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Abstract 

The aim of this study is to investigate stereotypical gender roles in ten fiction-related chapter 

books for children and young adults from a gender perspective. The selection of fictions has 

been made randomly from the decades of the 1940s, 1970s, 1990s and 2010s, of which nine 

books are from the three later decades, three from each decade, and one from the 1940s. The 

book from the 1940s, Fem söker en skatt, has together with research on gender and 

stereotypical gender roles in children’s and youth literature, worked as a guideline on 

stereotypical gender roles. The study shows that characters following the stereotypical gender 

roles are getting fewer and fewer over the years, and that it is of the utmost importance to 

discuss gender equality from an early age. Here, teachers have an important role to strengthen 

children and young adult’s awareness and acceptance for all human being’s own worth. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att ur ett genusperspektiv undersöka stereotypa könsroller i tio 

skönlitterära kapitelböcker för barn och unga. Urvalet av skönlitteratur har gjorts 

slumpmässigt utifrån årtiondena 1940-, 1970-, 1990- samt 2010-talet varav tre böcker är från 

vardera av de tre senare årtiondena, och en från 1940-talet. Boken från 1940-talet, Fem söker 

en skatt, har tillsammans med forskning kring genus och stereotypa könsroller i barn- och 

ungdomslitteratur fungerat som en ledstjärna kring stereotypa könsroller. Studien visar på att 

karaktärer som följer stereotypa könsroller blir färre och färre med åren, samt att det är av 

högsta vikt att diskutera jämställdhet mellan könen redan från tidig ålder. Här har lärarna en 

viktig roll för att stärka barn och ungas medvetenhet och acceptans för alla människors 

egenvärde. 

Nyckelord 

Genus, stereotypa könsroller, barn- och ungdomslitteratur 
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1 Inledning 

I skolans värdegrund och uppdrag står det att varje skola ansvarar för att gestalta och förmedla 

jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket 2011, 7). Att på ett normkritiskt sätt arbeta 

med genus är något som måste genomsyra hela skolgången. Anne Heith (2006, 126) skriver 

att arbetet med genus är centralt för den lärare som vill verka för jämställdhet, och menar 

vidare att nyare forskning visar på att könsroller och socialisation främst skapas i hemmet och 

i utbildningssammanhang. Därför är det av högsta vikt att alla lärare tar detta uppdrag på stort 

allvar.  

En stor del i undervisningen på lågstadiet innebär möten med olika typer av texter, bland 

annat skönlitteratur. Detta är något som jag lagt märke till under min verksamhetsförlagda 

utbildning. I skönlitteratur för barn och unga finns många karaktärer som följer mönster för 

stereotypa könsroller. Kärrholm och Tengaart (2012, 23) poängterar att litteratur är en 

bidragande faktor till barns emotionella och kognitiva utveckling. Hur påverkas då barn och 

unga av att ständigt läsa att flickor beter sig på ett sätt och pojkar på ett annat?  

Jag har på senare år fått upp ögonen för genus och har därigenom även insett betydelsen av att 

belysa den problematik kring obalansen gällande jämställdheten mellan kvinnor och män som 

existerar idag. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag noterat att lärare sällan eller 

aldrig diskuterar de stereotypa könsrollerna i skönlitteratur, varken med eleverna eller 

kollegor. Att vara medveten om problematiken kring stereotypa könsroller är viktigt för att 

kunna bidra till arbetet med en normkritisk undervisning. I och med min framtida yrkesroll 

som lärare kan jag bidra till ökad förståelse kring ämnet och har därför valt att i det här 

examensarbetet undersöka stereotypa könsroller i skönlitteratur för barn och unga. 

I detta examensarbete kommer karaktärer i tio skönlitterära verk för barn och unga granskas i 

syfte att problematisera den bild som barn- och ungdomslitteratur kan ge. Som framtida lärare 

är det av yttersta vikt att erbjuda en normkritisk undervisning för att främja alla barns lika 

rättigheter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att synliggöra hur karaktärer i tio skönlitterära kapitelböcker för 

barn och unga framställs ur ett genusperspektiv, om någon förändring skett över tid och i så 
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fall på vilka sätt. En diskussion kommer också att föras kring de stereotypa könsrollernas 

betydelse för ungas identitetsskapande och hur dessa kan hanteras av den svenska 

grundskolan. 

För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar valts: 

 Hur gestaltas karaktärer som följer respektive går emot mönstret för stereotypa 

könsroller i böckerna? 

 Vilka könsidentiteter finns representerade i böckerna? 

 På vilka sätt har genusperspektivet förändrats i de valda kapitelböckerna över tid? 

 Utifrån de valda kapitelböckerna, hur kan frågor om stereotypa könsmönster 

integreras i undervisning av skönlitteratur i grundskolans årskurs 1-3 idag? 

I det följande kommer jag att redogöra för vilka böcker jag har valt att analysera, hur jag 

tänker gå tillväga och vilka teoretiska begrepp jag kommer att använda mig av för att kunna 

analysera texterna. 
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2 Metodologisk ansats 

I min uppsats kommer jag att analysera karaktärerna i tio skönlitterära kapitelböcker för barn 

och unga. I analyserna kommer jag att leta efter framträdande, stereotypa karaktärsdrag. Heith 

(2006, 201) skriver följande om fiktiva karaktärers egenskaper: 

Fiktiva personer kan renodlas så att de har vissa framträdande egenskaper. En person kan framställas 

som god eller ond, vacker eller ful osv. Då vissa egenskaper eller karaktärsdrag renodlas i hög grad 

kan personerna ses som stereotyper eller klichéer. Det finns en gammal folklig tradition att framföra 

teater med ett fast typgalleri bestående av bl.a. den listige betjänten, det unga älskande paret, den 

kärlekskranke gamla gubben. Rolluppsättningen går tillbaka på antika komedier. /…/ Så väl kontext 

som genre har med andra ord betydelse för personskildringen. (Heith 2006, 201) 

Heith (2006, 202) menar vidare att det finns två sätt att göra personskildringar på: direkta, 

eller indirekta skildringar. I direkta skildringar är det berättaren som beskriver karaktärerna i 

böckerna, dock måste en som läsare ställa sig kritisk till berättarröstens beskrivningar. Är 

berättaren pålitlig? Vilken information kan berättaren ha om den karaktär som beskrivs?  

I indirekta skildringar är det läsaren själv som får bilda sig en uppfattning. Detta sker med 

hjälp av andra karaktärers repliker, handlingar och tankar (Heith 2006, 202). 

Även andra författare betonar att läsaren kan använda sig av direkt eller indirekt 

karaktärisering, såsom Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson (1999, 62) beskriver, i 

linje med Heith (2006). På samma sätt påstår de att direkt karaktärisering innebär att det finns 

beskrivningar av karaktärerna i berättelsen. Det som skiljer dem från Heith är att det är 

berättaren eller någon annan karaktär som beskriver egenskaperna hos en litterär karaktär. Vid 

indirekt karaktärisering är de sedan överens igen, och enligt författarna är det läsaren själv 

som skaffar sig en uppfattning om karaktärernas olika egenskaper genom att få olika 

”ledtrådar” från texten. De beskriver det som att läsaren har en ”medskapande” uppgift vid 

läsandet, och att allt som har med karaktären att göra, så som handlingar, repliker och 

beskrivning av karaktärens yttre, hjälper läsaren att få en bild av vem karaktären är (Holmberg 

och Ohlsson 1999, 62).  

Även namn kan hjälpa läsaren att få en bild av karaktärerna. Namnet kan berätta om ungefär 

var i världen karaktären kommer ifrån, vilket gör att läsaren då också kan skapa sig en inre 

bild av miljön som karaktären befinner sig i (Heith 2006, 203). 
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Jag kommer i uppsatsen att ta avstamp i dessa uppfattningar om personskildringar för att 

skapa mig en bild av stereotypins vara eller icke vara kring karaktärerna i de utvalda 

böckerna. 

