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Abstrakt  
Syftet med studien är att undersöka hur en kvinnlig huvudkaraktär i Handbok för 

superhjältar. Del 1: Handboken förhåller sig till det traditionella könsmönstret. Vi har 

valt ut sju situationer från boken. För att ta reda på hur huvudkaraktären förhåller sig till 

det traditionella könsmönstret kommer diskursanalytiska verktyg och Nikolajevas 

schema användas. Sju situationer är utvalda eftersom situationerna gör det möjligt att 

använda text- och bildanalys för att undersöka hur huvudkaraktären förhåller sig till det 

traditionella könsmönstret. Nikolajeva har skapat ett schema för att skildra pojkars och 

flickors egenskaper i skönlitteratur. Dessa egenskaper är skapade utifrån rådande 

normer, hur flickor och pojkar förväntas vara och bete sig i förhållande till verkligheten 

(Nikolajeva, 2017:191ff). 

 Resultatet visar att författarna medvetet förhåller sig till genus och på 

olika sätt visar sig vara medveten om det traditionella könsmönstret. Lisa har 

egenskaper som Nikolajevas schema visar är typiskt för pojkar och flickor i 

skönlitterära barnböcker. 

Nyckelord  
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1 Inledning 
En av skolans uppgifter är att aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor. Elever oavsett kön 

ska behandlas på samma sätt och ha samma möjligheter (Heldin 2010:7ff; Skolverket 

2011:7f). Av Läroplanen för grundskolan framgår att: 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna 

att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011:8). 

 

Läroplanen preciserar inte närmare vad det traditionella könsmönstret är, men Henkel 

(2006:16f) menar att det kan röra sig om en kulturell betingad uppfattning om hur en 

flicka eller pojke ska vara. Det traditionella könsmönstret visas i Nikolajevas 

(2017:191ff) schema över flickors och pojkars egenskaper i skönlitteratur. Egenskaperna 

hos flickor respektive pojkar i skönlitteratur är konstruerade, enligt Nikolajeva, med 

utgångspunkt i aktuella normer, uppfattningar som människor förväntas av dem. Pojkar 

framställs bland annat som starka och självständiga medan flickor beskrivs som sårbara 

och passiva.    

 Carin Wirsén är en svensk författare som år 2006 skrev en skönlitterär barnbok 

med titeln En liten skär och många små brokiga. Huvudkaraktären i boken är en flicka 

som framställs som försiktig, prydlig och bär rosa kläder. År 2010 skrev samma författare 

en ny bok med titeln En liten skär och alla tvärtemotiga brokiga där flickan istället har 

typiska egenskaper som pojkar har, bland annat kaxig och självsäker. Carin Wirsén är ett 

exempel på en svensk författare som under senare tid försökt framställa flickor med 

egenskaper som är förknippade med pojkar (Österlund, 2013:174ff).  

Skönlitterära barnböcker som används i pedagogiskt syfte ökar chansen för elever 

att bli medvetna om hur samhället de lever i ser ut. Elever skapar föreställningar genom 

att läsa skönlitterära barnböcker om hur flickor och pojkar ska klä sig, vara, tala och 

handla. Däremot är det viktigt att använda sig av skönlitterära barnböcker som avviker 

från det traditionella könsmönstret för att elever ska få upptäcka olikheter. Avviker dock 

böcker för mycket från det traditionella mönstret kan det leda till förvirring eftersom de 

inte känner igen sig från vardagen (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:126). Om barn- och 

ungdomar läser fantasyböcker kan de skapa nya förhållningssätt, kunskaper och förståelse 

för olika fenomen. De kan på så sätt påverka sin omgivning eftersom de lär sig finna 

skillnader och likheter mellan påhittade världar och deras egna liv (Alkestand, 2016:290). 
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I en studie har det visat sig att om elever får möjlighet att delta i boksamtal där 

huvudkaraktären i en bok bryter mot det traditionella könsmönstret ger det eleverna chans 

att utveckla en fantasifull förmåga och skapa egna föreställningar om hur världen 

fungerar (Earles, 2017:370ff).  

I skönlitterära barnböcker är det vanligt att pojkar får en större och mer 

betydelsefull roll än flickor. Pojkkaraktärer är ofta tuffare och flickor mer passiva 

(Svaleryd, 2010:73). Därför kommer denna studie att fokusera på hur huvudkaraktären 

Lisa i en superhjälteroll framställs i boken Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken 

från år 2018.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur en kvinnlig huvudkaraktär i en skönlitterär 

barnbok som riktar sig mot barn i åldrarna 6–9 år förhåller sig till det traditionella 

könsmönstret.  

 

Frågeställning 

• Hur framställs huvudkaraktären Lisa i ord och bild och hur kan det relateras till 

det traditionella könsmönstret?  

 

2 Med genusperspektivet som utgångspunkt  

Avsnittet nedan innehåller en presentation av genus, det traditionella könsmönstret och 

maktpositioner som kommer att ha en central del i studiens analys.  

2.1 Genus 

I studien kommer genus ha stor betydelse eftersom vi undersöker hur en huvudkaraktär i 

en skönlitterär barnbok förhåller sig till det traditionella könsmönstret över vad som är 

pojkigt respektive flickigt. Genus är ett begrepp som förklarar hur vi skapar kön. Kön 

görs redan vid födseln. Vi skapar föreställningar om hur ett visst kön ska vara och gör 

kön därefter genom att skildra olika egenskaper som finns mellan pojkar och flickor. Kön 

skapas genom härmningar och upprepningar (Butler (2007:7). Det är inte vårt biologiska 

kön som gör om vi blir flicka eller pojke. Det sker via föreställningar och normer för vad 

som är manligt och kvinnligt. Våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt 
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ändras med tiden. Genus handlar om att kön är konstruerat, alltså hur vi gör och görs till 

pojkar och flickor (Nilson, 2010:12ff; Österlund, 2013:169).  

