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Abstract 

 

The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a 

gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters 

such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. 

 The starting point of this analysis are the four children’s books Lisbet och 

Sambakungen by Emma Karinsdotter and Hanna Gustavsson, Nelly Rapp och de små under 

jorden by Martin Widmark and Christina Alvner, Hedvig och Hardemos prinsessa by Frida 

Nilsson and Dårfinkar och Dönickar by Ulf Stark. These four children’s books are in different 

ways norm breaking and are prominent within the school's activities.  

 The study is based on how gender and equality looks in our society today. The 

analysis will also investigate girls’ and boys’ behaviour based on common stereotypical 

features. The results demonstrate that the children’s books are in different ways norm 

breaking and that girls are portrayed in varying ways. The results have also shown that a good 

working method for working with gender in teaching is reading aloud following with book 

discussions. 
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att se hur flickor skildras i barnböcker ur ett genusperspektiv. 

Analyserna baseras på olika specifika drag hos karaktärerna så som utseende, stereotypa 

beteenden och samspel med andra karaktärer.  

 Utgångspunkt för analysen är de fyra barnböckerna Lisbet och Sambakungen av 

Emma Karinsdotter och Hanna Gustavsson, Nelly Rapp och de små under jorden av Martin 

Widmark och Christina Alvner, Hedvig och Hardemos prinsessa av Frida Nilsson och 

Dårfinkar och Dönickar av Ulf Stark. Dessa fyra böcker är på olika sätt normbrytande och är 

framträdande inom skolans verksamhet.   

 Studien grundas på hur genus och jämställdhet ser ut i vårt samhälle idag. 

Analysen kommer även att undersöka flickor och pojkars beteende med utgångspunkt i 

vanligt förekommande stereotypa drag. Resultatet påvisar att barnböckerna på olika vis bryter 

mot normer och stereotyper samt att flickor skildras på varierande sätt. Resultatet har även 

visat att bra arbetssätt för att arbeta med genus i undervisning är högläsning som följs upp av 

boksamtal. 

  

Nyckelord: genus, barnlitteratur, jämställdhetsarbete, värdegrund, högläsning, Lisbet och 

Sambakungen, Nelly Rapp och de små under jorden, Hedvig och Hardemos prinsessa, 

Dårfinkar och Dönickar 
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Bakgrund 

 

”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mig?” (Stark, 1984, s. 100) säger Simone i 

Dårfinkar och Dönickar, vilket inleder detta arbete som kommer handla om genus och 

normer. Könsroller och genus är högst aktuellt i Sverige. #metoo-rörelsen har lyft fram 

orättvisor för stora mängder kvinnor. #metoo är ett uppror på global skala, och syftar till att 

lyfta fram sexuella trakasserier och övergrepp som drabbat kvinnor (Nationalencyklopedin, 

2018). Detta har i sin tur lett till att många har vågat tala ut i ett stort antal yrken. Kvinnor 

vågar äntligen ta mer plats och detta återspeglar sig naturligtvis i skolan. Elever ser på nyheter 

och hör när vuxna pratar; hur mycket förstår de av det de ser och hör? Det är därför viktigt att 

lyfta dessa frågor till diskussion med eleverna. Högläsning ger då ett ypperligt tillfälle att 

välja böcker som är genusmedvetna, alternativt böcker som man gemensamt kan ifrågasätta. 

  Högläsningen ger även möjlighet för eleverna att utforska olika sätt att vara, då 

elever får bekanta sig med en mängd olika karaktärer som beter sig olika. För alla elever i den 

svenska skolan ska, enligt läroplanen, finna sin unika egenart och därigenom delta och göra 

sitt bästa i samhället. Alla i skolans verksamhet är ansvariga för att de grundläggande värdena 

är det som genomsyrar verksamheten, och för att ta starkt avstånd från det som strider emot 

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

Allt vi gör i skolan, sättet eleverna bemöts på och vilka förväntningar vi har på flickor och 

pojkar, kommer att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

ska aktivt motverka traditionella könsmönster. Eleverna ska ges en chans till att utveckla sina 

förmågor och intressen oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2017, ss. 7-8). Läroplanen 

redogör också för de förmågor som finns i varje ämne som eleverna, genom undervisningen, 

ska få chans att utveckla. I ämnet svenska är en av de fem förmågorna att eleverna ska läsa, 

och analysera, både skönlitteratur och andra texter för olika syften (Skolverket, 2017, s. 253). 

Att analysera skönlitterära böcker ur ett genusperspektiv är alltså något eleverna ska 

utveckla. Som lärare gäller det att ha kunskaper om hur man kan analysera böcker ur detta 

perspektiv, samt ha många böcker i sin repertoar inför olika tillfällen av högläsning. Det gäller 

naturligtvis att inte bara lyfta böcker där flickor bryter mot stereotypen utan att blanda, att 



 

2 

 

även ta böcker där pojkar bryter mot stereotyper. För diskussionens skull gäller det även att 

lyfta böcker där flickor och pojkar framställs på ett könsstereotypt.  

Användningen av olika typer av böcker i undervisningen är således viktigt, och Annika 

Widholm visar att böcker är en mycket viktig källa för kunskap och reflektioner om barns 

rättigheter. Barnböcker spelar en stor och viktig roll när det gäller att skapa en större 

medvetenhet och förståelse kring barns rättigheter. I de allra flesta barnböcker berörs barns 

identitet och deras rättigheter på något sätt, och den skönlitterära värld som författare skapar 

är en plats där olika tankar och upplevelser kan testas och jämföras. Genom böcker kan barn 

stimuleras och utmanas till att faktiskt våga tänka och handla efter slutsatser de själva skapat. 

Just därför behövs en mängd olika barnböcker, både upplysande och underhållande. Böcker 

som engagerar på ett intellektuellt och emotionellt plan. Även böcker som skapar 

sammanhang för barnen och knyter ihop världen, samt böcker som väcker empati och ger 

kunskap om vad det faktiskt innebär att vara en människa (Widholm, 2012, s. 49).   

Genom vad Widholm framhäver om böcker förstår man att lärare har ett ytterst 

viktigt arbete när det kommer till skönlitteratur och dess värderingar. Och det gäller som 

lärare att kunna se litterära karaktärers olika könsroller i barnböcker för att planera 

undervisningen angående detta. Alltså att medvetet se för- och nackdelar med olika böcker för 

att sedan belysa detta tillsammans med eleverna. Genom samtal om böckerna tränas eleverna 

att se granskande på böckernas innehåll. 

 

Syfte 

 

I detta arbete kommer fyra barnböcker att analyseras. De böcker jag valt att analysera är: 

Lisbet och Sambakungen av Emma Karinsdotter och Hanna Gustavsson, Hedvig och 

Hardemos prinsessa av Frida Nilsson, Nelly Rapp och de små under jorden av Martin 

Widmark och Christina Alvner och Dårfinkar och Dönickar av Ulf Stark. Analysens syfte är 

att undersöka på vilket sätt de litterära karaktärerna bryter mot normen. Och tyngden kommer 

vara på de karaktärer som är flickor/kvinnor. Jag vill se flickor och pojkar som skildras på ett 

genusöverskridande sätt, och om böckerna ger alternativ till stereotypa könsmönster. Arbetet 

kommer även att undersöka på vilket sätt böckerna kan användas till ett genusmedvetet arbete 
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i skolan.   

 

Frågeställningar 

 På vilket sätt framställs flickor i böckerna? 

 På vilket sätt bryter boken mot normer om flickor/pojkar? 

 Hur kan man arbeta genusmedvetet med dessa skönlitterära böcker som utgångspunkt 

i skolan?  

Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel kommer arbetets teoretiska utgångspunkter att klargöras. Först måste vi reda ut 

vad genus innebär, då arbetets syfte är att analysera böcker ur ett genusperspektiv. Genus är en 

social konstruktion som vi människor har skapat. Thurén (2004) och Hedlin (2006)(2010) 

hävdar samma sak och det kommer att vara utgångsläget inför kommande analys och avslut. 

Thurén beskriver genus som en princip, vilken innebär att vi här och nu i vår kultur anser att 

det finns två sorters människor. Det finns män och så finns det kvinnor, och i och med det 

tilldelar vi dessa kön olika egenskaper, manliga respektive kvinnliga. Dessa egenskaper 

överför vi på saker som till exempel färger eller yrken (Thurén, 2004, s. 11). Hedlin menar att 

denna könsordning bärs upp och förs vidare av män och kvinnor. Denna samhällssyn och 

kultur präglar oss alla, och det är viktigt att lyfta fram dessa könsnormer för att diskutera dem. 

Detta kan i sin tur leda till en nödvändig förändring av vårt samhälle (Hedlin, 2010, s. 29).   

 Ytterligare en frågeställning i arbetet är på vilket sätt man kan arbeta med genus 

genom skönlitterära böcker i skolan. Och Paul Tenngart förklarar att det finns olika sätt att 

använda litterära texter för att förmedla värderingar. Dels för att skapa och bekräfta mänskliga 

sätt att tänka sig världen, dels för att ifrågasätta dem. Det är viktigt att använda texter som går 

att problematisera och leka med olika tankemönster. Oavsett hur man använder texter är alltid 

syftet detsamma: att utveckla ett fungerande och kognitivt nyanserat förhållningssätt som 

passar till den komplexa värld vi lever i. Tenngart menar att vi skapar oss själva genom att 

agera i denna värld och genom att tolka vårt agerande. Litteraturen spelar en speciell roll i 

denna process. Litteraturen är skapad för att vi ska kunna spegla oss i den. Detta gäller i högre 
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grad barnlitteratur än vuxenlitteratur. Det är alltså tänkt att barnet ska jämföra huvudpersonens 

känslor och erfarenheter med sina egna. Med utgångspunkt i detta igenkännande ska barnet 

skapa omdömen och reflektioner över sitt eget liv (Tenngart, 2012, ss. 27-30).  

Litteraturgenomgång 

 

Skillnaden på genus och kön 

 

Litteraturgenomgången kommer att bearbeta forskning som inför detta arbete är relevant. 

Först måste skillnaden mellan genus och kön klargöras, och sedan få en djupare förklaring. 

Maria Hedlin skriver att en vanlig missuppfattning om genusperspektivet är att det skulle vara 

samma sak som att studera kön eller skillnader mellan dessa. Inom genus ligger fokus på de 

olika föreställningar som finns kring män och det som är manligt samt kvinnor och 

kvinnlighet. Hon redogör för en annan vanlig missuppfattning vilket är att genusforskare 

skulle förneka biologiska skillnader mellan kvinnor och män. En genusforskare undersöker de 

olika föreställningar som finns samt vilken betydelse dessa skillnader skapar (Hedlin, 2010, 

ss. 4-5). Britt-Marie Thurén bekräftar det Hedlin menar och förklarar att genusforskare 

undersöker allt som vi människor gör med koppling till kön, allt det människan känner, 

uppfattar, skriver, definierar och upplever angående kön, med andra ord på vilket sätt 

människor konstruerar kön. Thurén redogör för genus som en slags princip för kulturell 

kategorisering och social organisation. Det är ingenting som naturen har skapat utan det är vi 

människor som har utformat detta (Thurén, 2004, ss. 10-11).  

Denna kategorisering som vi själva konstruerat beskriver Hedlin som olika 

regler och mönster som är oskrivna och som antigen begränsar eller vidgar människors 

vardag. Det gäller ofta olika normer för män och kvinnor, vilket innebär att vissa 

angelägenheter i det dagliga livet är lättare för män men svårare för kvinnor och vice versa. 

