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Abstract 
The purpose of this study is to explore how young girls have been portraited in children's 

literature in the last 40 years. Find out how young girls are portrayed in literature for children. 

The reason for the focus is that we as humans are constantly influenced and shaped by external 

factors and by the norms that are presented, among other things, in different types of media 

(Abercrombie 2006:22-24). 

 

The curriculum states that the school should help students to develop their identity and give the 

students techniques to think critically (Skolverket 2011:12). Thus, the purpose is to find out 

how to work norm critical based on different types of popular children's literature. 

 

Astrid Lindgren's Madicken (1976), Pija Lindenbaum’s Gittan and the Greyhounds (2000) and 

Per Gustavsson's Princesses Waking At Night (2009) will be analyzed to complete the study. 

The different texts will be analyzed from a discourse analytical perspective and from a socio-

cultural perspective. To narrow the study, three keywords will have a little more significance: 

gender, norms, characters and children´s books. 

 

In order for the study to not be too large, the analysis will be based on three books from different 

decades: The 70’s, 00’s and 10’s. The analysis will thus be from a historical contemporary 

perspective to pay attention to how the development of the portrayal of girls has developed by 

comparing the ideals that are contemporary with the books. 

 

To sum up the results, we both influence and are influenced by literature. The literature and 

concepts used are developing and changing in line with society's norms and values. It also turns 

out that the more modern the literature is, the more questioning of the prevailing gender 

standards it becomes. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att utforska hur unga tjejer har framställts i barnlitteratur under 

den senaste 40 åren. Anledningen till den inriktningen är att vi som människor ständigt påverkas 

och formas av yttre faktorer och av de normer som framställs i bland annat olika typer av media 

(Abercrombie 2006:22–24).  

 

I läroplanen står det att skolan ska hjälpa eleverna att utveckla sin identitet och ge eleverna 

tekniker för att tänka kritiskt (Skolverket 2011:12). Syftet är alltså att ta reda på hur man kan 

arbeta normkritiskt i undervisningen med hjälp av olika typer av populär barnlitteratur. 

 

För att genomföra studien har ett urval av litteratur skett, där Astrid Lindgrens Madicken (1976), 

Pija Lindenbaums Gittan och gråvargarna (2000) samt Per Gustavssons När prinsessor vaknar 

om natten (2009) har analyserats. De olika texterna analyserades utifrån ett diskursanalytiskt 

perspektiv samt ur ett sociokulturellt perspektiv. För att begränsa studien har tre nyckelord haft 

lite större betydelse och de nyckelorden är: genus, normer och karaktärer. 

 

För att arbetet inte ska bli för stort har analysen utgått från tre böcker från olika årtionden: 1970-

talet, 2000-talet och från 2010-talet. Analysen har alltså skett ur ett historiskt perspektiv för att 

urskilja hur flickor framställts genom tiderna samt hur utvecklingen har sett ut 

 

Resultatet av undersökningen visar att det finns många tecken som tyder på att vi både påverkas 

av och kan påverka litteraturen. Det är tydligt att litteraturen och de begrepp som används 

utvecklas och förändras i takt med samhällets normer och värderingar.  

 

Nyckelord 

Genus, normer, karaktär, barnböcker 
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1. Inledning 

Ämnet som kommer att behandlas i studien är komplext, eftersom det finns flera olika vinklar 

som påverkar det ur ett intersektionellt perspektiv. Det som kommer att diskuteras och 

behandlas är hur unga flickor har framställts i populärlitteratur för barn under de senaste 40 

åren. Det är tre olika böcker som kommer analyseras: Astrid Lindgrens Madicken (1976), Pija 

Lindenbaums Gittan och gråvargarna (2000) samt Per Gustavssons När prinsessor vaknar om 

natten (2009). 

 

Anledningen till att det här ska analyseras beror på att vi som människor påverkas av de olika 

normer och ideal som bland annat återfinns i litteratur (Abercrombie 2006:22ff). Dagens 

samhälle är uppbyggt av ideal och normer, på gott och ont. Det är viktigt att kunna ifrågasätta 

dessa normer och ideal för att kunna hjälpa eleverna att växa som individer och att visa att alla 

har rätt att vara sig själva. Det är något som bland annat tas upp i den svenska läroplanens 

övergripande mål (Skolverket 2011:12, 17). 

 

I vårt samhälle finns det både mer, och mindre, tydliga normer, som vi dagligen exponeras för 

och påverkas av. Med normer menas i denna uppsats oskrivna lagar och regler. Vi påverkas till 

exempel av reklam och tv-program och av litteratur. Det finns idag tydliga normer för hur både 

män och kvinnor bör se ut och hur de ska bete sig (Abercrombie 2006:22ff). Tanken med denna 

uppsats är att undersöka vilka normer som är framträdande i litteratur för barn och hur man kan 

förhålla sig till det, främst i undervisningen. 

 

Vissa författare har valt att göra skillnad på orden flicka och tjej. I denna studie kommer 

begreppen användas likvärdigt, förutom i enstaka fall. De kommer endast särskiljas för att 

förtydliga vad som står i tidigare forskning inom ämnet och då skribenten ansett att det är av 

betydelse för att belysa skillnaden mellan begreppen. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en komparativ studie av tre olika barnböcker undersöka 

hur de förhåller sig till de samtida könsnormerna och hur detta enligt tidigare forskning har en 

inverkan på elevers identitetsskapande. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur framställs unga flickor? 

 Vilka könsideal kan bidra till formandet av karaktärerna? 

 Vad kan framställningen få för didaktiska konsekvenser? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Det finns tidigare studier som har analyserat barnlitteratur på ett liknande sätt. I avhandlingen 

Flicktion (2013) av Söderdahl med flera presenteras flera olika perspektiv angående hur flickor 

har framställts genom tiden.  

 

Österlund har skrivit en artikel i Flicktion om sin studie gällande flickor i bilderböcker. Hon 

menar att det är faktorer som färgval, platser, rörelser och ordval som påverkar hur vi uppfattar 

karaktärerna. Dessa faktorer bidrar på så sätt till att reproducera eller skapa nya former av hur 

en flicka ska vara. Hon menar också att flickskapet, alltså hur flickan är formad, i litteraturen 

inte alltid är tydligt och konkret, utan att formgivningen av flickan som karaktär kan ske mer 

subtilt, till exempel i form av karaktärens ordval eller dylikt, för att göra karaktären mer 

tolkningsbar (2013:168–172). 

 

Nordenstam med flera har också gjort en antologi, med flera artiklar där de tillsammans har 

analyserat litteratur från 1972 till 2002 ur ett feministiskt perspektiv (Arping & Nordenstam 

2005:41ff). Westman Berg menar att det finns ett kvinnoförtryck i den litterära världen, som på 

ett sätt speglar den verkliga världen. Det förtryck som kan synas i både den litterära världen 

och i verkligheten är att kvinnor inte får ta för mycket plats (Westman Berg i Arping & 

Nordenstam 2005:41ff). 