2.1 Diskursanalytiskt förhållningssätt 

I mina karaktärsanalyser ämnar jag att ur ett genusperspektiv undersöka stereotypa könsroller 

i barn- och ungdomslitteratur. Detta innebär att jag kommer ha ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt genom att undersöka förhållandet mellan fenomenet kring stereotypa 

könsroller och den diskurs kring jämställdhet som finns i samhället idag. Jag kommer att 

undersöka karaktärernas handlingar i förhållande till de normer kring manligt och kvinnligt 

som finns i vårt samhälle idag.  

2.2 Centrala begrepp 

I detta examensarbete används en del begrepp som i olika sammanhang, kulturer och tider kan 

ha olika mening (Andersson 2000, 21, 22). Nedan redogör jag för vad jag, med stöd i 

forskning, menar med begreppen. 

Vad begreppet kön syftar till kan variera mellan olika tider och platser på jorden (Andersson 

2000, 21). I det här arbetet syftar det till de biologiska (kromosomer, hormoner) och 

anatomiska (genitalier) skillnaderna mellan män och kvinnor. Begreppen könsidentitet och 

könsroll bör enligt Gudrun Andersson (2000, 35) skiljas åt. Könsidentitet beskrivs av 

Andersson som vilket pronomen en person väljer att identifiera sig som. Könsroll hävdar 

Andersson är samhällets sociala/kulturella förväntningar på de olika könen. Tolkningen av det 

senare begreppet får även stöd i nationalencyklopedins formulering: 

”könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen 

vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.” 

(Nationalencyklopedin 2017) 

Genus kan till viss del sägas ha samma betydelse som könsroll, men är bredare i den mening 

att det även involverar karaktäristiska egenskaper som manligt och kvinnligt. Andersson 

(2000, 19) poängterar att ordet genus definieras som sociala och kulturella tolkningar av 

biologiska könsskillnader. Nationalencyklopedin förklarar ordet genus på följande sätt: 
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begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att 

förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors 

sociala kön. 

Termen genus (engelska gender) används som benämning på den sociala process som tillskriver såväl 

människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. manligt 

och maskulint respektive kvinnligt och feminint. (Nationalencyklopedin 2017) 

I arbetet förkommer begreppen stereotypa könsroller/könsmönster. Nationalencyklopedin 

beskriver ordet ”stereotyp” på följande sätt: ”förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning 

om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller 

kön, också en där man själv ingår.” (Nationalencyklopedin 2017). Med stereotypa 

könsroller/könsmönster menas i detta arbete hur de olika könsidentiteterna enligt normen 

framställs och bör bete sig. 

2.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet bygger på en kvalitativanalytisk grund som innebär att jag analyserat karaktärernas 

beteenden (Bryman 2011, 651). Utifrån deras handlingar kommer jag sedan med hjälp av vad 

forskning säger om stereotypa könsroller avgöra stereotypins vara eller icke vara hos 

karaktärerna. 

Vid karaktärsanalyserna har jag använt mig av ett schema för varje bok där jag antecknat 

namn på karaktärerna, vad de har för könsidentitet, på vilken sida de först presenterats i 

boken, citat som talar för eller emot stereotypa könsroller samt övriga anteckningar som 

eventuellt varit relevanta för analysen. I och med att jag antecknat karaktärernas könsidentitet 

har jag även kunnat avgöra hur många av varje som finns representerade från varje 

könsidentitet.  

2.4 Urval  

När jag bestämt mig för vilket ämnesområde jag ville undersöka började jag fundera på vilka 

skönlitterära verk jag skulle använda mig av i studien. Jag besökte därför Karlstads 

universitetsbibliotek och började leta bland äldre skönlitteratur för barn och unga. Jag fann 

snabbt boken Fem söker en skatt av Enid Blyton från 1942 och mindes att jag själv läst flera 

av böckerna i serien när jag var yngre. I boken finns tydliga stereotypa könsroller och jag 
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bestämde mig därför för att använda boken som en ledstjärna för hur stereotypa könsroller 

kan te sig i barn- och ungdomslitteratur. Jag bestämde mig sedan för att undersöka tre böcker 

från 1970-talet eftersom jag hade en tes om att böcker från den tiden tenderar att vara 

”politiska” i vissa avseenden. Därför ansåg jag att det vore intressant att se om någon 

utveckling skett från 1940-talets Fem söker en skatt. Jag ville sedan jämföra Blytons bok med 

hur karaktärerna i dagens barnlitteratur framställs ur ett genusperspektiv och valde därför att 

undersöka tre skönlitterära verk för barn och unga från 2010-talet. För att få en djupare 

inblick i utvecklingen av karaktärerna ur ett genusperspektiv valde jag sedan att jämföra tre 

böcker från 1990-talet.  

De skönlitterära böckerna som använts i denna studie presenteras är i kronologisk ordning 

med den äldsta först. 

Fem söker en skatt från 1942 av författaren Enid Blyton handlar om syskonen Julian, Dick 

och Anne samt deras kusin George och deras äventyr på Kirrin island.  

Tavelmysteriet från 1970 av Sivar Ahlrud,1 handlar om bröderna Klas och Göran och deras 

kusin Hubert. Tillsammans försöker de lösa mysteriet om mannen med den gula hatten efter 

att de hittat ett mystiskt brev som han tappat.  

Bröderna Lejonhjärta från 1973 av Astrid Lindgren handlar om två bröders äventyr i landet 

Nangijala. Bröderna kämpar tillsammans mot den onde Tengil och hans drake Katla.  

Danny bäst i världen från 1975 av Roald Dahl handlar om Danny och hans pappas liv på 

bensinmacken och hur de smider hemliga planer om en kupp mot den stroppige Viktor Hazell. 

Lillebror och Nalle från 1990 av Jujja och Mats Wieslander handlar om Lillebrors och hans 

nalles äventyr i vardagen. 

Hjälp! Rånare! från 1998 av Laura Trenter handlar om nioåriga kompisarna Sebbe och 

Johanna som försöker lösa mysteriet om vem som rånade postkontoret den där eftermiddagen 

efter skolan. 

                                                 

1Sivar Ahlrud är en pseudonym för författarna Ivar Ahlstedt och Sid Roland Rommerud 
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Sune och klantpappan från 1998 av Sören Olsson och Anders Jacobsson handlar om 

tjejtjusaren Sune och hans pappa som alltid lyckas skämma ut både sig själv och Sune. 

LasseMajas detektivbyrå – Simborgarmysteriet från 2011 av Martin Widmark handlar om 

kompisarna Lasse och Maja och hur de försöker lösa mysteriet om det försvunna 

simborgarmärket. Samtidigt försvinner alla värdesaker från värdeskåpen. Tillsammans med 

polismästaren ska de försöka stoppa tjuven. 

Uppdrag: vattenhäxan från 2014 av Cecilia Rihs handlar om Lina och hennes nyfunne vän 

Peppar. Tillsammans har de fått i uppdrag av Linas farmor att hitta den mystiska och farliga 

Vattenhäxan. 

Det är jag som är Mickan från 2015 av Malin Nilsson och Vanessa López handlar om 

Mickan, som föddes i en, vad som enligt normen anses vara en killes kropp, och hennes 

nervösa tid i sin nya skola. 
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

Forsknings- och litteraturgenomgången inleds med vad forskning säger kring stereotypa 

könsroller. Vidare presenteras genusnormer i samhället samt svenska grundskolans 

styrdokument. Sedan efterföljer ett avsnitt om hormonella och sociala skillnader mellan könen 

samt dess betydelse för beteendeskillnader hos könen. Forsknings- och litteraturgenomgången 

avslutas med en redogörelse för hur litteratur påverkar barn och unga. 

