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Abstract 

Uppsatsen analyserar Jeff Kinneys bok Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader (2008), 

Rachel Renée Russels bok Nikkis dagbok #2: Berättelser om en inte så populär partytjej 

(2010), Åsa Larsson & Ingela Korsells bok Pax: Nidstången (2014) och A. Audhild Solbergs 

bok Kampen mot superbitcharna (2014). Syftet med analysen är att undersöka om relationer, 

de olika könen och huvudkaraktärerna skildras olika beroende på vilken genusgrupp boken 

riktar sig mot. Uppsatsens teori utgår ifrån bl.a. Janice McCabe, Emily Fairchild, Liz 

Grauerholz, Bernice A. Pescosolido och Daniel Topes avhandling (2011) om antal kvinnliga 

respektive manliga huvudkaraktärer och manligt respektive kvinnligt karaktärsnamn i 

rubriken på böcker.  Metoden är baserad på innehållsanalys av de fyra barnböcker som 

presenterades ovan. Analysen påvisar skillnader i handling och relationer beroende på genus 

hos huvudkaraktären men med vissa likheter, problem med kroppsuppfattningen finns hos 

både en bok riktad till flickor och en till pojkar.  

 

Nyckelord: genus, genuskontraktet, traditionella könsroller, barnböcker. 
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1. Inledning 

När man som barn läser böcker är nog den kritiska insynen minimal. I vuxen ålder kan man 

reflektera över hur barnböcker påverkat synen på flickor och pojkar, kvinnor och män. I 

Lgr11 står det att skolan ska motverka traditionella könsmönster:  

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster […]”.  (Lgr11, s. 8) 

 

Det kan finnas anledning i ett skolperspektiv att undersöka hur barnböcker skildrar flickor och 

pojkar. Böckerna eleverna läser, utan större kritisk insyn, kanske påverkar deras syn och 

skapar roller för eleverna, roller i det traditionella könsmönstret. Det är med hjälp av språket 

som betydelser och värderingar skapas och överförs till nästa generation (Nordenstam, 

2003:35). Därför fokuserar denna uppsats på att identifiera rollerna för flickor och pojkar, 

kvinnor och män i barnböckerna för att ge en överblick för hur karaktärerna passar in 

respektive bryter de traditionella könsrollerna.  

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är således att läsa och analysera fyra barnböcker för 9–12 åringar, två 

som enligt rekommendation från Akademibokhandeln är skrivna för flickor och två som är 

skrivna för pojkar, ur ett genusperspektiv. Bakgrunden hos valet att gå till en bokhandel 

framför ett bibliotek var eftersom jag sökte efter de allra nyaste böckerna och ville utgå ifrån 

populariteten hos dem, hur många gånger de blivit sålda. Jag vill undersöka vilka likheter och 

skillnader som framträder mellan hur flickor respektive pojkar skildras. Dessutom hur 

pojkböckerna skildrar flickor och flickböckerna skildrar pojkar och hur relationerna mellan 

kompisar gestaltas.  

1.2 Problemformulering 

- Vilka slags beskrivningar används för att skildra de kvinnliga, respektive de manliga 

huvudkaraktärerna?  



ÖREBRO UNIVERSITET  

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6  

Svenska språket  

Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, A-nivå, 15 högskolepoäng  

VT 2017 
 

5 

 

- Är det någon skillnad mellan hur flickböckerna skildrar pojkar/män och pojkböckerna 

flickor/kvinnor och hur tar sig i så fall skillnaderna uttryck?  

- Hur framställs relationer mellan olika karaktärer i böckerna, killkompisar respektive 

tjejkompisar?  

2. Metod 

Inledningsvis presenterar och motiverar jag val av analysmetod följt av kritik metoden fått. 