 

I många litterära verk framställs unga kvinnor på ett sätt som går att ifrågasätta. De framställs 

ofta som känslosamma och beroende av en starkare, ofta manlig karaktär (Nikolajeva 

2004:129f). Nikolajeva pekar också på att skildringen av hur karaktärerna framställs har 

förändrats genom tiden, vilket är något som understryks i En bok om flickor och flickforskning 

(Söderberg & Frih 2010:10). Söderberg och Frih diskuterar också hur flickrollen respektive 

pojkrollen ses av samhället och hur det kan skildras i litteraturen (Söderberg & Frih 2010:18ff). 

De menar att orden flicka och pojke kommer med en rad förutfattade meningar, där pojkarnas 
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egenskaper speglar det normala och starka i samhället medan flickornas egenskaper står för de 

svaga och avvikande gentemot de rådande mansnormerna i samhället (2010:18ff). 

 

I de historiskt tidigare litterära verken spelade karaktärernas handlingar en stor roll och enligt 

litteraturforskaren Harald Bloom var det först i Shakespeares verk som de psykologiska 

karaktärerna började ta form (Nikolajeva 2004:89f). Litteraturforskare menar att karaktärerna i 

dagens barnlitteratur är mer tolkningsbara än tidigare. Med hjälp av författarens beskrivning av 

karaktärerna och deras handlingar samt sätt att prata får läsarna chansen att bilda en egen 

uppfattning om vem och vad karaktären speglar. I äldre barnlitteratur är sådant däremot ofta 

skrivet i klartext (Nikolajeva 2004:89–92). 

 

Skapandet och upprätthållandet av de normer som finns sker bland annat när de uttrycks 

medvetet och omedvetet inom olika samhällsnivåer, både på ett strukturellt plan och på 

individnivå (Lundgren & Sörensdotter 2004:23). Lundgren och Sörensdotter menar också att 

genusnormer som begrepp är komplext eftersom normer påverkas av många andra faktorer än 

just kön, så kallad intersektionalitet. Normerna för genus påverkas bland annat av kön, etnicitet, 

socioekonomisk bakgrund och sexuell läggning. Alla de ovan nämnda faktorerna gör det mer 

komplicerat att endast analysera ett begrepp åt gången, enligt deras studier (2004:24ff). 

Lundgren och Sörensdotter har med hjälp av sin studie kommit fram till vissa slutsatser där de 

menar att flickor i stort objektifieras på grund av samhällets strukturer och omgivningens, både 

medvetna och omedvetna, beteende. De har sett ett mönster som visar att flickor i många fall 

lär sig att ta så lite plats som möjligt medan killar lär sig att det är okej att ta plats oavsett 

konsekvenser (2004:25). 

 

Österlund påpekar att kön inte är något vi är utan något vi skapar (Österlund 2005:13). Hon har 

följt upp detta påstående med en tes: 
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Om inte könsbestämmandet och indelningen i två motsatta kön med olika makt skulle råda, 

skulle det inte heller spela någon roll om flickor anlade pojkutseende och anammade 

pojkbeteende. 

Österlund 2005:14 

 

Söderberg och Frih menar att begreppet flicka är komplext. De påstår också att flicka som 

begrepp är fyllt av laddade betydelser. De menar att grunden till att ordet fått den laddning det 

har är kopplat till vår historia. Hur en flicka ska vara och inte vara har präglat samhället på olika 

sätt genom alla tider. Begreppet är i ständig förändring, likt många andra begrepp, och påverkas 

av hur samhället ser ut vid just den tidpunkt som begreppet ska analyseras. Söderberg och Frih 

gör skillnad på begreppen flicka och tjej. De menar att begreppen betyder samma sak för många, 

men utifrån deras perspektiv har orden helt olika betydelser. Ur deras perspektiv är ordet tjej 

förknippat med styrka och aktörskap medan begreppet flicka står för bland annat svaghet 

(2010:10ff). 

 

Österholm, i Söderberg & Frih, diskuterar så kallade skeva flickor. Enligt henne är det ett fack 

som flickor placeras i när de inte passar in i de normer och föreställningar som samhället har 

på dem. Hon menar, likt många andra, att det som avgör hur en flicka ska vara är samhället i 

det stora hela och att litteraturen i stort har speglat de tidsenliga normerna genom alla tider 

(2010:131f, 138f). Det förekommer dock vissa skillnader i dagens barnlitteratur då viss samtida 

litteratur skapar och formar karaktärer som inte nödvändigtvis följer de traditionella normerna, 

utan i stället väljer att ifrågasätta dem. Öström menar att det kan bero på att dagens 

föräldrageneration är mer genusmedveten. Det handlar om utbud och efterfrågan (Öström m.fl. 

2013:180f). 

 

Framställandet av kvinnliga karaktärer har som sagt förändrats genom tiden. Den kvinnliga 

karaktären har dock oftast framställts utifrån samtidens könsnormer. Det var först under 80-

talet som kvinnan började framställas mer enligt de tidstypiska manliga rollerna. De blev mer 

fria i sina rörelsemönster och handlingar och fick generellt ta större plats än vad flickor 
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vanligtvis får. Österlund håller inte med Öström i full utsträckning. Hon menar att det går att 

urskilja en ökad könssegregering i dagens barnlitteratur, främst inom ungdomslitteraturen, där 

de typiska flickböckerna ofta är psykologiska och bygger på det sociala samspelet, medan de 

flesta typiska pojkböckerna är mer åt det äventyrliga spektret (Österlund 2005:1ff, 32f). 

 

Hon tar också upp en flickmatris som innehåller tre typer av vanligt förekommande flickor inom 

barnlitteraturen. Flickmatrisen är skapad för att underlätta sorteringen av de olika flicktyperna. 

Den första karaktärstypen är den duktiga flickan, som anpassar sig till de normer som finns och 

som stödjer den rådande könsmaktsordningen. Sedan tar hon upp den så kallade pojkflickan 

och den dåliga flickan. De två sistnämnda skapar karaktärerna ur lite andra perspektiv. Vid 

användande av pojkflickan skapas det möjlighet till ett könsbyte och den dåliga flickan har 

skapats för att protestera mot de könsnormer som förekommer. Hon menar dock att den här 

typen av matris är värdelös om deltagarna ej sätts in i den diskurs de befinner sig i (Österlund 

2005:64, 66, 68). 

 

En aspekt som Sörensdotter och Lundberg tar upp i sin studie är att om de föreskrivna normerna 

inte följs kan konsekvenserna bli utanförskap och impopularitet, vilket i sin tur innebär 

maktlöshet (2004:24). Det är något som Österlund ifrågasätter i sitt användande av 

flickmatrisen. Hon menar att det inte alltid är så att den duktiga flickan har makt eller att den 

dåliga flickan är maktlös och att båda typerna kan vara anpassade eller missanpassade inom den 

sociala strukturen. De olika flicktyperna kan gestaltas, likt alla karaktärer, i olika former och 

maktpositioner. De olika rollerna beror helt på vilken genre som författaren skriver i (2005:71).  

