken. Andra karaktärer som förekommer är 

greven och hans betjänt. Det förekommer även ett stort antal bifigurer, där de flesta är män. 

Bifigurerna är bland annat prästen som älskar kramar, den rika Muhammed Karat och Ivy 

Roos som är väldigt mån om sin pudel.  

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

Maja beskrivs som aktiv och initiativtagande. Hon är inte sen med att förstår att något inte står 

rätt till med greven, och hon ger sig iväg med Lasse för att leta efter ledtrådar. Hon använder 

repliker som: ”Okej, säger Maja. Nu kör vi!”. När Lasse tappar taget om fönsterkarmen och 

håller på att falla, är det Maja som drar upp honom igen. Därför kan hon beskrivas som stark. 

Hon är smart och tänker rationellt.  

Lasse beskrivs med samma personliga egenskaper överlag. Aktiv, smart och rationell. Han 

beskrivs dock inte som stark i boken.  

Greven beskrivs som känslokall, han bryr sig inte om att invånarna förlorar sina pengar som 

de investerar. Han är rovgirig.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

Maja är klädd i gympaskor, blå kortbyxor och en gul tröja. Hon har långt hår. Lasse har beiga 

kortbyxor, orange tröja och gympaskor. Han har kort hår. Greven har brun kostym, lockigt 

hår, skägg och mustasch.   

Vilka färger förekommer i böckerna?  
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Många och klara färger. Karaktärer och annat som är i fokus är klara och färgstarka, medan 

bakgrunderna går i mjukare och ljusare toner. Färger som förekommer är bland annat rött, 

blått och gult. 

 

Kapten Kalsong och Turbotoans tyranniska vedergällning av Dav Pilkey  

(översättning) 

Denna bok är en av flera i en serie om George, Harold och Kapten Kalsong. Kapten Kalsong 

heter egentligen rektor Krupp och jobbar på Georges och Harolds skola, men när de knäpper 

med fingrarna förvandlas rektor Krupp till superhjälten Kapten Kalsong. I den här boken åker 

George och Harold tillbaka i tiden, och lyckas på så vis skapa två kopior av sig själva. Först 

ser de bara fördelarna med detta, de kan till exempel turas om att vara i skolan, men det visar 

sig finnas nackdelar också. Ännu större problem blir det när Turbotoan dyker upp för att 

hämnas, och Kapten Kalsong hamnar på dårhus.  

Vem är huvudpersonen i boken? Vilka fler karaktärer förekommer? 

George och Harold är huvudpersonerna i den här boken. Andra karaktärer som förekommer är 

bland annat Kapten Kalsong, Bjässen Melvin och Turbotoan. 

Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i boken? 

George och Harold beskrivs som aktiva och självständiga. Det händer väldigt mycket runt 

dessa, och de är inte beroende av hjälp för att lösa problem, förutom när de ibland behöver 

hjälp från Kapten Kalsong. De handlar ofta utan att tänka över följderna, och i boken står det 

beskrivet att de gör mycket rackartyg. Till viss del beskrivs de som lydiga, de vill gärna göra 

rätt och bryr sig om vad deras föräldrar tycker och tänker men det blir oftast fel ändå.  

Kapten Kalsong beskrivs inte närmare som person, men eftersom att han är en superhjälte 

framkommer det att han är stark och skyddande. När han är rektor Krupp är han i stället 

rovgirig och känslokall. Han försöker komma på ett sätt att sära på George och Harold, och 

upplevs som skadeglad när han tror att han kommit på ett sätt. I replikerna upplevs det ofta 

som att han skriker, med versaler och många utropstecken.  
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Melvin beskriv som smart. Han tänker rationellt och är känslokall, i den bemärkelsen att han 

gör allt för sin egen vinning.  

Turbotoan är aggressiv och våldsam. Han förstör det som kommer i hans väg och försöker få 

tag i George och Harold för att hämnas. Han är stor och stark, och beskrivs som hård och 

känslokall. I likhet med rektor Krupp upplevs Turbotoans repliker som att han skriker och är 

högljudd, med versaler och flera utropstecken.  

