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Abstract 

Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga 

huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett 

genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem.  Genom att analysera 

adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för ”kvinnliga” 

respektive ”manliga” egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren 

framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. Den teori vi har haft som 

utgångspunkt för studien är Raewyn Connells genusteori om maskuliniteter. Vårt 

resultat har visat att en av böckerna uttrycker det manliga performativa genuset och 

den andra avviker från det performativa genuset. Alltså har adjektivvalet i böckerna 

visat både ett förhållningssätt till en genusstereotyp roll och en normbrytande roll.  
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“You are not born masculine; you must become a man” – An empirical study of how 

boys are presented through adjectives in two children's books from 2019. 
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1 Inledning 

 

Everything we read constructs us, makes us who we are, by presenting our image 

of ourselves as girls and women, as boys and men. We who write children’s 

books, and we who teach through literature, need to be sure we are opening doors 

to full human potential, not closing them (Mem Fox, 1993:84). 

 

Litteratur utgör en stor del av våra liv, ofta utan att vi vet om det. Litteraturen ger oss 

möjligheter att utforska både oss själva som individer och andra, samt att kunna 

definiera och omdefiniera vilka vi är och vilka vi hade kunnat bli. Genom att läsa ges 

möjligheten att spekulera hur världen ser ut och hur den skulle kunna se ut (Langer, 

2005:17). De intryck som människan får av omvärlden genom litteratur påverkar till 

viss del den enskilda individens bild av omvärlden. Genom läsning ges möjligheten 

att ta del av olika perspektiv, den ger oss förståelse för karaktärer och situationer 

(Langer, 2005:21).  

 

Skolan ska arbeta för att motverka könsmönster som hindrar elevernas utveckling och 

val. Skolvärlden bidrar till hur elevernas uppfattningar formas om vad som är manligt 

och kvinnligt. Eleverna ska också utveckla sina egna kunskaper och intressen på ett 

likvärdigt sätt oberoende av kön (Skolverket, 2019:7).  

 

Crisp och Hiller menar att redan i tidig ålder blir elever inlärda hur pojkar respektive 

flickor ska bete sig. När elever introduceras till ny litteratur blir det särskilt viktigt 

hur läraren förhåller sig till den. Läraren är ett exempel på en litterär konsument som 

kan påverka elevers syn på kvinnligt och manligt. Crisp och Hiller menar att särskilt 

lärare bär ett stort ansvar för vad eleverna får för intryck av kvinnligt respektive 

manligt och då särskilt genom litteratur och andra medier. Crisp och Hiller menar att 

isärhållningen mellan manligt och kvinnligt hade varit mindre om genustillhörighet 

hade framställts neutralt (Crisp & Hiller, 2011:197).   
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Den här studien kommer att undersöka hur författare förmedlar synen på de manliga 

huvudkaraktärerna. Genom att analysera adjektiv som används i två barnböcker 

kommer adjektiven styrka eventuellt samband med hur författarna framställer 

huvudkaraktären genusstereotypiskt. De två barnböckerna som kommer att 

analyseras är Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld och Kung Pow - Game over av 

Ola Lindholm och Johan Lindqvist. Båda är barn- och ungdomsböcker för åldern 9–

12 år. 

2 Syfte och forskningsfrågor 
Nedan följer studiens syftesformulering (2.1) och de två forskningsfrågor som den 

avser att besvara (2.2).  

2.1 Syftesformulering 
Syftet med arbetet är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga 

huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett 

genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem.  

2.2 Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som studien avser besvara är: 

• Vilka adjektiv använder sig författaren av för att framställa manliga 

huvudkaraktärer?  

• Hur förhåller sig adjektivvalet till Nikolajevas schema för 

”kvinnliga” respektive ”manliga” egenskaper? 

3 Bakgrund 
Den här delen av vår studie beskriver hur synen på genus växt fram i barnböcker av 

andra författare och hur det skapat en bestående förändring i synen på manliga och 

kvinnliga huvudkaraktärer.  

 
Den svenska moderna barnboken hade sin debut vid andra världskrigets slut, året 

var 1945. Särskilt Astrid Lindgren uppmärksammades med sin första bok om Pippi 

Långstrump. Tillsammans med Astrid Lindgren hade Sven Hemmel med boken 

Upptäcktsresanden Karlsson och Martha Sandwall-Bergström med boken Kulla 
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Gulla sina debuter samma år och alla tre vann priser för sina barnböcker (Kåreland, 

1999:24). Lindgrens bok om Pippi Långstrump var en av de böcker som utgjorde 

starten för en ny barnsyn i det svenska samhället. Pippi Långstrump blev en flicka 

som visade det fria barnet (Kåreland, 1999:26).  
 

På 1980-talet skrev Birgitta Hene en doktorsavhandling om språk i flick- och 

pojkböcker. I syftesformuleringen skriver hon att barn i åldern 9–13 år äger störst 

intresse för läsning, även kallat bokslukaråldern. Att åldern är mellan 9 och 13 år kan 

förklaras med att barnen då tar ett steg ur barnvärlden mot vuxenvärlden för att skapa 

sin egen identitet. Genom att finna sin egen identitet menar Hene att man även 

identifierar sin genustillhörighet (Hene, 1984:2). Birgitta Hene kom fram till 

slutsatsen att traditionella könsmönster främst förekommer i de sammanhang som 

karaktärerna är i samspel med andra och deras roll i samhället. Det är i dessa 

sammanhang som förväntningarna och normsystem för respektive kön visas särskilt 

tydligt. Som ett resultat av hennes studie skriver hon att manliga karaktärer i böcker 

var dominerande och att män/pojkar värderades högre utifrån hur uppdelningen av 

roller såg ut. De manliga roller som blev utdelade hade alla snarlika egenskaper och 

beteenden, vilket inte visade på många olika förebilder. Läsare av de så kallade 

”pojkböckerna” var oftast pojkar själva vilket resulterade i att de fick den mest 

traditionsenliga synen på genus (Hene, 1984:248).  