Därefter presenterar jag mitt tillvägagångssätt och sist motiveras mitt urval av material. 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ textanalys (och delvis komparativ studie). Analysen sker 

stegvis med fokus på olikheter och likheter med temat genus (kulturellt kön). Denna 

textanalys fokuserar på hur flickor och pojkar, kvinnor och män framställs till skillnad från en 

innehållsanalys som lägger större vikt vid kvantitativa aspekter som Staffan Strukát, filosofie 

doktor i psykologi, skriver om. En textanalys analyserar texten utifrån en specifik aspekt, i 

detta fall könsaspekten. Analysen bygger på djupare teoretiska granskningar. Strukát påpekar 

att det kan ge ett intressant resultat ifall flera liknande texter jämförs med varandra. Vilket 

även beskrivs som en komparativ studie (Strukát, 2005, s. 60).  

 

Jag utgick från skönlitterära barnböcker där två var riktade mot flickor och två mot pojkar, 

enligt personalen på bokhandeln. Dessutom utgick jag, utifrån mina erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen, från vad som var populärt för eleverna att välja att läsa. 

Jag valde att utgå ifrån böcker riktade till 9–12 åringar eftersom det är i dessa åldrar jag själv 

kommer att undervisa i framtiden. 

 

Utöver att böckerna är riktade till flickor respektive pojkar har två böcker flickor som 

huvudpersoner och två böcker pojkar som huvudpersoner eftersom det styrker uppsatsens 

fokus på genus. Böckerna presenteras och sammanfattas under Resultatredovisning och 

analys. 
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3. Teori och teoretiska begrepp 

Jag beskriver här de teorier som analysen grundas på. Inledningsvis presenteras det mest 

centrala begreppet för uppsatsen vilket är genus. Följt av traditionella könsroller som 

förtydligar utgångspunkten för analysen av barnböckerna.  

3.1 Genus – kulturellt kön 

Enligt Yvonne Hirdman finns det en distinktion mellan begreppen kön och genus. Kön anger 

det biologiska könet medan genus står för det socialt konstruerade (1988, s. 49). Hirdman 

beskriver hur Gayle Rubin skapade begreppet ”gender” som används för att skilja kulturellt 

kön från biologiskt kön (1988, s. 49). Den direkta översättningen av ”gender” blir genus men 

därmed skapas det problem då det ordet innefattar både biologiskt kön – eftersom det ordet 

redan användes i Sverige – och kulturellt kön. I denna uppsats har jag därför valt att använda 

kulturellt kön. Kulturellt kön är alltså hur en flicka kommer bli uppfostrad till att vara kvinnlig 

respektive hur en pojke kommer bli uppfostrad till att bli manlig – vanligtvis både av 

samhället och av hemmet. 

 

Hirdman menar också att det finns en könsordning (genussystem med hennes term) som 

innebär att kvinnor och kvinnors egenskaper har ett lägre socialt värde än män men att 

underordningen inte kan accepteras som naturgiven (1988, s. 54). Det har inget att göra med 

att kvinnors anatomi skiljer sig från männens, det är något annat än det biologiska könet som 

gör att det sociala värdet hos könen skiljer sig åt (1988, s. 54).  

 

Könsordningen eller genussystemet har två kärnor, den första är att manligt och kvinnligt inte 

ska beblandas och den andra bygger på hierarkin: mannen är norm och därför är mannen det 

normala. Maria Hedlin ger ett exempel på hur mannen är norm genom att ställa frågan 

huruvida kvinnor hör hemma inom politiken (2006, s. 47). Ingen som får frågan reagerar 

märkbart utan ger endast sin åsikt. Hade hon istället frågat om män hör hemma inom politiken 

är det osäkert om de tillfrågade ens hade förstått frågan. Våra könsroller, vårt kulturella kön är 

alltså sociala konstruktioner som skapats av bl.a. traditioner och förväntningar, i hemmet, via 

skolan, medier och samhället (2006, s. 47). 
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3.2 Traditionella könsroller 

Nordenstam beskriver hur en stereotyp som är framträdande inom skolan är att 

kvinnor/flickor ska vara tysta och inte delta i offentlig verksamhet, och den stereotypen 

genomsyrar hela samhället (2003, s. 21). Hon beskriver hur en lärare bröt mot normen och 

gav flickor lika mycket taletid i klassrummet. Läraren upplevde själv att han gav 90 procent 

av tiden till flickorna fast båda grupperna fick lika mycket tid var. Pojkarna började protestera 

och flickorna, som inte var vana vid all uppmärksamhet, bad läraren återgå till den gamla 

ordningen. Detta är ett slags osynliggörande, där flickornas åsikter inte får lov att ta lika 

mycket plats som pojkarnas (2003, s. 21).   