3.1 Stereotypa könsroller 

Raewyn Connell (2009) skriver: 

Kvinnor anses ha en uppsättning egenskaper och män en annan. Kvinnor anses vara omvårdande, 

lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala; män antas vara aggressiva, 

envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa. (Connell 2009, 78,79)  

På samma sätt menar Susan Lehr (2001, 1) att pojkar i kultur beskrivs som bland annat 

aggressiva, och hävdar att de även har egenskaper som att vara våghalsiga, äventyrslystna och 

naturligt smarta. Flickor däremot beskrivs av Lehr som tillmötesgående, känslosamma, 

passiva och söta. Dock går Lehrs (2001, 1) och Connells (Connell 2009, 78,79) åsikter isär 

kring det faktum om vilken av könsidentiteterna som är det mest pratsamma. Lehr menar att 

flickor är mer tystlåtna än pojkar, medan Connell understryker det motsatta. Vad som är 

kvinnligt respektive manligt är olika forskare alltså inte helt eniga om. 

Klingberg (Klingberg 1972, 90) anser också att det finns skillnader mellan hur de olika 

könsidentiteterna framställs i litteratur. Bland annat menar han att kvinnor/flickor ofta 

framställs som stillsamma, flitiga, självutplånande och att de på ett känslomässigt plan är 

förstående. Vidare poängterar han även att de är hjälpsamma, snälla och har god förmåga att 

knyta känslomässiga band till andra människor. Män/pojkar däremot sägs av Klingberg vara 

försörjande, barska, stränga, festliga, på ett insiktsfullt sätt förstående samt att fäder ofta anses 

vara överordnade alla andra familjemedlemmar. Fortsättningsvis menar han att män ofta 

framställs som aktiva, modiga, initiativrika och att de till skillnad från kvinnors ofta 

känsloladdade repliker i litteratur håller sig till kortare och sakligare repliker. (Klingberg 

1972, 90) 
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3.2 Genusnormer i samhället 

Enligt Gudrun Andersson varierar samhällets syn på genus och biologiskt kön mellan olika 

tider och platser på jorden 

Gemensamt för kritikerna var att de alla såg kön som en kulturellt konstruerad kategori. Om vi inte 

problematiserar kategorin biologiskt kön missar vi det faktum att vår syn på biologi varierar i tid och 

rum. Därför ifrågasattes exempelvis att genus alltid uteslutande baseras på anatomiska könsskillnader. 

(Andersson 2000, 21)  

Vidare menar Andersson, och hänvisar till en studie av Sherry Ortner och Harriet Whitehead, 

att olika kulturer ser olika på skillnaderna mellan begreppen kön och genus. Inom vissa 

kulturer hävdas att skillnaderna mellan män och kvinnor nästan helt beror på biologiska 

skillnader, medan det i andra kulturer hävdas att de biologiska skillnaderna har mycket liten 

påverkan (Andersson 2000, 22).  

3.2.1 Skolans värdegrund 

I skolans värdegrund och uppdrag står att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finns 

sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet.” (Skolverket 2011). Det står 

även att all personal inom skolan ska bemöta diskriminering av olika slag med ”kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.” (Skolverket 2011, 7). 

3.3 Olika kön beter sig på olika sätt. Eller? 

Det finns en stor mängd böcker och olika artiklar som talar om för oss att kvinnor och män, 

flickor och pojkar exempelvis lär sig på olika sätt eller använder olika sätt att kommunicera 

på. Vidare yrkar dessa texter på att hormonella skillnader gör män till våldsamma boxare och 

kvinnor till tysta, fina och vackra prinsessor. Dessa kan självklart inte helt avfärdas, att 

hormonella skillnader existerar är ett faktum. Men det gäller att hålla sig kritisk till dessa 

typer av texter, forskning har visat att dessa ”naturliga” skillnader inte verkar vara så stora 

som dessa texter vill ge en bild av (Connell 2009, 73). Connell, som hänvisar till psykologen 

Janet Hyde, vill till och med mena att föreställningen om naturliga skillnader mellan kvinnors 

och mäns sätt att vara, negativt påverkar barn och ungas utbildning, kvinnors rättigheter i 

arbetslivet och alla människors känslomässiga relationer (Connell 2009, 73).  
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Men Connell (2009) menar samtidigt att vi inte får leva med föreställningen om att könsroller 

enbart är något från samhället socialt påtvingat.  

Men vi ska inte heller tro att det enbart är fenomen som påtvingats oss utifrån genom sociala normer 

och myndighetstvång. Människor konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. Vi intar en 

plats i genusordningen – eller förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade – genom vårt sätt att 

uppträda i det vardagliga livet. (Connell 2009, 19)  

Detta citat talar om för oss att olika beteenden anses vara antingen manliga eller kvinnliga, 

samtidigt som Connell (2009, 73) säger att föreställningen om naturliga skillnader mellan 

män och kvinnor är skadlig för alla människor. Om Connell menar att det är naturliga 

skillnader eller beteenden som definierar oss som manliga eller kvinnliga är tvetydligt. 

Gudrun Andersson (2000, 21) understryker att skillnaden mellan kön och genus samt hur 

dessa skiljer sig mellan olika platser och tidsperioder har gett upphov till att visa att manligt 

och kvinnligt är något socialt konstruerat. Vidare menar Andersson (2000, 22) att forskare inte 

är eniga i frågan om naturliga eller socialt påverkade skillnader mellan könen. Vissa forskare 

lutar mer åt det ena hållet, och vissa åt det andra. Horne Kjælgaard, Møller, Ringgaard, Munk 

Rösing, Simonsen och Rosendahl Thomsen (2015, 277) skriver följande: ”att vara man eller 

kvinna eller pojke eller flicka är en central förutsättning för att uppfattas som människa” 

(Horne Kjældgaard, o.a. 2015, 277). Detta citat talar för att skillnaderna åtminstone till viss 

del skulle vara på grund av sociala konstruktioner. Vidare skriver Andersson (2000, 80) att de 

sociala skillnaderna mellan kön, förutom de uppenbara som genitalier, kromosomer och 

hormoner, är själva upphovet till mäns överordnad över kvinnor, medan andra anser att 

ojämlikheterna är ett resultat av naturliga skillnader.  

3.4 Litteraturens påverkan 

Att litteratur lär barn och unga att använda skriftspråk, att utöka sitt ordförråd samt mycket 

annat, är en självklarhet inom läs- och skrivinlärning. Men Kärrholm och Tenngart (2012, 23) 

vill även mena att litteraturen också är viktig för den kognitiva och emotionella processen. 

Samma sak påstår även Horne Kjældgaard (2015) med flera. 