 

I åtskillig litteratur går det att se hur flickor speglas gentemot samhället, alltså enligt de 

könsstereotypiska normer som finns. Det finns vissa författare som har arbetat mot tidens 

könsstereotyper. En av dem var Astrid Lindgren, vilket gör att hon var en författare före sin tid. 

Det går att se då hon i flera av sina litterära verk inte framställer unga tjejer i ett tidstraditionellt 

perspektiv. Hon ger några av sina kvinnliga karaktärer egenskaper som den traditionella 

mannen får i sagor och berättelser. Ett exempel är berättelsen om Pippi Långstrump. Pippi var 
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inte som den tidstypiska flickan, vilket också gjorde det mer komplicerat för Astrid att få den 

första boken tryckt hos ett förlag (Söderberg & Frih 2010:23–27).   

 

Enligt Nikolajeva skriver män och kvinnor på olika sätt. Hon menar att manliga författare ofta 

skriver utifrån berättarrösten och har mer maskulina drag på sina karaktärer och kan på så sätt 

forma karaktärens kön utifrån berättarkönet, medan de kvinnliga författarna pendlar mellan 

feminina och maskulina drag när de formar sina karaktärer (Österlund 2005:138ff). 

 

2.1. Svensk historieskrivning under 1900-talet och framåt 

För att få en förståelse för varför litteraturen som ska analyseras ser ut som den gör är det 

viktigt att veta grundläggande fakta om den svenska historien som speglas i de barnlitterära 

verken. 

 

Madicken skrevs på 1970-talet men utspelar sig i början av 1900-talet, under första 

världskriget (Lindgren 1976:54f). Under krigsperioden var Sverige neutralt och samhället 

präglades tydligt av de olika samhällsklasserna. Detta märktes tydligt då försörjningsläget och 

utrikeshandeln skapade ransoneringar, som speciellt påverkade de fattiga eftersom de inte 

kunde bunkra upp förnödenheter på samma sätt som de rika. Det var även under denna tid 

som svenska kvinnor fick rösträtt och alltså fick ta del av det svenska medborgarskapet. 

Under denna kaotiska period växte kvinnors rättigheter och skyldigheter sig starkare i 

Sverige, vilket ledde till att den gammalmodiga kvinnosynen till viss del började luckras upp 

(Marklund & Larsson 2014:240ff). 

 

Det svenska folkhemmet hade tidigare diskuterats men ej kunnat genomföras på grund av att 

andra världskriget bröt ut. Grundtanken med folkhemmet var att alla svenska medborgare skulle 

känna sig trygga under hela livet. 1900-talets andra hälft var fyllt med sociala reformer för att 

säkerhetsställa den grundläggande tryggheten (Marklund & Larsson 2014:263). Under 1950-

talet flyttade allt mer av befolkningen in till städerna medan befolkningsmängden fortsatte att 
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öka. Under samma period kom de första tv-sändningarna till Sverige, vilket gav en helt ny kanal 

som påverkade medborgarna (Marklund & Larsson 2014:265f).  

 

Det var även under 1950-talet som det omtalade fenomenet tonåring kom till Sverige. Tack vare 

ungdomsrevolten, som spred sig som en löpeld, började allt fler unga att ifrågasätta de normer 

och strukturer som många vuxna levde efter och eftersträvade. En annan revolution som syftade 

på att ifrågasätta och förändra de typiska könsnormerna och kvinnans ställning i hem och 

samhälle är den så kallade sexuella revolutionen. Den kampen fortsatte in på 1960-talet och 

pågår än idag. Under 1960-talet gick en grupp kvinnor ihop för att stärka kvinnors rättigheter 

ytterligare i samhället. Det var starka vänstervindar som blåste över Sverige under den perioden 

(272, 277f). Tack vare välfärdssystemet, som byggts upp med hjälp av folkhemmets reformer, 

hade de socioekonomiska klyftorna minskat under 1980-talet (Marklund & Larsson 2014:280). 

 

När Berlinmuren föll 1989 påverkades även Sverige. Det kalla kriget var äntligen över, vilket 

innebar att spänningarna mellan väst och öst luckrades upp. Konsekvenserna som drabbade 

Sverige var att landet hamnade i en djup kris där man ansåg att ”den svenska modellen” inte 

var lika attraktiv längre. Även Sveriges ekonomi drabbades hårt årtiondet efter Berlinmurens 

fall, bland annat av en skenande inflation. Det var under den perioden de politiska vindarna 

vände och det nyliberala tänket stod i fokus. Med de tankarna medföljde både skattesänkningar 

och stora nedskärningar inom den offentliga sektorn. Efter kalla kriget var det inte bara 

nyliberala vindar som blåste i Sverige, utan även högerpopulistiska vindar med drag av 

främlingsfientlighet i sina partiprogram (Marklund & Larsson 2014:285f). 

 

Förutom att ekonomin gick i rask fart utåt efter kalla krigets slut så steg arbetslösheten massivt, 

vilket bidrog till att fler högerextrema rörelser växte sig starka. Deras frammarsch eskalerade i 

och med de flyktingströmmar som började komma in i landet. De menade att alla svenska 

kvinnor och män förlorade på att flyktingarna tar deras jobb, vårdplatser och skattefinanser. 

Dessa extrema grupper och deras motståndare bidrog till en ökad brottslighet i landet vilket gav 

en känsla av otrygghet hos många medborgare (Marklund & Larsson 2014:287ff). 
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Så hur har Sverige utvecklats under 2000-talet då de två andra böckerna är skrivna? 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle som genom sin anslutning till Europeiska Unionen 

följer resten av västvärlden och har utvecklats till ett mer globalt samhälle på många plan 

(Marklund & Larsson 2014:288–291).  

 

Kampen för kvinnors rättigheter, skyldigheter och välmående har fortsatt i den moderna 

historien. Den senaste kampen handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp och har blivit 

uppmärksammad de senaste åren via hashtagen #metoo. Förutom att lyfta kvinnans rätt till sin 

egen kropp så har den skapats för att lyfta problematiken med de patriarkala samhällsstrukturer 

som finns överallt. Enligt NE kan ”me too”-rörelsen jämföras med tidigare kvinnorörelser, då 

den också syftar till att ge kvinnor samma rättigheter som männen (www.ne.se 2018-10-29).   

  

http://www.ne.se/
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Den analysmodell som har använts har grund i den litteratursocialistiska genren med fokus på 

den så kallade speglingsteorin. Analysmodellen grundar sig i idén att texter i olika format är 

påverkade av tid och rum, samt att den har fokus på hur olika texter påverkar och formar oss 

(Furuland i Svedjedal 2012:15–18). Speglingsteorin används parallellt med den feministiska 

litterära teorin. Den feministiska litterära teorins grundstenar bygger bland annat på en analys 

av förtryck, könsmaktskonstruktion samt hur flickorna presenteras och representeras (Österlund 

2005:15).  