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

George är klädd i byxor, skjorta och slips och har kort hår. Harold är klädd i byxor och tröja. 

Han har längre, lockigt hår. Rektor krupp är klädd i byxor, skjorta och slips och har kort hår. 

När han blir Kapten Kalsong är han klädd i ett par kalsonger och en slängkappa, då har han 

inget hår. Melvin har byxor, tröja, en fluga, kort hår och glasögon. Turbotoan är en toalett, 

med robotarmar och ben. Han är stor, har stora och vassa tänder, metallpiggar på axlarna och 

rödsprängda ögon.  

Vilka yrken har karaktärerna i boken?  

Förutom att Krupp är rektor så förekommer en del lärare i boken som bifigurer.  

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Enbart framsidan är i färg. Bakgrunden är svart, med skimrande klara färger i grönt, orange 

och guld. Karaktärerna går i färger som grönt, rött och gult. Turbotoan som tar upp större 

delen av framsidan är vit och grå, med rödsprängda ögon och ett rött gap.  

 

7. Diskussion 

Detta stycke börjar med en diskussion om metoden. Sedan presenteras en sammanfattande 

jämförande analys av de olika böckerna, med fokus på de olika tidsepokerna. Jag använder 

mig av samma frågor som jag använt för att analysera böckerna. Sedan följer en diskussion, 

där jag ska diskutera det resultat jag fått fram i min analys, kopplat till mina frågeställningar.  
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7.2 Metoddiskussion 

I detta arbete har jag använt mig av textanalys som huvudsaklig metod, och till viss del även 

analys av bild. För att genomföra analysen använt mig av olika frågeställningar som är 

kopplat till Hirdmans genussystem (1998) och även tidigare forskning. Jag har även använt 

mig av Nikolejevas (2017) tabell över personliga egenskaper hos manliga och kvinnliga 

karaktärer.  

 

Frågeställningarna om vem som är huvudperson i boken, hur karaktärerna i boken såg ut och 

vilka färger som förekom i boken har överlag fungerat bra som analysfrågor. Dessa frågor är 

tydliga och går att besvara konkret. Det som varit svårt var frågan om hur karaktärerna ser ut, 

då den frågan kan vara stor beroende på vad man väljer att fokusera på. Till en början 

antecknade jag det mesta, från ansiktsdrag till detaljer i klädseln, men jag insåg snart att det 

som var intressant för att kunna besvara mina frågeställningar var hur karaktärerna såg ut i 

stora drag. Det som jag har tagit med i den slutliga analysen är främst längd på håret på 

karaktärerna, vad de har på sig för kläder och om de exempelvis har på sig mycket smink eller 

smycken. Jag anser att detta är nog för att kunna se om karaktärerna verkar följa eller 

motverka normer vad gäller utseende.  

 

När det gäller frågan om hur karaktärerna ser ut så fick denna fråga en annan innebörd då det 

kom till böckerna med djur som karaktärer. Vi människor har i regel svårt att förhålla oss till 

könlösa varelser (Gens, 2002) och ett sätt att tydliggöra om ett djur är en manlig eller kvinnlig 

gestalt är att förse dessa med mänskliga attiraljer. Det kan röra sig om bland annat kläder, hår 

eller andra symboler som kan förknippas med något manligt eller kvinnligt. I boken Busige 

Dilly är samtliga karaktärer dinosaurier. De manliga karaktärerna har på sig hängselbyxor och 

de kvinnliga karaktärerna som man kan se har på sig klänning. Detta kan ses som ett sätt att 

förtydliga om karaktärerna är manliga eller kvinnliga. Det som dock är intressant är att Dillys 

pappa vid ett tillfälle har på sig ett förkläde, vilket kan associeras med femininitet. I Fabian 

har rymt förekommer både människor och djur. Djuren har vissa mänskliga egenskaper men 

har behållit vissa djuriska drag. Detta kan man se i såväl de listiga katterna som den 

dumsnälla hunden. Som Kåreland (2009) skriver kan djur i barnböcker inneha både mänskliga 
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och zoologiska egenskaper. Detta är något att ta i beaktande även när det kommer till frågan 

om karaktärernas personliga egenskaper. Vilka egenskaper är kopplade till femininet eller 

maskulinitet, och vilka är kopplade till hur vi framställer olika djur?  