Det finns många normer som anger hur en kvinna ska uppföra sig och bryts reglerna riskerar 

man att bli kallad okvinnlig eller manhaftig. Det gäller också män, med risken för att bli 

kallad för mes eller liknande (Hedlin, 2006, s. 27). Hedlin förklarar även att kvinnors och 

mäns kroppar är olika, men det som tillkommer är att synen på hur kropparna ”bör” eller 

”ska” visas upp, skylas, kläs, sminkas och så vidare, det formas av stora kulturella samt 
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historiska variationer (Hedlin, 2010, s. 16). Och tittar vi på historiskt på mäns och kvinnors 

benämningar på positioner, har män identifierats med fler benämningar på vad de gör medan 

kvinnors benämningar är kopplade till hur de är och mindre ofta till positioner. Denna bild 

som handlar om att män gör och kvinnor är speglas i olika medier, som förstärker dessa 

stereotyper. Tidningar som har kvinnor som målgrupp handlar ofta om hur du ska se ut, hur du 

ska klä dig, allt som ingår i att behaga andra. Medan tidningar som är riktade till män handlar 

om saker att göra, som att skruva på bilen, fiska, jaga eller sporta (Svaleryd & Hjertson, 2012, 

s. 82).  

 

Jämställdhetsarbete i skolan 

 

Varför är det viktigt att arbeta med jämställdhet i skolan? I läroplanen framställs ett 

grundläggande värde som skolan ska gestalta och förmedla, och det är jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Skolan ska alltid arbeta aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 

rättigheter och möjligheter. Det finns olika faktorer som formar elevers tankar och 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. Det är bland annat det sätt som flickor 

och pojkar bemöts av personal i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem. Att 

motverka traditionella könsmönster är ett av skolans många uppdrag. Eleverna ska därför ges 

utrymme att pröva och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet 

(Skolverket, 2017, ss. 7-8). Och i skolan så spenderar barn en stor del av deras tid förklarar 

Maria Ohlsson. Det är en social arena som är mycket viktig. Inte bara ska de tillägna sig 

kunskaper och färdigheter som ska vara en grund inför resten av livet, barnen ska även 

utveckla sociala relationer och lära sig de sociala regler och normer som gäller för att kunna 

interagera med andra människor. När sjuåringarna börjar skolan har de på gott och ont redan 

tillägnat sig en hel del av dessa koder (Ohlsson, 2013, ss. 185-186).   

Detta betyder inte att man kan arbeta medvetet med jämställdhet utan att 

samtidigt bekräfta barnens identitet som pojke eller flicka menar Kajsa Svaleryd. Det viktiga 

är att man ger dem förutsättningar att gå utanför de ramar som är de traditionella 

genusmönstren. Hon skriver också att ett pedagogiskt arbete som är genusmedvetet och har 

jämställdhet som målsättning, bör arbeta på en bred front och det kan sammanfattas på 

följande vis: som pedagog måste man bli medveten om hur de egna könsnormerna och 



 

6 

 

värderingarna påverkar undervisningen. Lärarrollen och allt innehåll måste alltså ställas i 

fokus. Sedan måste elevernas föreställningar om könsmyter synliggöras och problematiseras. 

Det gäller också att finna metoder och arbetsmaterial som inom den ordinarie undervisningen 

skapar villkor för att ge samma möjligheter till utveckling, kunskap, social kompetens, glädje 

och utmaning till både flickor och pojkar, utan att de ska behöva hämmas av traditionella 

könsmönster. Genom att flickor och pojkar får en ökad självinsikt kan de välja sin framtid 

efter egen vilja och egna intressen  (Svaleryd, 2002, ss. 8-9).  

Så när eleverna får en ökad självinsikt kan elevernas självkänsla stärkas, vilket 

är det absolut grundläggande med ett jämställdhetsarbete enligt Svaleryd. För det är först när 

barnen är trygga med vilka de är som de vågar vara gränsöverskridande (Svaleryd, 2002, s. 

10). Genom att lyfta fram den kultur och samhällssyn som präglar oss alla kan man diskutera 

könsnormerna och på så sätt förändra dem. Det som är nödvändigt att komma ihåg är att målet 

med jämställdsarbete i skolan är att både flickor och pojkar ska få en utökad repertoar samt 

färre begränsningar. Det gäller att öppna upp och ge eleverna fler möjligheter (Hedlin, 2010, 

s. 29). 

 

Genus i barnlitteratur 

 

Nu vet vi skillnaden på genus och kön och varför det är viktigt att arbeta med jämställdhet i 

skolan. Hur ser då genus ut i barnlitteraturen? På vilket sätt kan man synliggöra dessa 

värderingar? Eftersom analysen kommer att fokusera på böckernas karaktärer, gäller det att 

veta vad man kan titta på. En del slutsatser kan dras efter vad karaktärerna har för kläder på 

sig menar Anna Grettve. Kläderna har en viktig roll att representera barnens egen vardag. 

Kläderna blir ofta en del av barnen i ett socialt och kulturellt kodat rum. Barnens kläder blir 

ett viktigt tecken som säger vem barnet är. Grettve hänvisar till Diana Crane som hävdar att 

kläder är, och har varit genom historien, ett av de mest tydliga sätten för individen att 

signalera både klass- och genustillhörighet. Parallellt är kläder de mest verkningsfulla verktyg 

att utmana och överskrida symboliska gränser. Grettve skriver dock att tillgången på kläder 

har ökat så klasstillhörighet är inte lika lätt att lista ut. Kläder måste nu i större utsträckning 

avkodas som symboler (Grettve, 2008, ss. 27-36). Karaktärer kan alltså ta olika 

ställningstagande genom sin utstyrsel, och med detta synliggöra olika värderingar. För precis 
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som annan litteratur uttrycker barnböcker kulturella värderingar och de gör sociala mönster 

väl synliga. Genom detta blir samhällets syn på vad som är maskulint och feminint tydligt. 

Barnböcker och bilderböcker kan alltså ge en klar bild av hur det kan vara att bete sig som en 

vuxen. De böcker som barn läser och lyssnar på i förskolan och skolan ger en del erfarenheter 

som barn utgår ifrån när de skapar kön. Det är alltså mycket betydelsefullt att se hur flickor, 

pojkar, män och kvinnor gestaltas i litteraturen (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 125).  

Som lärare är det då viktigt att se vad de olika barnböcker man läser högt för 

klassen faktiskt förmedlar. Olika böcker kan ge olika utgångspunkter för diskussioner. Barn 

blir inte demokratiska och kloka av att läsa en bok om demokrati, men däremot kan det öppna 

upp för samtal kring ämnet. Idag vill ingen förmedla rasism eller stereotypa könsroller, men vi 

har samtidigt ett kulturarv att föra vidare. Att ändra skönlitteraturen så den blir normkritisk 

eller undvika vissa böcker helt är inte rätt väg att gå. Men däremot kan man vara medveten 

om detta och förklara för eleverna hur det var förr. Målet med att arbeta med skönlitteratur är 

att göra mönster och normer, som ofta finns i böcker synliga för elever, för att därefter se hur 

det påverkar vårt tänkande. Ett exempel är att det ofta är män eller pojkar som är hjältar och 

kvinnorna/flickorna är hjälplösa offer. Pojkars handlande är aktivt medan flickor ofta styrs av 

känslor. Detta är varför man måste arbeta med olika slags skönlitteratur så att eleverna blir 

medvetna och får ett mer normkritiskt förhållningssätt (Svaleryd & Hjertson, 2012, s. 75). 

Då Dårfinkar och Dönickar är en av de böcker som analyseras är det 

betydelsefullt att se hur samhället såg ut när det kom ut. 1980-talet var enligt Maria Österlund 

ett androgynt decennium, ett decennium som kastade omkull könens kännetecken. Efter alla 

könsrollsdebatter på 1960- och 1970-talet kom nu en motström i det svenska samhället. 

Efterföljden blev fenomenet ”kvinna som man”. Den ”frigjorda” kvinnan var nu av intresse 

för populärkultur; försedd med axelvaddar och slips ville hon helst uppföra sig som en man. 

Vad innebär detta för skönlitteraturen? Genom att en flicka ingår i pojkrollen skapas då en 

dubbelkaraktär som är dynamisk, denna karaktär innefattar beteenden och egenskaper som 

tilltalar både flickor och pojkar. Den förklädda flickan blir en katalysator som gör att det blir 

spänningar mellan de två könen (Österlund, 2005, ss. 1-2).  

 

 



 

8 

 

 Stereotypa könsroller 

 

Inför analysen är det viktigt att veta vad stereotyper är, och vilka egenskaper könen brukar 

tillskrivas traditionellt. Stereotyper och normer går hand i hand och Maria Hedlin förklarar att 

när en person ingår i en norm har den en självklar position som varken behöver förklaras eller 

försvaras. Värre blir det för den som inte innefattas i normgruppen, den personen får en sämre 

position. När jämställdhet är uppnådd innebär det att män och kvinnor har lika stort inflytande 

över vad som ska vara norm. Det ska alltså inte vara så att ena könet är en mall för vad som 

ska vara norm och det andra könet ska ses som en avvikelse (Hedlin, 2010, s. 11).  Det är inte 

konstigt att vi anpassar oss, mycket eller lite, till de allmänna normerna. Barn börjar med det 

relativt tidigt och i vissa miljöer krävs det för att bli accepterad in i det sociala umgänget. Den 

som kan de koder och regler som gäller kommer att ses som normal. Den som inte kan 

koderna riskerar att bli impopulär och utanför, dock finns det ofta möjligheter att förhålla sig 

till dessa koder på olika sätt (Hedlin, 2010, s. 22).  

Som nämnt tidigare så går normer och stereotyper hand i hand, och Nikolajeva 

förklarar att egenskaper som visar vad som är manligt och kvinnligt ofta bygger på motsatser. 

Nedan finns därför en tabell som visar stereotypa beteenden. Alla litterära karaktärer följer 

självfallet inte detta schema, men det underlättar för att under analysen bedöma hur 

karaktärarena skildras (Nikolajeva, 2017, ss. 192-193). 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 
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Analyserande  Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

 

 

Att dessa stereotypa beteenden leder till olika associationer är då inte överraskande, och 

Svaleryd poängterar att orden flicka och pojke leder till olika associationer. Vid ordet pojke 

tänker många på brottning, fäktningslekar, bilar, blåmärken och att de ofta är högljudda. Ordet 

flicka däremot leder till tankar om målarböcker, pyssel, rosa, dockor och bästisar. Detta visar 

att det är mycket lätt hänt att prata om könen i termer av stereotyper.  (Svaleryd, 2002, s. 14). 

Och dessa associationer kan leda till att flickor ofta få höra hur söta, och fina i 

håret, de är under deras uppväxt. Mycket av uppmärksamheten de får är på deras utseende och 

vad de hjälper till med. Att få höra detta leder till att de identifierar sitt värde med vad de gör 

för andra och hur de ser ut. Om man då inte presterar bra, är snäll och fint klädd kan det leda 

till en känsla att man inte heller blir omtyckt. Detta läser flickor av, att deras roll är att de ska 

vara snälla och lydiga (Svaleryd, 2002, ss. 20-21). 

Redan från barns första stund i livet börjar associationerna som vi medvetet eller 

omedvetet har till de olika könen. Hedlin förklarar att den allra första frågan som föräldrar får 

när de fått ett barn brukar vara; blev det en pojke eller en flicka? När barnet har identifierats 

som en flicka eller en pojke kommer barnet att behandlas olika, antigen som en pojke eller 

som en flicka. Pojkar kallas i högre utsträckning för rejäl och stor oavsett pojkens fysik. 