Men varför, kan man undra, är det egentligen självklart att betrakta litteraturen som ett moraliskt 

fenomen? Det finns det flera förklaringar till. För Platon var poesins viktigaste egenskap dess förmåga 

att imitera /…/. Denna förmåga har också stått i centrum för övervägandena kring litteraturens 
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moraliska verkningar: att litteraturen för fram exempel som vi läsare drar lärdom av. (Horne 

Kjældgaard, o.a. 2015, 217)  

Forskning inom utvecklingspsykologi visar att medvetenheten om existensen av olika 

könsroller börjar redan vid tidig ålder. Könsidentiteten hos en individ formas till stor del av 

samhällets förväntningar där stereotypa könsroller är en tydligt bidragande faktor (Lehr 2001, 

142). Barnlitteraturen är en källa till sådana stereotypa könsroller som influerar oss i 

utformningen av våra egna ”jag”. Även Horne Kjældgaard med flera (2015, 23) menar att 

barn- och ungdomslitteratur formar oss till dem vi är, och att sådan litteratur därför inte bör 

bagatelliseras. Detsamma anser Anne Heith (2006), och skriver: 

Bettelheim, liksom andra sagoberättare, diskuterar folksagor som inslag i barns socialisering. Det är 

bland annat genom sagor som barn får modeller för vad som är kvinnligt och manligt, samt för vilken 

typ av beteenden som är önskvärda, respektive förkastliga. (Heith 2006, 167) 

Lena Kåreland (2005, 25) betonar att majoriteten av den barnlitteratur som finns idag har 

manliga huvudkaraktärer. Detta leder till att flickor saknar huvudkaraktärer att identifiera sig 

med i dessa typer av böcker. Detsamma menar Susan Lehr (Lehr 2001, 195) och skriver även 

att kvinnliga karaktärer i barnlitteratur ofta gestaltas i form av mammor, lärare eller andra 

vuxna personer i böckerna. 
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4 Analys 

Kapitlet inleds med en kort påminnelse om vad syftet med examensarbetet har varit och hur 

jag gått tillväga under arbetes gång. I analysen diskuterar jag sedan stereotypa könsroller 

utifrån hur de framställs ur perspektiven kvinnligt/manligt, hur stereotyperna kan tolkas olika 

beroende på tidsperiod och vem det är som ”berättar” i böckerna. Vidare diskuterar jag hur 

karaktärer som går emot stereotypa könsroller framställs, hur de stereotypa könsrollerna 

framställts över tid från den första boken (1942) till den sista (2015), samt på vilket sätt den 

svenska grundskolan kan arbeta med stereotypa könsroller. 

I detta examensarbete har jag ur ett genusperspektiv analyserat karaktärerna i tio skönlitterära 

kapitelböcker för barn och unga. Arbetet med analyserna är byggt på en kvalitativanalytisk 

grund där jag med hjälp av forskning i ämnet har tolkat karaktärernas beteende för att avgöra 

om de följer några stereotypa könsmönster. Under arbetet har jag haft ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt och förhållit mig till de normer kring kvinnligt och manligt som existerar i 

vårt samhälle idag. Arbetets syfte är att ge inblick i hur karaktärer som följer eller går emot 

stereotypa könsmönster gestaltas i böckerna, vilka könsidentiteter som finns representerade i 

dessa böcker, om någon förändring skett över tid samt hur och varför skolan ska arbeta med 

stereotypa könsroller. 

4.1 Stereotypa könsroller 

Skillnaderna mellan män och kvinnor kommer att visa sig mycket tydligt i de utvalda 

böckerna från de tidigare årtiondena. Horne Kjælgaard med flera (2015, 277) anser att 

skillnaderna till viss grad måste existera, då han menar att för att en person i samhället ska bli 

klassad som ”människa” så måste också personen i fråga antingen klassas som man eller 

kvinna. Kan läsaren då tolka det som att de stereotypa könsrollerna fyller en funktion i 

samhället? Detta uttalande blir motsägelsefullt i och med Anderssons (2000, 80) uttalande om 

att mäns överordning över kvinnor möjligen existerar på grund av samhällets normer och 

förväntningar. I skolans värdegrund och uppdrag står dessutom att ”Skolans uppgift är att låta 

varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet.” 

(Skolverket 2011). Det går därför emot svenska grundskolans värderingar att aktivt främja 

beteendeskillnader mellan könen.  
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4.1.1 Stereotypa könsroller igår, idag och imorgon 

Gudrun Andersson (2000, 20) menar att samhällets syn på biologi ständigt förändras, och i 

den bemärkelsen ändras också synen på de sociala och kulturella skillnaderna. Det som vi här 

i Sverige kallar för typiskt kvinnligt eller manligt behöver inte alls uppfattas på samma sätt i 

andra delar av världen. Definitionerna kan även skilja mellan olika tidsperioder. Tolkningen 

och analysen av den litteratur som används i detta arbete kan därför inte förmodas vara 

relevant över en längre tidsperiod.  

4.1.2 Vems är åsikterna? 

Är det berättarrösten i boken eller någon annan karaktärs åsikter, tankar eller repliker vi tar 

del av i de skönlitterära böckerna? Heith (2006, 202) menar att läsaren måste ställa sig kritisk 

till vem det är som berättar i boken. Vad har denne för typ av relation till karaktären som 

beskrivs, och kan denna relation påverka bilden läsaren får av karaktären? I dessa så kallade 

direkta skildringar är det en berättarröst eller en annan karaktär som beskriver 

handlingsförlopp och andra karaktärer. Det här fenomenet kan läsaren se bland annat i 

Bröderna Lejonhjärta (Lindgren 1973) där det är karaktären Skorpan som är berättarrösten i 

berättelsen. Skorpan beskriver inte bara handlingsförloppet i boken, utan läsaren får även ta 

del av hans tankar. I indirekta skildringar är läsaren inte påverkad av en berättarröst eller 

karaktär i boken, utan bildar sig själv en uppfattning om någon karaktär genom att analysera 

dennes handlingar och repliker (Heith 2006, 202).  

Men oavsett vems åsikter det handlar om, så är det vad som faktiskt berättas i böckerna som 

läsaren främst tar till sig av. Trots att det exempelvis är karaktären Lollo, och inte alla 

karaktärer i boken Det är jag som är Mickan! som anser att tjejer måste ha på sig en viss typ 

av kläder på gympan, så är det den uppfattningen läsaren får utan att göra en djupare analys 

(Nilsson och López 2015). Holmberg och Ohlsson (1999, 62) menar att läsaren har en 

medskapande uppgift vid läsning och att allt i en viss bok som rör en viss karaktär hjälper 

läsaren att bilda sig en uppfattning om vem karaktären är. 

4.2 Det är så typiskt tjejer – stereotypa flickroller i böckerna 

Anne Heith (2006) menar att stereotypa könsroller kännetecknas av att karaktärer skalas av så 

att de endast framstår som olika egenskaper som exempelvis modig eller feg. Stereotyp 
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betyder enligt nationalencyklopedins definition någonting som i bred utsträckning i samhället 

anses ha vissa utmärkande karaktärsdrag (Nationalencyklopedin 2017). Stereotypa könsroller 

kan alltså förklaras som vilka olika karaktärsdrag de olika könsrollerna har i samhällets ögon.  

I boken Fem söker en skatt av Enid Blyton (1942) följer de flesta karaktärerna normerna för 

stereotypa könsroller till punkt och pricka. Boken, vars original utgavs år 1942, berättar för 

oss att flickor och kvinnor bland annat är omvårdande, tillmötesgående och passiva, och 

bryter de mot dessa stereotyper bör de inte anses vara ”riktiga” flickor. Syskonens kusin 

George är en flicka och heter egentligen Georgina, men vägrar att ge svar på tal när någon 

kallar henne för hennes riktiga namn. George vill nämligen inte vara en flicka, utan vill mest 

av allt vara en pojke. Författaren väljer dock att använda pronomen hon/henne genomgående i 

boken. I en konversation mellan George och Anne skriver författaren följande:  

– Hatar du inte att vara flicka? frågade George. – Nej, inte alls, svarade Anne. Jag är så förtjust i 

vackra kläder, förstår du, och jag älskar mina dockor. Det kan ju inte den som är pojke. (Blyton 1942, 

16) 

Det här citatet talar om för läsaren att flickor måste vara på ett speciellt sätt för att ens få 

klassas som flickor, och att pojkar måste vara på ett annat sätt för att få klassas som pojkar. 