Genus formas och ändras beroende på sammanhang som bland annat beror på 

varifrån och vilken tid man kommer från. Genus för femtio år sedan är inte samma sak 

som idag, att vara kvinna och man betyder i dag något annat än vad det gjort tidigare 

(Nilson, 2010:12ff). För att bli genusmedveten behöver normer synliggöras. Genom att 

synliggöra hur vi gör genus går det också att synliggöra att det finns en obalans mellan 

kvinnor och män, att vi inte lever i ett jämställt samhälle. När normer bryts ökar chansen 

att upptäcka olikheter och breddar synsättet för vad som är kvinnligt respektive manligt 

(Nilson, 2010:12ff).  

Genom att vara medveten om hur vi gör genus kan det få konsekvenser för vilka 

normer vi skapar, exempelvis att flickor ska ha rosa prinsessklänning och pojkar blå 

kamouflagebyxor (Nilson, 2010:12ff). Barn med rosa kläder blir ofta bemötta av andra 

med mjuka röster och barn med blå kläder bemöts med hårda och starka ord (Henkel, 

2006:15).  

Enligt Grettve (2013:28) kan kläder säga väldigt mycket om en individs 

personlighet. Genom att använda olika kläder kan andra personer uppfatta individens 

klass och genus. Även i skönlitterära barnböcker är detta relevant eftersom karaktärer 

använder kläder i olika former och färger och läsarens visuella bilder kan då förstärkas 

(2013:28). Människan har skapat visuella mönster utifrån normer. Dessa visuella mönster 

kan synliggöras i skönlitterära böcker vilket leder till att flickor ofta illustreras med långt 

hår, medan pojkar med kort hår. Vidare bär flickor och kvinnor ofta kjol eller klänning 

medan pojkar och män nästan alltid bär byxor (Nikolajeva, 2000:143).  

2.2 Traditionella könsmönster 

Redan när barnet befinner sig i moderns livmoder spekuleras det vilt om vilket kön barnet 

har. En anledning till detta kan vara att föräldrar och anhöriga vill köpa “rätt” kläder och 

tillbehör till barnet. Det finns alltså redan förväntningar på barnet innan det är fött. 

Studier tyder också på att barn behandlas på olika sätt beroende på kön (Henkel, 

2006:14f). Vi ”gör” således genus bland annat genom att spekulera vad som är rätt saker 

att köpa beroende på om det är en pojke eller flicka (Nilson, 2010:12ff). Barn utvecklar 

tidigt sin könsidentitet. Det sker i samspel med andra barn och vuxna, i olika miljöer och 

i olika perioder. Barnen lär sig i tidig ålder att anpassa sitt beteende och sina sysslor efter 

det traditionella könsmönstret. Våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt 
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avgör förhållningsätt till bland annat pojkars och flickors kläder, utseende, 

språkanvändning och intressen (Forsberg 2002:6ff; Kåreland 2005:10).  

2.3 Maktpositioner  

I genusforskning innebär begreppet könsmaktsordning att mannen utgör normen och  

kvinnan är det avvikande, vilket går att se bland annat i språket, som till exempel 

fotboll/damfotboll. Det finns en maktrelation mellan kvinnor och män som handlar om 

ojämlikhet och kvinnors underordning och männens överordning. Kvinnors underordning 

tar sig bland annat i uttryck i brist på inflytande. Detta är på ett generellt plan, det finns 

individer som avviker från detta (Roth, 2009:15ff).  

          Det är vanligt att det förekommer olika maktpositioner i barn- och 

ungdomsböcker. Det handlar ofta om att barnen i böckerna är i uppror mot vuxna eller att 

barnen är i konflikt med andra barn. Barnen har lägre makt av olika anledningar och i 

fantasyböcker är det vanligt att med hjälp av magiska krafter själva bestämma över sitt liv 

och på så sätt ökar deras maktposition (Alkestrand, 2016:173ff). I barn- och 

ungdomsböcker har pojkar ofta magiska krafter. Ett exempel där detta förekommer är i 

serien om Stålmannen. En av Stålmannens uppgifter är att rädda andra med hjälp av 

magiska krafter. Serien förmedlar den traditionella synen på manlighet. Om istället en 

flicka skulle vara stålmannen hade det varit ett normbrott (Kåreland, 2005:128f). Bamse 

och Emil i Lönneberga är andra exempel på kända barn- och ungdomsböcker som har 

pojkar/maskulina karaktärer som huvudpersoner och som har högre maktposition än 

flickorna som också medverkar i böckerna (Henkel, 2006:20). Ett exempel när flickor har 

en underordnad position i förhållande till pojkarna är Hermione i Harry Potter. Varför 

Hermione inte tas på allvar i Harry Potter är dels för hennes låga ålder, hon kommer från 

en mugglarfamilj samt för att hon är en känslig flicka. Att hon är känsligare än pojkarna 

är en uppfattning i magivärlden som gör att hon inte blir tagen på allvar av männen 

(Alkestrand, 2016:203). I studiens valda bok är huvudkaraktären avvikande eftersom det 

är en flicka som har magiska krafter. Därför kommer magiska krafter ha en central del i 

studien.  