 

Det har vid tidigare undersökningar om äldre barn kommit fram att huvudkaraktärens 

kön har betydelse för barns intresse i deras bokval. Yngre barn vill gärna läsa böcker 

där huvudkaraktären är av samma kön som de själva. Det har däremot blivit vanligare 

att böcker har både en kvinnlig och en manlig huvudkaraktär som gör det möjligt för 

båda könen att känna igen sig själva. I de böcker som har både en kvinnlig och en 

manlig karaktär brukar de ofta vara syskonpar och den manliga karaktären är den 

dominerande i boken (Kåreland, 2005:122f). Om barnet i tidig ålder har en viss syn 

på respektive kön kan samma synsätt påverka deras syn på genus i framtiden (Ryan, 

Patrow & Bednar, 2013:86f). Ryan, Patrow och Bednar menar att det är viktigt att 

barn kommer i kontakt med litteratur i tidig ålder och att pedagogen genom läsning 

kan öppna upp för diskussioner om genus och främja kritiskt medvetande hos barnen 

(2013:86f).  
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Baker-Sperry menar att barn i skolan, precis som i samhället, kan formas till att skilja 

på manligt och kvinnligt. Sagor och barnböcker har en stor inverkan på vad barn har 

för tankar om vad som är manligt och kvinnligt och det är genom läsning som 

diskussioner om genus öppnas upp (Paterson, 2014:475). 

 

Maria Nikolajevas forskning betraktar barnlitteratur som en makt- och 

förtrycksmekanism som ofta utgår ifrån att vuxna är normen och barn är det som 

skiljer sig från normen. Hon menar även att mannen är normen i barnlitteratur 

(Nikolajeva, 2017:27). Kvinnliga och manliga karaktärer gestaltas ofta som 

tillhörande ett ”performativt genus”, alltså att de tydligt iscensätter en 

genustillhörighet (Nikolajeva, 2017:193). Nikolajeva beskriver att valet av kön på 

huvudkaraktärerna varierar och att författare har valt att agera och byta kön på 

huvudkaraktären i nästkommande bok som ett svar på jämställdhet (Nikolajeva, 

2017:191–192). 

 

Som en avgränsning av vår undersökning har vi valt att fokusera på hur 

böckernas manliga huvudkaraktärer som vi använt i vår studie framställs. 

Detta gör vi utifrån ett schema (se i avsnitt 4.1) som Nikolajevas konstruerat 

för att visa ”manliga” respektive ”kvinnliga” egenskaper.   

4 Metod 
I metoddelen kommer vi skriva hur studien har utförts (4.1). Sedan följer ett avsnitt 

där vi förklarar vilket material vi använt oss av (4.2). Avsnitt 4.3 är en presentation 

av den primära litteraturen som ligger till grund för studien. Genomförandet har vi 

sammanfattat sist (4.4).  

4.1 Metod 
Vi kommer utföra en analys av hur författare brukar adjektiv för att framställa 

egenskaper hos manliga huvudkaraktärer. För att urskilja om författarna, vars böcker 

vi kommer analysera, har framställt sina karaktärer ur ett genusperspektiv kommer 

studien utgå från Nikolajevas schema för kvinnliga respektive manliga egenskaper. 

Nikolajeva har undersökt och konstruerat ett eget schema på egenskaper som hon 
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listar i två spalter (se nedan). Den ena spalten är manliga egenskaper och den andra 

är kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 2017:13). Att tillämpa Nikolajevas schema som 

metod till studien kommer vara ett konkret sätt att se egenskaper hos manliga 

huvudkaraktärer.  

 

Schemat består av egenskaper som är motsatser till varandra. Nikolajeva skriver 

däremot att litterära karaktärer inte alltid förhåller sig till schemat. De manliga 

egenskaperna beskriver hon som normen, eftersom mannen är samhällets norm, och 

det finns betydligt fler starka manliga karaktärer än kvinnliga (Nikolajeva, 2017:193).  

 

Män/pojkar    Kvinnor/flickor 

starka    vackra 

våldsamma   aggressionshämmade 

känslokalla, hårda  emotionella, milda 

aggressiva   lydiga 

tävlande   självuppoffrande 

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande   sårbara 

självständiga   beroende   

aktiva   passiva   

analyserande   syntetiserande 

tänker kvantitativt  tänker kvalitativt 

rationella   intuitiva 

 

4.1.1 Genomförande 

För att kunna göra en analys av böckerna har vi båda läst igenom dem för att få en 

uppfattning om deras innehåll. Under tiden vi läst har vi excerperat samtliga adjektiv 

som beskriver de manliga huvudkaraktärerna. Därefter har vi kategoriserat materialet 

utifrån vilka beteenden och egenskaper som beskrivs hos den manliga 

huvudkaraktären. Fullständiga tabeller över de excerperade adjektiven finns i bilaga 

A. Med hjälp av tabellerna har vi sedan använt oss av Nikolajevas schema för 
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”kvinnliga” respektive ”manliga” egenskaper för att se om de böckerna vi använt oss 

av ansluter sig eller avviker från performativt genus.  

4.2 Material 
Den barnlitteratur som vi avser undersöka är vår primära litteratur och den litteratur 

som vi avser styrka undersökningen med är vår sekundära. I den sekundära 

litteraturen ingår vetenskapliga artiklar och litteratur med inriktning på 

genusperspektiv. 