 

Enligt analysmodellen utövar litteraturen en typ av makt över läsarna då den sätter ramar för 

hur vi människor tolkar och förstår världen och den har till uppgift att försöka avslöja och göra 

förhållandet mellan makt och vetande mer synliga. För att förstå diskursanalyser behöver man 

ha en grundförståelse för socialkonstruvism, alltså en förståelse för att ”verklighet och sanning 

konstrueras socialt” (Kjældgaard m.fl. 2015:454). 

 

Med utgångspunkt i speglingsteorin har analysen också skett med hjälp av den sociokulturella 

inlärningsmodellen, för att även kunna applicera påverkan som litteraturen har inom 

skolvärlden. Det sociokulturella lärandets grundprinciper är framtagna och utformade av 

Vygotskij runt sekelskiftet 1800/1900 (Säljö 2015:90–93). Det sociokulturella perspektivet på 

lärande bygger delvis på att både kunskapsinlärningen och den personliga utvecklingen lättast 

sker med hjälp av interaktion tillsammans med andra (Säljö 2015:93–95). Vygotskij, likt Dewey 

med flera menar att interaktionen bidrar till att en djupare förståelse för kunskapen kan nås. 

Utan interaktionerna blir det svårt att applicera sina kunskaper i det praktiska (Säljö 2015:95f). 

De menar att människan blir påverkad och lär sig av både samhället och personer i sin 

omgivning för att sedan applicera det i sina egna liv och sprida en vidare påverkan på resten av 

världen. Detta är något som kallas appropriering och är en av grundstenarna inom den 

sociokulturella lärandeteorin (Säljö 2015:95–99).  
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Det berörda materialet har alltså analyserats med hjälp av det sociokulturella perspektivet och 

ur speglingsteorin för att kunna uppnå studiens syfte och svara på frågeställningarna. 
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4. Metod 

4.1. Metodologisk ansats och val av metod 

Valet av metod föll naturligt på dokument, närmare bestämt fiktionstexter, eftersom hela studien 

går ut på att analysera texter. Urvalet av barnlitteratur mynnade ut i Pija Lindebaums Gittan och 

gråvargarna, Per Gustavssons När prinsessor vaknar om natten samt Astrid Lindgrens 

Madicken, då de här verken har varit och är familjära hos många barn. De här tre böckerna är 

också relevanta för analysen eftersom huvudpersonerna i litteraturen är flickor som framställs 

på olika sätt. Analyserna har skett ur ett vetenskapligt perspektiv. Det har bland annat skett med 

hjälp av litterära verk som Feministisk litteraturanalys (2005) och Introduktion till teori och 

analys (2015). 

 

Den feministiska litteraturanalysen innebär att analysen fokuserar på de kvinnliga karaktärerna. 

Hur de framställs, agerar och talar. Enligt Österlund, Söderberg och Formark är det först under 

1990-talet som flickan som flickan börjar ta större plats i litteraturen, i vilket fall där hon börjar 

analyseras på ett djupare plan. Analysen fokuserar på hur flickor är, bör vara och hur de kan 

vara. Söderberg med flera lyfter också hur flickan ofta har varit den förtryckta i litteraturen och 

hur författarnas skildring utvecklas i takt med att samhällets syn på kvinnor och flickor har 

förändrats. Förutom ovan beskrivna så syftar analysmodellen att synliggöra och lyfta de 

författare och karaktärer som ifrågasätter samhällets normer kring hur en flicka bör vara. Där 

är Pippi Långstrump ett bra exempel, då hon är en ensam och stark flicka som är en förebild för 

många av sina kompisar medan samhällets syns på en flicka under denna tidsperiod ser 

annorlunda ut (Söderberg 2005:11-14). 

 

4.2 Analys av karaktärerna i böckerna 

Det behövs även en metod för att kunna analysera de valda karaktärerna. De metoder och 

modeller som används i analyserna är bland annat den som Maria Nikolajeva tar upp i 

Barnbokens byggklossar (2004) samt speglingsteorin. Anledningen till att två modeller har valts 
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är att de kompletterar varandra. Den metod som främst används är speglingsteorin medan 

Nikolajevas metoder används som ett komplement. 

 

Enligt speglingsteorin reflekterar litteraturen på olika nivåer både samhällets struktur och de 

normer som förekommer. Det kan dels ske medvetet och omedvetet från författaren. Med 

hjälp av speglingsteorin kan man avläsa både tidstypiska drag och ideologier. Enligt Johan 

Svedjedal har speglingsteorin även en opinionsbildande effekt på samhällets utveckling. Han 

menar att litteraturen fungerar åt bägge hållen; litteraturen påverkar samhället, likväl som 

samhället påverkar litteraturen (Svedjedal 1996:3-20). 

 

Nikolajevas ena metod handlar om karaktärernas utveckling och dimension. Nikolajeva har 

delat in dem med hjälp av två underkategorier. I kategorin dimension ingår begreppen platt & 

rund och under rubriken utveckling ingår begreppen statisk & dynamisk (Nikolajeva 2004:109–

112). De här begreppen beskrivs djupare under litteraturgenomgången. 

 

Den andra modellen går in lite djupare på karaktärernas personlighetsdrag (Nikolajeva 

2004:127ff), vilket ger en större möjlighet att genomföra analyserna mer nyanserat. Även den 

modellen behandlas under avsnittet litteraturgenomgång. 

 4.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten kan anses vara relativt hög då uppsatsen jämför olika litteratur från olika tider 

och som under sin tid var populära hos barn. Den forskning som uppsatsen lutar sig mot har 

flera infallsvinklar, som visserligen pekar åt samma håll. Det finns punkter som talar för att 

reliabilitetens värde kan ha sjunkit. Aspekter som val av litteratur och teorier kan ha påverkat 

reliabilitetens värde. Om någon annan skriver en liknande uppsats kan hen hitta forskning som 

blir mer ifrågasättande. Den forskning som riktar sig till det här ämnet stödjer till hög grad det 

resultat som framkommit. 
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Validiteten på denna undersökning kan anses vara hög, då syftet är en röd tråd genom hela 

arbetet. De frågeställningar som ska besvaras har i alla fall berörts på något sätt, om vissa än 

mer tydliga än andra. Avhandlingens validitet kan således anses som relativt hög. 

 

4.4 Etiska principer 

På grund av arbetets utformning har Vetenskapliga rådets etiska principer ej tillämpats. Hade 

arbetet varit utformat på ett annorlunda sätt, om det till exempel hade innehållit delar som 

intervju eller observation, skulle dock Vetenskapliga rådets fyra grundprinciper ha följts 
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5. Analys av barnlitteraturen 

Som tidigare nämnts är det tre texter som är analyserade utifrån bland annat Nikolajevas 

karaktärsmodell samt med hjälp av diskursanalys. Några av de aspekter som har analyserats är 

de värderingar som förekommer samt miljön och dess betydelse, men också hur karaktärerna 

är och vilket förhållande de har till varandra. 