          Nikolajeva (2017:193) menar att barnböcker med en flicka som karaktär oftast 

följer en ”maskulin struktur”, det vill säga ett händelseförlopp som har en tydlig början, 

mitt och ett slut. Strukturen är oftast konkret med ett tydligt mål. Författaren kallar även 

strukturen för ”hjältesagans mönster”. Motsatsen till detta är den ”feminina strukturen” 

där handlingen och händelseförloppet inte är lika lätt att urskilja som den ”maskulina 
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strukturen”. Ett exempel på den feminina strukturen kan vara karaktären Wendy i Peter 

Pan, hon flyr från civilisationen, föräldrarna och lever istället nära naturen i en egen värld 

(2017:193).  

3 Tidigare forskning   

I avsnittet presenteras forskning om genus i skönlitterära barnböcker. Forskningen visar 

hur pojkar och flickor framställs och uppfattas i förhållande till det traditionella 

könsmönstret. 

3.1 Genus i skönlitterära barnböcker 

Kåreland & Lindh-Munther (2005:114ff) nämner att det var vanligt vid marknadsföring 

av skönlitterära barnböcker under 1960-talet att tydligt visa vilka som var riktade till 

flickor respektive pojkar. Utseendet på och innehållet i böckerna styrde läsarna till rätt 

kategori. Detta ändrades när bland andra Gunilla Bergström lanserade Alfons Åberg-

böckerna på 70-talet. Författaren försökte rikta in sig till båda könen genom att ändra 

omslagen på böckerna. Omslagen visar en pappa som ägnar tid till hushållssysslor och är 

illustrerad med förkläde. Han framställs som en ”mjukis-pappa”. I andra böcker kunde en 

del titlar redan avslöja att innehållet skulle vara avvikande mot det traditionella 

könsmönstret. Ett exempel på en titel är Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte 

(1970) skriven av Sonja Åkesson (2005:114ff).  

I en avhandling från Umeå Universitet skriven av Birgitta Hane framkommer det 

att av 560 stycken analyserade skönlitterära barn- och ungdomsböcker fanns det 386 

manliga rollfigurer och 174 kvinnliga rollfigurer (Hene, 1984:44). Författaren poängterar 

också att manliga författare vanligtvis skriver böcker med pojkar som huvudkaraktärer 

och kvinnliga författare skriver böcker med flickor som huvudkaraktärer (1984:49). 

Svaleryd (2010:72) menar att författare ofta förhåller sig till det traditionella 

könsmönstret, pojkar får tuffare karaktärsroller och flickor passiva biroller (2010:73). På 

senare tid har författare försökt belysa föreställningar om genus och könsstereotypiska 

mönster, hur pojkar och flickors beteende avviker eller följer det traditionella 

könsmönstret (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:114ff). Det har blivit vanligare att 

författare medvetet väljer två huvudpersoner, en kvinnlig och en manlig, för att läsaren 

lättare ska kunna sätta sig in i boken och identifiera sig med karaktärerna (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005:122). Ett exempel när barn får möjlighet att upptäcka och se att det 

finns olikheter och alternativ för vem man vill vara är när författare komplicerar frågan 
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om genus, dvs. när flickor gör typiska “pojksaker” och pojkar gör typiska “flicksaker” 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005:126ff). Enligt Eiland (2006:259) är en aktiv lek en 

typiskt “pojksak” exempelvis fotboll. En “flicksak” är av lugnare slag till exempel skriva 

kärleksbrev, leka med barbiedockor eller spegla sig (2006:259). I en studie från Yale 

University skriven av Ellen Handler Spitz undersöker hon hur barn reagerar när de möter 

karaktärer som bryter mot det traditionella könsmönstret. Det var främst pojkarna i 

studien som tyckte det var annorlunda att en pojke i en skönlitterär barnbok bröt mot det 

traditionella könsmönstret än vad flickorna gjorde. De hade svårt att förstå att pojken i 

boken gjorde typiska flicksaker. Detta för att pojkar i tidig ålder lär sig ta avstånd från 

vad som är typiskt flickigt (Spitz, 1999:158ff). Detta stämmer överens med att barn tidigt 

utvecklar könsidentiteten i samspel med andra barn och vuxna, i olika perioder och 

miljöer. Barnen lär sig anpassa sitt beteende och sysslor efter det traditionella 

könsmönstret (Kåreland, 2005:10). 

3.2 Internationella studier om genus i barnböcker   

En studie från år 2017 syftar till att ta reda på hur barn i åldrarna 4 till 6 år tolkar 

skönlitteratur. Författaren har gjort flera boksamtal, observationer och intervjuer med 

föräldrar och lärare. Studien visar att om barn får möjlighet att delta i ett boksamtal där 

huvudkaraktären i en bok bryter mot det traditionella könsmönstret ger det chans att 

utveckla en fantasifull förmåga och skapa egna föreställningar om hur världen fungerar. 

Böcker är därför av stor betydelse för den pedagogiska undervisningen. Författaren 

refererar till tidigare litteratur som tyder på att pojkar gillar böcker med äventyr, science 

fiction och sport. Flickor tycker om djur- och historieböcker. Däremot visar studiens 

resultat på det motsatta, både flickor och pojkar väljer böcker som innehåller äventyr och 

däribland tjejer som hjältar (Earles, 2017:370ff).  

So Jung (2016:312ff) har genomfört en studie i en koreansk-amerikansk förskola 

år 2016 i USA. Jung undersöker hur förskolläraren använder, läser och diskuterar fem 

olika böcker med barnen utifrån ett genusperspektiv. I början av studien hade barnen 

föreställningar om vad som var flickigt respektive pojkigt. Efter att förskolläraren läst 

böcker som bröt mot det traditionella könsmönstret fick barnen större insikt att det inte 

behöver vara kvinnan som ansvarar för hushållssysslorna. De fick också större förståelse 

för att hjältar i böcker kan vara flickor och pojkar (2016:312ff). 
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4 Material och metod  
 

I följande avsnitt kommer en presentation av studiens valda bok samt vald analysmetod.  