Flickor tilltalas vanligen med en ljus röst och med ett barnsligare språk. När barnen blir äldre 

hävdar Hedlin också att de tar in värderingar genom att se hur samhället och kulturen i deras 

omgivning faktiskt ser ut. De ser att det är män som bestämmer och män som oftast syns i tv. 

De ser att det manliga värderas högre än det kvinnliga. En annan sak barn lär sig i tidig ålder 

är att det är värre för en pojke att kallas flickaktig än för en flicka att bli kallad pojkaktig. 

Även här står det pojkiga i högre kurs (Hedlin, 2010, ss. 17-20). 

 Trots att flickor/kvinnor ofta har det svårare än pojkar/män så menar Kåreland 

och Lindh-Munter att flickor har lättare att överskrida genusnormer än pojkar. En flicka som 

får stämpeln pojkflicka är positivt medan ett begrepp som ”flickpojke” inte ens existerar 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 133). Svaleryd menar att när man synliggör ett socialt 

skapat kön, alltså genus, synliggör man de mönster som är specifika för gruppen flickor och 
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gruppen pojkar. Detta betyder inte att alla barn passar in i dessa mönster. Vissa pojkar leker 

med dockor och vissa flickor spelar fotboll (Svaleryd, 2002, s. 14). 

 

Didaktik 
 

En del av arbetets syfte är att se på vilket sätt man kan arbeta med de aktuella böckerna i 

undervisningen. Ett kapitel som tar upp didaktik är alltså högst lämplig. Högläsning är den di-

daktiska metod som, av min egen erfarenhet, är den mest vanliga när man arbetar med skönlit-

teratur. Det ger ett perfekt tillfälle att arbeta med skönlitteratur och bokens olika värderingar. 

Högläsning är en speciell stund i en klass. I dessa stunder genomlever hela klassen ett drama. 

Genom detta får gruppen en gemensam upplevelse och ett gemensamt språk. Högläsning är 

inte tid för eleverna att vila eller sväva iväg, utan det är en process som är dynamisk där skap-

ande av mening står i centrum. Högläsning är inte heller till för att överföra ett budskap, ele-

verna ska som aktiva lyssnare omarbeta och tolka texten. Det blir också ett forum där eleverna 

kan stanna upp vid sina tankar och samtala om dem (Stensson, 2006, ss. 119-120). Denna 

stund som högläsning ger är empatigrundande menar Rigmor Lindö. Då får eleverna tillfällen 

att identifiera sig och känna sympati med de litterära karaktärerna. Med detta får eleverna en 

början till en förståelse för olika känslor och upplevelser (Lindö, 2005, s. 50).   

Att följa upp högläsning med boksamtal är ett bra arbetssätt, för på detta sätt kan 

man gemensamt med klassen analysera och diskutera böckernas innehåll. Aidan Chambers re-

dogör tre ingredienser för ett boksamtal, dessa ingredienser är viktiga för analysens didaktik 

del. För det första handlar det om att utbyta entusiasm. Det handlar helt enkelt om att genom 

gillande eller ogillande av boken diskutera detta. Man berörs lika mycket av det man gillar 

som det man ogillar. Den andra ingrediensen är att utbyta frågetecken/svårigheter. Här gäller 

det att reda ut det som man inte förstod av boken. När man reder ut frågetecken runt saker 

som man inte förstod i texten får den en ny innebörd. Den sista, och för detta arbete, viktig-

aste ingrediensen är att utbyta kopplingar. Detta handlar om att hitta samband i texten mellan 

till exempel motivet, personerna eller symboler. Att organisera kaoset, och tillsammans se 

sammanhanget. Samtala om litteratur är ett sätt att gemensamt reflektera. Boksamtal ger ele-

verna en möjlighet att forma de tankar och känslor som har väckts av boken och av de tolk-

ningar som skapas i gruppen (Chambers, 2011, ss. 135-141).  
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Det viktiga är inte på vilket sätt man arbetar med böcker, utan vad som händer 

inom oss när man läser. Karin Jönsson hänvisar till en Robert Probst i sin avhandling. Han har 

skrivit Knowing about Self, den handlar om att göra upptäcker och minnas olika saker om sig 

själv genom läsning. Läsningen bör väcka dessa tankar hos eleverna, därigenom får eleverna 

en möjlighet att fördjupa förståelsen av sig själva. På detta sätt kan läsaren reflektera sina 

egna värderingar och det som han eller hon tror på. Att uppmuntra och inbjuda till detta ut-

forskande av sina värderingar och sig själv är något som undervisningen bör göra. En diskuss-

ion som har fokus på elevernas känslor och tankar och även deras egna tolkningar på texten, 

kan hjälpa dem att förstå sig själva bättre (Jönsson, 2007, s. 57). 

 

Verktyg för analysen 
 

Verktyg för kommande analys kommer vara Maria Nikolajevas bok Barnbokens Byggklossar 

(2017). Nikolajeva redogör flera olika redskap för att göra en litterär analys. Detta kapitel 

kommer att presentera olika sätt att analysera böcker på, och kommer att användas i följande 

kapitel. Analysens fokus kommer att ligga på karaktärerna, deras beteende och de händelser 

som de deltar i.  

Händelser i barnböcker är centrala, vissa viktigare än andra. Det finns 

kärnhändelser och sidohändelser. En kärnhändelse kan inte tas bort i historien utan att 

handlingsförloppet blir påverkat. Sidohändelser är förvisso viktiga men inte avgörande för att 

historien ska fortskrida (Nikolajeva, 2017, s. 70).  

Vilka är det då som medverkar i böckernas olika händelser? Det är karaktärerna, 

och man skiljer på huvudpersonen, som även kallas för protagonist, och bipersoner. Huvud-

personen är den som historien kretsar kring. Huvudpersonen och bipersoner är tillsammans 

centrala personer. Utan dem kan inte handlingen utvecklas (Nikolajeva, 2017, s. 154; 160). 

Det finns nästan alltid några fler personer än huvudpersoner i de flesta barnböcker. Det är vik-

tigare med persongestaltningen genom relationer i barnlitteratur än allmän litteratur, just för 

att en isolerad huvudperson i en barnbok är problematiskt. En isolerad huvudperson ger inte 

särskilt mycket variationer i sina handlingar, händelser eller vid konflikter (Nikolajeva, 2017, 

s. 159).  Det är också av stor vikt att titta på vilken typ av berättare det är i boken. Är berätta-

ren på samma nivå som karaktärerna är berättaren homodiegetisk, alltså en jag-berättare. Är 
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berättaren på en annan nivå kallas berättaren hetrodiegetisk, det är alltså berättat i tredje per-

son (Nikolajeva, 2017, s. 253).  

Till sist så förklarar Nikolajeva att kognitiv litteraturteori gör att olika former av 

skönlitteratur skapar situationer som stimulerar känslor. Detta är betydelsefullt för jämställd-

hetsarbete i skolan, då man kan testa olika situationer där något av könen blir felbehandlat. El-

ler som detta arbeta fokuserar på, karaktärer och situationer som bryter mot traditionella stere-

otyper. Våra hjärnor har en förmåga att reagera på situationer som är på låtsats som om de 

vore verkliga, vilket leder till att vi bryr oss om litterära gestalter. Vi fångas med i de fiktiva 

personernas känslor och engagerar oss som om de vore våra egna. I våra hjärnor finns det nå-

got som kallas spegelceller, de gör inte någon skillnad på verklig och fiktiv stimulans, vi rea-

gerar alltså på skönlitterära känslor som om de vore verkliga. Skönlitteratur är på grund av 

detta ett utmärkt träningsfält för att testa olika sorters situationer. En grundläggande fråga 

inom den kognitiva litteraturteorin är varför vi bryr oss om personer i böcker när vi vet att de 

inte existerar? Den absolut största dragningskraften i skönlitteraturen är att vi får en möjlighet 

att lära känna massa människor på ett sätt som är omöjligt i verkligheten (Nikolajeva, 2017, 

ss. 211-212). 

 

Kriterier vid val av skönlitterära böcker till analys 
 

Vid valet av böcker har jag haft tre krav. De första två kraven är att böckerna ska ha flickor 

som huvudkaraktärer och de ska vara intressanta ur ett genusperspektiv. Det tredje och sista 

kravet är att böckerna ska passa som högläsningsböcker från förskoleklass till klass tre. 

Böckerna i listan är intressanta då flickorna bryter mot typiska ”flickstereotyper”. Varför jag 

valt böcker som är genusöverskridande är för att det är intressant att se på vilket sätt de 

utmanar normer och stereotyper. Genom detta kan man ta reda på om det finns möjligheter att 

diskutera genus i klassen, och vad det innebär att bryta och bekräfta stereotyper. Mer 

beskrivning av böckernas handling finns i nästkommande kapitel. De fyra böckerna som 

kommer att analyseras är: 

 

➢ Lisbet och Sambakungen av Emma Karinsdotter och Hanna Gustavsson (2017). 

➢ Nelly Rapp och de små under jorden av Martin Widmark och Christina Alvner 

(2016).  
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➢ Hedvig och Hardemos prinsessa av Frida Nilsson (2009). 

➢ Dårfinkar och Dönickar av Ulf Stark (1984). 

 

Analys av barnlitteratur 

 

Lisbet och Sambakungen av Emma Karinsdotter och Hanna 

Gustavsson 

 

Boken är skriven 2017 och är en realistisk och humoristisk berättelse med inslag av fantasi. I 

boken förekommer katter som kan prata tillexempel, och det hör inte till verkligheten. I boken 

förkommer bilder, både stora och små. Det kan vara allt från en skål med geléhallon vid sidan 

av texten, till en hel sida där karaktärerna illustreras. Alla bilder är i färg och mycket 

detaljerade. Boken är skriven för barn som är 6–9 år. Lisbet och Sambakungen är en 

kapitelbok och utspelar sig under en sommar innan Lisbet ska börja årskurs ett.  

Lisbets föräldrar har, efter flertalet resor runt om i världen, flyttat in i ett kollektiv på 

Bahamas. Hon bor därför hos sin farmor, som kallas för Sambakungen. Som en före detta 

agent är Sambakungen inte en vanlig farmor; hon äter geléhallon, dricker lingonsylt och busar 

varje dag. Tillsammans med Lisbet och Sambakungen bor också piratkatten Sixten. Lisbet får 

en dag ett brev från sin blivande fröken som säger att hon ska börja skolan till hösten. Lisbet 

möter också en flicka som heter Hanin utanför en affär. Hanin ska också börja skolan och hon 

berättar att de ska gå i samma klass i höst. Lisbets farmor vill inte att Lisbet ska börja skolan, 

då blir man normal och tråkig som alla andra. Lisbet vill dock börja skolan, för då får hon 

skaffa kompisar och lära sig saker. De kommer dock överens om att ta vara på den sista 

sommaren som de har tillsammans i stället. Vi får även träffa Sambakungens gamla 

flickvänner, Agatha Fox och Nanna Galenpanna. De är också före detta agenter. När 

Sambakungen och Lisbet inte leker eller är på äventyr så ritar Lisbet. Hon ritar massa 

teckningar, det är hennes favoritaktivitet. Nanna Galenpanna tycker hon ska ha en utställning 

med alla sina teckningar. Lisbet tycker det är en bra idé och bjuder in Hanin på denna 

utställning. Hanin kommer till utställningen och tycker att Lisbets teckningar är roliga. De 
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bestämmer sig för att när Lisbet kommer till skolan ska de göra en tidning tillsammans. 