 

När det gäller arbetet med Nikolajevas (2017) tabell som utgångspunkt är det vissa delar som 

inte är helt enkla. Jag upptäckte snart att vissa egenskaper var enkla att uppfatta, exempelvis 

om karaktären föreföll aktiv eller passiv, medan det var svårare att uppfatta om karaktärerna 

tänkte kvalitativt eller kvantitativt. Således har jag fokuserat på de delar som föreföll mer 

uppenbara, och det varierade även mellan olika böcker. Därför bör man ta i beaktande att det 

ligger en viss tolkning bakom. I min metod har jag gett exempel på vad jag tittat efter vad 

gäller de olika egenskaperna, men även där blir det en fråga om att tolka när man 

kategoriserar de olika egenskaperna på det här viset. I analyserna till de olika böckerna har jag 

även där gett vissa exempel på varför jag kategoriserat vissa egenskaper på de sätt som jag 

gjort. Därför anser jag att trots att en del av analysen bygger på mina tolkningar av de böcker 

som jag läst, så har metoden fungerat för att kunna besvara mina frågeställningar. Mina 

slutsatser är dock inte helt generaliserbara då det dels kan komma att skilja en del beroende på 

vem som gör analysen och även vilket urval som man använder sig av.  

 

7.3 Jämförande analys 

Vilka är huvudpersonerna i böckerna? Vilka fler karaktärer förekommer? 

I de böcker jag har valt att analysera är huvudpersonerna i sex av tio fall manliga. Vad gäller 

de äldre böckerna är det en manlig huvudperson i fyra av dessa, i den fjärde finns ingen tydlig 

huvudperson angiven. I de nyare böckerna finns något mer spridning, med två böcker med 

kvinnliga huvudpersoner och en tredje med både en manlig och en kvinnlig huvudperson. När 

det gäller övriga karaktärer är det mer varierat. I flera böcker förekommer dock föräldrar, 

alltid en mamma och en pappa. Detta gäller för tre av de äldre böckerna och tre av de nyare 

böckerna. I vissa böcker förekommer även syskon, i tre av de äldre böckerna och fyra av de 

nyare. I några av böckerna förekommer fiktiva varelser, och i en bok är de flesta karaktärerna 

olika djur. 
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Vilka personliga egenskaper tillskrivs karaktärerna i böckerna? 

Vad gäller de personliga egenskaperna som karaktärerna i böckerna har finns det tydliga 

skillnader mellan de nyare och äldre böckerna om karaktärerna följer de manliga och 

kvinnliga normerna, eller om de bryter mot dessa. I Näcken i riddarfjärden beskrivs 

huvudpersonen Jack som emotionell och lydig, medan flickan Wanda i samma bok beskrivs 

som aktiv, självständig och skyddande. Märta i Fislandet är en annan aktiv kvinnlig karaktär 

som beskrivs som självständig med stora drömmar och som även hon är skyddande. Lisa i 

Handbok för superhjältar börjar som en sårbar och emotionell flicka, men under bokens gång 

blir hon aktiv, stark och våldsam. Lasse och Maja i Slottsmysteriet beskrivs båda två som 

aktiva och rationella, men Maja beskrivs som något mer initiativtagande och stark. 