 

5.1. Madicken 

Madicken är en kapitelbok skriven i kronologisk ordning med några få tillhörande bilder i varje 

kapitel. Boken är främst till för barn, men den går att läsa ur både barnperspektiv och vuxen-

perspektiv. Det är en realistisk vardagsberättelse där vi får följa Madicken under cirka ett år och 

boken skildrar några av samhällsklasserna i Sverige under det tidiga 1900-talet. Madicken och 

hennes familj hör till överklassen medan Abbe och hans familj hör till den fattiga arbetarklassen 

(Lindgren 1976). 

 

Madicken bor tillsammans med sina föräldrar, sin lillasyster Lisabet och hushållerskan Alva i 

ett stort gult hus som heter Junibacken. I de olika kapitlen får man följa med Madicken på olika 

äventyr som hon genomför tillsammans med sin syster eller sin äldre, fattigare kompis Abbe. 

Äventyren består oftast av Madickens lite galna påhitt, som när hon hoppar ner från ett tak med 

ett paraply, som de gör i kriget. I skolan hittar hon på en låtsaskamrat som heter Rikard som gör 

många hyss. Till exempel klipper han Madickens hår och förstör hennes griffeltavla. Det hittar 

hon på själv, då hon egentligen vet att flickor inte ska göra sådana hyss utan ska vara duktiga 

och för att hon inte vågar stå för vad hon gjort när hon kommer hem. Lillasyster Lisabet ser upp 

till sin storasyster och vill göra allt tillsammans med Madicken. Lisabet är då med på Madickens 

upptåg, vilket inte uppskattas av deras mamma. 
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Berättelsen är skriven ur en heterodiegetisk berättare. Det märks eftersom berättaren verkar sitta 

på ett moln och kan överblicka allt. Berättaren vet inte bara vad Madicken tänker och gör, utan 

har även en inblick i bipersonernas tankar och känslor (Nikolajeva 2004:149f). 

 

Berättelsen är skriven ur Madickens synvinkel och hennes värderingar, men den tar även upp 

hur vuxna anser att flickor bör vara. Det senare märker man på hur Madickens mamma talar till 

henne när hon gjort något busigt, så som flickor inte ska göra (Lindgren 1976). 

 

Den viktigaste karaktären i boken är Madicken, som är huvudpersonen. Det finns flera biper-

soner som är viktiga. De som förekommer i flest kapitel är hennes familj, Alva samt Abbe. 

Madicken är en statisk karaktär eftersom hon varken hinner förändras kronologiskt eller mora-

liskt eftersom det inte sker några hastiga förändringar i berättelsen. Hon har också runda karak-

tärsdrag, vilket innebär att hon har flera egenskaper som är både positiva och negativa. Det går 

inte alltid att förutse vad hon planerar att göra (Nikolajeva 2004:109f). 

 

Genusstrukturerna både följer och avviker från de tidsenliga normerna. De vuxna har klart för 

sig hur små flickor ska vara medan Madicken bryter vissa av de normer som hon inte förstår 

sig på. Hon leker oftast med typiska tjejleksaker och har både egenskaper som följer och bryter 

mot de genusnormer som finns. 
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5.2. Gittan och gråvargarna 

Gittan och gråvargarna (Lindenbaum 2000) är en bilderbok riktad till barn. Med bilderna som 

komplement till texten förhöjs textens innehåll och med hjälp av denna intertextualitet förmed-

las en tydligare bild av både miljö och karaktärer.  

 

Kort sammanfattat handlar fabeln om Gittan som är en rädd liten flicka. Hon tänker väldigt 

mycket på vilka konsekvenser hennes val kan få. I berättelsens början befinner hon sig i sand-

lådan på dagis, medan de andra barnen leker lite mer vågade lekar. Efter en stund blir det dags 

för skogspromenad och Gittan gör inga förhastande val utan är försiktig och följer fröknarnas 

instruktioner. Hon följer dem så noga att hon lyckas bli kvarlämnad. I början gör hon som hon 

lärt sig och stannar kvar där hon blivit lämnad. Efter en tid försöker hon hitta vägen tillbaka 

själv. Hon hamnar djupare in i skogen och stöter på ett gäng gråvargar som till en början är lite 

skrämmande, men Gittan har blivit modigare och börjar bli vän med dem. När nästa dag kom-

mer är de vänner och gråvargarna hjälper Gittan att hitta till dagis igen (Lindenbaum 2000). 

 

Berättelsen har en homodiegetiskt berättare då berättelsen utgår från Gittan själv och eftersom 

hennes innersta tankar framkommer tydligt (Nikolajeva 2004:152f).  Det framkommer värde-

ringar och normer från olika perspektiv i berättelsen. De värderingar och normer som framkom-

mer utgår både från Gittan själv och från de värderingar och normer som samhället speglar. 

 

Gittan och gråvargarna (Lindenbaum 2000) utspelar sig under ett dygn och scenen skiftar från 

dagis till skog, i både dagsljus och i månljus. Berättelsen är skriven i kronologisk ordning och 

miljöbeskrivningen har stor betydelse då den bidrar till berättandet av Gittan som person. Be-

skrivningen av Gittans värld speglar en vardaglig bild av dagens samhälle för en liten flicka. 

 

Som karaktär är Gittan både en rund och dynamisk person. Hon utvecklas och blir modigare 

under berättelsens gång. Hon får nya färdigheter och växer som person (Nikolajeva 2004:149f). 
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Genusstrukturerna följer till en början de normer som samhället sätter på flickor. Gittan är för-

siktigt och duktig. När Gittan träffar gråvargarna utvecklas hon till en ledare som är modig och 

viljestark, vilket bryter den rådande strukturen under denna tidsperiod (Marklund & Larsson 

2014:288–291). 

 

Även om Gittan bryter mot normerna betyder inte det att resten av karaktärerna gör det. Det går 

att se på förskolepersonalens sätt att agera. Den kvinnliga förskolepedagogen vill att barnen ska 

ta det försiktigt och inte utmana sig själva till den grad att de skadar sig. Hon blir något av en 

mammafigur åt barnen på förskolan medan den manlige pedagogen ger order och styr samt 

försöker få barnen att prova nya utmanade saker för att utvecklas. De följer alltså de tidstypiska 

könsrollerna (Nikolajeva 2004:129–133). 

 

Av den konfliktstruktur som framkommer går det att tolka berättelsen konflikt på två sätt. Dels 

människan mot sig själv och dels människan mot samhället. Det går att tolka så eftersom Gittan 

upplever en prövning där hennes egenskaper som duktig och försiktig flicka inte räcker till. 

Samhällets normer gör det svårt för henne att klara av utmaningen. Hon växer då som person 

och bryter mot de traditionella könsnormerna genom att inta en ledarroll över vargarna och hon 

övervinner därmed sitt invanda beteendemönster. Det innebär att hon inte bara ändrar sina för-

väntningar på sig själv utan också ifrågasätter de förväntningar samhället har på henne. 