(Karinsdotter & Gustavsson, 2017).  

 

Analys 

Huvudkaraktärens yttre i text och bild 
 

Lisbet är bokens huvudperson, protagonisten. Dock är hennes farmor, Sambakungen, tätt efter 

som huvudperson. Berättelsen är homodiegetisk, det är Lisbet som är berättaren vilket 

bekräftar att hon är huvudperson. Genom hela boken kan man se på illustrationerna att Lisbet 

har könsneutrala kläder på sig. Ofta en mjukisdress med färger som gul och röd. Undantaget 

är hennes favoritskor som är lila och leopardmönstrade. Vad innebär det att Lisbet har 

könsneutrala kläder ur ett genusperspektiv? Kläder är en stor del av genus. För som nämnt 

tidigare är genus en social konstruktion som är skapad av människan, så tillämpar vi 

egenskaper till de olika könen (Hedlin, 2010, s. 16). Vissa kläder och färger är, enligt genus, 

mer lämpade för flickor än pojkar och vice versa. Att Lisbet har könsneutrala kläder är både 

för att visa att hon inte bekräftar stereotypen om att flickor ska ha klänning och rosa kläder på 

sig, det är också för att visa att hon är ett barn i första taget och inte ett kön. För genom att 

hon har dessa kläder på sig utmanar hon stereotypen. 

 

Andra viktiga karaktärers yttre 
 

Sambakungen är inte en vanlig farmor. Att hon kallas för Sambakungen, när det är män som 

är kungar, är inget som man reagerar på i texten. Det är bara vad hon kallas helt enkelt. På 

illustrationer kan man se att hon har avklippta jeansshorts, cowboystövlar och flera hål i 

öronen. Och naturligtvis det allra viktigaste, en kungakrona. Sambakungen har genom boken 

olika kläder på sig, ibland har hon en jeansväst och ibland en mockajacka med fransar. Det 

som är gemensamt för alla Sambakungens kläder är att hon inte vill klä sig som en farmor. 

För även genom sin utstyrsel bryter hon mot normer som gäller både kvinnor och farmödrar. 

Normer är, som sagt tidigare, regler och mönster som är oskrivna. Följer man inte dessa 

normer som kvinna finns det risk för att kallas för manhaftig eller liknande (Hedlin, 2006, s. 
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27). Vi har skapat denna sociala konstruktion, som finns förklarat tidigare i texten, och genom 

detta är vissa egenskaper tillsatta till det kvinnliga könet, som hur kläder ska bäras tillexempel 

(Hedlin, 2010, s. 16). Sambakungen följer inte dessa oskrivna regler och är därigenom 

normbrytande. 

När Lisbet möter Hanin var det till en början svårt att se att det var en flicka. Hanin 

har kort hår, keps, en monstertröja och kortbyxor (Karinsdotter & Gustavsson, 2017, s. 23). 

Hanin är för mig ett ganska ovanligt namn som, om man inte är bekant med namnet sen 

tidigare, gör det svårt att avgöra om det är en pojke eller en flicka. Man får reda på att Hanin 

är en flicka genom att hon tilltalas som ”hon”. Att Hanins utseende inte faller in i stereotypen 

är inget som Lisbet kommenterar genom berättelsen, utan något som syns i illustrationerna. 

Hanins kön är oviktigt för Lisbet. Hon har inget intresse i om Hanin är pojke eller flicka. Som 

Grettve har redogjort för tidigare i texten så har kläder länge varit ett sätt att utmana normer 

och de gränser som normer sätter (Grettve, 2008, ss. 27-36). En tanke som slår mig är dock att 

Hanin är en flicka som helt enkelt inte gillar rosa klänningar eller långt hår. En fråga man kan 

ställa sig är varför Hanin porträtteras så här. Antingen så är det ett sätt att visa att flickor inte 

behöver klä sig på ett visst sätt, eller så är det för att visa att det är oviktigt både vilket kön 

Hanin har och hur hon klär sig.   

Agatha Fox, en av Sambakungens gamla flickvänner, har även hon kläder som inte 

faller in i stereotypen av en kvinna. Återigen så är Sambakungens relation med Agatha Fox 

inget som är märkvärdigt i boken. De har varit kära en gång och det framgår som att boken 

vill förmedla att kärlek är kärlek oavsett. När Agatha Fox gör entré i boken anländer hon på 

en blå motorcykel. På illustrationen av Agatha Fox ser man henne iklädd röda jeans, en t-shirt 

med en orm på bröstet och avklippta ärmar, nitarmband och tatuering på överarmen 

(Karinsdotter & Gustavsson, 2017, s. 97). Man skulle kunna säga att hon är en riktig 

”motorcykelbrud”. 

Förutom Hanins pappa som säger tack till Lisbet vid ett tillfälle, och Lisbets granne 

så finns det inga män i boken. Vid en analys är ett intresse att titta på proportionerna mellan 

män och kvinnor i en bok. I Lisbet och Sambakungen är det ett tydligt underskott på män. Det 

är i denna bok svårt att se hur stereotypa män och pojkar är, medan det är enkelt att titta på 

flickors och kvinnors beteende.  
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Karaktärsdrag  
 

Lisbet berättar att hon är ”ett vanligt barnbarn som gillar ordning och reda” (Karinsdotter & 

Gustavsson, 2017, s. 10). Att en flicka är ordningsam är något som ofta faller in i stereotypen. 

Och vid flera tillfällen försöker Lisbet, vid konflikter, att hålla med båda parter för att slippa 

bråk. Detta visar enligt Nikolajevas tabell att Lisbet är passiv, att hon inte vill ta ställning utan 

vill att alla ska vara sams. Vid ett tillfälle säger Lisbet ”mm sa jag och försökte hålla med 

båda. Det var svårt när dom tyckte olika” (Karinsdotter & Gustavsson, 2017, s. 111). Lisbet 

och Sambakungen är väldigt olika. Lisbet får ofta ta rollen som vuxen genom berättelsens 

gång. Vid cykeltävlingen som boken inleds med vill Lisbet ha hjälm på sig, men 

Sambakungen kastar iväg den och säger att man inte cyklar med huvudet. Vid ett annat 

tillfälle när Sambakungen är förtvivlad för att hon tycker att hon är värdelös och vanlig är det 

Lisbet som får trösta henne (Karinsdotter & Gustavsson, 2017, s. 14; 120). Trots allt detta är 

Sambakungen mycket mån om Lisbet och tröstar henne när hennes föräldrar inte finns där. 

Sambakungen är vild men finns alltid där för Lisbet som en vägvisare. Hon har också väldigt 

nära till sina känslor, lika passionerad som aggressiv. Hon är även väldigt skyddande 

gentemot Lisbet, vilket visar på egenskaper som är stereotypa hos män enligt Nikolajevas 

tabell.  

Som nämnt tidigare så redogör Nikolajeva för sin tabell och där förklarar hon att 

stereotyper ofta bygger på motsatser, som tillexempel att män ofta är rovgiriga och kvinnor är 

omtänksamma (Nikolajeva, 2017, ss. 192-193). Och genom berättelsen visar Sambakungen 

och Lisbet gång på gång att de är varandras motsatser. Sambakungen vill göra så mycket som 

möjligt under hela sommaren, alltså tänker hon kvantitativt. Lisbet däremot tänker kvalitativt 

och vill göra en sak ordentligt, nämligen att rita. Att de är varandras motsatser är ett sätt att 

visa att alla flickor inte alltid passar in de mönster som ofta är specifika för gruppen. När man 

genom denna bok synliggör att alla inte följer normen, kan det bli lättare för eleverna att vara 

gränsöverskridande.  

 

Samspel mellan karaktärer 
 

Det som för handlingen framåt är en tvist mellan Lisbet och Sambakungen, Lisbet vill börja 

skolan men det vill absolut inte Sambakungen att hon skall göra. Hon vill inte att Lisbet ska 
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bli ”normal”. Det framgår som om Sambakungen tror att skolans uppdrag är att stöpa alla 

barn i samma form. Det som är tydligt är dock att Lisbets största ambition med skolan inte är 

att bli normal. Utan det är att bli kompis med Hanin. Att få en jämnårig kompis. Genom 

berättelsen är Lisbet och Sambakungen ofta i bråk om hur man ska vara. Sambakungen är 

orolig att Lisbet ska bli som alla andra medan Lisbet vill vara lagom speciell.  

 

Hon sa att det var bra att alla var olika, men hon var ändå rädd att jag skulle bli lite mindre 

olik, att jag skulle vilja vara mer som alla andra när jag blev stor.  

-Fast det vet du väll, sa jag. Att jag vill vara som alla andra. Bara lite speciell och 

annorlunda. Lagom speciell.  

-Tvi tusan, sa farmor och spottade i gräsmattan. Säg inte lagom! Då får du hellre säga satan 

i helvetet (Karinsdotter & Gustavsson, 2017, ss. 138-139).          

 

När barn läser eller lyssnar till skönlitteratur så tenderar de att relatera till barnen i boken, inte 

de vuxna. Att Sambakungen är så normbrytande och extraordinär är kanske inte det 

författaren vill förmedla, utan mer Lisbets sätt att vara. Att det är okej att vara som man vill 

vara, antigen speciell eller lagom. Och eftersom barn relaterar till barnen i berättelser så kan 

man fråga sig om pojkar skulle gilla denna bok, då det är brist på karaktärer som är pojkar.   

 Ett annat samspel som är intressant är när Sambakungen och Agatha Fox 

”tantsnuskar”. De kysser så det smackar och Lisbet flyr in till sitt rum. Hon känner hur det 

skakar i huset, och för en vuxen person är det tydligt vad de gör på nedervåningen 

(Karinsdotter & Gustavsson, 2017, ss. 100-101). Det kanske inte är så tydligt för ett barn som 

läser eller lyssnar på berättelsen. Här ges ett tillfälle att lyfta att relationer inte måste vara 

mellan man och kvinna, utan att man får vara kär i vem man vill.    

 

Händelser som bryter mot genusstereotyper 
 

Det finns många händelser i boken som bryter mot normer och stereotyper, men det är sällan 

Lisbet som bryter mot dem. Hennes farmor däremot är ständigt normbrytande. Hon 

tantsnuskar med sin gamla flickvän Agatha Fox, hon försöker sätta in geléhallon på banken då 

det är hennes förmögenhet. Alla vanliga dagar är hennes mardrömsdagar. Är sambakungen så 

normbrytande för att vara en total motsats till Lisbet? Sambakungen upplevs inte som att hon 
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är så normbrytande av sin egen vilja, utan hon är sig själv. Det gäller dock att inte glömma att 

det är litterära karaktärer och inte riktiga personer. Karaktärer kan göra vad de vill. Samma 

känsla får man med Lisbet, hon har inte tvingats in av samhället att vara någorlunda stereotyp. 

Hon har, med tanke på den okonventionella uppväxt hon haft, haft många möjligheter att vara 

lika normbrytande sin farmor. Att Lisbet är lagom speciell, som hon själv kallar sig, är ett 

aktivt val som hon gör.   