Huvudpersonerna i Kapten Kalsong, George och Harold, sticker ut bland de nya böckerna. De 

tillskrivs flera av de maskulina egenskaperna, som aktiva och självständiga, men saknar 

feminina egenskaper. När det gäller de äldre böckerna blir skillnaderna mellan maskulint och 

feminint tydligare. I Ordning på vikarien! är det pojkarna i klassen som är aktiva och busiga, 

medan fickorna mestadels är passiva och tittar på. Det är också flickorna som förklarar för 

vikarien hur ”fröken” brukar göra i vanliga fall. I boken Busige Dilly är huvudpersonen Dilly 

aktiv, självständig, busig och aggressiv. Storasyster Dorla är mer passiv och 

omhändertagande. Sune i Självklart, Sune är aktiv och motsatsen till omsorgsfull. Lillebror 

Håkan följer samma mönster och uppfattas dessutom som våldsam. Storasyster Anna är mer 

passiv och omsorgsfull. I Fabian har rymt! beskrivs huvudpersonen Fabian som självständig, 

äventyrlig och olydig. Herr Hoppig i Naddap Dlöks sticker delvis ut från karaktärerna i de 

äldre böckerna då han går ifrån normen. Han är aktiv, självständig och tänker kvantitativt men 

samtidigt är han väldigt emotionell. Allt han gör i boken, gör han för att fru Silver ska bli 

förälskad i honom. Sammanfattningsvis är det fyra av de nyare böckerna där karaktärerna 

bryter mot de traditionella könsrollerna på olika sätt, medan det bara är en av de äldre. Det 

finns dock även vissa likheter mellan de nyare och äldre böckerna. I flera böcker förekommer 

både syskon och föräldrar. I böckerna om Sune, Dilly och Märta förekommer bröder, oftast 

småbröder, som beskrivs som busiga och livliga. Systrarna är istället mer passiva, 

omhändertagande och lugna. Märta är dock mer aktiv än systrarna i de andra böckerna. 

Föräldrar är också någonting som förekommer i de flesta böcker. Genomgående är att 

föräldrarna beskrivs som omsorgsfulla, det gäller både mammor och pappor. Ett undantag är i 

boken om Sune, där mamman beskrivs som betydligt mer omsorgsfull än pappan.  
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Även om huvudpersonerna i de nyare böckerna inte följer stereotypa könsmönster som i de 

äldre böckerna, så brister det när man ser till vissa av bifigurerna. Ett exempel är från Näcken 

i riddarfjärden, där de centrala karaktärerna Jack och Wanda har egenskaper som strider mot 

könsnormerna medan bifigurer som Näcken, grevinnan och bergatrollet istället följer tydliga 

könsmönster. Likaså i böckerna Handbok för superhjältar och Slottsmysteriet, där de 

karaktärer som uppfattas som ”onda” är män. I Fislandet förekommer Fisdrottningen, som 

visserligen är aktiv men annars saknar maskulina egenskaper.  

 

Hur ser karaktärerna i boken ut?  

I alla böcker utom en avbildas flickor med långt hår. Undantaget är i boken Naddap Dlöks där 

fru Silver är avbildad med en kort frisyr. Samtliga män, utom en, har kort hår även om 

längden kan variera. Alla pojkar och män har på sig byxor, med en tröja eller skjorta. 

Kvinnorna och flickorna har ibland kjol eller klänning, men ofta även tröja och byxor. Det är 

ingen tydlig skillnad när det kommer till de äldre eller nyare böckerna när det gäller kläder.  

 

Vilka färger förekommer i böckerna?  

Av de böcker som jag har analyserat är enbart två i färg, när det gäller resterande böcker har 

jag enbart gått på framsidan som har varit i färg. Fislandet är den bok som sticker ut i sin 

färgskala, med många ljusa pastellfärger. Det är också en av de få böcker med en flicka som 

huvudperson. I Näcken i riddarfjärden, Kapten Kalsong och Fabian har rymt! går färgskalan 

åt det mörkare hållet med toner av svart, blått och lila. I Slottsmysteriet är färgerna många och 

klara. I Självklart, Sune, Busige Dilly, Ordning på vikarien! och Naddap Dlöks är det en 

liknande färgskala med bland annat gult, orange och ljusblått.  