4.1 Material 

Valet av Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken skriven av Elias Våhlund och 

Agnes Våhlund grundar sig i att vi ville analysera en modern barnbok som är populär för 

barn i 6–9 års ålder. Boken handlar om en flicka som heter Lisa som nyligen börjat på en 

ny skola där hon blir mobbad av ett pojkgäng. På biblioteket hittar Lisa en bok, en 

handbok för att bli superhjälte. Hon börjar träna med hjälp av boken och slutligen besitter 

hon superkrafter och kallar sig själv för superhjälte. Boken illustreras med färgstarka 

bilder där text och bild samspelar. Enligt en bibliotekarie är det en aktuell bok som är 

med i topplistorna på utlånade böcker. Vi har valt att använda endast en bok för att kunna 

fördjupa oss inom genusperspektivet.  

Med hjälp av diskursanalytiska verktyg har vi tagit fram sju situationer i boken, 

sedan har vi med hjälp av Nikolajevas schema analyserat hur flickan i de sju situationerna 

förhåller sig till det traditionella könsmönstret. Situationerna är utvalda eftersom det går 

att använda både text- och bildanalys för att undersöka hur huvudkaraktären förhåller sig 

till det traditionella könsmönstret. 

4.2 Presuppositioner, språkhandlingar och bildanalys 

Vi har analyserat boken med hjälp av diskursanalys. Ordet diskurs är ett sätt att uppfatta 

och tala om världen (Börjesson & Palmblad 2007:16ff). 

Diskursanalysen fokuserar bland annat på ojämlika maktförhållanden mellan 

pojkar och flickor samt sociala klasser i samhället. Diskursanalys strävar efter en 

förändring i samhället med dess ojämlika maktförhållanden i kommunikationsprocessen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69). Mot den bakgrunden kommer vår studie bland 

annat ta upp hur flickan ändrar maktposition med språkhandlingar som verktyg.  

För att samla in data till analysen har vi använt oss av närläsning vilket är när 

texten läses upprepade gånger (Lundqvist, 1987:8). Vi har också använt två verktyg: 

textanalys och bildanalys. Vid textanalys har vi fokuserat på presuppositioner och 

språkhandlingar.  

Presuppositioner innebär att människan antar föreställningar om något. I böcker 

förväntas läsaren känna till det som författaren inte direkt skriver i texten och behöver 
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därför kunna läsa mellan raderna. Aktuella normer kan påverka vad läsaren skapar för 

föreställningar (Hellspong & Ledin, 1997:127ff). Studien analyseras med hjälp av detta 

verktyg för att undersöka hur flickan bryter mot det traditionella könsmönstret.  

Språkhandlingar innebär att personer kan förändra en situation eftersom språket är 

ett medel vid handling. Exempel på språkhandlingar är uttryck, frågor, påståenden och 

uppmaningar (Hellspong & Ledin, 1997:161ff). Fördomar, föreställningar och attityder 

ingår också i språkhandlingar. Det kan skapas av det som människan ser som det 

naturliga och självklara, dvs. aktuella normer i samhället (Edlund, Erson & Milles 

2007:19f). Vi kommer att fokusera på hur huvudpersonen använder sig av 

språkhandlingar som bryter mot det traditionella könsmönstret.  

Det tredje verktyget som kommer att användas i studiens analys för att se hur 

flickan förhåller sig till det traditionella könsmönstret är bildanalys. Det är enligt 

Björkvall (2009:7ff) ett sätt att analysera hur exempelvis bilder samspelar med texten i en 

skönlitterär bok. Bilderna stärker ofta det som är skrivet i texten. Bilderna är ofta 

placerade på olika sätt, t.ex. högt upp, långt ner, nära eller långt borta för att läsaren ska 

kunna få en förståelse för vad som händer och är viktigt i bilden. Är exempelvis titeln på 

ett bokomslag placerad högt upp på framsidan är texten betydelsefull. Beroende på hur 

personerna tittar i illustrationerna kan läsarens uppmärksamhet skifta. Har personerna på 

bilderna blicken direkt mot läsaren innebär det ofta att författarna vill rikta 

uppmärksamheten till läsaren (Björkvall, 2009:31ff).  

Vinklarna som karaktärerna visas ur har också stor betydelse för kontexten. Det 

ger läsaren en förståelse för interaktionen mellan karaktärerna i boken. Är en bild målad 

med ett underifrån-perspektiv dvs. om personen på bilden är målad underifrån speglar det 

makt till personen som är avbildad. Som läsare ser man upp till personen som är målad 

underifrån (Björkvall, 2009:52ff). I en illustrerad barnbok är bilderna ett sätt att förmedla 

information där läsaren får möjlighet med hjälp av det visuella och det verbala att skapa 

mening av innehållet. När läsaren pendlar mellan det verbala och visuella gör det att 

läsaren skapar djupare och bredare förståelse (Nikolajeva, 2000:15ff). Bildanalys 

kommer att användas i studien samtidigt som presuppositioner och språkhandlingar för 

att få möjlighet till djupare analys. 

4.3 Nikolajevas schema  

I samspel med ovanstående diskursanalytiska verktyg har vi också analyserat boken med 

hjälp av Nikolajevas schema. Maria Nikolajeva är professor i litteraturforskning och har 
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gjort flera studier och bland annat undersökt persongestaltningar i skönlitterära 

barnböcker. Utifrån studierna har hon skapat ett schemat för att skildra pojkars och 

flickors egenskaper i skönlitteratur. Dessa egenskaper är skapade utifrån rådande normer, 

hur flickor och pojkar förväntas vara och bete sig i förhållande till verkligheten. Viktigt 

att poängtera är att inte alla personer i skönlitterära barnböcker följer schemat. Både 

pojkiga och flickiga gestalter bryter schemat och avviker mot det traditionella 

könsmönstret. Det är främst i skönlitterära böcker inom fantasy och science fiction där 

utrymmet är större för kvinnliga gestalter att bryta mot det traditionella könsmönstret,  

exempel på rollfigurer är Pippi Långstrump och Anne på Grönkulla (Nikolajeva, 

2017:191ff).  