 

Sammanfattande didaktisk genusanalys  
 

I boken kan man tydligt se två motpoler. På ena sidan har vi Lisbet som inte tycker att det är 

dåligt att vara som alla andra, lite lagom speciell, och att själv få välja vem man ska vara. I 

Lisbets fall handlar det om att vara en individ utan att konstant bryta mot genusnormer. Man 

kan vara speciell även om man i vissa hänseenden följer normer. Alla flickor behöver inte 

vara som pojkar och alla flickor behöver inte vara lesbiska. Och på andra sidan har vi 

Sambakungen som hatar orden vanlig och normal; enligt henne får man hellre säga ordet 

helvete. Varför är dessa två litterära personer så olika? En förklaring skulle kunna vara att 

båda sätt att vara är på är okej. Med denna bok går det att visa för elever att oavsett hur du är, 

på vilket sätt du är uppväxt på, eller vem du tycker om så är det okej. Boken är intressant då 

den visar att man absolut får vara extraordinär och göra det man vill och inte vara som alla 

andra. Men samtidigt visar den att det är helt okej att vilja vara lagom speciell. Så länge man 

känner sig säker på vem man vill vara är det okej. Vill du vara lagom speciell så var det, men 

är du extraordinär, låt istället det lysa igenom. 

Boken är en berättelse som vid ett högläsningstillfälle inte går att läsa utan att diskutera. 

Efter högläsning av denna bok är det viktigt att följa upp med ett boksamtal. Tillsammans 

reder man då ut eventuella frågetecken och organiserar kaoset. Just i Lisbet och Sambakungen 

är det mycket som kommer att väcka frågor, boken upplevs som att syftet är att det ska bli en 

diskussion beträffande dess innehåll. Tillexempel Sambakungens relation med Agatha Fox. 

Det är även viktigt att lyfta de olika karaktärernas sätt att vara, för att visa eleverna att inget 

av dem är fel, utan du som individ har rätt att välja. Och eftersom boken saknar pojkar kan det 

vara väsentligt att även lyfta en bok som saknar kvinnliga karaktärer. Detta för att visa att 

jämställdhet gäller båda könen och inte ska gynna ett kön.  
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Nelly Rapp och de små under jorden av Martin Widmark och 

Christina Alvner  

 

Boken är en fantasy med realistiska inslag. Världen som Nelly och Valle lever i är exakt som 

vår med det undantaget att monster och vättar existerar. Boken ingår i serien om 

monsteragenten Nelly Rapp och är skriven för barn som är 6–9 år gamla. Nelly Rapp och de 

små under jorden är en kapitelbok. Illustrationer förekommer i boken, från stora bilder som 

tar upp en hel sida till mindre vid sidan av texten. Bilderna är svartvita och relativt 

detaljerade. Framsidan har en illustration som ingår i boken, den är dock i färg. Denna bok 

utspelar sig några dagar under besöket hos Valles gammelfarfar.  

Nelly Rapp och de små under jorden är den sextonde boken i serien om Nelly Rapp. 

Efter att ha utbildat sig hos sin morbror Hannibal är hon monsteragent nummer 10. 

Tillsammans med kompisen Valle, monsteragent likaså, ska hon åka och hälsa på Valles 

gammelfarfar Gunnar. Väl på ålderdomshemmet märker de snabbt att det är något som inte 

stämmer. Föreståndaren Gunvor ger de gamla sömntabletter och säger att en god nattsömn är 

den bästa medicinen. De gamla är trötta och sover mestadels, ålderdomshemmet är rörigt, 

nedgånget och trädgården igenvuxen. Åldringarna påstår att det är vättarna som tar saker och 

ställer till oreda. Nelly har dock lärt sig under sin utbildning att vättar inte finns på riktigt. Vad 

är det då som orsakar all denna röra? Nelly bestämmer sig för att de måste undersöka detta. 

Undersökningen börjar nere i källaren. Längst in i ett rum under pannan hittar de en grupp 

vättar. De är små skalliga figurer som, enligt dem själva, lånar saker som är runda. Nelly inser 

att de inte är farliga men att man ska hålla sig väl med dem. Nelly får en idé: hon berättar för 

vättarna om sömntabletterna och vips springer alla vättar iväg för att låna, inte ta, dem. När 

Nelly och Valle kommer tillbaka nästkommande dag är åldringarna ute i trädgården och spelar 

krocket, klipper gräset och rensar rabatter. Den som dock är helt slut är föreståndaren Gunvor. 

Hon springer med fika, städar och försöker samtidigt hålla i en föreställning på kvällen. Hon 

bryter ihop av stressen och berättar att ledningen har sparkat all personal och sagt att Gunvor 

måste klara allt själv, annars får hon också sparken. Gammelfarfar Gunnar tröstar och säger 

att vi alla kan hjälpa till att sköta Kulturgården. Vättarna erbjuder sig också att hjälpa till. De 

gillar att städa i trädgården på natten. Nelly och Valle har därmed löst mysteriet med 

ålderdomshemmet Kulturgården (Widmark & Alvner , 2016).    
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Analys 

Huvudkaraktärens yttre i text och bild 

 

Berättelsen är homodietisk, det är Nelly som är berättare. Hur framställs då Nelly i boken? 

Detta är intressant då ingen karaktär i boken ger kommentarer om hennes handlingar eller 

utseende genom hela berättelsen. Det är alltså ingen karaktär som talar om vad fin Nelly är i 

håret till exempel. På illustrationerna i boken kan vi se att hon har jeans, en vanlig t-shirt, 

sneakers och en fläta. Utan flätan hade det varit svårt att gissa om hon är en pojke eller en 

flicka. Varför nämns inte Nellys utseende av någon annan i boken? Förmodligen för att det är 

oviktigt för att driva handlingen framåt.  

 

Andra viktiga karaktärers yttre 

 

Valle är Nellys kompanjon under denna berättelse. Honom kan vi se på en illustration iklädd i 

huvtröja, jeans och sneakers. Då Nelly nästan har samma sorts kläder är håret det enda som 

skiljer Nelly och Valle åt. På en illustration i boken ser man inte Nellys fläta, och då skulle det 

kunna vara två stycken pojkar, eller två stycken flickor iklädda könsneutrala kläder (Widmark 

& Alvner , 2016, s. 73). Som redan nämnt visar kläder vilket kön du tillhör och de kan också 

vara ett verktyg för att tänja på gränser (Grettve, 2008, ss. 27-36). Här ser man dock två barn i 

relativt likadana kläder. Vilket innebär att kläderna symboliserar att det viktigaste är att de är 

barn, och inte en pojke och en flicka.  

Under i stort sett hela berättelsen är föreståndaren Gunvor iklädd en morgonrock 

Detta för att förtydliga hur trött och sliten hon är. Hon är likväl den enda karaktären som byter 

kläder vid ett tillfälle i boken. Detta sker i samband med föreställningen då hon byter om till 

klänning och klackskor. På illustrationer av henne under föreställningen kan man även se att 

hon är sminkad (Widmark & Alvner , 2016, s. 88). Hon försöker genom detta att antingen 

upprätthålla kulturkvällens ansikte utåt eller att visa att hon inte bara är föreståndare utan 

också en kvinna.  
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Karaktärsdrag  

 

 Det är intressant att se hur Nelly tänker och agerar i olika situationer. Tittar vi på Nikolajevas 

tabell visar Nelly egenskaper som står under vad som räknas som manligt stereotypt beteende. 

Hon analyserar små detaljer, som tillexempel vättarnas lånande av runda saker och Gunvors 

agerande mot de äldre, som sedan ska visas vara avgörande för berättelsens fortskridande. Av 

de två är det Nelly som självständigt driver undersökningen av ålderdomshemmet framåt.  

 Valle är lite svårare att bedöma då han oftast är i skuggan av Nelly. Det som går 

att se är att han är rädd vid ett tillfälle, alltså att han är sårbar medan Nelly tar den skyddande 

rollen. Här visar de egenskaper som är motsatsen till respektive kön som de tillhör enligt 

Nikolajevas tabell över stereotypa beteenden.  

 

Samspel mellan karaktärer 

 

Det viktigaste samspelet i boken är den mellan Nelly och Valle. Det intressanta är att det är ett 

samspel mellan två barn, inte en flicka och en pojke. Det är inga kommentarer om att Nelly 

inte kan göra si eller så för att hon är en flicka, och heller inga kommentarer om Valle, att han 

är eller gör något pojkaktigt. Att titta på samspelet mellan karaktärerna i denna bok var 

ointressant just av den anledningen, det händer inte mycket som är utöver det vanliga sett ur 

ett genusperspektiv. Likväl är det av detta ointressanta samspel som gör att boken blir 

intressant, för detta går att lyfta fram och diskutera med eleverna.  

 

Händelser som bryter mot genusstereotyper 

 

En del i berättelsen som inte är en kärnhändelse, utan en sidohändelse, är när Nelly och Valle 

undersöker källaren. Det är Nelly som hela tiden driver dem båda framåt och listar ut åt vilket 

håll de ska gå och Valle är den som följer efter. Vid ett vägskäl säger Valle att ”det känns 

läskigt”.  

 

 

 



 

22 

 

-Det kan vara farligt att gå vilse här nere sa jag.  

-Det känns läskigt, svarade Valle.  

Jag hörde hur han darrade på rösten.  

-Lugn, lärdom och list viskade jag tillbaka. Glöm inte monsteragenternas viktigaste ord.  

Valle blundade och tog några djupa andetag. Det verkade hjälpa (Widmark & Alvner , 

2016, s. 52). 

 

Som nämnt tidigare är det Nelly som visar att hon är den som är skyddande och Valle visar på 

sårbarhet. Egenskaperna de visar är alltså tvärtemot vilket kön de tillhör enligt Nikolajevas 

tabell.  

 

Sammanfattande didaktisk genusanalys 
 

Vid en första anblick är denna bok inte så normbrytande som de andra tre böckerna i analysen. 

Bokens fokus ligger på att jaga övernaturliga väsen. Att huvudkaraktären är en flicka är inget 

som man reflekterar över, utan berättelsen handlar om två barn. När man sedan tittar närmare 

är Nelly dock en flicka som vid flertal gånger bryter mot stereotyper. Boken går definitivt att 

läsa utan att diskutera med normkritiska ögon, men det går även att diskutera med barnen om 

man med hjälp av diskussionsfrågor undersöker karaktärerna och/eller olika händelser. 

Elevernas frågeställningar skulle kunna vara: Varför tror ni att det är Nelly som är den 

modigaste? Vad hade ni känt om ni varit Valle i situationen i källaren? Hade handlingen sett 

annorlunda ut om rollerna var omvända? Det gäller även som lärare att lyfta Nellys agerande 

utan att trycka ner Valles, som tillexempel när han blir rädd. Det viktiga blir att visa att man 

får vara rädd som pojke, men även vara en stark flicka.  

En tanke som slår mig under analysen är att det vore intressant att se hur Nelly klär och 

beter sig i andra böcker. Är kläderna densamma eller har hon olika? Är hon alltid den 

drivande av Nelly och Valle, eller är denna bok ett undantag?  
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Hedvig och Hardemos prinsessa av Frida Nilsson 

 

Boken är en realistisk skolberättelse. Den är skriven 2009 och är den fjärde boken i den 

fristående serien om Hedvig. Hedvig och Hardemos prinsessa är skriven för barn som är 6–9 

år gamla. I boken finns det några illustrationer, de är svartvita och sparsamma med detaljer. På 

framsidan av boken finns en illustration i färg av Hedvig och Olle, som inte förekommer i 

boken. Berättelsen utspelar sig i några veckor från första dagen i årskurs tre, fram tills Hedvig 

vinner över Olle i löptävlingen.  