 

Avgränsningar som vi tagit hänsyn till är böcker som är riktade till målgruppen 9–12 

år. Vårt intresse ligger i hur manliga huvudkaraktärer framställs genom text. 

Anledningen till att vi endast analyserat adjektiven i böckerna är för att kunna urskilja 

hur författarna använder språket ur ett genusperspektiv. Vi har valt att bortse från 

illustrationer då vårt syfte är att undersöka hur adjektiv i böcker kan framställa 

manliga karaktärer. Hade vi däremot gjort en innehållsanalys så hade illustrationerna 

eventuellt varit mer relevanta. För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi valt 

böcker med manliga huvudkaraktärer. Eftersom genus är en stor del av samhället idag 

valde vi böcker som publicerades 2019. Att undersöka nyutgivna böcker har gjort 

studien aktuell för dagens samhälle.   

 

Vi har gjort två urval av primärlitteraturen som vi använt i vår studie. Det första 

urvalet baserades på årets nominerade barn- och ungdomsböcker för Augustpriset i 

åldern 9–12 år. Boken som var mest passande till vår studie var Mitt storslagna liv av 

Jenny Jägerfeld eftersom det var den enda av de nominerade barn- och 

ungdomsböckerna för Augustpriset som hade en manlig huvudkaraktär. Det andra 

urvalet baserades på vilka bänkböcker som var vanligast i en årskurs 3 på en skola i 

Växjö kommun. Barnboksserien Kung Pow av Ola Lindholm och Johan Lindqvist var 

en av de böcker som förekom i klassrummet. Boken Kung Pow: Game over har vi 

valt eftersom den dessutom var skyltad på Växjö stadsbibliotek. Boken är den senast 

utgivna ur sin barnboksserie, vilket skulle kunna vara en förklaring till att den var 

skyltad.  
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Jenny Jägerfeld skriver på ett medvetet sätt om genus medan Lindholm och Lindqvist 

skriver med action och våld i centrum. Jägerfeld är utbildad psykolog, filosof och 

sexolog, vilket kan vara relevant för hennes sätt att berätta. Jägerfeld skriver på ett 

mer konkret sätt hur huvudkaraktären uppfattar sig själv och hur han blir uppfattad av 

sin omgivning. Ola Lindholm och Johan Lindqvist skriver på baksidan av Kung Pow: 

Game over att de skriver bokserien Kung Pow utifrån vad de själva var intresserade 

av att läsa som yngre. Ola Lindholm och Johan Lindqvist beskriver huvudkaraktären 

från andras perspektiv och förväntningar men utesluter huvudkaraktärens egen 

självuppfattning. I kommunikation med en bibliotekarie har vi fått veta att serien 

Kung Pow uppmanat stort läsintresse hos elever som tidigare inte ägt läslust.  

 

4.3 Presentation av primärlitteraturen  

4.3.1 Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld 
Antal sidor: 328 

Boken handlar om Sigge, 12 år, som precis flyttat från Stockholm till Skärblacka med 

sin mamma och två yngre syskon. I Skärblacka kommer familjen att bo hos Sigges 

mormor på hennes pensionat. Sigge har tidigare varit utanför och utsatt för mobbning 

på skolan i Stockholm. Han ser mycket fram emot att byta skola och bli en “ny 

människa” Sigge planerar nämligen att bli populär på den nya skolan. Boken handlar 

om hans tankar om utanförskap, hur man blir populär och hur man får vänner. 

4.3.2 Kung Pow: Game over av Ola Lindholm och Johan Lindqvist  
Antal sidor: 164 

Boken handlar om Sam, 12 år. När Sam var bebis lämnades han på trappan till 

internationella polisen i Ipols högkvarter. Sam är uppväxt på hemliga Avdelning 33 

tillsammans med Mästare Ju, datageniet Aisha och chefen Madame P och tillsammans 

verkar de mot brottslighet. Författarna beskriver Sam som en vanlig pojke “bortsett 

från håret och de stenhårda knogarna” (Lindholm & Lindqvist, 2019:10). Sam har 

under sin uppväxt tränats av den 137-årige Mästare Ju till att bli en av världens 

starkaste och skickligaste agenter.  

 

I boken har Kim Park, ett datageni, skapat den främsta artificiella intelligensen som 

någonsin skådats: Wasabee. Wasabees uppgift är att besegra alla motståndare han 
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möter. Wasabee besegrar inte bara dem han möter i dataspelen utan mördar dem 

också. Det blir snart ett uppdrag för agenterna på Avdelning 33 att ta itu med. Bokens 

baksida beskriver innehållet som äventyrligt med action och fartfyllda scener.  

 

5 Teori och centrala begrepp 
Nedan presenteras hur studien förankras i teoretiska utgångspunkter och centrala 

begrepp som varit betydelsefulla för syftet och forskningsfrågorna. 

 

Raewyn Connell menar att samhället behöver få en annan syn på maskulinitet och 

inte endast utgå ifrån det konstruerade idealet i samhället (2017:113). När diskussion 

av en genustillhörighet pågår, kan man börja urskilja olika maskuliniteter. Det blir det 

första steget i att kunna förstå att det finns mer än en sorts maskulinitet (Connell, 

2017:114). På samma sätt kan samspelet mellan genus och exempelvis vilken hudfärg 

eller vilken sexualitet man har skapa ännu fler samband till olika sorters 

maskuliniteter (2017:118).  

 

Nikolajeva skriver utifrån en feministisk ståndpunkt att genus inte är någonting 

medfött utan att det konstrueras i sociala sammanhang (Nikolajeva, 2017:193). 

Connell menar att reproduktionen av genusstrukturer är formad av samhället och har 

ett närmare samband med det sociala än med det biologiska (Connell, 2017:110). Det 

här är någonting som även Yvonne Hirdman och Bronwyn Davies har gemensamt i 

sina genusteorier.  