Nedan är en tabell över Nikolajevas schema som visar egenskaper för pojkar 

respektive flickor i skönlitteratur. 

 

Män/pojkar  Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara  

Självständiga  Beroende  

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt  

Rationella Intuitiva  

 

Schemat visar att pojkar i skönlitterära böcker är starka, våldsamma, hårda, aggressiva, 

tävlande, skyddande, självständiga, aktiva, analyserande, rationella och att flickor bland 

annat är vackra, aggressionshämmande, emotionella, lydiga, omtänksamma, sårbara, 

beroende, passiva och intuitiva (Nikolajeva, 2017:191ff). 
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer en analys av Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken 

presenteras med hjälp av Nikolajevas schema, presuppositioner, språkhandlingar och 

bildanalys. Vi har valt ut sju situationer från boken som belyser hur flickan förhåller sig 

till det traditionella könsmönstret. 

5.1 Hur framställs huvudkaraktären Lisa i ord och bild och hur kan det 

relateras till det traditionella könsmönstret?  

Boken i studien har en ”manlig struktur” dvs. ett tydligt händelseförlopp med en röd tråd 

och ett tydligt mål (Nikolajeva, 2017:193). Huvudkaraktären Lisa är i början av boken 

utsatt och med hjälp av en handbok för superhjältar lär hon sig använda magiska krafter. 

Med hjälp av de magiska krafterna ändrar Lisa inställning till pojkarna som mobbar 

henne, hon vågar säga ifrån och försöker förändra sin position för att mobbningen ska 

upphöra.  

           Läsaren av boken kan skapa en uppfattning av innehållet genom att läsa titeln 

på  boken och titta på framsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokillustration1 (Våhlund, 2018).  Bokillustration 2 (Våhlund, 2018) 

 

Framsidan ger läsaren en föreställning om att boken förhåller sig medvetet tvetydligt till 

det traditionella könsmönstret. Bilden på framsidan visar en person som bär en röd 

byxdress, vilket ofta förknippas med flickor/kvinnor (Kilnic, 2011:1362).  
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Pojkar illustreras oftast med kort hår, vilket inte går att uppfatta på framsidan av bilden 

då personen bär luva. Därför kan det vara svårt för läsaren att bedöma om personen är 

flicka eller pojke om läsaren endast kollar på frisyren. Kåreland & Lindh-Munther 

(2005:126ff) menar att när författare komplicerar frågan om genus skapar det möjlighet 

för elever att upptäcka olikheter och skapa egna föreställningar för vem man vill vara 

(2005:126ff). Det finns fler skäl till att tro personen på framsidan är en pojke eftersom 

personen utstrålar aggressivitet och självsäkerhet (Nikolajeva, 2017:191ff). Eftersom 

personen på framsidan är en superhjälte är det ytterligare ett tecken på att personen är en 

pojke. Kåreland (2005:128f) menar att det är vanligare att pojkar intar superhjälterollen. 

Flickor avviker mot normen om de framställs som superhjälte i en skönlitterär barnbok. 

Personen på bilden förhåller sig därför tvetydligt till det traditionella könsmönstret då 

byxdressen och färgen röd förknippas med flickor, men kroppsspråket och 

superhjälterollen med pojkar.  

Genom att analysera framsidan och baksidan går det se att texten, tillika titeln på 

boken, ”Handbok för superhjältar”  är placerad högst upp. Längst ner på framsidan står 

det Del 1: Handboken. Handbok för superhjältar är bokens titel och Del 1: Handboken är 

information om att boken är första boken av tre delar. På baksidan av boken framkommer 

det att Lisa är tillbaka i ett nytt äventyr i Del 2: Röda masken. Eftersom titeln är placerad 

högst upp på framsidan betyder det att titeln på boken är mer betydelsefull för läsaren än 

vad informationen om att boken är den första delen i serien (Björkvall, 2009:31ff). 

Personen på framsidan har blicken rakt fram mot läsaren vilket ger intryck att författarna 

vill rikta uppmärksamhet direkt till läsaren (Björkvall, 2009:31ff).  

Med hjälp av sammanfattningen på baksidan av boken blir det bekräftat för 

läsaren att personen på framsidan är en flicka. 

Plötsligt såg Lisa att en av böckerna i hyllan 

nästan lyste. ”Handbok för Superhjältar” 

(Våhlund, 2018). 

 

Det går alltså med hjälp av sammanfattningen på bokens baksida förstå att 

huvudkaraktären i boken är en flicka och därför också förstå att personen på framsidan av 

boken är huvudkaraktären. Läsaren kan då skapa egna föreställningar om att innehållet i 

boken kommer bryta mot det traditionella könsmönstret eftersom personen på framsidan 

är flicka och superhjälte. Enligt Kåreland (2005: 114ff) är det vanligt av författare att 

försöka rikta in sig till både pojkar och flickor genom att visa att titeln på böcker avviker 

mot det traditionella könsmönstret. 
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Boken börjar med att huvudkaraktären bli jagad. Texten till bilden säger ingenting 

om det är en flicka som blir jagad eller vem eller vilka som jagar. Det är i samspel med 

bilden som läsaren får en uppfattning om att det är en flicka på bilden då personen bär en 

skoluniform i form av kjol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokillustration 3 (Våhlund, 2018:11).         