Sommarlovet är slut och Hedvig, som bor i byn Hardemo, har börjat årskurs tre. Första 

dagen i skolan får Hedvig och hennes klasskamrater reda på att en ny elev ska börja i deras 

klass. Alla blir så exalterade att deras lärare Lars slår näven i bordet och skriker att de ska vara 

tysta. Av denna ansträngning svimmar Lars och bryter sin handled. Klassen får en vikarie som 

heter Bengt Lamm medan Lars är sjukskriven. Dagen kommer då den nya eleven börjar och 

Hedvig tycker att klasskamraten är så vacker, precis som en prinsessa. Eleven kan inte knyta 

sina skor men Hedvig är snabb med att hjälpa till, hon är glad att hon blir vän med den nya 

eleven först av alla. Med sitt lockiga hår, vackra ögon och hårband följer den nya eleven med 

Hedvig in i klassrummet. Det finns ingen bänk till eleven så Hedvig erbjuder sitt knä som 

sittplats tillsvidare. Vikarien Bengt undrar varför eleven inte sitter på sin plats. Eleven 

förklarar att han är ny och heter Olle. Hedvig knuffar ner Olle och det blir pinsamt. Alla tror 

nu att Hedvig är kär i Olle, vilket hon absolut inte är. Linda som är Hedvigs bästa kompis står 

på hennes sida. En kraftmätning uppstår mellan Olle och Hedvig när det är dags för att tävla i 

löpning. Hedvig vet att hon är snabbast i klassen men Olle visar att han inte är långt undan. 

När vikarien Bengt ber Olle att knyta sina skosnören skriker Hedvig att han inte kan. Olle får 

därför under alla idrottslektioner framöver sitta med knytklossar för att lära sig att knyta 

skorna. Olle blir frustrerad och säger att den som hjälper honom att lära sig att knyta skorna 

får ett hårband. Hedvig vill gärna ha ett hårband men hon vill inte att alla ska se att hon 

hjälper honom. Så det Hedvig gör är att skriva en falsk lapp från sin mamma som säger att 

hon är sjuk. På så vis hon kan hon sitta på idrottslektionerna och hjälpa Olle. Tiden går och 

Hedvig hjälper Olle med att lära sig att knyta skorna och allt sker i hemlighet. På ett 

föräldramöte knyter Olle ihop vikarien Bengts skosnören och springer ut. Olle lär sig alltså att 

knyta skosnörena tillslut. Olle och Hedvig springer ut och bestämmer sig för att avgöra vem 
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som är snabbast en gång för alla, och Hedvig vinner. Som vinst får hon ett av Olles hårband 

(Nilsson, 2009).  

 

Analys 

Huvudkaraktärens yttre i text och bild 
 

Hedvig är huvudperson i denna berättelse. Skillnaden från de andra böckerna i denna analys 

är att den har en hetrodiegetisk berättare, berättelsen är alltså berättad i tredje person. Hedvig 

framställs tidigt i boken som ”en med rund näsa och farlig blick” (Nilsson, 2009, s. 9). Man 

förstår snabbt att Hedvig inte är helt nöjd med sitt utseende, framförallt sitt hår. Hon är nöjd 

med att det är längst i klassen, men tycker att det ser ut som en gammal kvast och tyvärr är det 

brunt. Hon skulle hellre ha ljust hår för det är sötare. Det står också att ”det man inte har i 

skönhet får man ta igen på andra vis som att vara klipsk till exempel, och det är Hedvig” 

(Nilsson, 2009, ss. 9-10). Hedvig beskrivs som en skurborste vid ett tillfälle i boken (Nilsson, 

2009, s. 105), ännu en negativ kommentar om hennes hår. Då boken inte är humoristisk, är 

denna kommentar intressant ur genushänseende. Att flickor inte är nöjda med sitt utseende hör 

tyvärr till vardagen. Som tidigare nämnt i texten så handlar genus om vissa egenskaper som vi 

har tilldelats, och en vanlig stereotyp om kvinnor är att de ska vara vackra (Thurén, 2004, s. 

11).  

 

Andra viktiga karaktärers yttre 
 

Den karaktär vars yttre beskrivs mer än Hedvigs är Olles. Det är han som är Hardemos 

prinsessa. Beskrivningen av Olle är hela tiden hur vacker han är. Hans ansikte beskrivs flera 

gånger som att det är som porslin. När Hedvig ser Olle för första gången får man en tydlig 

beskrivning.  

 

Det första som Hedvig lägger märke till (…) Det är ett fång mörka lockar. Som böljande 

skruvar faller de ner över axlarna på en person som sitter intill trappan. Ögonen är stora 

och runda, ögonfransarna lika täta som stråna på en skoborste, en prinsessa. Eller i alla 
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fall är det någon som är så lik en prinsessa man kan bli. Hedvig sväljer. Att man kan vara 

så fin, det går knappast att begripa (Nilsson, 2009, ss. 26-27). 

 

Olles utseende är inte det enda som beskrivs, utan även hans doft. Hans hår doftar som 

persika. Detta jämförs med Hedvigs doft, hon doftar bara vanligt (Nilsson, 2009, s. 57). Här är 

ytterligare en kommentar om att Hedvig och Olle är olika, det framgår som att Hedvig inte 

vill dofta vanligt. Som redan nämnt får flickor tidigt i sina liv höra hur söta de är. De får 

mycket uppmärksamhet på grund av deras utseende, vilket kan leda till att de identifierar sitt 

värde med hur de ser ut. Så när Hedvig inte är fin i håret eller doftar gott, leder det till en 

känsla om att inte räcka till (Svaleryd, 2002, ss. 20-21).  

Linda är Hedvigs bästa vän. Hennes utseende beskrivs inte mycket, undantaget är 

dock hennes armar. Linda påstår ofta i boken att hon ska ge olika personer stryk, trots att hon 

har ”armar lika tjocka som purjolökar” (Nilsson, 2009, s. 21).  

 

Karaktärsdrag  
 

Hedvig framställs i boken som burdus, bossig och blir väldigt lätt arg. Hon är tävlingsinriktad 

och måste vinna löptävlingen mot Olle. Hon är inte den som håller sig i bakgrunden utan 

aktivt tar plats och kommer på planer för att hjälpa Olle. Dessa karaktärsdrag visar att Hedvig 

ofta har egenskaper som är manliga enligt Nikolajevas tabell. Hon vill dock hjälpa Olle att 

knyta skorna, och att vara omsorgsfull är på den kvinnliga sidan av tabellen. Dock för att få 

ett av hårbanden som Olle har. Hedvig verkar inte bry sig om vad hon har på sig. Hon vill inte 

ha på sig blus, för blus är fult. Hon har dock en besatthet av Olles hårband. Grundar sig denna 

besatthet i att hon är missnöjd med sitt hår? Den norm som Hedvig upplevs att vilja följa är att 

flickor ska vara vackra, och med hårbandet blir hon finare i håret. Hedvig visar här att hon vill 

anpassa sig efter normen för att passa in. För som nämnt tidigare följer man inte dessa normer 

kan man riskera att bli utanför. Hedvig vill med andra ord bli accepterad (Hedlin, 2010, s. 22).   

 Olle däremot är tillbakadragen, han beskrivs som vacker genom hela berättelsen 

och gråter mycket. Han har nära till sina känslor helt enkelt. Olles egenskaper som han visar 

på är kvinnliga stereotyper. Både Hedvig och Olle bryter mot stereotyper för sina kön.  
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Det sista som händer i boken är att i samband med Hedvigs vinst blir Olle och 

Hedvig retade över att de är kära. Då försvarar Linda dem. ”Linda sticker ut sin lilla näve och 

slår honom rätt över käften och med det blir han tyst” (Nilsson, 2009, s. 172). Denna händelse 

kan gestalta rättvisa för Linda. Trots sina armar som är lika tjocka som purjolökar, så kan hon 

ge en person stryk. 

 

Samspel mellan karaktärer 
 

Genom hela berättelsen bråkar Hedvig och Olle, förutom i början när Hedvig trodde att han 

var en flicka. Hedvig blir stött av att Olle är en pojke, vilket kan tolkas som en av 

anledningarna till att de bråkar. Sedan bestämmer sig dock Hedvig för att hjälpa Olle att lära 

sig att knyta skorna, men det ska ske i hemlighet så ingen får reda på det. Varför blir Hedvig 

stött av att han är en pojke? Hon kallar honom störd, äcklig och vill absolut inte ha något med 

honom att göra. Hon önskar till och med vid ett tillfälle att hon kan dra tillbaka klockan, för 

det var lättare att tycka om Olle när han var en flicka (Nilsson, 2009, s. 122). En fråga man 

kan ställa sig här, är varför Hedvig känner så här. Och som tidigare förklarats får de två könen 

ofta olika associationer. Att pojkar gillar att brottas och fäkta medan flickor gillar att måla och 

pyssla, är kanske en anledning till att Hedvig inte gillar det faktum att Olle är en pojke 

(Svaleryd, 2002, s. 14). Flickor och pojkar får tidigt lära sig att det är olika egenskaper 

associerade med respektive kön, vilket kan vara en anledning till att de vill leka med barn som 

har samma könstillhörighet.  

 

Händelser som bryter mot genusstereotyper 
 

När Linda slår en klasskamrat bryter hon mot stereotyper och även vad som förväntats av 

henne. Trots sina tunna armar kan hon visst ge någon stryk. Detta är definitivt inte en 

kärnhändelse då boken avslutas med detta men viktigt att lyfta fram i denna studie. 

Det som däremot är en kärnhändelse är när Hedvig vinner mot Olle i löptävlingen och 

äntligen får sitt hårband av honom (Nilsson, 2009, ss. 170-171). För här visar Hedvig att 

flickor kan vinna över pojkar i vad som annars räknas som en pojkaktig aktivitet. Tidigare i 

arbetet har det förklarats att flickor har lättare att bryta mot normer, flickor får då stämpeln 
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pojkflicka i positiv bemärkelse. Medan begreppet ”flickpojke” inte ens existerar (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, s. 133). Hedvig visar på andra egenskaper som en flicka generellt inte 

har, och det är viktigt att komma ihåg att alla barn inte passar in i normen eller stereotypa 

mönster. Det intressanta med denna bok är att den är normbrytande på ett relativt diskret sätt. 

För ett barn som läser, är kanske inte Hedvig en flicka som för dem bryter mot stereotyper, 

utan en flicka som är sig själv. Det eleverna däremot kommer att lägga märke till är Olle, som 

beskrivs som en prinsessa trots att han är en pojke.   

 

Sammanfattande didaktisk genusanalys 
 

Hedvig och Hardemos prinsessa bryter på många sätt gällande normer. Karaktärerna Olle och 

Hedvig bryter båda mot stereotyper på många olika vis. Olle beskrivs som en vacker pojke 

som har nära till sina känslor, och Hedvig beskrivs som en flicka som är framåt, burdus och 

tävlingsinriktad. Boken är en bra högläsningsbok, men jag skulle inte vilja läsa den utan att 

diskutera vad som faktiskt händer i boken. Vad känner eleverna när en flicka slår en pojke? 

Eleverna ser nog inte detta som ett slag för att bryta sig ur normen, utan ett barn som är elak 

mot sin klasskamrat. Av egen erfarenhet ser barn i de yngre åldrarna inte kön vid bråk, utan att 

någon rentav är elak. Skillnaderna mellan de två olika könen blir tydligare ju äldre barnen blir 

och ser hur olika kön blir behandlade på tillexempel Instagram eller genom tv-spel. 

Det skulle vara intressant att höra elevernas tankar om hur Hedvig och Olle beskrivs. 