 

5.3. När prinsessor vaknar om natten 

När prinsessor vaknar om natten är en fantasiberättelse som utspelar sig som ett nattligt äventyr. 

Den är en kombination av realistisk och fantasiberättelse och skulle passa bra som högläsnings-

bok för små barn, men kan även läsas ihop med äldre barn. Det är också en bilderbok där dess 

intertextualitet förhöjer värdet och förståelsen av boken. 
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Handlingen i korthet börjar med att flickan (Prinsessan) drömmer att hon vaknar på grund av 

ett ljud som hon vill undersöka, för det är det modiga och nyfikna prinsessor gör. Hon ger sig 

ut på äventyr och beger sig mot källaren. Där stöter hon först på en spindel som bara släpper 

förbi henne om hen får hennes prinsesskrona, vilket hen får. Flickan stöter på fler karaktärer 

som står i hennes väg och som hon hjälper genom att ge bort delar av sin utstyrsel. De karaktärer 

hon möter följer med prinsessan på äventyret. Detta leder till att trollet inte kan urskilja vem 

som är prinsessan. Hon blir räddad tack vare sitt ridderliga sätt att hjälpa sina medmänniskor 

och hon får trollet att somna igen och kan då avsluta sitt sökande med att gå upp till sitt rum för 

att påbörja nästa dag. 

 

Berättelsen utspelar sig i husets källare under nattetid, vilket gör miljön passande för ett troll 

och skelett. Den utspelar sig också i flickans egna drömvärld. Där är hon en häftig och modig 

prinsessa, så som alla prinsessor är enligt boken.  

 

I likhet med Gittan och gråvargarna framkommer det två olika typer av värderingar, dels flick-

ans egna värderingar samt en påtryckning från omvärlden som talar om hur hon borde vara. Det 

mesta i boken är rosafärgat, men hennes egenskaper är mer åt det typiska maskulina hållet 

(Nikolajeva 2004:129). Samhällets värderingar och normer är inte lika tydliga, utan det är flick-

ans värderingar som är i huvudfokus. 

 

Prinsessan är en rund karaktär eftersom hon har många olika egenskaper. Hon skildras också 

som en statisk karaktär eftersom det inte finns utrymme i historien för flickan att utvecklas då 

händelseförloppet sker under en så pass kort tid (Nikolajeva 2004:149f). Karaktärerna är både 

realistiska och fantiserade. Det går att skildra genom att karaktärerna har verklighetstrogna och 

påhittade drag. Flickan är till exempel modig och stark vilket ger ett hoppfullt intryck medan 

de talande djuren, trollet och skelettet inte är speciellt verklighetstrogna. 
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Genusstrukturerna bryts eftersom prinsessan inte framställs som den typiska flickan utan mer 

som den skeva flickan, som har egenskaper som traditionellt tillskrivs pojkar inom litteraturen. 

Konfliktstrukturen går att beskriva som människan mot sig själv eftersom flickan kämpar mot 

sin rädsla i drömmen men vågar gå emot känslan då hon är en stark och modig prinsessa. 

 

Berättelsen tar upp personens karaktär, handlingar, utseende, tankar och känslor, mycket genom 

texten, men bilderna fungerar som ett berättande komplement. Bilderna ger mycket information 

som inte syns i texten, vilket gör beskrivningen av flickan riklig.  

 

Grundtanken i berättelsen är att tjejer också kan vara modiga och starka. Det är inte bara man-

liga karaktärer som kan vara det. Texten kommunicerar därför till barnen att man får vara precis 

som man vill och att det inte är konstigt om en tjej tar tag i saker och hjälper andra, att hon är 

modig och stark, precis som killarna brukar vara. Den ger också en bild till pojkarna att det är 

okej för flickor att inte vara typiskt flickiga. Till vuxna förmedlar texten att det är dags att bryta 

normen om den duktiga flickan och den tuffa pojken och att man får vara precis som man vill 

och att det är okej. 
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6. Resultat 

Avhandlingens syfte utgår från tre frågeställningar. Med hjälp av tre barnlitterära böcker och 

tidigare forskning har olika mönster och perspektiv försökt hittats. De tre frågeställningarna är: 

  Hur framställs unga flickor i barnlitteratur? 

 Vilka könsideal kan bidra till formandet av karaktärerna? 

 Vad får framställningen för didaktiska konsekvenser? 

 

6.1 Hur framställs unga flickor i barnlitteratur? 

De barnlitterära verken är från olika årtionden vilket innebär att de följer en viss tidsanda och 

ett visst genusperspektiv. Madicken är skriven under det sena 70-talet men utspelar sig under 

första världskriget. Boken om Madicken (1976) har alltså två helt skilda tidsepoker som 

genusnormen speglas utifrån. Dels de strukturer och beteenden hon ska följa enligt 1900-talets 

tidigare del och dels de normöverskridande strukturer som börjar uppkomma under 1900-talets 

senare del. 

 

De värderingar som fanns i början på 1900-talet har utvecklats och skiljer sig en del från det 

senare 1900-talet. I början på 1900-talet var det krig i Europa och det svenska folkhemmet 

började ta form. Den senare delen av 1900-talet i Sverige speglas till stor del av den ökade 

kvinnokampen och brytandet av de patriarkala strukturer som fanns i samhället (Marklund & 

Larsson 2014:263, 280–291). 

 

Berättelsen om Madicken (Lindgren 1976) visar tydligt på de olika samhällsklasserna och deras 

skillnader. Förutom det så är även kvinnans och flickans roll under denna tidsepok 

framträdande. Det går att se genom de olika sysslor som mannen respektive kvinnan genomför 

i boken. Kvinnans roll och arbetsuppgifter är främst i hemmet genom att sköta 

hushållssysslorna, medan mannen tjänar pengar för att försörja familjen. Eftersom Madicken 

och hennes familj är välbärgade blir dessa roller extra tydliga med hjälp av den hushållspersonal 
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som de har. Det är endast kvinnor som tvättar, städar och lagar mat. Madicken har vissa 

förväntningar på hur hon bör bete sig både hemma och i det offentliga rummet. Det blir extra 

tydligt när hon hittar på den bråkiga klasskamraten Rikard. Det går inte så bra för henne i skolan 

som det borde göra för den duktiga flickan, och hon vill göra sina föräldrar stolta och visa att 

hon passar in i de strukturer som finns (Lindgren 1976). 

 

Flickorna i de tre böckerna framställs både på liknande och på olika sätt. Det går att 

uppmärksamma via till exempel att alla tre är modiga på sina egna vis.  Likt Madicken har 

Prinsessan en lite mer framåt roll i sin berättelse. Det går att se genom att Prinsessan hjälper 

sina medkaraktärer och är modig. Det finns en viss skillnad när det gäller Gittan eftersom hon 

börjar sin resa som den försiktiga flickan, men med lite mod utvecklas hon och träffar vänner 

hon annars aldrig skulle träffa. De tre berättelserna visar att det inte bara är killar som kan vara 

modiga, utan att flickor också kan vara det. 