 

Yvonne Hirdman skriver i sin genusteori (Hirdman, 1988:57):  

Rent generellt kunde man säga, att ju kraftigare som isärhållandet mellan könen 

verkar/fungerar, ju självklarare, ju mer legitim, ju mindre ifrågasatt blir den 

manliga normens primat. 

 

Hirdman skriver att människan inte föds till en viss genustillhörighet utan att den 

formas av omgivningen. När isärhållandet mellan de två olika könen blir för påtagligt 

blir normen för vad som anses kvinnligt respektive manligt svårare att bryta. 
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Isärhållandet mellan könen – dikotomin – fördelar sig över tre kategorier: sysslor, 

platser och egenskaper (Hirdman, 1988:52). När barn lär sig samhällets sociala 

normer så lär de sig även att urskilja vad som är manligt och kvinnligt och om normen 

bryts anses det vara avvikande (Davies, 2003:27). Vår studie kommer främst att 

undersöka egenskaper, eftersom det besvarar vår forskningsfråga ”Hur förhåller sig 

adjektivvalet till Nikolajevas schema för ”kvinnliga” respektive ”manliga” 

egenskaper?”.   

 

Maria Nikolajeva menar att kontrasterna eller skalan mellan manligt och kvinnligt 

inte är påtaglig och konkret utan den är tolkningsbar. Andelen manliga 

huvudkaraktärer i barnlitteratur kan förklaras med att normen i samhället är 

”maskulint” och ”manligt”. Att ansluta sig till normen eller det som är stereotypt 

kvinnligt respektive manligt är det som Nikolajeva kallar för ”performativt genus” 

(Nikolajeva, 2017:193). Många av barnböckernas karaktärer visar på ett performativt 

genus. Med det performativa genuset menar man att flickor och pojkar i barnböckerna 

beter sig på ett föreskrivet sätt som avslöjar deras genustillhörighet. Exempelvis om 

en kvinna beter sig som en man anses det att hon följer en maskulin mall (Nikolajeva, 

2017:191–192).  

 

Maskulinitet är inte bara ur ett feministiskt perspektiv normen utan även i 

maskulinitet finns det normerande maskuliniteter och undergrupper. Connell kallar 

den ledande maskuliniteten för hegemonisk maskulinitet (Connell, 2017:115). 

Hegemoni innebär att inta en ledande ställning, en sorts dominans (SO, 2009). När 

normen förändras blir det även en förändrad maskulin maktfördelning. En ny 

hegemoni kan konstrueras av nybildade grupper av människor. Alla grupper av 

människor kan utmanas av varandra, exempelvis kan grupper av män utmanas av 

kvinnor. Det här ger förutsättning för att hegemoni kan förändras över tid. Hegemoni 

handlar om makt och klass och blir således någonting som gör att en ideal grupp höjer 

sig själva och tar en ledande position i samhället. Exempelvis är mannens dominans 

i förhållande till kvinnans underordning en hegemoni. På samma sätt finns det 

hegemonisk maskulinitet som skiljer på olika typer av män (Connell, 2017:115). I 

boken Kung Pow: Game over kan man tydligt se att Mästare Ju är en hegemonisk 
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maskulinitet. Han har en ledande ställning och Sam förväntas leva upp till samma 

sorts maskulinitet.  

 

“Man föds inte maskulin, man måste bli man”. Citatet menar Connell beskriver en 

utveckling av genusidentitet (Connell, 2015:19). Begreppet genusidentitet beskriver 

vad en genuskategori innebär och hur vi anpassar oss till följd av könstillhörighet 

(Connell, 2015:19).  

 

Connell beskriver att identitet omfattar tankar om genustillhörighet alltså vilka vi är 

som kvinna eller man. Tankarna om detta är inget som presenteras som ett paket vid 

födseln utan något som byggs på och utvecklas mer detaljerat under vår uppväxt 

(2015:19). Med kunskap om detta kan vi inte se på manlighet respektive kvinnlighet 

som något givet av naturen. Det är enligt Connell heller inte enbart ett fenomen som 

är påtvingat utifrån sociala normer eller myndighetstvång. Hon menar att människor 

konstruerar sig själva som antingen feminina eller maskulina. Människor accepterar 

den plats som de blivit tilldelade. Genom sitt sätt att uppträda i det dagliga livet, intar 

dem självmant en plats i genusordningen (2015:20). Trots detta förekommer 

tvetydigheter i genusindelningen. Det finns maskulina kvinnor och feminina män. Det 

finns män som sköter hushållet och är så kallade “hemmapappor” och kvinnor som är 

familjens försörjare. Det finns män som arbetar som sjuksköterskor och kvinnor som 

är soldater. Som exemplen ovan visar finns det ibland tillfälliga, blandade eller skarpt 

motstridiga mönster i utvecklandet av genusidentitet (2015:29).  

 

Män tjänar generellt på ojämlikheten i genusordningen i jämförelse med kvinnor, men 

män sinsemellan tjänar olika mycket på den och den kan till och med resultera i att 

de får betala ett högt pris. Män och pojkar som avviker från de traditionella 

definitionerna av maskulinitet på grund av att de är feminina eller helt enkelt “mesiga” 

utsätts ofta för psykisk misshandel, diskriminering och ibland även för fysiskt våld 

(Connell, 2015:21). 

 

I sin genusteori skriver Yvonne Hirdman (Hirdman, 1988:57): 
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Gränsöverskridande verkar föda direkt våld och motstånd och/eller social 

ostracism. Tecknat så verkar genussystemet vara seglivat. Det är det också. 