Det är inte traditionellt att en pojke kallas för en prinsessa. Hur skulle en elevgrupp reagera på 

detta? Skulle pojkarnas reaktioner skilja sig från flickornas? Även denna bok tar upp ordet 

vanlig, vad är egentligen vanligt? Är det fel och tråkigt att vara vanlig? Med utgångspunkt i 

denna bok framstår det som att Hedvig inte vill vara vanlig utan att det är bättre att vara en 

prinsessa. Ett boksamtal blir här väldigt viktigt för att lyfta fram dessa funderingar kring de 

värderingarna som boken berör. När Hedvig knuffar Olle av stolen är det en händelse som är 

viktig att lyfta fram, är det okej att göra så här? Eleverna kommer förmodligen fram till att det 

inte är okej, och ger sedan alternativ som hade varit bättre. Det är också viktigt ur ett 

genusperspektiv att lyfta hur Olle blir behandlad av Hedvig innan och efter hon får reda på att 

han i själva verket är en pojke. Precis som i Nelly Rapp och de små under jorden gäller det att 

lyfta Hedvigs agerande utan att nedvärdera Olles.  
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Dårfinkar och Dönickar av Ulf Stark 
 

Boken är skriven 1984 och är en realistisk skol- och relationsberättelse. I boken finns inga 

illustrationer. Bokens framsida har en blandning av bokens karaktärer och är i färg. Simone 

och de flesta av bokens karaktärer finns på framsidan. Dårfinkar och Dönickar är skriven för 

barn i åldrarna 9–12 år. Historien om Simone utspelar sig några dagar från flytten till det nya 

huset, till avslöjandet om Simones riktiga kön.  

Simones mamma har träffat en ny man som heter Yngve. De ska flytta till hans hus, 

och det betyder att Simone måste byta skola. Flytten börjar dramatiskt när hon inser att de har 

glömt hennes hund Kilroj i lägenheten. Natten innan Simone ska börja i en ny skola kommer 

hennes morfar mitt i natten. Han har rymt från sitt ålderdomshem och säger att han ska dö, 

och det vill han göra hemma. Simone vill inte att han ska dö, han har alltid funnits där. Den 

natten pratar hon och hennes morfar om flytten och Kilrojs försvinnande. Detta är det första 

av de nattliga samtal som de kommer att ha under berättelsens gång. Dagen kommer då 

Simone går in till den nya klassen, och vid uppropet säger läraren inte Simone utan Simon. 

Hon känner på sitt korta hår och inser att det blivit ett misstag, men bestämmer sig för att 

spela med. Simon(e) får sitta bredvid Isak och de stiftar snabbt bekantskap. De säger glåpord 

till varandra, de slåss och Simon(e) använder tricks som hennes morfar lärt henne och de är 

rivaler om Katti. Katti är en flicka i klassen som har stora bröst och kort kjol. Katti gillar 

Simon(e) och de kysser varandra utanför Simon(e)s grind. Simon(e) blir bjuden på bio och 

fest av Katti. Simon(e) tackar ja till festen men nej till bion, Katti tar med Isak istället vilket 

gör Simon(e) svartsjuk. På festen framträder Simon(e)s svartsjuka gentemot Katti och Isak 

och det slutar med att Simon(e) utmanar Isak i en simtävling. De ska simma fram och tillbaka 

till en bro i det kalla vattnet. Under denna tävling räddar Simon(e) Isak från att drunkna. 

Deras kompisar kommer med båt och plockar upp dem. Isak och Simon(e) vill inte tillbaka till 

festen, utan de släpps av i en båtskrubb. Där ser Isak att Simon(e) i själva verket är en flicka. 

De sover över i skrubben, kysser varandra och säger att de gillar varandra. Dagen efter är det 

dags att gå till skolan, men denna gången som flicka. Simone klär sig i rosa klänning och 

sminkar sig. Deras fröken blir först upprörd och tror att Simon(e) har klätt ut sig, men inser 

sedan att Simone inte ljuger. När Simone kommer hem har hennes morfar en fest för att säga 

farväl till alla sina vänner och tar sedan sitt sista andetag (Stark, 1984).   
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Tidigare forskning 

 

Vid forskning och analyser av barnböcker är det viktigt att ta hänsyn till tidigare forskning 

som bedrivits på den aktuella boken. Och av de fyra böcker jag valt att analysera har bara en 

bok, Dårfinkar och Dönickar, tidigare forskning som är relevant för mitt arbete om genus. 

Maria Österlund har i sin avhandling Förklädda Flickor (2005) skildrat flickrollen i 

ungdomsromaner under 1980-tal. Österlund redogör för Simones resa som både flicka och 

pojke. Det Österlund har redogjort för kommer jag bygga vidare på, och sedan tillämpa 

didaktik som passar till arbetets syfte och frågeställningar.  

 

Analys 

Huvudkaraktärens yttre i text och bild 

 

Berättelsen om Simone är homodiegetisk, det är alltså Simone som är berättaren. Hur 

framställs då Simone i denna berättelse från tidigt 80-tal? Hon har kort hår och från första 

dagen i skolan misstas hon för att vara en pojke med namn Simon. När hon tar sig an denna 

roll som pojke klär hon sig i rockiga kläder och bandtröjor. Vilket är en tydlig kontrast ifrån 

när hon ”blir” en flicka i slutet. Då har Simone rosa klänning med matchande läppstift och 

smink. Detta för att tydligt visa för både klassen och fröken att hon i själva verket är en tjej 

(Stark, 1984, s. 113).  

 

Jag hade satt på mig mina nya kläder och var redo att möta en ny dag som kille. Just som 

jag skulle vrida upp låset och släppa in Yngve kom jag på något. Jag ryckte åt mig en 

större tuss med bomull ur påsen vid handdukarna och knådade den till en korvliknande 

boll som jag körde ner innanför gylfen på mina Olympia-killkalsonger. Det gällde att inte 

missa några detaljer (Stark, 1984, s. 47). 

 

Simone tar sin nya roll på stort allvar, utseendet blir då en viktig del av detta. Hur Simone 

visar upp sin kropp och klär sig är alltså en stark indikator på vilket kön hon ”vill vara”. 

Genus handlar om, som tidigare nämnt, att könen får olika egenskaper som vi människor 
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tilldelar dem. Till det handlar det om hur kroppar bör kläs, sminkas och vissas upp. Detta 

gäller generellt mer för kvinnor än för män (Hedlin, 2010, s. 16). 

  

Andra viktiga karaktärers yttre 
 

Simones mammas kläder beskrivs ofta och är inte vad andra mammor har på sig. ”Morsan 

stormtrivdes i sina stilettklacksskor och ett hattåbäke som klirrade av tusen glaspärlor som 

hängde som ett flor kring brättet” (Stark, 1984, s. 9). Tidigt i berättelsen ser vi att Olga, som 

Simones mamma heter, trivs i okonventionella kläder. Okonventionella för en mor men inte så 

mycket ur ett genushänseende, då kläder ska bäras på ett visst sätt enligt normer, som nämnts 

tidigare. Vid ett tillfälle när hon ska följa med Simone till hennes nya skola, så har hon väldigt 

utåtriktade kläder. En leopardmönstrad klänning som visar det mesta av benen och brösten 

och ett par brandbilsröda skor (Stark, 1984, s. 28). Detta är inte direkt vad mammor brukar ha 

på sig när de följer sina barn till skolan. 

 En annan flicka i boken, vars utseende beskrivs tydligt, är Simones klasskamrat 

Katti. Hon har kortkort kjol, stora bröst och liten mun. Simone kallar henne till och med för 

”tjejen med brösten” (Stark, 1984, s. 34).  

 Simones fröken, Ärlan, har ofta vita klänningar på sig och Simone säger gång på 

gång att hon ser ut som en gräddbakelse. 

 Isak, som är en viktig biperson i berättelsen, beskrivs inte så mycket till 

utseendet mer än att han har rufsigt hår och blå ögon. Samma sak med Yngve och Simones 

morfar, deras kläder framgår inte alls lika tydligt i boken. Genom hela berättelsen är det 

kvinnors/flickors kläder som framhävs mer än mäns/pojkars kläder. Precis som nämnt tidigare 

så visar genusnormer ofta att det är viktigt med utseende för kvinnor, medan män beskrivs 

som starka. Genom de olika associationerna kan man se att flickor ofta kopplas till hur de ser 

ut, och pojkar till vad de gör. Detta kan vara en anledning till att boken inte tar upp pojkarnas 

utseende lika detaljerat som flickornas. Nikolajeva visar också i sin tabell över stereotypa 

beteenden att män ofta beskrivs som starka, och att kvinnor är vackra. Hon menar också att 

dessa beteenden som är stereotypa för de olika könen ofta bygger på motsatser. I detta fall blir 

att vara stark motsatsen till att vara vacker (Nikolajeva, 2017, ss. 192-193). 
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Karaktärsdrag  
 

När Simone misstas för att vara pojke går hon helhjärtat in i rollen. Vid ett tillfälle när Simone 

och Katti går hem efter skolan förstår hon att det är farligare att vara med flickor än med 

pojkar. Flickor kan lättare se igenom henne som pojke. Hon tilltalar till och med flickor för 

”dem” (Stark, 1984, s. 57), som om hon vore en pojke på riktigt. Innan Simone går till den 

nya skolan för första gången tittar hon sig i spegeln. Hon beskriver sig själv som en oansenlig 

flicka med randig tröja, lappade jeans och skor. Hon säger även att ondskan lyser i hennes 

ögon (Stark, 1984, s. 29). När Simone intar rollen som pojke är hon lite av en bråkstake. I 

bokens avslutande del, när Simone är tillbaka som flicka, har hon ett annat lugn över sig. 

Självsäkert kliver hon in i klassen och säger att hon är en flicka och sätter sig sedan ner. Att 

hon tar sig an rollen som pojke var kanske en slags revolt mot flytten, att hennes morfar säger 

att han ska dö och att Kilroj försvann.  

Simones morfar är hennes manliga förebild i livet. Morfar Ivan är den som har 

Simones förtroende, och hon berättar allt som händer i hennes liv under deras nattliga samtal. 

Utöver samtalen, där han fungerar som Simones vägvisare och mentor, får vi se en man som 

har några av de egenskaper som finns på Nikolajevas tabell. Han är bland annat skyddande 

över Simone och han är ganska aggressiv vid några tillfällen. Till exempel på båten på väg ut 

till skärgården gråter han och när en dam frågar om han mår bra skriker han ” jag gråter så 

mycket jag vill, era känsloförtvinade dönickar! Hör ni det! skrek morfar och hötte med 

käppen” (Stark, 1984, s. 90). Här visar han dock en blandning av aggression och att han är 

sårbar. Sårbarhet är en traditionellt kvinnlig egenskap enligt Nikolajevas tabell.  

I början av berättelsen har Simones mamma, Olga, glömt Simones hund Kilroj i 

lägenheten. Simone blir rasande men glad för att det inte är henne hon har glömt. Det framgår 

att glömma är något naturligt för Simones mamma. När Simone konfronterar Olga kastar hon 

en massa saker på sin mamma och skriker ”varför kan du inte vara alldeles vanlig istället!” 

(Stark, 1984, s. 12). Återigen kommer ordet vanlig. Vad menar Simone med att hon ska vara 

vanlig? Kanske menar hon en mamma som faktiskt inte glömmer hennes hund. När Simone 

ska till sin nya skola för första gången har hennes mamma utmanande kläder, som nämns 

tidigare i texten. Olga berättar då att hon ska följa Simone till skolan så hon kan träffa 

Simones nya lärare och kamrater. Simone stretar emot och säger att de inte är hennes 
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kompisar. Olga blir stött och säger att ”jag tyckte att du sa att du ville ha en vanlig morsa. En 

vanlig morsa skulle säkert följa med sin lilla flicka första dagen till hennes nya skola”. 