 

Nordenstam refererar till Jann Scheuer som genomförde en undersökning av en ordbok som 

visade att pronomen ”hennes” till en stor majoritet följdes av kroppsdelar medan ”hans” mest 

följdes av andlig och offentlig verksamhet (2003, s. 37). Detta ledde Scheuer till slutsatsen att 

kvinnan framstår som en kött- och handelsvara, mannen som en dominerande operatör. Här 

presenterar Nordenstam en frågeställning, ska ordboken skrivas på ett autentiskt sätt där 

samhällets fördomar och stereotyper tydligt framställs eller ska ordboken konstruera egna 

exempel som är mer jämställda (2003, s. 38)? 

 

Enligt Nordenstam är det enligt stereotyper okvinnligt att svära och kvinnor är i regel mer 

känslosamma än män vilket påverkar hur vi bedömer språkliga företeelser hos könen (2003, s. 

44). Till exempel får kvinnor i gymnasiet sämre betyg än de förtjänar eftersom lärarna 

förväntar sig att flickorna ska uppnå en högre nivå än pojkarna (2003, s. 44). Ett tydligt 

exempel på samhällets fördomar genomfördes 1979 av Jan Einarsson med en autentisk text 

som användes i två versioner. Den första versionen var undertecknad Ingvor Lind som var 

byrådirektör och den andra Ingvar Lind. Stora grupper fick beskriva egenskaper hos en av 

författarna. Ingvar framställdes som mer trovärdig och kompetent och Ingvor framställdes 

som mer mänsklig, fast än det var exakt samma text. Det visar att kvinnor möts med en viss 

misstro när de uppträder i offentliga sammanhang (2003, s. 44). 

 

Maria Hedlin beskriver hur de traditionella könsrollerna har ändrats och hur vi i Sverige ser 

på oss själva som väldigt jämställda mellan könen (2006, s. 51). Hedlin ger exempel på hur 

par kommer överens om föräldraledighet: om mannen har högre lön så tar modern ut 
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föräldraledigheten eftersom hennes man har nått längre i karriären och därför har mer lön 

(2006, s. 50). Men om kvinnan nått längre i karriären stannar hon också hemma eftersom 

mamman redan har en stark ställning på arbetsmarknaden vilket gör det mer rättvist för 

mannen att fortsätta jobba. Anledningen till beslutet kallas relativ underordning. Trots att 

kvinnor kan arbeta inom alla områden i yrkesvärlden finns de starka normerna kvar. Till 

exempel ska kvinnor inte överglänsa de män som står dem närmst. En kvinna kan nå långt i 

karriären och tjäna mycket pengar, men endast om hennes man nått längre och tjänar mer. 

Vilken ursäkt som än används: ekonomi, lämplighet eller tillfälligheter innebär det att de 

traditionella könsrollerna upprepas i fallet om vem som ska stanna hemma och ta hand om 

barnet större delen av tiden (Hedlin, 2006, s. 51, 52). 

 

Valet av teori är befogat eftersom frågeställningarna för denna uppsats är att komma åt hur 

kvinnor/flickor och män/pojkar framställs genom det skrivna språket i böckerna. Följer 

karaktärerna i böckerna de traditionella könsrollerna, eller tillskrivs flickorna i böckerna 

typiskt manliga egenskaper som får större utrymme och värderas högre än kvinnliga 

egenskaper? 

4. Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras två doktorsavhandlingar. Den första är Marika Andraes Rött 

eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–

1944 (2001). Den andra är Gender in twentieth-century children’s books: Patterns of disparity 

in titles and central characters skriven av Janice McCabe, Emily Fairchild, Liz Grauerholz, 

Bernice a. Pescosolido och Daniel Tope (2011). 