      

Det går att göra presuppositioner med hjälp av bilden att det är en flicka eftersom 

personen på bilden har kjol och långt hår. Det är först på andra sidan som det i texten står 

Lisa, vilket också bekräftar för läsaren att det är en flicka. Till texten finns det en bild på 

personer som jagar Lisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bokillustration 4 (Våhlund, 2018:12).    
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Läsaren får också här göra presuppositioner genom att titta på bilderna, läsa texten och 

utifrån dem skapa egna föreställningar om vilka det är som jagar flickan. På bilden har 

personerna som jagar Lisa kort hår och en skoluniform i form av byxa och skjorta. 

Kläderna tillsammans med deras ansiktsuttryck som är aggressivt gör att vi som läser 

antar att det är pojkar. Detta stämmer överens med vad Nikolajevas schema visar att 

människan har skapat föreställningar om att killar är aktiva, våldsamma och aggressiva 

(Nikolajeva, 2017:191ff). Det stämmer också överens med hur killar ofta illustreras i 

skönlitterära barnböcker, med byxor och kort hår Nikolajeva (2000:143). Om vi utgår 

från exemplet ovan förhåller sig Lisa till det traditionella könsmönstret eftersom Lisa 

framställs som flickor brukar göra, med kjol och långt hår (Nikolajeva, 2000:143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 
Bokillustration 5  (Våhlund, 2018:13).  Bokillustration 6 (Våhlund, 2018:14). 
 

På ovanstående bilder förhåller sig Lisa återigen till det traditionella könsmönstret enligt 

Nikolajevas schema eftersom hon framställs som sårbar och emotionell. På bilderna syns 

det att hon blir mobbad och att hon är underställd pojkarna. På bilderna syns det också på 

Lisas ansiktsuttryck att hon är ledsen och genom att läsa texten (se citat nedan) förstärks 

dessa visuella bilder.  

 

- Att du aldrig lär dig flyga. 

- Med de öronen borde du ha flaxat iväg för 

länge sen.  

- Du behöver inte vara ledsen, tröstade 

Robert och började dra i hennes öron.  

- Vi ska lära dig flyga (Våhlund, 2018:13). 
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Däremot visar också Lisas ansiktsuttryck aggressivitet och enligt Nikolajevas schema är 

det något som förknippas med pojkars egenskaper. Därför avviker också Lisa mot det 

traditionella könsmönstret i denna händelse.   

I boken på sidorna 11-16 går det med hjälp av texten i samspel med bilderna anta 

att flickan i boken är utsatt och nedtryckt. På bland annat första sidan i boken när Lisa 

blir jagad har hon ett aggressivt ansiktsuttryck och ser tävlingsinriktad ut. Däremot står 

det i texten (se Bokillustration 3):  

 

- Kom igen nu då! Snabbare kan du!  

- Rappa på lite, fladderöra! 

- Snart tar vi dig! (Våhlund, 2018:11) 

 

Det går alltså för läsaren att komplettera med egna tankar som gör att det blir lätt att 

förstå kontexten, att flickan är ensam, utsatt och mobbad. I jämförelse med pojkarna i 

boken har flickan i denna situation en lägre maktposition. På sidorna 12–14 framgår det 

med hjälp av bilderna att pojkarna har övertaget och har makt över Lisa eftersom de 

jagar, slår och retar henne. På sidan 13 synliggörs interaktionen och maktperspektivet 

mellan karaktärerna ytterligare eftersom pojkarna är målade med ett underifrån-

perspektiv och därför tillskrivs makt åt pojkarna. Som läsare ser man upp till personen 

som är målad underifrån eftersom vinklarna har en stor betydelse för kontexten 

(Björkvall, 2009:52ff). Detta stämmer överens med vad Alkestrand (2016:173ff) menar 

att pojkar ofta har högre maktposition än flickor i barn- och ungdomsböcker. Detta visar 

att Lisa förhåller sig till det traditionella könsmönstret eftersom pojkarna framställs med 

mer makt. Däremot är det endast en bild som visar att Lisa blir ledsen (se Bokillustration 

6). De andra bilderna speglar Lisa med självsäkerhet och aggressivitet vilket tyder på att 

Lisa bryter mot det traditionella könsmönstret (se Bokillustration 5 och 6).   

Genom att titta på bilduppslaget på sidan 29 i studiens valda bok går det att göra 

presuppositioner.  

 

 

 

 

 

 

 

Bokillustration 7  (Våhlund, 2018:29). 
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Med hjälp av bilderna i handboken stärks de föreställningar som finns om att pojkar 

tenderar att få hjältepositionen med hjälp av magiska krafter (Alkestrand, 2016:173ff). 

Bokillustration 7 visar en handmålad bild på en sida i Handboken som Lisa har hittat för 

att bli superhjälte. Det är en pojke som utövar olika färdigheter för att bli superhjälte. 

Bilderna följer det traditionella könsmönstret enligt Nikolajevas schema eftersom de 

framställer pojken som aggressiv, aktiv, stark, kan tala med djur, flyga och är våldsam 

(Nikolajeva, 2017:193).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokillustration 8 (Våhlund, 2018:51). 

 

Lisa förändrar en situation med hjälp av språket (se Bokillustration 8) i texten eftersom 

det framgår att hon säger ifrån och vill utmana pojkarna. Hon gör en uppmaning till 

pojkarna och säger:  

- Jag tänker inte springa, sa Lisa bestämt. Vill 

ni nåt, så får vi slåss om saken (Våhlund, 

2018:51). 