 

Sammanfattning 

I denna del av uppsatsen har jag ämnat besvara den ena av mina forskningsfrågor, vilken är 

följande: 

Är det någon skillnad mellan böcker från 2017 och böcker från 30 år tidigare? 
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Som svar på denna fråga kan man se att det finns skillnader mellan de äldre och nyare 

böckerna, framför allt när det gäller vilka personliga egenskaper som tillskrivs karaktärerna i 

böckerna. I de äldre böckerna är det mer vanligt att karaktärerna följer traditionella 

könsmönster, medan dessa i högre grad bryts i de nyare böckerna. Övriga skillnader är inte 

lika uppenbara. När det gäller färger är det inga större skillnader mellan de olika tidsepokerna. 

Detsamma gäller hur karaktärerna ser ut. Det är dock fler manliga huvudpersoner i den äldre 

litteraturen. Värt att tänka på är vissa av böckerna jag valt att analysera är översättningar, och 

således inte skrivna av svenska författare. Detta kan påverka resultatet då dessa böcker inte 

speglar det svenska samhället, vilket är vad min bakgrund i hög grad bygger på.  

 

7.4 Barnböcker skapar genus 

I denna del kommer jag diskutera utifrån min andra forskningsfråga, vilken är följande: 

Hur framställs genus i tio olika barnböcker?  

 

När det gäller denna fråga så framställs genus på flera olika plan. I min analys av 

karaktärernas personliga egenskaper har jag utgått från Nikolajevas (2017) tabell med 

maskulina och feminina egenskaper. Detta är ett av sätten att framställa genus på. När det 

gäller de äldre böckerna så följer karaktärerna oftast dessa egenskaper. Det är aktiva pojkar 

som ofta är självständiga, och de passiva flickorna med omsorgsfulla drag befinner sig oftast i 

bakgrunden. Även när det gäller andra maskulina och feminina drag så är könen ofta tydligt 

uppdelade i den äldre litteraturen. Kåreland (2009) skriver om duktiga flickor, som fungerar 

som ”hjälplärare” redan i förskolan. Detta blir väldigt tydligt i Ordning på vikarien! där det 

blir flickornas uppgift att berätta för vikarien hur saker ska gå till. Pojkarna spelar fotboll med 

vikarien på rasten, medan flickorna står och tittar på och är bekymrade över att vikarien inte 

går runt på skolgården och gör sitt jobb. Som Hirdman (1988) skriver, så finns det en 

könsordning mellan könen och denna hålls upp bland annat genom att hålla isär det som är 

manligt och kvinnligt. Här ser man ett tydligt exempel där de aktiva pojkarna spelar fotboll 

tillsammans med den manliga vikarien, medan de passiva flickorna håller sig i bakgrunden.  
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När det kommer till de nyare böckerna från 2017 så är de personliga egenskaperna något mer 

varierande, och det finns både känslosamma och omsorgsfulla pojkar och aktiva tuffa flickor. 

Det blir tydligt när man ser till huvudpersonerna och de viktigaste karaktärerna. Däremot blir 

det inte lika självklart när man ser till bifigurerna i boken. I de nyare böckerna förekommer 

flera bifigurer som följer Nikolajevas (2017) mall över maskulina respektive feminina 

egenskaper, och som även följer andra drag som tidigare nämnts i uppsatsen. Det är bland 

annat Bergatrollet som är stor och arg, Grevinnan Lucinda som är ljuv och vacker samt 

Märtas busiga bröder. Detta förekommer även i böcker där huvudpersonerna i betydligt större 

drag bryter mot könsmönster när det gäller personliga egenskaper. Om detta beror på ett aktivt 

val eller om bifigurerna glöms bort låter jag vara osagt, men det visar på att det fortfarande 

finns en del att jobba med i nyare litteratur vad gäller medvetenhet om genus.  