 

En skillnad som går att se är att Gittan är den som under berättelsens gång utvecklas mest. Hon 

är mer dynamisk, medan Madicken är statisk. Prinsessan är visserligen också dynamisk, men 

hennes utveckling sker inte lika drastiskt som Gittans. En större skillnad är de normer som fanns 

under den tid som böckerna utspelar sig och skrevs. Dessa finns beskrivna i 

historiegenomgången samt under punkt 6.2. 

 

6.2 Vilka könsideal kan bidra till formandet av karaktärerna?  

Det finns studier och forskning som tyder på att människan påverkas av yttre faktorer, såsom 

media, litteratur och samhällsstrukturer (Abercrombie 2006:22–24). Ju mer medvetna 

pedagoger och annan personal är om det desto mer kan vi hjälpa eleverna att utvecklas till starka 

och självtänkande individer (Skolverket 2011:12, 17).  

 



 

23 
 

Lindgren skrev Madicken under det tidiga 70-talet, vilket har påverkat hennes skrivande. Det 

går att påstå med hjälp av ovan exempel. Det kan vara svårt att passa in och vara den duktiga 

flickan som samhället vill, när man bara vill vara sig själv, utvecklas och testa nya gränser. Den 

feministiska rörelsen var i full fart under den perioden i Sverige. Könsnormer fortsatte att 

ifrågasättas för att ge alla samma möjligheter till personlig utveckling och för att skapa starka 

individer, oavsett kön (Marklund & Larsson 2014:277f).  

 

Gittan och gråvargarna (Lindenbaum 2000) är ett något modernare verk och skrevs vid 

millennieskiftet. Som tidigare nämnts i det här kapitlet har medvetandet och arbetet kring 

genusfrågor och strukturer kommit långt och det går att märka i Gittan och gråvargarna. Det 

märks tydligt genom händelseförloppet i berättelsen. Gittan går från att vara den försiktiga, 

hjälplösa flickan till att inta en ledarroll och bli mer modig i slutet av historien. De vuxnas roller, 

som påpekades i tidigare kapitel, är väldigt könsstereotypiska. Där den kvinnliga pedagogen tar 

en ”mamma”-roll och tar hand om alla, ber dem vara försiktiga och inte utmana sig själva för 

mycket. Den manliga pedagogen är mer lugn i sitt yrke och tänker att det löser sig. Hans 

inställning är att barnen lär sig av sina misstag och att de måste få testa olika saker och äventyr 

för att kunna utvecklas och växa som individer. 

 

I det här verket går det alltså att se att samhällets genusnormer ifrågasätts och lyfter upp flickan 

som något mer än ett duktigt barn, vilket speglas i samhällets frågor och strukturer om alla 

individers lika värde. Det tas bland annat upp i dagens läroplan. Det är alltså något som 

skolverksamheten ska sträva efter enligt lag (Skolverket 2011:12).  

 

När prinsessor vaknar om natten (Gustavsson 2009) kom ytterligare lite senare vilket innebär 

att kampen om brytandet av samhällets genusnormer har utvecklats ännu mer. Boken handlar 

som sagt om en modig prinsessa som hjälper och räddar de varelser och personer hon stöter på 

i berättelsen. Hon är berättelsens hjälte (Gustavsson 2009). Gustavsson lyfter frågan om de 

könsnormer som finns i samhället, där flickan ska vara hjälplös och duktig (Nikolajeva 

2004:129f). Han skriver i den tidsandan som finns i stora delar av samhället. Han följer den 
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tidslinjen som går att se i svensk historia, precis som de andra två författarna som har 

analyserats. Denna tidslinje speglar ett utvecklande av kvinnokampen och en förändring av de 

strukturella normer som finns (Marklund & Larsson 2014:263, 280–291). 

 

Det går att se att alla tre verk speglar samhället under sin tid och flickans roll är tydlig. Rollen 

går från att hon ska vara duktig, snäll och försiktig till att hon får lov att utvecklas till en 

modigare och mer självständig individ, liksom pojkarna får lov att utmana sig själva på olika 

plan. Detta är något som hänger ihop med både Nikolajevas teori (2004:129f) och 

speglingsteorin. Deras teorier menar att de samhällsstrukturer som finns speglas i litteraturen 

och påverkar vår utveckling (Kjældgaard m.fl. 2015:454), vilket går att se när man jämför 

Sveriges historia och människors levnadssätt med de valda verken.  

 

6.3 Vad får framställningen för didaktiska konsekvenser? 

Dagens samhälle blir allt mer genusmedvetet och det är dags att vi lär både vuxna och barn att 

det inte finns något rätt och fel i att vara en stark flicka eller duktig pojke. Skolan ska forma 

starka och självsäkra individer. Vi ska hjälpa eleverna att hitta sig själva och då måste flera olika 

perspektiv visas för eleverna.  

 

Utifrån de källor som använts i det här arbetet går det att få fram att varje individ blir påverkad 

av hur media och litteratur framställer karaktärer. Människan bygger upp antingen en maskulin 

eller feminin självbild utifrån yttre påverkansfaktorer redan från ung ålder (Lundgren & 

Sörensdotter 2004:23ff). Karaktärerna i böckerna blir förebilder, alltså något man strävar efter. 

De ideal som läraren har i grunden påverkar hens sätt att undervisa, kanske inte medvetet men 

undermedvetet. Det är därför viktigt att flera olika perspektiv visas för eleverna och med hjälp 

av ovan nämnda böcker så kan man belysa att var och en får vara som de vill – det finns inga 

rätt och fel. Alla elever ska kunna känna sig bekväma i att vara sig själva och läroplanen 

understryker att alla som jobbar inom skolan ska verka för det (Skolverket 2011:12-17). 
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Om pedagogen omsorgsfullt väljer litteratur för att visa på fler perspektiv kommer det hjälpa 

eleverna att i slutändan ifrågasätta de normer och strukturer som finns i samhället. På så sätt 

kan det bidra till ett öppnare samhälle, en ökad självsäkerhet och självacceptans (Lundgren & 

Sörensdotter 2004:200f). Människans tankar om femininitet och maskulinitet speglar hur de 

både ser på sig själva och på sin omgivning. 
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7. Diskussion 

Upplägget under den här rubriken kommer att utgå från de analyserade verken, den granskade 

forskningen, samt det framtagna resultatet. Det är viktigt att ifrågasätta och ställa olika teorier 

mot varandra eftersom man ska utvecklas till en kritiskt tänkande individ. 