 

Genom att Lisa gör denna uppmaning mot pojkarna använder hon språket som medel vid 

handling för att förändra sin maktposition. Lisa hotar pojkarna med att de får slåss om de 

vill något.  Språkhandlingar används vid olika syften och situationer beroende på vem 

eller vilka som deltar (Hellspong & Ledin, 1997:161ff). Att Lisa gör denna uppmaning 

förstärks genom att titta på bilden till texten. Hon står med armarna i kors, ser självsäker 

och kaxig ut. Innan Lisa gör denna uppmaning till pojkarna har hon hittat en handbok för 

att bli superhjälte. Hon följer instruktionerna i boken och gör allt vad hon kan för att 

lyckas med övningarna och för att bli superhjälte. Situationen, citatet och bilden ovan 

visar att Lisa bryter mot det traditionella könsmönstret eftersom hon agerar så som pojkar 
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brukar göra, det vill säga aggressiv och våldsam (Nikolajeva, 2017:191ff). I situationen 

när Lisa säger ifrån tar hon hjälp av magiska krafter och förändrar sin maktposition vilket 

Alkestrand (2016:173ff) menar är vanligt i barnböcker. Lisa är inte längre rädd och har 

tagit makten i och med hon har superkrafter. 

Lisa har tagit sin superhjälteroll på allvar och har en natt följt efter ett par tjuvar 

för att ta tillbaka pengar som de tidigare har stulit. När tjuvarna upptäcker Lisa pratar de 

sedan med sin chef:  

- Har en superhjälte stulit mynten? 

- Ja, chefen. 

- Och han var maskerad? 

- Ja, chefen. 

- Och han slog ner er? 

- Ja, chefen (Våhlund, 2018:83). 

 

I citatet ovan upprepas ordet ”han”. Språket i texten gör det tydligt för läsaren att tjuvarna 

antar att Lisa är en pojke för att en superhjälte stulit mynten. Texten framhäver fördomar 

och föreställningar om att en pojke ska vara superhjälte. Dessa föreställningar har skapats 

av aktuella normer som vi ser som naturliga och självklara (Edlund, Erson & Milles 

2007:19f). Att en flicka är superhjälte i en skönlitterär barnbok är enligt Kåreland 

(2005:128f) ett normbrott eftersom det vanligtvis pojkar som har superhjältekrafter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokillustration 9 (Våhlund, 2018:45).  Bokillustration10 (Våhlund, 2018:46).  Bokillustration 11 

(Våhlund, 2018:47). 
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Vid analys av bilderna i Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken går det tydligt se 

hur Lisa är klädd som en flicka när hon är “vanliga” Lisa (se Bokillustrationer 3, 4, 5 & 

6). Hon är då klädd i kjol och uttrycker utsatthet och sårbarhet. När hon hittat Handbok 

för superhjältar och tränar för att bli superhjälte ändrar hon kläder och ansiktsuttryck till 

det typiska pojkiga. Hon har t-shirt, långbyxor och hon ser självsäker, stark och aggressiv 

ut, vilket stämmer överens med pojkars egenskaper i Nikolajevas schema (se 

Bokillustration 9,10 & 11). Genom att titta på Lisas kläder och ansiktsuttryck i början av 

boken bryter hon inte mot det traditionella könsmönstret eftersom hon ser ut och agerar 

vad som är typiskt för flickor (Nikolajeva, 2000:143). Däremot när Lisa blir superhjälte 

ändras hennes personlighet och agerar på ett typiskt pojkaktigt sätt, vilket gör att hon 

bryter mot det traditionella könsmönstret. Däremot förhåller hon sig till vad som är 

typiskt flickigt även när hon är superhjälte eftersom hon bär en röd byxdress som oftast 

förknippas med flickor (Kilnic, 2011:1362). Till bokillustrationerna går det att förstärka 

Lisas egenskaper och utseende genom att läsa texten. Ett exempel på vad som förstärker 

Lisas pojkiga egenskaper i bokillustration 9 är: 

 

Hon klättrade upp på mormors gamla 

vedskjul och räknade till tre. Sedan kastade 

hon sig ut  (Våhlund, 2018:45). 

 

Citatet visar att hon är aktiv, stark och våldsam eftersom hon vågar sig upp på ett högt 

vedskjul och kastar sig sedan ut för vedskjulet. Enligt Nikolajeva är detta egenskaper som 

pojkar har. Lisas flickiga egenskaper förstärks i texten till bildillustration 3. 

 

- Jag ska nog ta reda på vart de där 

slynglarna bor. Sen är det jag som går och 

pratar med deras föräldrar.  

- Nej, snälla gör inte det, bönade Lisa, då blir 

det bara värre (Våhlund, 2018:14).  

 

Texten samspelar med bilderna. Det blir lätt att förstå att Lisa är sårbar och utsatt och har 

därför flickiga egenskaper enligt Nikolajevas schema.   
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6 Diskussion   
Nedan kommer en diskussion av resultatet hur flickan förhåller sig till det traditionella 

könsmönstret. Resultatet kommer sedan att knytas samman med forskning om genus och 

som visar vad som är typiskt pojkigt respektive flickigt i skönlitterära barnböcker. Vi 

diskuterar också om hur boken kan användas i undervisning på lågstadiet samt förslag till 

vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken kan användas som läromedel i ett 

pedagogiskt syfte för att främja skolans uppdrag att motverka det traditionella 

könsmönstret. Eftersom Lisa inte bryter mot det traditionella könsmönstret genomgående 

i boken går det för elever att känna igen sig med Lisas olika egenskaper. Däremot kan 

lärare behöva komplettera undervisningen med annat material för att fler elever ska 

kunna identifiera sig med karaktärer i böcker. Detta kan bidra till ett öppet 

klassrumsklimat. Earles (2017:370ff) menar att det är bra om elever får delta i boksamtal 

där huvudkaraktären bryter mot det traditionella könsmönstret eftersom de då får 

möjlighet att utveckla en fantasifull förmåga och skapa egna föreställningar. För att  

diskutera normer och det traditionella könsmönstret kan lärare använda boken vid 

högläsning, boksamtal och vid klassrumsdiskussioner.  