 

Social ostracism är enligt SAOB “Farlig för friheten, utpekad person kunde 

landsförvisas på viss tid”. Begreppet beskrivs utifrån vad som hände personer som 

inte var inflytelserika i omröstningar i det forntida Grekland (SAOB, 1951). I 

Hirdmans sammanhang innebär det social utfrysning av genusöverskridande beteende 

(Hirdman, 1988:57).  

6 Resultat 
Följande kapitel är resultatet av de två barnböcker som har analyserats. Det är indelat 

i en resultatdel där vi presenterar två tabeller med adjektiv från respektive bok (6.1). 

Efter varje tabell följer en sammanfattning. Sedan följer en kvalitativ resultatdel (6.2) 

som besvarar forskningsfrågan “Hur förhåller sig adjektivvalet till Nikolajevas 

schema?”.  

6.1 Vilka adjektiv använder sig författaren av för att framställa 
manliga huvudkaraktärer? 

 

Nedan följer en tabell för respektive bok över de adjektiv som hittats i de två barn- 

och ungdomsböckerna som studien avser att analysera. Vi har valt att kategorisera 

adjektiven utifrån vilka egenskaper eller beteenden som beskrivs hos huvudpersonen. 

Tabellen är uppdelad i två spalter där den vänstra sidan talar om vad som beskrivs 

och den högra sidan vilket adjektiv som används. 

 

Tabell 1. Adjektiven i Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld 

Vad beskrivs? Adjektiv 

Egenskaper: Mörkgröna ögon 

 Skelande ögon 

 Vackra ögon 

 Fin (Han är…) 

 Snyggare (Han är…) 

 Obeskrivligt ful och korkad  
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 Fula ögon 

 Svagt öga 

 Guldbruna ögon 

 Fula glasögon 

 Långt hår 

 Ostyriga, bruna hår 

 Vindögd (Han är…)  

 Långsam kropp  

Beteenden: Mesig (Han är…)  

 Dum (Han är…) 

 Speciell (Han är…)  

 Konstig (Han är…) 

 Ovanlig (Han är…) 

 Fel (Han är…) 

 Trög (Han är…) 

 Värdelöst liv 

 Ljus röst  

 Dåligt samvete 

 Knäpp (Han är…) 

 Barnslig (Han är…) 

 Smart (Han är…) 

 Unik (Han är…) 

 

Huvudkaraktären Sigge beskrivs med en rad olika adjektiv. Många av adjektiven 

beskriver hans ögon. Exempelvis så är Sigges skelande öga ett frekvent använt 

adjektiv i boken eftersom det är en central del av hans osäkerhet och låga 

självförtroende. Personlighetsmässigt beskriver Sigge sig själv som dum, barnslig, 

konstig och fel, med mera. Han beskriver att hans ljusa röst är en av anledningarna 

till att hans gamla klasskompisar har utsatt honom för mobbning. Adjektiv som 

speciell, unik, fin och vackra ögon är adjektiv som hans mamma beskriver honom 

med. Det blir tydligt i boken att Sigge har en dålig självkänsla genom kontrasten 
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mellan adjektiven som används när han beskrivs av andra och när han beskriver sig 

själv.  

 

Nedan följer en tabell som övergår till att redovisa adjektiven i boken Kung Pow: 

Game over av Ola Lindholm och Johan Lindqvist.  

 

Tabell 2. Kung Pow: Game over av Ola Lindholm och Johan Lindqvist 

Vad beskrivs? Adjektiv 

Utseende: Stenhårda knogar 

 Grova fingrar 

 Långt hår 

 Vanlig pojke 

 Böjd armbåge 

 Mörka solglasögon 

Personlighet: enastående 

 Bister min 

 Skeptisk min 

 Sur blick 

 sorglig syn 

 Frågande min 

 Äcklad min 

 Hög spark 

 

Boken Kung Pow: Game over beskrivs som en actionfylld och äventyrlig bok av 

bokens författare. Adjektiven i Kung Pow: Game over är inte lika frekventa som i 

boken Mitt storslagna liv. Bokens fokus är att beskriva händelser mer än att beskriva 

huvudpersonen Sam. Detta går att urskilja genom en del av adjektiven som använts, 

exempelvis hög spark. Huvudkaraktären Sam beskrivs med stenhårda knogar, grova 

fingrar och långt hår. De ansiktsuttryck som beskrivs med adjektiv är bister, äcklad, 

frågande och skeptisk min och sorglig syn. Sams min beskrivs mycket och minerna 

speglar hans beteenden mer än hans egenskaper. Därför har vi placerat alla adjektiv 

som beskriver miner under beteenden.  
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6.2 Hur förhåller sig adjektivvalet till Nikolajevas schema för 
”kvinnliga” respektive ”manliga” egenskaper? 

 

Med utgångspunkt i Nikolajevas schema för ”kvinnliga” respektive ”manliga” 

egenskaper har vi kategoriserat de excerperade adjektiven i kategorierna män/pojkar 

och kvinnor/flickor. De adjektiv som vi inte kunde placera under hennes schema har 

vi placerat under en övrig kategori som vi har valt att kalla neutrala. I den neutrala 

kategorin finner vi inte ”kvinnliga” respektive ”manliga” egenskaper, vilket innebär 

att adjektiven inte tyder på någon specifik genustillhörighet (se bilaga B). 

 

Mitt storslagna liv innehöll arton adjektiv som vi kunde placera under kategorin 

kvinnor/flickor, inga adjektiv placerades under män/pojkar och tio adjektiv var 

neutrala (se bilaga B). Adjektiven som hamnade under den neutrala kategorin 

beskriver Sigges hår och ögon med färg, form och utseende. De kunde inte tillämpas 

på Nikolajevas schema och vi fann dem könsneutrala. Sigge visar ett beteende som 

anses följa en feminin mall vilket betyder att han avviker från det performativa 

genuset. Han uttrycker sina genusöverskridande intressen och beteenden som ett 

problem och blir till följd av det utsatt för mobbning. Detta tyder på social ostracism. 