 

Något annat som bidrar till att skapa genus är hur berättelserna om de olika karaktärerna är 

uppbyggda. Fabian är en manlig huvudperson som gör en lång resa. Kåreland (2009) skriver 

att manliga karaktärer ofta ges större svängrum i böcker för att ge sig ut på äventyr, jämfört 

med kvinnliga karaktärer. Vidare skriver Nikolajeva (2017) att en maskulin miljö utspelar sig 

utomhus med en huvudkaraktär som är på jakt efter äventyr, vilket stämmer väl in på 

berättelsen om Fabian. Detta kan jämföras med berättelsen om Märta, som snarare gör en inre 

resa. Som Nikolajeva skriver, är kvinnliga händelseförlopp ofta färgade av inre känslor, 

relationer och upplevelser och skildringar av dessa. Märta brottas i boken med motstridiga 

känslor av att vilja vara som alla andra samtidigt som hon saknar sitt stora intresse. När hon 

förs till Fisandet porträtteras detta av ett samtal med Fisdrottningen. Detta kan visserligen ses 

som en resa, men till skillnad mot Fabian så sker denna resa i Märtas dröm och hon förs dit 

enbart för att träffa drottningen. Som Kåreland påpekar är flickans resa oftast mer styrd än 

pojkens. Normen blir således att det är manligt med upptäckarlust och äventyrsanda, medan 

det blir kvinnligt med känslor och inre skildringar.  

 

Fislandet har dock andra element som kan vara intressanta att diskutera ur ett 

genusperspektiv. Märta får höra att ”fina flickor fiser inte” och att hennes intresse för fisar är 

konstigt och onormalt. Hade det varit annorlunda om Märta istället var en pojke? Den här 
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boken hade varit intressant att diskutera i ett klassrum tillsammans med elever. Det skulle 

vara intressant att höra vad de skulle tycka om Märtas kontroversiella intresse och det skulle 

kunna öppna upp för en diskussion om normer och värderingar.   

 

Vad gäller utseendet på de karaktärer som förekommer i böckerna är det sällan någon som 

uppfattas som normbrytande. Nästan alla killar och män har kort hår, och kvinnorna och 

flickorna har långt hår. Några undantag är Jonas i Ordning på vikarien! som avbildas med 

långt hår, men i övrigt är han dock klädd i byxor och tröja. Fru Silver i Naddap Dlöks är 

avbildad med en kortare frisyr, men är klädd i klänning. Det är dock sällan som kvinnor eller 

flickor avbildas med kjol eller klänning i de böcker jag analyserat, men dessa plagg 

förekommer aldrig på någon man eller pojke i böckerna. Det finns heller inga män eller 

pojkar avbildade med smink eller smycken, med ett undantag för Jonas i Ordning på vikarien! 

som har ett örhänge i ena örat. Hirdman (1988) menar att en del av genuskontraktet innefattar 

både vad män och kvinnor bör ha på sig för kläder, samt vilken längd de bör ha på håret. Som 

läsare behöver man aldrig fundera på vad karaktärerna på bilderna har för kön, om de på 

något vis bryter från normen, exempelvis med en normbrytande längd på håret, så tillförs 

andra attiraljer för att man ska kunna urskilja om karaktären är manlig eller kvinnlig. Som 

Gens (2002) skriver är det svårt att förhålla sig till könlösa varelser, vilket kan vara en 

anledning till att det blir extra tydligt i avbildningar. Ett undantag är boken om Fabian, där det 

visserligen står uttryckligen om djuren är av manlig eller kvinnlig karaktär, men där det inte 

förtydligas med exempelvis kläder, smycken eller fransar. I inledningen av den här uppsatsen 

nämner jag en debattartikel om en fyraårig pojke som önskade sig en klänning i 

födelsedagspresent. Han längtade efter den klänningen i månader, men när han till sist fick sin 