 

Marika Andrae är forskare i litteraturvetenskap och behandlar utgivningen av 

ungdomsboksserien av bokförlaget B. Wahlströms mellan 1914 och 1944. Hon har använt sig 

av 77 ungdomsböcker som var slumpvis utvalda. Hälften klassades som böcker för flickor och 

fick en röd rygg, medan den andra halvan enbart presenterades som ungdomsböcker med en 

grön rygg (Andrae, 2001, s. 14). De böckerna med grönrygg marknadsfördes inte som böcker 

för pojkar och påvisar därför vad Yvonne Hirdman presenterar som könens isärhållande och 

den hierarki där mannen är norm (1988, s. 51).  
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Analysen som Andrae utför uppvisar en tydlig klassisk rollfördelning utifrån 

huvudpersonernas kön (2001, s. 243). Böckerna med de röda ryggarna har fokus på relationer 

och omsorg om andra. Den kvinnliga huvudkaraktären formas av de som står över henne i 

hierarkin till att nå ett idealiskt kvinnligt beteende. Och efter att flickan i fråga blivit formad 

till det önskade beteendet blir det till sist självreglerande (Andrae 2001, s. 243, 246). I de fall 

där böckerna porträtterar en vild kvinna möts hon av kommentarer om hur hon borde varit en 

man eftersom hon visar upp för manliga normer för att vara en kvinna (2001, s. 67). 

 

Böckerna med gröna ryggar, ungdomsböckerna för pojkar, handlar mer om äventyr av olika 

slag och hur pojken i fråga ska göra för att bli en riktig karl. Ytterligare en skillnad mellan 

böckerna för flickor och för pojkar är att när pojken börjar bli man, förväntas han ha busat 

klart. Då ska han vara en gentleman och ta sin plats i samhället (Andrae 2001, s. 248), 

samtidigt som kvinnan förbereds inför äktenskapet och förväntas ta hand om hemmet (2001, 

s. 20, 47). Detta är en del av genuskontraktet, att män förväntas ha en ställning och bete sig på 

ett sätt samtidigt som kvinnan ska bete sig på ett annat sätt (Hirdman, 1988, s. 54). Böckerna 

bidrog till en identitetsskapande process för läsaren där könsnormerna fördes vidare (2001, s. 

19).  

 

Avhandlingen skriven av Janice McCabe, Emily Fairchild, Liz Grauerholz, Bernice A. 

Pescosolido och Daniel Tope (2011) är en studie av 5 618 barnböcker i USA och fokuserar på 

representationen av genus i rubriker och som huvudrollsinnehavare, uppdelat efter ålder (barn 

eller vuxen) och ras (människa eller djur). McCabe m.fl. menar genom att inte representera en 

jämn mängd flickor och pojkar kommer flickorna till slut att acceptera sin osynliga roll i 

samhället. Flickor kommer känna sig mindre viktiga än män (2011, s. 199).  

 

McCabe rättfärdigar att skriva ännu en studie om jämställdhet i barnböcker eftersom dessa 

bidrar till skapandet av genussystemet. Det är delvis genom barnböcker pojkar och flickor lär 

sig om sitt kulturella arv och samhällets ideal och hänvisningar (2011, s. 199). McCabe m.fl. 

menar på att barn lär sig att kategorisera sig själva och andra genom barnböcker (2011, s. 

199). Barnen lär sig vilka förväntningar samhället har på kvinnor respektive män och att de 

inte är detsamma. Till exempel väljer pojkar, och även flickor om än i mindre utsträckning, 
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böcker där det finns en manlig huvudkaraktär vilket tyder på att barn ser flickor och kvinnor 

som mindre viktiga och mindre intressanta (McCabe, 2011, s. 200).  