Raewyn Connell (2009, 19) menar att människors handlingar i vardagen leder till att vi 

definierar och konstruerar oss själva som feminina eller maskulina, men att vi samtidigt inte 

får inbilla oss att könsroller endast är något från samhället påtvingat. Vad Connell egentligen 

menar med det här uttalandet är tvetydligt. Connell antyder att det i grund och botten är våra 

handlingar som anses feminina eller maskulina, och att vi sedan genom att utföra dessa 

handlingar klassas som antingen det ena eller det andra. Men om det inte är samhället som 

berättar för oss, oavsett om det är handlingar eller personerna i sig, vad som är kvinnligt 

respektive manligt, vad är det då? Att kvinnligt och manligt existerar i samhället är ett faktum. 

När det är bestämt att barnen ska spendera sommaren hos deras kusin George råder heller inga 

oklarheter kring om det är Georges mamma eller pappa som ska ta hand om syskonen. 

Barnens mamma säger i boken att ”Fanny är väldigt rar och hon ser säkert efter dem.” (Blyton 

1942, 6). Lehr (2001, 1) och Connell (2009, 78,79) betonar att omvårdande, tillmötesgående 

och passiva är typiska karaktärsdrag för flickor/kvinnor i litteratur. Omvårdande kvinnor finns 

att hitta i flera av de utvalda böckerna, bland annat Sofia i Bröderna Lejonhjärta av Astrid 
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Lindgren (1973), mamma Gunilla i Hjälp! Rånare! av Laura Trenter (1998) och ”mamma” i 

Lillebror och Nalle av Jujja och Tomas Wieslander (1990).  

Någon omvårdande kvinna finns dock inte att hitta i Danny bäst i världen från 1975 av Roald 

Dahl (1975), eftersom Dannys mamma gick bort för flera år sedan. Däremot finns värderingar 

om att omvårdnaden av små barn är ”kvinnogöra”.  

Medan jag fortfarande var en liten baby tvättade pappa mig och matade mig och bytte blöjor på mig 

och gjorde för övrigt alla de miljoner ting som en mamma annars brukar göra för sitt barn. Det är 

ingen lätt uppgift för en man, särskilt inte om han måste förtjäna sitt levebröd samtidigt genom att 

reparera bilmotorer och betjäna kunder som vill köpa bensin. (Dahl 1975, 8) 

Forskare menar även att flickor i litteratur ofta framställs som vackra och söta (Lehr 2001, 1), 

vilket tydligt syns i Sune och klantpappan av Sören Olsson och Anders Jacobsson (Olsson och 

Jacobsson 1999). Sunes bästa vän Sophie är inte bara vacker, utan får också vackra gåvor av 

Sune. ”Sune har hittat en vacker rosa burk med fjärilar på. Den ska han ge till Sophie.” (1999, 

23). Sune blir i boken kär i karaktären Mariam, och även hon beskrivs som vacker: ”De gick 

under tystnad. Sune visste inte vad han skulle säga. Vad säger man till en tjej som är så 

vansinnigt vacker att tungan nästan sväljer sig själv?” (Olsson och Jacobsson 1999, 70). 

Bilden av söta, passiva flickor, vilket Lehr (Lehr 2001, 1) påstår följer den stereotypa bilden 

av flickor i skönlitteratur, finns även i boken tavelmysteriet av författarna under pseudonymen 

Sivar Ahlrud (1970). Tvillingdetektivernas kusin Hubert blir i boken kär i Gullbritt, som ofta 

beskrivs på ett sätt så att läsaren får uppfattningen om att hennes bästa och enda egenskap är 

att vara vacker. ”Gullbritt fortsatte att le. Hon visste tydligen om att de vita tänderna gjorde 

sig bra mot solbrännan.” (Ahlrud 1970, 39). ”Gillar du pop, Hubbe? sa Gullbritt och glittrade 

med ögonen över saftglasets kant.” (Ahlrud 1970, 45). Läsaren får även veta att Hubbe under 

en tidigare sommar fattat tycke för Vivian, en tjej som framställs som vacker och aningen 

korkad: ”Vivian föredrog nämligen bio och kondis framför konstiga bokstäver.” (Ahlrud 

1970, 57). Detta menar Susan Lehr (Lehr 2001, 15), är en ofta förekommande bild av 

kvinnor/flickor i litteratur. 

Även i böcker från det senaste decenniet kan läsaren se en del stereotyper och värderingar om 

hur tjejer ”ska vara”. I boken Det är jag som är Mickan från 2015 skriver författarna om en 



 

17 

 

tjej född med ett, enligt normen, manligt könsorgan (Nilsson och López 2015). Mickan och 

hennes klasskompisar ska ha gympalektion och har precis bytt om.  

Är det där dina gympakläder? frågar Lollo skeptiskt. Är du säker på att du inte råkat få med dig din 

brorsas kläder? Mickan tittar på sin slitna t-shirt och fladdriga shorts. Hon förstår vad Lollo menar. 

Alla andra tjejerna har korta tights och snygga toppar eller linnen. /…/ Äh, näe, detta är brorsans 

kläder så klart, säger Mickan. Mina kläder ligger i tvätten. Tänkte väl det, säger Lollo och skrattar. 

Ingen tjej har ju en sådan gympa-outfit. (Nilsson och López 2015, 26) 

Det här citatet talar för att tjejer måste klä sig ”snyggt” för att få klassas som tjej. Det finns 

flera citat från boken som talar för att tjejers utseende är väldigt viktigt, bland annat när 

Mickan försöker sätta upp håret i en tofs, kommenterar hennes mamma:  

Jag ska lära dig hur man gör olika frisyrer, säger mamma tillslut och fläktar sig med en tidning för att 

tårarna ska torka. Om du ska vara Mickan och inte Mikael får vi se till att ditt hår ser okej ut. (Nilsson 

och López 2015, 8) 

Klingberg (1972, 17) menar även att flickor/kvinnor i litteratur ofta är beroende av andra. 

Exempel på detta finns att hitta bland annat i Enid Blytons (1942) Fem söker en skatt. Barnen 

har hittat ett övergivet skepp som flutit iland som de nu rott ut till i Georges lilla båt.  

klättrar man uppför sidan, är det ingen konst att ta sig upp på däck, sade hon. /…/ Sedan klättrade 

George uppför sidan av vraket som en apa. Julian och Dick följde efter, men Anne måste hjälpas upp. 

(Blyton 1942, 64). 

Kvinnorna i flera av de utvalda böckerna har inte heller något jobb, utan är ekonomiskt 

beroende av sina män. Karaktären Fanny i Fem söker en skatt har inget jobb, hennes uppgift 

är att ta hand om huset och att se till att hennes man Quentin kan spendera all sin tid åt sitt 

jobb. ”Jag har gjort i ordning ett rum till honom (Quentin) i andra ändan av huset, så jag tror 

inte han behöver bli störd”. (Blyton 1942, 13) ”(han) hälsade god morgon på sin faster, som 

just var i färd med att duka fram maten på bordet. Vid ena änden satt deras farbror och läste 

tidningen. Han nickade åt barnen” (Blyton 1942, 18). Vissa forskare vill antyda att de 

handlingsbaserade skillnaderna mellan könen beror på biologiska skillnader (Andersson 2000, 

22). Andra hävdar att skillnaderna beror på sociala konstruktioner. Andersson (2000, 80) 

menar att denna fråga skapar debatt om den obalans som finns gällande jämställdheten ur ett 

genusperspektiv. Ena sidan av forskningsvärlden vill hävda att mäns överordning över 
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kvinnor beror på naturliga skillnader mellan könen. Andra sidan anser att obalansen existerar 

på grund av att samhällets förväntningar på kvinnor respektive män. 