efterlängtade klänning ville han inte ha den längre utan hänvisade till att klänningar bara är 

för flickor. Det är kanske inte så konstigt att barn gör den kopplingen när det i barnlitteraturen 

verkar vara så ovanligt med könsöverskridande plagg? Särskilt när det kommer till män eller 

pojkar i klänning eller kjol. Det är förstås inte enbart litteraturen som bidrar till detta, men då 

litteratur är en stor del av skolan är det viktigt att lärare tar lärdom av detta och ser över vilken 

litteratur man använder i sin undervisning.  
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Gällande färger så finns det tydliga skillnader mellan vissa böcker. När det gäller de nyare 

böckerna så är det stor skillnad på färgskalan i boken om Kapten Kalsong jämfört med 

Fislandet. I Kapten Kalsong, som innehåller manliga huvudpersoner och ett våldsamt innehåll 

går framsidan i mörka färger med vissa klarare detaljer i starka färger. Fislandet, som har en 

kvinnlig huvudperson, går mestadels i ljusa pastellfärger i turkost och rosa. Fislandet är en av 

två böcker med en kvinnlig huvudperson, och den enda vars framsida går i denna ljusa 

färgskala. Som Kåreland (2009) skriver är ljusa pasteller kopplade till femininitet, medan 

starka färger relaterar till maskulinitet.  

 

Genom resultatet av min analys kan jag konstatera att de nyare böckerna från 2017 i högre 

grad är mer genusmedvetna än de äldre böckerna som jag har analyserat, speciellt när det 

gäller normbrytande personliga egenskaper. Vad detta beror på går enbart att spekulera i, men 

det har skett mycket vad gäller intresset för genus och genusforskning på kort tid. I artikeln 

från vetenskapsrådet framkom det att genusforskningen är ett ungt fält som härstammar från 

feministiska tankar på 70-talet. Nikolajeva (2017) skriver att på 60- och 70talet ökade 

intresset för genus i litteraturen. Hirdmands (1988) tankar om genussystem gavs ut 1988 och 

Butlers (1990) bok om genustrubbel gavs ut 1990. De äldre böckerna jag analyserat sträcker 

sig mellan 1986 och 1990, och under den perioden hann det alltså ges ut två verk som varit 

betydande inom genusforskningen. Idag är genus ett omdebatterat och aktuellt ämne, som får 

ta plats i bland annat lärarutbildningar. Att ny barnlitteratur som kommer ut uppfattas som 

mer genusmedveten kan således ses som en följd av samhällets utveckling.  

 

8. Avslutning 

I läroplanen står det uttryckligen att skolan har till uppgift att motverka traditionella 

könsmönster. I den barnlitteratur jag läst och analyserat framkommer det att element i 

böckerna både följer traditionella könsmönster, men också att de bryter mot dessa. Särskilt i 

den nyare litteraturen förekommer normbrytande företeelser som bidrar till att motverka 

könsmönster. Som lärare kan det alltså vara en riktlinje att välja nyare litteratur till högläsning 

eller böcker att arbeta med tillsammans med eleverna, men det är förstås inga garantier att ny 

litteratur innebär genusmedvetenhet. Som lärare bör man alltid granska litteraturen som ska 
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användas i undervisningen med ett kritiskt öga. Lärare har en viktig roll när det kommer till 

att påverka barnens socialisering och med det följer också ett ansvar. Lärares val av litteratur i 

klassrummet är ett av många viktiga steg mot genusmedvetenhet. För att aktivt kunna 

motverka traditionella könsmönster krävs också en medvetenhet hur genus gestaltas i bland 

annat barnlitteratur.  

I detta arbete har jag valt att analysera litteratur som ligger i toppen på bokhandlares 

hemsidor, när det gäller litteratur från 2017. Det hade varit intressant att vidare undersöka vad 

barn själva lånar för böcker från biblioteken om de själva får välja, och hur deras 

uppfattningar ser ut om genus i barnlitteratur.  
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