 

 Forskarna fann att pojkar och män representerades mer än flickor och kvinnor i rubrikerna 

och som huvudkaraktärsinnehavare: 36,5% (1 857 stycken hade män i titeln, 3 418 hade män 

som huvudkaraktär) av alla böcker de undersökte hade män och pojkar i någon av de två 

kategorierna medan flickor och kvinnor endast representerades med 17,5% (966 stycken hade 

kvinnor i titeln, 2 998 hade kvinnor som huvudkaraktär) i samma kategorier (McCabe 2011, s. 

207, 209). McCabe m.fl. beskriver hur förläggare försökt kringgå könsfrågan genom att skriva 

om djurkaraktärer snarare än huvudkaraktärer eftersom de inte behöver fastställa huruvida det 

är ett kvinnligt eller manligt djur. Men forskarna fann att djuren för det mesta hade ett 

specifikt kön och detta kön var mer ofta än sällan manligt. Det var faktiskt större uppdelning 

mellan manliga och kvinnliga djur än bland människor (McCabe 2011, s. 220). Under 1970-

talet skedde dock en feministisk aktivism som specifikt riktade in sig på barnböcker. Det 

ledde till en påtaglig fortsatt tillväxt av litteratur med kvinnliga rollinnehavare. (McCabe 

2011, s. 221).  

 

Den tidigare forskningen som presenterades ovan har relevans för studien eftersom den 

forskning skriven av Marika Andrae beskriver hur handlingen hos boken beror på vilket kön 

huvudkaraktären har. Den presenterar även hur målet, att passa in i samhället, hos båda typer 

av böcker liknar varandra. Men att de skiljer sig ifråga om var i samhället huvudkaraktären 

ska ta sin plats, även här beroende på kön. Kvinnorna tar sin plats i hemmet för den allra 

största delen, medan männen tar sin plats i den sociala sfären. Den andra avhandlingen har 

relevans för studien eftersom den presenterar en diskriminering av kvinnor och flickor i 

barnböcker som fanns tidigare inom böcker. Denna diskriminering som fortfarande i vissa 

aspekter finns kvar leder till upprätthållandet av de traditionella könsrollerna där flickor och 

kvinnor är mindre intressanta och viktiga än män.  

5. Resultatredovisning och analys 

Under denna rubrik presenteras de fyra böckerna en efter en. Alla presentationer följer samma 

upplägg. Först kort basfakta om boken, sen är varje bok uppdelad i fem underrubriker:  en 

presentation av boken, huvudkaraktär, bikaraktärer, relationer och kort sammanfattning av 
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könsrollerna. Böckerna presenteras om vartannat, den första är en bok som förväntas ha 

pojkar som huvudsaklig målgrupp, den andra riktar sig framför allt till flickor, tredje till 

pojkar och fjärde till flickor. När barnböckerna refereras sker detta med årtal och sidnummer, 

inte författare till skillnad från forskningen som refereras för att läsaren ska tydligt kunna 

avgöra vad som är en vetenskaplig referens.  

5.1 Dagbok för alla mina fans 

Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader av Jeff Kinney (2008) är en 223 sidor lång bok 

utan kapitel och skriven som en dagbok.  

5.1.1 Presentation av boken 

Greg har fått en dagbok av sin mamma som han använder som en loggbok där han skriver ner 

händelser i sitt liv. Greg bor med sin mamma, pappa, storebror Roderick och lillebror Manny.  

 

Gregs stora dröm är att bli känd en dag och i det mesta han gör har han baktanken att bli mer 

känd. Hans bästa kompis heter Rowley, han har rika föräldrar och är Gregs försöksperson för 

alla sina idéer. Greg genomför många försök för att bli populär, men misslyckas. Samtidigt 

avfärdar han Rowleys förslag, som i sin tur lyckas att bli mer populär än Greg. Rowley börjar 

ta avstånd från Greg eftersom han känner sig utnyttjad vilket i sin tur gör Greg ännu mer 

olycklig. Men till slut offrar sig Greg och säger att det är han som har ”ostnudden”, att han tog 

bort den mögliga ostskivan som legat på basketplanen en hel termin när det egentligen var 

Rowley som blev tvingad att äta upp den av äldre mobbare.  