I boken Tavelmysteriet beskrivs alla manliga, vuxna karaktärer med sin yrkestitel och sitt 

efternamn: ”Ingenjör Bergendahl”, ”Bankdirektör Hansson” och ”Timmerman Blom” är några 

exempel på manliga karaktärer i boken. Deras fruars namn däremot inkluderar inte deras 

eventuella yrkestitel, utan nämns endast som ”Fru Bergendahl” eller ”Fru Hansson” (Blyton 

1942).  

4.3 Boys will be boys – stereotypa pojkar i böckerna 

Pojkarna och männen i Fem söker en skatt av Enid Blyton (1942) följer flera könsstereotypa 

mönster. De är modiga, initiativrika, våghalsiga, äventyrslystna, naturligt smarta, försörjande, 

barska och stränga. Dessa egenskaper anser både Lehr (2001, 15) och Klingberg (1972, 18) 

vara typiska för de manliga karaktärerna i böcker. Karaktären Julian är initiativtagare i de 

flesta av barnens äventyr och tar även många risker, bland annat när han smyger in på sin 

barska farbrors kontor för att sno åt sig en ask (Blyton 1942, 73,74). Julians bror, Dick, 

längtar också efter äventyr. ”O, pappa, ring faster Fanny och fråga, om vi får komma dit! 

skrek Dick. Jag känner liksom på mig, att det är platsen för oss. Den låter på något sätt som 

ett äventyr” (Blyton 1942, 7). Även Georges pappa följer många stereotypa könsmönster. Han 

beskrivs som en ”skicklig vetenskapsman som ägnade all tid åt sina studier” (Blyton 1942, 6) 

och är inte sen med att tillrättavisa George: ”Jag tänker fiska, sade George. Hennes pappa 

tittade upp. Det skall du inte, sade han. Du skall för omväxlingens skull uppföra dig hyfsat 

och ta dina kusiner ner till vattnet. Har du förstått?” (Blyton 1942, 18).  

Äventyrslystna och våghalsiga pojkar går att hitta även i Tavelmysteriet från 1970 av Sivar 

Ahlrud (Ahlrud 1970). Bröderna Klas och Göran är två nyfikna pojkar som tillsammans med 

sin kusin Hubert löser mysterier. De smyger ut mitt i natten för att spionera på karaktären 

”Gulhatten” efter att de hittat ett mystiskt brev han tappat (Ahlrud 1970). Vi kan även hitta 

äventyrslystna pojkar i Bröderna Lejonhjärta. ”Jonatan, du sa att i Nangijala fick man vara 

med om äventyr från morgon till kväll och om nätterna också, minns du det?” (Lindgren 

1973, 30). Även pojken Danny i Danny bäst i världen hungrar efter äventyr och vill gärna 

följa med sin pappa ut i skogen på natten för att tjuvjaga fasaner (Dahl 1975). 
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Modiga pojkar finns det också exempel på i de utvalda böckerna. Jonatan i Bröderna 

Lejonhjärta beskrivs på flera ställen som modig och orädd. ”Rädd, det är ju inte du heller, 

Jonatan, sa jag. Då tänkte han efter, och sen sa han: Nej, det är inte jag heller” (Lindgren 

1973, 44). 

Connell (2009, 14) menar att män och pojkar i litteratur ofta beskrivs som aggressiva och 

tuffa. I boken Hjälp! Rånare! har eleverna i karaktären Sebastians klass fått i uppgift att rita 

kaniner och killarna suckar (Trenter 1998, 6).  

Sebastian tar en grön penna och ritar en stor, grön kanin med huggtänder. Det rinner blod ur munnen 

på honom och han har ett långt spjut i tassen. I luften ovanför varulvskaninen flyger ett stridsplan. 

Sebastian tar en blå penna och ritar en kanin som hoppar fallskärm ur planet. Den blå kaninen har en 

kpist i handen. (Trenter 1998, 6) 

Connell (2009, 73) menar att det finns en stor mängd böcker och artiklar som påstår att killar 

blir våldsamma och att tjejer blir tysta och stillsamma på grund av hormonella skillnader. 

Connell ställer sig kritisk till dessa typer av texter, att hormonella skillnader existerar går 

naturligtvis inte helt att avfärda, men forskning har visat att de hormonella skillnaderna inte är 

så stora som dessa typer av texter vill få oss att tro. Forskare är dock inte överens i frågan. 

Vissa anser att skillnaderna mellan könen existerar på grund av biologiska skillnader, andra 

menar att dessa förekommer på grund av sociala konstruktioner (Andersson 2000, 22).  

Killarna i boken Hjälp! Rånare! tycker inte heller om att leka ”larviga” lekar som tjejerna ofta 

leker. De vill leka lekar med mer spänning och action.  

Sebbe och Johanna har lekt ihop sedan de satt i sandlådan med hink och spade. Men i skolan är Sebbe 

oftast med killarna, och de andra killarna vill oftast inte leka med tjejer. Särskilt inte med tjejer i 

tvåan. Tjejer leker så larvigt tycker de. Tjejer hoppas mest hopprep eller leker häst eller doktor eller 

detektiv. Ibland leker tjejerna monsterleken. Då ska killarna vara monster och jaga och fånga tjejerna 

och sedan ska de andra tjejerna rädda dem som blivit fångade. Då är det mycket roligare att leka 

hjälte. Och hjältar är oftast killar. (Trenter 1998, 8). 

Vad får barn för självbild när de läser sådant här? Att flickors chanser till att bli hjältar i 

samhället är väldigt små bara för att de råkar vara just tjejer, och att de riskerar att anses som 

larviga om de leker vissa typer av lekar. Det är lätt att tänka att skönlitterära texter för barn 

”bara är sagor”, men faktum är att vad vi läser i skönlitteratur påverkar vårt sätt att se på 
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samhället. Detta menar Horne Kjældgaard med flera (2015, 217), och skriver att ”litteraturen 

för fram exempel som vi läsare drar lärdom av.”  

I de flesta av böckerna är det också män som tar mest plats. Det finns fler manliga än 

kvinnliga betydelsefulla karaktärer i nästan alla böcker. I Bröderna lejonhjärta (Lindgren 

1973), Danny bäst i världen (Dahl 1975), Fem söker en skatt (Blyton 1942), Hjälp! Rånare! 

(Trenter 1998), Simborgarmysteriet (Widmark 2011), Sune och klantpappan (Olsson och 

Jacobsson 1999) och tavelmysteriet (Ahlrud 1970) är de flesta betydelsefulla karaktärer män. 

I Det är jag som är Mickan och Lillebror och Nalle är fördelningen mellan könsidentiteterna 

hos de betydelsefulla karaktärerna jämn, och endast i Uppdrag: vattenhäxan är de kvinnliga 

karaktärerna fler än de manliga. Lena Kåreland (2005, 25) menar att detta är en vanlig 

problematik gällande barnlitteratur, och att flickor därför ofta saknar huvudkaraktärer att 

identifiera sig med och se upp till. 

4.4 Att gå emot de stereotypa könsrollerna 

Men det finns inte bara karaktärer i böckerna som går hand i hand med stereotypa könsroller. 

Karaktären George i Fem söker en skatt går både mot och med stereotypa könsroller. Hon går 

mot stereotypin i och med det att hon är flicka, men är äventyrslysten, modig och envis, som 

enligt Connell (2009) och Lehr (2001) annars är typiska karaktärsdrag för män och pojkar. 

Men George nämner också att hon inte vill vara någon flicka utan en pojke (Blyton 1942). 

Bör läsaren därför se på George som en pojke, eller följa författarens vägval, som alltid 

benämner George med pronomen hon/henne? Om George går emot eller med de stereotypa 

könsrollerna är alltså en tolkningsfråga och upp till läsaren själv att avgöra. 