I boken får man följa hans tankar om att acceptera sig själv och hitta ett sätt att uppnå 

hegemoni. Han är alltså medveten om vilka förväntningar samhället har och vill bli 

accepterad. Sigge jämför sina egenskaper och handlingsutrymmen med det som 

kännetecknar stereotypisk maskulinitet.  

 

Vid upprepade tillfällen nämner Sigge i boken “Det fick man tydligen inte göra om 

man var kille”. Han beskriver att man även kunde bli utsatt för mobbning för fler 

saker, till exempel att han kastar boll på ett visst sätt, talar med för ljus röst eller gillar 

något som inte anses vara normalt att gilla. Avviker man från “det normala” kunde 

det resultera i blickar: “För så fick man inte göra, tycka, prata även om jag aldrig 

fattade varför” (Jägerfeld, 2019:151).  Vi har kategoriserat ljus röst som neutralt 

medan det i boken framställs som en avvikande egenskap för män/pojkar som för 

Sigges del resulterar i social ostracism.  
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Sigge beskriver tydligt hur han upplever samhällets normer och tvånget att passa in. 

Han beskriver hur han på 59 dagar ska ändra sig och bli en ”ny människa” för att han 

ska uppnå popularitet, kompisar och inte uppfattas som normbrytande. För att uppnå 

status skapar Sigge en lista med populära egenskaper. Listan har en tydlig koppling 

till kategorin män/pojkar i Nikolajevas schema. I listan finns följande egenskaper och 

färdigheter: Klä sig snyggt, helst märkeskläder, ha en cool frisyr, inte ha glasögon, se 

vältränad ut, se till att ha bra andedräkt, vara social. Vid ett tillfälle i boken ska Sigge 

gå och bada med sin nyvunna vän Juno och inser att hans kropp inte når upp till kravet 

vältränad. För att nå upp till det kroppsidealet väljer Sigge att sminka fram magrutor 

på sin kropp innan han åker till badplatsen. I förhållande till Nikolajevas schema 

finner vi att vältränad hamnar under hennes kategori män/pojkar. För att bli 

accepterad tar Sigge på eget initiativ, precis som Connell (2015:20) beskriver, en 

accepterad plats i genusordningen. Alltså strävar han efter att inta en plats som 

kommer göra att omgivningen accepterar honom. Hans nya vän Juno hjälper honom 

att acceptera hans genusöverskridande egenskaper och beteenden. Boken avslutas 

med att även de nya klasskamraterna accepterar honom för de egenskaper som utsatte 

honom för mobbning på hans gamla skola.  

 

Kung Pow: Game over hade sju adjektiv under kategorin män/pojkar, tre adjektiv 

under kvinnor/flickor och sex adjektiv som placerades i den övriga kategorin neutrala 

(se bilaga B). Boken Kung Pow: Game over uttrycker stereotypisk maskulinitet i 

större utsträckning än Mitt storslagna liv. Utifrån kategoriseringen kunde vi se att 

boken har fler adjektiv som faller under Nikolajevas kategori män/pojkar än under 

kategorin kvinnor/flickor. Huvudkaraktären Sam beskrivs med grova fingrar och 

stenhårda knogar, två adjektiv som vi jämförde med Nikolajevas adjektiv “starka”.  

 

Våld är en central del i boken. Aggressiva, känslokalla, hårda och våldsamma är 

adjektiv som Nikolajevas schema placerar under kategorin män/pojkar. Många av de 

här adjektiven stämmer överens med innehållet i Kung Pow: Game over.  

 

Sam beskrivs som en stark pojke som har den manliga förebilden Mästare Ju som 

visar en känslokall och hård utsida. För att efterlikna Mästare Ju måste Sam leva upp 
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till en del förväntningar som mästaren ställer på honom. Sam förväntas vara tuff, stark 

och våldsam för att leva upp till Mästare Jus bekräftelse. Stark, våldsam och tuff är 

alla tre egenskaper som Nikolajeva placerar under kategorin män/pojkar.  

 

Det fanns stora skillnader mellan böckerna. Boken Kung Pow: Game over ansluter 

sig i större grad till stereotypisk maskulinitet eftersom Sam har många av de 

egenskaper som tillhör kategorin män/pojkar i Nikolajevas schema. I Mitt storslagna 

liv försöker Sigge att reproducera de egenskaper som utmärker en stereotypisk 

maskulinitet. Sigge försöker ansluta sig till traditionella genusroller med hjälp av 

typiska manliga egenskaper. Trots att han i slutet av boken inte uppfyller dem lyckas 

han komma till ro med den han är. Jenny Jägerfeld skriver i Mitt storslagna liv på ett 

medvetet sätt om förväntningarna på genusroller. Det här märker man i 

huvudkaraktärens osäkerhet över vad som är accepterat av omgivningen.   

7 Diskussion 
Nedan följer ett diskussionsavsnitt. I 7.1 diskuteras resultatet, 7.2 skriver vi om vidare 

forskning och 7.3 är en metoddiskussion.  