5.1.2 Huvudkaraktär 

Greg har problem med sin kropp, han är tanig och kort vilket pojkar inte ska vara enligt 

genuskontraktet som råder på skolan. De som är långa, starka och rakar sig behöver aldrig 

oroa sig för att bli retade enligt Greg. En rädsla som Greg har är att behöva vara i fotbollslaget 

”utan tröjor” igen till våren för han känner sig utanför då. Han skäms över att han inte är 

muskulös. Detta uttrycker ännu en norm som råder i boken kring pojkars fysik. Det går att 

tolka ut från boken att det är manligt att vara lång, stark, hårig och muskulös, allt som Greg 

inte är och därför känner han sig utsatt. Hedlin menar att pojkar kan bryta mot normer och 

komma undan med det idag men det måste vara ”lagom” annars kan personen få sin sexuella 

läggning ifrågasatt (2006, s. 51). Tillexempel om en pojke vill dansa går det idag bra, bara det 
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inte är till exempel balett eftersom pojken i fråga då lätt blir kallad bög (2006, s. 50). Detta 

upplever Greg då han gärna vill gå på syslöjd, något som drar till sig onödigt mycket 

uppmärksamhet (2008, s. 151). Han blir retad för att han är bra på att sy, eftersom även det är 

för flickor. Detta är kopplat till genusordningen som Hedlin skriver om (2006, s. 45), Greg 

känner att han bryter mot genusordningen (han känner sig utsatt) och vill hellre passa in för 

att slippa skämmas över sin kropp. 

 

Under idrotten får läsaren reda på normer som råder då pojkarna ska lära sig att brottas medan 

flickorna inte ska ta del av den aktiviteten, de ska lära sig gymnastik (2008, s. 82). Hedlin 

menar att ingen och alla skapat könsmönstren vi lever med idag, ingen bestämde dem men 

alla gick med på dem (2006, s. 40). Det är här oklart vem som bestämde att brottning är för 

pojkar och gymnastik för flickor men det säger en del om synen skolan har på genus. Pojkar 

ska slåss, kasta omkring varandra och tävla medan flickorna ska träna på att vara graciösa, 

och de ska i alla fall inte slåss.  

 

Greg är ständigt rädd för de större pojkarna, han bad sin mamma om ett anteckningsblock 

som han skulle ha som loggbok och det fick absolut inte stå dagbok på den men tyvärr så 

köpte mamman en dagbok till honom (2008, s. 7). Därför känner Greg behovet att rättfärdiga 

varför han har denna bok, han tänker absolut inte skriva ner sina känslor. För som 

Nordenstam skriver är det kvinnor som klassas som känslosamma, inte män (2003, s. 44).  

5.1.3 Bikaraktärer 

Gregs pappa uttrycker sällan andra känslor än ilska, upprördhet och barnslig glädje. Han blir 

stolt när Greg har något manligt i görningen som bodybuilding eller att utöva någon annan 

sport. Han blir även stolt när hans son gör något som han själv gjorde när han var liten. Gregs 

pappa är den som till störst del, på egen hand, förmedlar de manliga normerna till Greg, 

minsta avvikelse och pappan blir orolig för sin sons manlighet. Genussystemet ska följas, 

inget kvinnligt ska män pyssla med, pappan delar upp kvinnligt och manligt med en tydlig 

gräns. Hirdman menar att kön inte är något barn föds med utan något som barn ärver (1988, s. 

54). Hirdman skriver om hur genuskontraktet ärvs från fader till son, Gregs pappa försöker 

lära sin son att vara manlig efter de normer som han fått lära sig. Det är på detta sätt normer 

vävs in i samhället.  
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Gregs mamma försöker göra sin son ”kringsynt” genom att tvinga honom att gå med i skolans 

musikalteater, och hon försöker övertala pappan att låta honom experimentera med leksaker 

för flickor som Greg önskat sig (2008, s. 123). Gregs mamma är emot att använda lättklädda 

flickor i reklam eftersom hon blir arg på Roderick när det visar sig att han har köpt en tidning 

med en flicka i bikini på framsidan (2008, s. 47). Slutligen är det mamman som vinner nästan 

alla argumentationer mot sin man (2008, s. 72). Gregs mamma framställs som öppensinnad, 

hon drar ingen tydlig gräns mellan könen utan upplever att man ska vara sig själv oavsett 

genussystem. 