En annan karaktär som både går med och emot stereotypa könsroller är Jonatan i Bröderna 

Lejonhjärta. Jonatan benämns som mycket modig, vilket talar för de stereotypa könsrollerna, 

men han beskrivs också som väldigt vacker (Lindgren 1973), vilket enligt de stereotypa 

könsrollerna annars är ett typiskt kvinnligt karaktärsdrag (Connell 2009, 73). Även karaktären 

Sofia i samma bok går emot de stereotypa könsrollerna. Hon beskrivs också hon som mycket 

modig och är även ledare i en grupp som leder kampen mot den onde Tengil (Lindgren 1973). 

Karaktären Skorpan går också både med och emot stereotypin. Läsaren, som får veta vad 

Skorpan tänker, förstår att han är rädd. Men samtidigt anser Skorpan att den som visar sig 

rädd är feg (Lindgren 1973). 
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Karaktären Johanna i Hjälp! Rånare! går även hon emot de stereotypa könsrollerna. När hon 

och Sebbe försöker ta reda på vilka rånarna är så är det hon som är initiativtagare och som är 

den modigaste av dem två (Trenter 1998). Dessa egenskaper är enligt Klingberg (1972, 90) 

och Connell (2009, 14) sådana som annars kopplas ihop med manliga karaktärer. 

Karaktären Renate är Sunes faster och Rudolfs syster i boken Sune och klantpappan, och kan 

också tolkas på olika sätt. Hon får bland annat hjälpa Sunes pappa Rudolf att laga deras bil 

och anses vara den händigare av syskonparet.  

Renate är Sunes faster och pappas lillasyster. Hon kan allt! /…/ Hon har byggt sitt eget stora hus själv 

tillsammans med några kompisar! Hon har ett eget företag som säljer datagrejer. Renate spelar golf, 

tennis (Olsson och Jacobsson 1999, 35)  

Karaktären framställs här som aktiv, försörjande och initiativrik, vilket annars är stereotypa 

karaktärsdrag för män. Men även Renate får, precis som George i Fem söker en skatt, läsaren 

att tänka att tjejer måste vara på ett specifikt sätt och killar på ett annat för att få klassas som 

respektive kön. ”Och du, Rudolf, är det inte så att du haft svårt för att jag är mer händig än du 

bara för att jag är kvinna?” (Olsson och Jacobsson 1999, 104). Här berättar karaktären för oss 

att det är mer accepterat att killar är händiga, vilket kan bidra till att skapa en osäkerhet hos 

flickor/kvinnor.  

I böckerna finns också ett stort antal kärlekspar, varav majoriteten representeras av ett man-

kvinna-förhållande. Endast i en av böckerna, Simborgarmysteriet, stöter vi på en kvinna som 

är kär i en annan kvinna (Widmark 2011).  

Ordet ”hen” är fortfarande relativt nytt i det svenska språket, och kan enligt 

nationalencyklopedins benämning användas av personer som väljer att inte identifiera sig som 

varken man eller kvinna (Nationalencyklopedin 2017). Begreppet används aldrig om någon 

karaktär i någon av de utvalda böckerna, däremot förekommer begreppet ”hen” i boken 

uppdrag: vattenhäxan från 2014. Karaktären Lina läser om varulvar i en bok som hennes 

farmor skrivit om olika sagoväsen. ”Varulven är lurvig och snabb. Hen har vassa tänder och 

ett spöklikt skratt.” (Rihs 2014, 13). 
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4.5 En jämförelse över tid 

I mina tidsjämförelser av de olika årtiondena har jag endast utgått ifrån de utvalda böckerna. 

Jämförelserna kan därför inte sägas representera en helhetsbild av årtiondena, utan kan endast 

visa på exempel på hur karaktärer framställs i barnlitteratur. 

4.5.1 1940-talet 

Den av de utvalda böckerna som innefattar flest stereotypa könsroller är också den äldsta. I 

boken Fem söker en skatt från 1942 av Enid Blyton följer både män och kvinnor, pojkar och 

flickor de stereotypa könsrollerna på ett mycket tydligt sätt (Blyton 1942). Endast karaktären 

George kan tyckas motsätta sig stereotypa könsroller på ett sätt, men hennes repliker och 

åsikter om hur flickor ”ska vara” får ändå läsaren att se de stereotypa könsrollerna i henne. 

Boken har i detta examensarbete fungerat som en typ av ”ledstjärna” för hur stereotypa 

könsroller kan framställas på ett tydligt sätt. Boken innefattar många av de enligt forskare 

listade egenskaperna för stereotypa könsroller. 

4.5.2 1970-talet 

Boken Tavelmysteriet av Sivar Ahlrud från 1970 talar också mycket för de stereotypa 

könsrollerna. Huvudkaraktärerna är till större delen män eller pojkar, och dessa är både 

våghalsiga, äventyrslystna och försörjande. Det är få flickor med och deras främsta 

egenskaper förefaller att de är vackra och söta. 

Bröderna Lejonhjärta från 1973 av Astrid Lindgren går både mot och med de stereotypa 

könsrollerna. Vi får bland annat läsa om storebror Jonatan som är mycket modig, vilket också 

är anledningen till att han får namnet ”Lejonhjärta” (Lindgren 1973). Men han beskrivs inte 

bara som modig, utan även som vacker, vilket gör att han går emot de stereotypa könsrollerna.  

Karaktären Skorpan går också att tolka på olika sätt. Läsaren, som inte bara får veta det han 

säger utan även vad han tänker, får veta att Skorpan ofta är rädd, vilket talar emot de 

stereotypa könsrollerna. Däremot får vi också veta att han tycker att den som inte vågar 

utmana sina rädslor inte är något annat än en ”liten lort” (Lindgren 1973), vilket gör att 

läsaren kan tolka det som att det inte är tillåtet för pojkar att känna rädsla.  
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Även karaktären Sofia kan på vissa plan anses gå emot de stereotypa könsrollerna. Hon är 

både ledare i motståndsrörelsen mot Tengil och beskrivs även hon som mycket modig ”Men 

Sofia, sa jag, varför just hon? För att hon är stark och kan sånt, sa Jonatan. Och för att hon 

inte är rädd ett endaste dugg.” (Lindgren 1973, 44).  

I boken Danny bäst i världen från 1975 finns näst intill inga kvinnliga karaktärer över huvud 

taget. De få som är med nämns bara kort eller i förbipasserande. Män finns det däremot gott 

om, och många av dessa är både modiga och våghalsiga.  

Överlag så är den bild av 1970-talet som speglas i de utvalda böckerna inte speciellt 

normkritisk ur ett genusperspektiv. Det finns några få karaktärer som går emot de stereotypa 

könsrollerna, men de allra flesta talar för dem. Dock har en liten förbättring skett sedan 

Blytons Fem söker en skatt i benämningen att det i, framför allt i Bröderna Lejonhjärta finns 

exempel både på en modiga kvinna och en vacker pojke (Lindgren 1973). 

4.5.3 1990-talet 

Lillebror och Nalle från 1990 är den boken från 1990-talet som kan, i jämförelse med de 

andra utvalda böckerna, anses innefatta minst stereotypa könsroller. Antalet kvinnliga och 

manliga karaktärer är lika och dessa följer endast i mycket liten utsträckning de stereotypa 

könsrollerna. Den starkaste stereotypa könsrollen i boken har Lillebrors mamma, som alltid är 

den som tar hand om Lillebror (Wieslander och Wieslander 1990). I övrigt finns få citat eller 

delar av boken som talar för dessa könsroller. 