7.1 Resultatdiskussion 
Connell skriver “Man föds inte maskulin, man måste bli man” (Connell, 2015:19). I 

böckerna Mitt storslagna liv och Kung Pow: Game over finns en tydlig koppling till 

Connells citat ur två skilda perspektiv. I Mitt storslagna liv ser vi att Sigge tvingar sig 

själv att passa in. Det finns förväntningar på honom att bli man och han försöker 

anpassa sig efter dem i enlighet med Connells citat, men finner till slut att det finns 

andra pojkar med samma egenskaper som han själv. Han kan alltså få en accepterad 

plats i samhället. I Kung Pow: Game over gestaltas Mästare Ju som en känslokall och 

våldsam man som Sam förväntas att efterlikna. Till skillnad från Sigge som är 

medveten om vad samhället har för förväntningar, så lever Sam efter vad Mästare Ju 

har för förväntningar på honom. Det skulle kunna spekuleras i vad barn som läser 

detta får för uppfattning om våld och konflikthantering och vilken syn de kommer ha 

på genustillhörigheter.  
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I boken Mitt storslagna liv är Sigge en huvudkaraktär som enligt Connell hade varit 

en underordnad maskulinitet och Kung Pow: Game over förhåller sig till den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell, 2017:115). I och med att huvudkaraktären 

Sams manliga förebild Mästare Ju har en sorts accepterad dominans i sin ledande roll 

så kan man göra en liknelse med den hegemoniska maskuliniteten där den normativa 

mannen har en ledande ställning.  

 

Böckerna vi analyserat skiljer sig markant från varandra. Framställningen av 

huvudkaraktären i Mitt storslagna liv bryter mot den stereotypiska bilden av pojkar 

och män. Kung Pow: Game over uttrycker det ”performativa genuset” genom att 

beskriva Sam med manliga egenskaper som hamnar under kategorin män/pojkar i 

Nikolajevas schema. Det som kan diskuteras är hur barns syn på genus påverkas av 

framställningen av huvudkaraktären.  

 

Sigge gör en lista med populära manliga egenskaper. Om Sigge hade beskrivits med 

de populära manliga egenskaperna hade vårt resultat blivit annorlunda. I analogi med 

Connells genusteori försöker Sigge att forma sin genustillhörighet utifrån 

omgivningens förväntningar (Connell, 2015:20). Det visar sig särskilt tydligt när 

Sigge söker sig till en lista på hur han ska bli cool, populär och accepterad.  

Sigge beskriver att hans utsatthet för mobbning är på grund av hans ljusa röst, 

konståkningsintresse och skelande ögon. Mobbningen skapar en stor osäkerhet hos 

honom och till följd av detta vill han förändra sig själv för att passa in. Eftersom 

mobbningen sker i skolverksamheten blir det svårt att undvika att tänka på hur viktig 

läraren blir i sådana situationer. Genom att göra genus till någonting neutralt skapar 

det förutsättningar för att motverka att män och pojkar som skiljer sig från en 

stereotypisk maskulinitet utsätts för kränkningar och diskriminering (Connell, 

2015:21).  

 

Elever uppmanas av lärare till intresse av skönlitterära texter dels som läsare dels som 

lyssnare till de texter som läses upp av läraren. Här har läraren ett viktigt ansvar både 

genom den litteratur som eleverna får ta del av samt de diskussioner som sker genom 

den lästa litteraturen. Hur läraren tillämpar jämställdhet kommer att spegla sig i 
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eleverna som tar del av texterna. Boken Mitt storslagna liv är en bok som hade kunnat 

användas i undervisningen som ett alternativ för att öppna upp klassrumsdiskussioner 

om genus. Det hade även varit en bra ingång för att diskutera mobbning och lyfta 

människors olikheter.    

7.2 Vidare forskning  
I vidare forskning skulle man kunna diskutera genus i högre grad utifrån innehållet i 

böckerna. Exempelvis hade vi kunnat diskutera kvinnliga karaktärer i böckerna och 

göra en jämförelse av hur de olika könen framställs. På så sätt hade vi fått ett större 

material och inte behövt avgränsa vårt arbete i lika stor grad. Det hade även varit 

intressant att analysera hur vuxna förebilder i böckerna påverkar huvudkaraktärerna 

och om det spelar någon roll vilken genustillhörighet förebilden har.   

7.3 Metoddiskussion    
Det problem som uppstod med Nikolajevas schema var att det fanns adjektiv i 

böckerna som inte kunde placeras in i det. Vi behövde därför lägga till en övrig 

kategori för de adjektiv som inte kunde placeras i Nikolajevas schema. Den nya 

kategorin kallade vi neutrala. För någon annan som analyserar samma böcker kan 

resultatet bli annorlunda då vi har kategoriserat adjektiven utifrån hur vi tyckte att de 

platsade i Nikolajevas egenskaper. Exempelvis ”stenhårda knogar” har vi placerat 

under kategorin män/pojkar och egenskapen ”starka” för att vi tolkade att 

huvudkaraktären ska beskrivas som stark med hjälp av stenhårda knogar.  

 

Trots att vi försökte göra studien likvärdig mellan två böcker, har vi insett att antalet 

sidor i böckerna kan ha spelat roll för hur mycket material vi hittat. Vårt insamlade 

material var väldigt litet vilket gör det svårt att dra generella slutsatser om adjektivval 

i barn- och ungdomsböcker utifrån vårt resultat. Resultatet hade även kunnat bli 

annorlunda om vi istället för adjektivvalet hade analyserat innehållet i böckerna.  
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Bilagor 

Bilaga A 
Nedan följer den kompletta tabellen där vi har listat adverb, adjektiv och frekvensen 

av dessa i böckerna Kung Pow: Game over och Mitt storslagna liv.  

 

Kung Pow: Game 

over 

   

adverb antal 

gånger 

adjektiv antal 

gånger 

coolt 
 

långt hår  
 

försiktigt 2 stenhårda knogar 
 

förvånat 9 vanlig pojke 
 

oroligt 
 

äcklad min 
 

uppgivet 2 känsliga ögon 
 

förvirrad 
 

övergivet barn 
 

irriterad 2 sorglig syn 
 

surt 2 bister min 
 

förbryllat 
 

skeptisk min 
 

förnedrande 
 

sam var klädd i mörka solglasögon 
 

löjligt 
 

huvan tätt åtdragen runt ansiktet 
 

glad 2 grova fingrar 
 

tyst 2 illasittande peruk 
 

nöjt 2 hög spark  
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uppmuntrande 
 

enastående  
 

tveksamt 
 

osynligt (de var tvunga att förbli 

osynliga?) 