 

Enligt vissa forskare är det inte alltid lätt att konkretisera vad flickskapet innebär idag. De menar 

att det var mycket tydligare förr. Detta kan bero på att ordet flicka har en betydelse som är i 

ständig förändring. Betydelsen förändras i takt med att samhället utvecklas – det menar i alla 

fall Söderberg och Frih (2010). De menar framförallt att det har betydelse för hur en flicka ska 

vara eller inte vara, för att inte vara en last för samhället och de som styr. De, tillsammans med 

Sörensdotter och Lundberg, menar att utanförskap och maktlöshet kan bli en följd av att bryta 

normerna (2004:24). 

 

Likt Paul Riceours tankar kring diskursanalysen och speglingsteorin menar Lundgren och 

Sörensdotter att skapandet och upprätthållandet av normer och strukturer sker både medvetet 

och omedvetet, på både struktur- och individnivå (Sörensdotter & Lundgren 2004:23). 

Grundtanken i både diskursanalysen, speglingsteorin och Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

är att vi påverkas, anpassar oss och lär oss av varandra och vår omgivning. Med bas i deras 

teorier går det att påstå att vi, både flickor och pojkar, påverkas av litteratur och de strukturer 

som finns i den och hur vi ser på varandra. Alla är vi mottagliga för yttre påverkansfaktorer, 

men barn är extra mottagliga då de inte byggt upp en kunskaps- och erfarenhetsbas ännu. Det 

leder till att de inte tänker lika kritiskt och suger åt sig all information de kan (Hattie 2012:213f). 

 

De studier som behandlats i denna avhandling pekar alla åt samma håll. Påverkan från bland 

annat litteratur går ej att undvika helt (Abercrombie 2006:22–24). Utifrån de underlag som 

granskats är de flesta överens om de olika roller flickor respektive pojkar brukar ha i 

barnlitteratur, hur de framställs och i många fall tolkas. Dock anser Nikolajeva att det finns 

olika aspekter av vilka roller de har och hur framställandet påverkas av författaren samt av hur 
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väl denne följer tidsandan (Nikolajeva 2004:129). Öström menar att det ser lite annorlunda ut i 

den moderna litteraturen då det sedan slutet på 1900-talet har börjat förekomma allt mer 

barnlitteratur som bryter mot de traditionella könsnormerna (Öström mfl. 2013:180f). 

Utvecklingen som går att se är att ju modernare böcker desto mer könsneutrala karaktärsdrag 

får flickorna.  

 

Öström hävdar att anledningen till att den moderna barnlitteraturen har ett bredare genustänk 

beror på att publiken, i många fall föräldrar, är mer genusmedvetna och väljer därför litteratur 

som speglar deras värderingar. Det handlar alltså till stor del om utbud och efterfrågan. 

Författare vill förmodligen inte skriva böcker som, med all säkerhet, inte blir sålda (Öström 

mfl. 2013:180f). Anledningen till att de vuxna är mer medvetna är att det talas mer om de 

strukturella problem som finns i samhället när det gäller genus. Att författare väljer att anpassa 

sig för att göra sina läsare nöjda tyder på ytterligare en yttre påverkansfaktor. Det har tidigare 

diskuterats hur både läsare och författare påverkas av samhällsdebatten och utvecklingen. Det 

är ytterligare ett argument som styrker hur synen påverkas i takt med samhällsutvecklingen 

(Söderberg & Frih 2010:10). 

 

Sörensdotter och Lundgren menar att det kan få förödande konsekvenser att som barn inte följa 

de föreskrivna normerna. De menar att det kan leda till impopularitet och utsatthet (2004:24). 

Som tidigare nämnts menar Österlund att så behöver fallet inte alls vara, utan det beror helt på 

kontexten (2005:71). 

 

Av det resultat som framkommit går det att se ett tydligt mönster i hur författarna följer den 

tidsanda som omger dem, vilket stödjer den tidigare forskning som har analyserats. Det går 

tydligt att se hur de litterära verken har utvecklats i takt med omvärldens utveckling. Madicken, 

som har två tidsåldrar att anpassa sig till är ett bra exempel. Madicken har fått karaktärsdrag 

som följer två olika tidsepoker, vilket gör det extra tydligt hur Astrid Lindgren har influenser 

både från sin barndom och från sitt vuxna liv. Madickens omgivning vill att hon ska vara som 
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den tidsenliga flickan – flickan som är duktig, söt, tyst och hjälplös. I stället framställs 

Madicken som en innovativ och stark person som vågar ta för sig.  

 

Gittan i Gittan och gråvargarna börjar som en typisk duktig flicka. Gittan är försiktig, rädd och 

hon tar lite plats i början av berättelsen, men som tidigare nämnts så utvecklas Gittan till en 

modig flicka som tar allt mer plats. Hon klarar sig som sagt i skogen med en grupp vargar utan 

problem. Hon tar visserligen rollen som deras mamma då de leker leken ”mamma, pappa, barn”, 

men om man bortser från det växer hon som individ när hon får genomgå denna utmaning 

(Lindenbaum 2000). Boken släpptes år 2000 och är då i eran när flickors identitet, enligt 

normerna, har börjat ifrågasättas och diskuteras (Marklund & Larsson 2014:288–291). 

 

När prinsessor vaknar om natten handlar om en flicka som med hjälp av sina egenskaper hjälper 

sina kompisar och besegrar källartrollet. Hon framställs aldrig som en svag individ och är redan 

från början av berättelsen en framåt flicka som vet hur man tar för sig. Hon har kvar några av 

egenskaperna som den typiska flickan bör besitta. Hon hjälper till exempel sina nyfunna vänner 

genom att ge dem det de behöver, som tack följer de med henne ända till källartrollet, vilket gör 

honom förvirrad och besegrad. Den oändliga snällheten är alltså en av egenskaperna som 

förföljer henne som flicka. Hon har också fått egenskaper som modig, framåt och nyfiken, vilket 

tidigare i historien har setts som manliga egenskaper (Nikolajeva 2004:129). 

 

Både Madicken och Gittan och gråvargarna är skrivna av en kvinna, medan När prinsessor 

vaknar om natten är skriven av en man. Detta ska enligt Nikolajeva påverka hur texten och 

karaktärerna framställs (Österlundh 2005:138f). Det finns få argument i den här uppsatsen som 

styrker hennes påståenden. Det mesta verkar ha med samhällsutvecklingen att göra, i alla fall 

enligt Söderberg och Frih (2010:23–27). Nikolajeva menar att beskrivningen av karaktärerna 

går att spegla i författaren, att författaren skriver utifrån sina egna livserfarenheter. Det skulle i 

sådana fall styrka varför Prinsessan direkt fick de mer manliga karaktärsdragen medan 

Madicken och Gittan behövde utveckla sina liknande egenskaper (Österlundh 2005:138f). 
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Efter slutförd uppsats skulle det vara intressant att forska vidare i hur framställandet påverkar 

eleverna på ett djupare plan samt att se hur de yttre påverkansfaktorerna påverkar elevernas 

studieresultat. Tiden har varit knapp och det finns inte så mycket forskning kring det i dagsläget.  
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