I Hjälp! Rånare! från 1998 får vi möta karaktärer som både går med och emot stereotypa 

könsroller. Karaktären Sebbe visar på sidor där läsaren kan tolka honom som tuff, bland annat 

när han på en träslöjdslektion tillverkar ett laservapen av trä (Trenter 1998, 72). Sebbes 

kompis Johanna däremot går emot de stereotypa könsrollerna, hon är modig och våghalsig 

och är den av dem två som tar flest initiativ, vilka forskare annars menar kännetecknar pojkars 

beteende i skönlitteratur. 

I boken Sune och klantpappan från 1999 finner läsaren en hel del stycken och citat som 

förstärker de stereotypa könsrollerna. Sunes pappa talar om för läsaren hur ”riktiga män” 

beter sig. ”Pappa förklarade att det är ju sådant som riktiga karlar gör. Jobbar över och offrar 

sig för jobbet.” (Olsson och Jacobsson 1999, 77). Och när han ska bygga en väggpanel talar 
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karaktären också om för läsaren hur en är ”en riktig man” genom att kommentera: ”Jaha Karl 

Rudolf Andersson. Nu är det du som visar att du verkligen är en man.” (Olsson och Jacobsson 

1999). Flickornas främsta egenskap i boken verkar vara att de är söta vilket också talar för de 

stereotypa könsrollerna (Lehr 2001, 1). Boken är ur ett normkritiskt genusperspektiv alltså 

inte speciellt tilltalande.  

Under 1990-talet kan läsaren se en liten förbättring från 1970-talet, men det existerar 

fortfarande en hel del stereotypa könsroller i de utvalda böckerna. I jämförelse med 1940-talet 

och Blyton skiljer sig 1990-talet rätt mycket i och med att det existerar fler normbrytande 

karaktärer under den här tidens utvalda böcker. 

4.5.4 2010-talet 

Simborgarmysteriet från 2011 är normkritisk på ett sätt eftersom det är den enda av de utvalda 

böckerna som innefattar en öppet bi- eller homosexuell karaktär (Widmark 2011, 74). 

Däremot finns även här karaktärer som följer mönstren för stereotypa könsroller. Karaktären 

Ellen Asp framställs som en lättpåverkad person som går rakt i fällan och blir lurad av sina 

drömmars man, som endast utnyttjar henne för att kunna genomföra sina brottsliga planer 

(Widmark 2011).  

Boken Uppdrag: vattenhäxan från 2014 är den enda av de utvalda böckerna som innefattar 

fler kvinnliga än manliga karaktärer. Boken handlar om Lina som tillsammans med sin 

nyfunne vän Peppar fått i uppdrag av Linas farmor att hitta den så kallade Vattenhäxan. Boken 

är även den enda av de utvalda böckerna där användandet av ordet hen förekommer (Rihs 

2014, 13). I övrigt förekommer inte heller några karaktärer som stärker de stereotypa 

könsrollerna. 

Det är jag som är Mickan från 2015 är i sig väldigt normkritisk i och med att boken handlar 

om en tjej född med, det som enligt normen, kallas för ett manligt könsorgan.  

Försök vara lite mer normal, fick Mickan ofta höra när hon pratade med sina lärare. Försök att vara 

lite mer som de andra killarna. Det som var mest sårande, och som gjorde mest ont, var när 

gympaläraren sa: Om du försöker vara mer som de andra killarna i klassen blir det lättare för alla, 

både för dig och dina kompisar. Det förstår du väl? 



 

25 

 

Men Mickan vill inte vara som de andra killarna i klassen, och hon vill inte heller heta Mikael som 

hon är döpt till. Bara för att hon är född till kille betyder det ju inte att hon vill vara kille. Mickan 

känner sig mer som en tjej och vill bli sedd som en tjej. Hon vill vara Mickan. (Nilsson och López 

2015, 6,7) 

Däremot finns vissa värderingar i boken som talar om för läsaren att killar ska vara på ett sätt 

och tjejer på ett annat. Bland annat får vi veta från karaktären Lollo att tjejer inte får ha en 

viss typ av kläder på gympan (Nilsson och López 2015, 26), och av Mickans mamma får vi 

veta att tjejer måste se bra ut i håret (Nilsson och López 2015, 11) Det ligger alltså stort fokus 

på utseende och att vara söt nu när Mickan väljer att identifiera sig som tjej, vilket enligt 

forskning talar för de stereotypa könsrollerna (Lehr 2001, 1). 

Under 2010-talet har normkritiken ur ett genusperspektiv förbättrats markant sedan 1940-

talets Fem söker en skatt. De stereotypa könsrollerna har minskat, författare har börjat 

använda sig av ordet hen och bi/homosexuella personer får ta, om än så liten, plats i 

barnlitteraturen, vilket inte var fallet i Blytons bok (Blyton 1942). 

4.6 Gömma och glömma eller rama in och hänga på väggen? 

– att hantera stereotypa könsroller i skolan 

Hur kan lärare hantera de stereotypa könsroller som skildras i litteraturen som används i 

skolan? Raewyn Connell (2009, 73) menar att föreställningen om naturliga 

personlighetsskillnader mellan könen är skadligt för barns utbildning, kvinnors rätt i samhället 

och för alla människors känslomässiga relationer. Bör skolan därför undvika böcker med 

stereotypa könsroller helt? Den lösningen kommer inte att vara möjlig, då det skulle vara 

enormt tidskrävande att läsa igenom och analysera alla böcker i skolans ägo för att hitta 

böcker där de stereotypa könsrollerna inte existerar. Och dessutom måste även pojkar tillåtas 

att vara modiga, äventyrslystna och initiativrika, och flickor måste tillåtas att vara söta, 

omvårdande och tillmötesgående, trots att det talar för de stereotypa könsrollerna.  

Så hur ska de stereotypa könsrollerna då hanteras? Susan Lehr menar att medvetenheten om 

att olika könsroller existerar börjar redan vid tidig ålder. Vidare poängterar hon att människor 

till stor del formas av samhällets förväntningar, och att stereotypa könsroller i barn- och 

ungdomslitteratur är en starkt bidragande faktor till detta. Horne Kjælgaard (2015, 23) menar 
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av den anledningen att litteraturens betydelse för en människas identitetsskapande inte bör 

förbises. 

Anne Heith (Heith 2006, 126) menar att den lärare som vill arbeta för ett mer jämställt 

samhälle måste behandla genusfrågor genomgående i sin undervisning, och menar vidare att 

uppfattning om sociala skillnader hos könen framför allt uppstår i hemmet och i 

utbildningssammanhang. Det står även i grundskolans värdegrund och uppdrag att alla 

verksamma inom skolan ansvarar för att bland annat förmedla jämställdhet mellan kvinnor 

och män (Skolverket 2011, 7). 

Men om vi inte kan gömma undan de stereotypa könsrollerna, hur ska dessa då bemötas? 

Skolverket menar att diskriminering av olika slag ska ”bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.” (Skolverket 2011, 7). På samma sätt bör arbetet för att främja 

jämställdhet mellan könen hanteras. Genom öppna diskussioner kring läsandet av 

barnlitteratur kan skolan bidra till att öka förståelsen kring jämställdhet och öka acceptansen 

för att alla människor ska få vara precis sådana de vill vara. 
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5 Avslutande reflektioner 

I barnlitteraturen som detta arbete innefattat gestaltas karaktärer som talar om för oss att 

pojkar/män är på ett sätt och flickor/kvinnor på ett annat. Dessa stereotyper påverkar läsaren – 

i det här fallet barn – att ta till sig specifika tankar om samhällsnormer för var som uppfattas 

manligt och kvinnligt. För att undvika att eleverna tar till sig och anammar dessa stereotyper 

är det viktigt att pedagoger och lärare kontinuerligt för en diskussion om detta tillsammans 

med eleverna så att alla ska ges möjlighet att reflektera över sina egna identiteter, utan att 

påverkas av hur samhället anser att de ”borde vara”. 
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