 

allvarligt 
 

böjd armbåge 
 

besviket 
   

bistert 
 

trasig 
 

smidigt 
 

friska  
 

hårt 2 bedrövade  
 

sammanbitet 
 

frågande min 
 

yr 
 

sur blick 
 

suddigt 
   

strängt 3 
  

besvärat 
   

nervöst 
   

lättad 
   

förskräckt 
   

argt 
   

oförstående 
   

snabbt 3 
  

förfärat  
   

långsamt 
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förtvivlat 
   

mjukt 
   

svag 
   

krampaktigt 
   

Mitt storslagna liv 
   

imponerad 3 vackra ögon 3 

högt 3 fula ögon 
 

intelligent 
 

svagt öga 
 

bedårande 
 

mörkgröna ögon 
 

ny 2 guldbruna ögon 
 

populär 14 skelande ögon 7 

konstig 4 fula glasögon 
 

normal 2 unik (Sigges mamma talar om Sigge 
 

nöjt 4 
  

intresserad 5 speciell (Sigges  
 

uppmuntrande 
 

(Känt sig) konstig 2 

försiktigt 
 

barnslig 2 

rädd 8 fin 3 

ensam 
 

(Känt sig) fel   
 

kladdig 
 

dum 
 

cool 5 trög och långsam kropp 
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ilsket 2 värdelöst liv 
 

euforisk 
 

långt hår 
 

galet 
 

snyggare 
 

obeskrivligt ful och korkad  
 

dåligt samvete  2 

surt 
 

ljus röst 
 

snabbt 2 lysande idé 
 

proffsig 
 

ovanlig 
 

oförstående 5 mesig 
 

irriterad 2 knäpp 
 

avundsjuka 
 

ostyriga bruna hår 
 

förvåning 
 

vindögd 
 

trotsigt 
 

smartare 
 

fantastiskt 
 

snällare röst 
 

glädje 6 obeskrivligt ful och korkad  
 

jätteglad 
   

högljutt 
   

värdelös 
   

härligt 
   

artigt 
   

yrvaket 
   

ledsen 
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orolig 2 
  

lättad 
   

tyst 3 
  

lugn 
   

dålig 
   

energiskt 
   

överdrivet 2 
  

intensivt 
   

ivrigt 
   

tveksamt 
   

oerhört 
   

usel 
   

hårt 
   

otrygg 
   

trött 
   

dumt 
   

nervös 
   

vilt 
   

glad 2 sämre 
 

obehagligt 
 

trött 
 

imponerande 
 

sårbar 
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Bilaga B  
Kategorisering av adjektiven i Kung Pow: Game over av Ola Lindholm och Johan 

Lindqvist i förhållande till Nikolajevas schema. 

 

Män/pojkar 
 

Kvinnor/flickor 
 

starka stenhårda knogar,  

grova fingrar 

vackra enastående 

våldsamma hög spark aggressionshämmade 
 

känslokalla, 

hårda 

bister min, skeptisk min, sur 

blick,  

emotionella, milda bedrövade 

aggressiva 
 

lydiga 
 

tävlande 
 

självuppoffrande 
 

rovgiriga 
 

omtänksamma, 

omsorgsfulla 

 

skyddande 
 

sårbara sorglig syn 

självständiga 
 

beroende 
 

aktiva 
 

passiva 
 

analyserande frågande min syntetiserade 
 

tänker 

kvantitativt 

 
tänker kvalitativt 

 

rationella 
 

intuitiva 
 

NEUTRALA långt hår, vanlig pojke, äcklad 

min, böjd armbåge, Sam var 
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klädd i mörka solglasögon, 

huvan tätt åtdragen runt ansiktet 

 

 

Kategorisering av adjektiven i Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeld i förhållande till 

Nikolajevas schema.  

 

Män/pojkar 
 

Kvinnor/flickor 
 

starka 
 

vackra vackra ögon 

(förekommer 

tre gånger), 

unik, speciell, 

fin 

(förekommer 

tre gånger), 

snyggare,   

våldsamma 
 

aggressionshämmade mesig 

känslokalla, 

hårda 

 
emotionella, milda dum (i 

sammanhang 

emotionellt), 

snällare röst,  

aggressiva 
 

lydiga 
 

tävlande 
 

självuppoffrande 
 

rovgiriga 
 

omtänksamma, 

omsorgsfulla 

 

skyddande 
 

sårbara konstig/ovanl

ig (i 

sammanhang 

sårbart, 
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förekommer 

två gånger), 

fel (i 

sammanhang 

sårbart), trög 

och långsam 

kropp, 

värdelöst liv, 

dåligt 

samvete 

(förekommer 

två gånger), 

ljus röst (i 

sammanhang 

sårbart), 

knäpp, 

obeskrivligt 

ful och 

korkad,  

självständiga 
 

beroende barnsligt 

(förekommer 

två gånger) 

aktiva 
 

passiva 
 

analyserande 
 

syntetiserade 
 

tänker 

kvantitativt 

 
tänker kvalitativt lysande idé, 

smartare  

rationella 
 

intuitiva 
 

NEUTRALT fula ögon, svagt öga, 

mörkgröna ögon, 

guldbruna ögon, 

skelande ögon 
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(förekommer sju 

gånger), fula glasögon, 

långt hår, ostyriga, 

bruna hår, vindögd   
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