Simone svarar då att en vanlig mamma inte skulle gå klädd som hon gör (Stark, 1984, s. 28). 

Här berör de båda ämnet om vad en vanlig mamma är. Det verkar som att en vanlig mamma 

infaller in i stereotypen på vad en kvinna ska vara. Omsorgsfull, vacker och självuppoffrande. 

Men inte för utmanande och uppseendeväckande.   

 

Samspel mellan karaktärer 
 

Det viktigaste samspelet i boken för detta arbete är mellan Simone och Isak. När Simone ”är” 

pojke beter de sig som om de är rivaler om Katti, samtidigt som de har en typisk relation 

mellan två pojkar. De slåss och Isak sätter dit Simone för fusk. När de är kvitt är de kompisar 

igen. Det som blir tydligt att se är svartsjukan på Isak och Katti när Simone ser dem vid en 

pool tillsammans. Hon säger då ”dom satt tätt tillsammans och tittade in i varandras ansikten. 

Varför hade jag dom här satans killkläderna på mig? Det var inte rättvist!” (Stark, 1984, s. 

100). Här ser man att Simone önskar att hon hellre hade varit flickan Simone, och inte pojken 

Simon. När Simone ser Isak med Katti blir hon svartsjuk och utmanar Isak till en simtävling. 

Efter simturen avslöjas Simones riktiga kön för Isak och det framgår nu att Simone i själva 

verket varit svartsjuk på Katti som varit med Isak. Nu när Isak vet att Simone är flicka sover 

de tillsammans och kysser varandra. Här är det väldigt tydligt att Simone som pojke och 

Simone som flicka praktiskt taget är två olika personer när det kommer till relationen med 

Isak.  

Tidigare i texten redogör Österlund att under 80-talet kom fenomenet ”kvinna som man”, 

alltså en kvinna som klädde och uppförde sig som en man. Detta syns tydligt i Dårfinkar och 

Dönickar. När Simone går in i rollen som Simon skapas en dubbelkaraktär som är dynamisk, 

hennes beteende tilltalar både flickor och pojkar. Simone blir här en utlösare som skapar 

spänning mellan de två könen (Österlund, 2005, ss. 1–2). 

 Ett annat samspel i boken är den mellan Simone och Yngve. Vid ett tillfälle 

säger han till Simone att hon ska köpa sig något sött och trevligt när han ger henne lite pengar 

som hon ska köpa kläder för (Stark, 1984, s. 40). Vilket Simone struntar i och köper rockiga 
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kläder till hennes roll som Simon. Här ser man tydligt att flickor gång på gång beröms för 

deras yttre, som nämnt tidigare, och kan de inte leva upp till de förväntningarna får flickor en 

känsla av otillräcklighet och att man inte blir omtyckt (Svaleryd, 2002, ss. 20-21). Att Simone 

struntar i om hon blir omtyckt eller ej visar att hon ännu en gång går helhjärtat in i rollen som 

pojke.  

 

Händelser som bryter mot genusstereotyper 
 

Det finns många händelser i boken som bryter mot normer och stereotyper. En händelse i 

boken, som jag anser är en kärnhändelse, är när Simone är inne i centrala Stockholm och 

handlar kläder till sin nya roll som pojke. Hon tror sig se Kilroj och springer för att hämta 

honom. Simone snubblar och råkar rycka tag i en dams väska på väg ner i marken. Hon blir 

direkt anklagad för stöld och ingen tror henne när de säger att det var ett misstag. 

Folksamlingen som samlats runt damen tror att Simone är en pojke (Stark, 1984, ss. 42-43). 

Hade situationen sett annorlunda ut om Simone sett ut som en tjej? Om Simone varit klädd 

som hon är i slutet av boken, alltså rosa klänning och smink, hade då folksamlingen tillkallat 

polis på en gång, utan att ens lyssnat på vad som har hänt? Med tanke på att de olika könen 

associeras med olika saker hade Simone som flicka fått en annan reaktion. Om Simone varit 

iklädd den rosa klänning hon har i bokens avslut, hade folksamlingen och damen antagligen 

lyssnat på denna söta och rara flicka som råkat snubbla.  

 En annan kärnhändelse i berättelsen är när Simone räddar Isak från att drunkna. 

Här visar Simone egenskaper som är manliga, enligt Nikolajevas tabell, så som styrka och 

självständighet. Isak visar på kvinnliga egenskaper så som sårbarhet och att han är i behov av 

hjälp. Simone visar tydligt upp ett beteende som består av mod och styrka. Det intressanta här 

är att det är Simone som räddar Isak. Som tidigare nämnt är en klassisk händelse tvärt om, 

alltså en pojke som räddar en flicka. Och det är viktigt att lyfta dessa händelser för att visa 

olika böckers mönster, det är viktigt att visa för eleverna att böcker ofta var skrivna på dessa 

sätt förr  (Svaleryd & Hjertson, 2012, s. 75). Då kan eleverna tydligare se att Simone som 

räddar Isak, är en händelse som bryter mot genus och dess normer.  
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Sammanfattande didaktiska genusanalys   
 

Dårfinkar och Dönickar är definitivt en bok som bryter mot stereotyper och normer på flera 

olika sätt. Efter denna analys har en fundering uppstått om man verkligen skulle använda 

denna bok som högläsningsbok i lågstadiet. För den går inte att ha som högläsningsbok utan 

att sedan diskutera den. Boken är till för barn i åldrarna 9–12 år, så boken är tidigast lämplig 

att läsa från årskurs tre. Men med min erfarenhet av att arbeta i årskurs tre hade jag inte valt 

denna bok i första taget. Vid Simones avslöjande i skjulet kysser hon och Isak varandra och 

Simone tar på Isaks snopp. Detta är i och för sig något som är naturligt och inget som man ska 

undvika att prata om, men i årskurs tre är sådant här beteende lite väl tidigt för elevernas 

mognad. Vissa elever i årskurs tre kan definitivt lyssna eller läsa denna bok men det beror helt 

och hållet på hur gruppen är i deras mognadsprocess och hur trygg gruppen är tillsammans. 

Därför är boken bättre att arbeta med i årskurs fem eller sex genom högläsning, och sedan 

boksamtal. När klassen tillsammans bearbetat texten är boksamtal ett sätt att reda ut det som 

är oklart. En sak som kanske är oklart för elever är varför Simone faktiskt väljer att gå in i 

rollen som Simon. Det som är viktigt att lyfta fram är de olika könsmönster och normer som 

gör att de två könen ofta blir olika behandlade i olika situationer.  

Avslutning 

 

Utgångspunkten för detta examensarbete har varit genus och på vilket sätt man kan arbeta 

med de aktuella böckerna i undervisningen. Det har visat sig att alla böcker är mer eller 

mindre intressanta ur ett genusperspektiv. Böckerna är normbrytande på olika sätt, och går 

alla att arbeta med i undervisning kring genus och könsstereotypa beteenden. 

 

Frågeställningar inför denna undersökning var följande: 

 På vilket sätt framställs flickor i böckerna? 

 På vilket sätt bryter boken mot normer om flickor/pojkar? 

 Hur kan man arbeta genusmedvetet med dessa skönlitterära böcker som utgångspunkt 

i skolan?  
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Undersökningens frågeställningar har blivit besvarade. Flickorna i böckerna framställs på 

olika sätt och böckerna har påvisat att flickor kan välja att vara sig själva även om det innebär 

att bekräfta vissa stereotyper, som Lisbet i Lisbet i Sambakungen. Undersökningen har visat 

att flickor kan bara vara barn helt enkelt, som Nelly i Nelly Rapp och de små under jorden. 

Den har också visat flickor som tar plats och tar för sig, som Hedvig i Hedvig och Hardemos 

prinsessa. Undersökningen har också visat flickor som är förklädda, som Simone i Dårfinkar 

och Dönickar. Böckerna har visat på flickor och pojkar som bryter mot normer men även 

flickor som är relativt stereotypa. Lisbet och sambakungen är en sådan bok där protagonisten, 

Lisbet, bryter mot få stereotyper. Men boken förmedlar att det inte är något fel att vilja vara 

”som alla andra” eller att vara sig själv. Att arbeta med dessa böcker på ett varierat sätt i klass-

rummet är viktigt. För på detta sätt går det att visa att det finns många sätt för flickor och poj-

kar att vara, utan att någotdera sätt är fel.  

Vad som är gemensamt för böckerna är att alla går att arbeta med i undervisning 

på ett likvärdigt sätt, alltså genom högläsning och boksamtal. Och alla böcker är normbry-

tande på något sätt, vissa mer och andra mindre. Detta innebär att det går, med dessa skönlit-

terära barnböcker, arbeta med genus, värdegrund och jämställdhet på ett vardagligt sätt i 

undervisningen. Genom att undervisa om genus med hjälp av dessa skönlitterära böcker, får 

eleverna möjlighet att reflektera över sina egna värderingar. Högläsning är en bra metod för 

en gemensam analys av texten. Det viktiga då är att se till att alla kommer till tals och att de 

viktiga aspekterna synliggörs. Att bara ha högläsning av en bok utan att diskutera den är inte 

samma sak som att analysera en bok. I ett genusmedvetet arbete gäller det som lärare att visa 

på ett normkritiskt förhållningssätt till eleverna som de kan ta med sig till sin egna läsning. 

Det är också viktigt att arbeta med en mängd olika skönlitterära böcker i skolan. Genom en 

mängd varierande böcker får elever se olika konstellationer av relationer, hemmiljöer och sätt 

att växa upp på. Detta leder till att eleverna får en medvetenhet kring genus, som är en viktig 

medvetenhet i dagens samhälle.   

 En annan viktig aspekt som jag har tagit lärdom av genom detta arbete är att det 

är en balansgång mellan att lyfta en karaktär som är normbrytande, utan att trycka ner dess 

motspelare. Som tillexempel Hedvig och Olle. Hedvig är burdus och framåt och vid många 

tillfällen är det på Olles bekostnad. Som lärare är det mycket viktigt att visa upp båda sidor av 

myntet, alltså att man kan vara framåt som flicka men även tillbakadragen och vacker som 

pojke. Att hon är elak för att hon är en karaktär som är normbrytande är ingen ursäkt, och det 
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gäller att synliggöra detta för eleverna. Samma sak gäller för Nelly och Valle. När man arbetar 

med Nelly Rapp och de små under jorden, så är det viktigt att visa att en flicka kan vara mo-

dig utan att en pojke måste vara rädd och vice versa. Sammanfattningsvis så är det väsentligt 

att synliggöra för eleverna att karaktärer kan vara olika, och det är okej. Genom detta får ele-

verna se att det finns många sätt att vara på, och man som individ har rätt att välja. 

Efter denna analys har tankar om vidare forskning väckts inom mig. Att läsa 

böckerna för en klass är ett sätt att undersöka dessa barnböcker vidare. Detta för att se hur ele-

verna faktiskt tolkar dessa böcker ur ett genusperspektiv. Det hade även varit intressant att se 

hur elever i olika åldersgrupper ser på flickorna i böckerna, och även hur de tolkar innehållen. 

Elever kanske inte uppmärksammar det som vi vuxna ser, utan upptäcker andra saker. Slutli-

gen så är det är enormt viktigt att arbeta normbrytande i tidiga åldrar för att påverka samhället 

i en positiv riktning.  
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