I situationerna när Lisa bryter mot det traditionella könsmönstret har Lisa 

egenskaper som Nikolajevas schema visar är typiskt för pojkar i skönlitterära barnböcker. 

I situationerna när Lisa förhåller sig till det traditionella könsmönstret har hon egenskaper 

och kläder som Nikolajeva (2000:143), Kilnic (2011:1362) och Grettve (2013:28ff) 

menar ofta förknippas med flickor.  

Av dessa sju utvalda situationer går det att göra presuppositioner vid två tillfällen 

om att Lisa skulle vara en pojke istället för flicka. Första tillfället är med hjälp av bokens 

framsida eftersom Lisa är en superhjälte och uttrycker självsäkerhet. Andra situationen är 

när tjuvarna i boken tror att Lisa är en pojke bara för att hon är superhjälte. Detta går att 

se likheter med att författarna av boken försöker framställa flickor med typiska 

egenskaper pojkar har, självsäker och kaxig för att bryta mot det traditionella 

könsmönstret (Österlund, 2013:174ff). Situationerna kan få elever att förstå att man inte 

behöver vara eller se ut på ett speciellt sätt om man är pojke eller flicka. Detta kan vara 

användbart för elever när de skapar grundläggande värderingar. 
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I studiens valda bok finns det en obalans mellan Lisa och pojkarna. Lisa har en 

underordnad maktposition som hon sedan ändrar när hon blir en superhjälte. Nilson 

(2010:12ff) menar att genom att synliggöra hur vi gör genus går det också synliggöra 

maktperspektivet över att det finns en obalans. Eftersom vi kommer att arbeta som lärare 

och vara delaktiga i formandet av elever ser vi det som högst relevant att vara medvetna 

om de stereotypiska mönster som finns i skönlitterära barnböcker för att försöka 

motverka ojämlikheter. Ett sätt att motverka detta kan vara genom att läsa böcker med 

kritiska ögon och låta elever se möjligheter. Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken 

är ett exempel på en skönlitterär barnbok som vi kan använda i skolan. När skönlitterära 

barnböcker komplicerar frågan om genus skapar det möjligheter för barn att reflektera 

över vem man vill vara och skapa förståelse för olikheter (Kåreland & Lindh-Munther, 

2005:126ff). Lisa i boken förhåller sig till både pojkaktiga och flickaktiga egenskaper. 

Elever kan då känna tillhörighet och identifiera sig med egenskaperna (Kåreland, 

2005:122ff). Resultatet visar att boken bryter och förhåller sig till det traditionella 

könsmönstret vid flera tillfällen. Vi tror därför att fler elever väljer att läsa boken 

eftersom eleverna kan identifiera sig med Lisa eftersom hon har olika egenskaper genom 

hela boken.  

Bilduppslaget på sida 29 i studiens valda bok visar en bild på Handboken som 

Lisa använder för att bli superhjälte. Superhjälten på bilderna i Handboken är en pojke 

vilket stärker det Kåreland (2005:128f) menar att pojkar ofta har magiska krafter i 

skönlitterära barn- och ungdomsböcker (2005:128f). Skönlitteratur kan bidra till att etiska 

frågor väcks och att elevernas förmåga att sätta sig in i andras liv stärks. Det är med hjälp 

av egna erfarenheter i kombination med skönlitteratur som elever kan skapa nya 

kunskaper och förhållningssätt (Alkestrand, 2016:290ff). Som lärare kan frågor om varför 

det är pojkar som ofta är superhjältar uppmärksammas i klassrummet. Detta för att skapa 

medvetenhet hos eleverna för de ojämlikheter som finns och eleverna får då möjlighet att 

diskutera etiska frågor. 

I denna studie har vi endast analyserat en skönlitterär barnbok. För att fler elever 

ska kunna identifiera sig med karaktärer skulle vi möjligtvis analyserat två eller tre 

böcker för att få bredare utbud på vilka böcker som går att använda i undervisningen.  

De diskursanalytiska verktygen i samspel med Nikolajevas schema som används i 

vår studie gör att vi kategoriserar vad som är flickigt respektive pojkigt. Det gör också att 

vi reproducerar ett stereotypt tänkande genom att ta fram denna analys. Däremot gör det 

oss medvetna hur genusperspektivet kan synliggöras i en skönlitterär barnbok och vad vi 
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kan arbeta med för att motverka det traditionella könsmönstret. Vi kan bland annat arbeta 

med detta genom boksamtal och diskussioner där vi belyser att man får vara som man vill 

och att det inte finns något rätt eller fel.  

6.2 Slutsats 

En del händelser i boken speglar till viss del de samhälle vi lever i, om vad som är flickigt 

respektive pojkigt. Elevernas föreställningar om vad som är flickigt respektive pojkigt 

kan därför förstärkas med hjälp av boken på ett negativt och positivt sätt. Det blir negativt 

eftersom flickors och pojkars egenskaper kategoriseras och eleverna tror då att det är det 

rätta sättet att vara på. Eftersom flickan i boken bryter mot det traditionella könsmönstret 

kan boken bidra till ett öppet förhållningsätt över att flickor och pojkar inte behöver vara 

på ett speciellt sätt.  

6.3 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att analysera hur Lisa förhåller sig till det traditionella 

könsmönstret i bok två och tre i serien om Lisa. Det går också att genomföra boksamtal i 

klassrummet för att diskutera hur eleverna uppfattar bokens innehåll.  
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