 

Rowley är Gregs bästa vän och beskrivs som mindre smart, rik och impopulär. Han är 

impopulär eftersom han inte bryr sig om det, han gör vad han tycker om oavsett om det gör 

honom mindre eller mer populär. Han tycker inte om att bli utskälld och han är väldigt 

känslig. När han bryter armen får han uppmärksamhet av flickorna vilket han tycker om. Här 

påvisas hur flickorna hamnat i omsorgsfällan som Hedlin benämner (2006, s. 64). Flickorna 

förväntas anpassa sig efter pojkarnas värld och ta hand om dem, vilket innebär när Rowley 

bryter armen börjar de hjälpa honom, fast de varken känner eller gillar honom speciellt 

mycket. Rowley skriver en serie till skoltidningen som gör honom populär, han skriver för att 

det är kul och populariteten är bara en bonus för honom. Han vill bara ha och vara en bra 

kompis.  

5.1.4 Relationer 

Greg har ingen relation till flickor, han försöker att imponera på dem men flickorna upplever 

honom som elak och ointressant. Greg har bara en enda vän och det är Rowley. Gregs val gör 

att Rowley ofta hamnar i knipa, både hos lärare och hos sina egna föräldrar. Rowley blir 

ledsen och blir ofta rädd när han blir tillrättavisad medan Greg tycker Rowley är töntig i de 

situationerna. Detta är antagligen på grund av hur deras fäder uppfostrat dem till 

genussystemet. Gregs pappa är väldigt noga med att Greg ska vara manlig medan Rowleys 

pappa vill att sonen ska vara snäll, sig själv och inte komma till skada, fysiskt eller psykiskt. 

När Rowley och Greg slutade vara vänner var det ingen av dem som vid något tillfälle 

diskuterade sina känslor, Greg förstod inte varför Rowley var arg på honom. Senare blev de 

vänner igen eftersom Greg tog på sig skulden för ”ostnudden” och blev avskydd på skolan 

men Greg förstod inte heller varför Rowley slutade vara arg på honom. Hedlin skriver om hur 

flickor inom skolan ofta blir ”stärkta” för att de inte tar plats nog men att ingen ger pojkarna 
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motsatta övningar, övningar på intimitet (2006, s. 81). Pojkar är till exempel ofta sämre på att 

kunna uttrycka sina egna känslor och att utveckla empati/inlevelseförmåga (2006, s. 81) vilket 

är problemen för Greg när han och Rowley bråkade.  

 

Gregs mamma försöker att göra sin son mer ”kringsynt” och har problem med att se hur 

hennes handlingar påverkar sin son genom de genussystem som råder i skolan även när Greg 

försöker förklara det för henne. Hemma är det mer acceptabelt för Greg att vara sig själv än i 

skolan: en kille som gillar att sy, är duktig på att läsa och trivs med sin spinkiga kropp. Enda 

gången som Greg inte skäms över sin mamma är när hon räddar honom och Rowley från en 

kille med en motorsåg i spökhuset (2008, s. 59). Greg säger i boken att ”Det var kanske lite 

pinsamt när mamma gjorde så där, men det får gå för den här gången” (Kinney 2008, s59). 

Här bröt Gregs mamma mot genuskontraktet enligt Greg, att bli räddad av sin mamma är inte 

manligt och för en kvinna att vara räddaren bryter mot genuskontraktet. Som i alla sagor ska 

män rädda kvinnor.  

 

När pappan blir arg på Greg kastar han vad han än har i handen mot Greg (2008, s. 45). När 

Greg ville ha ett dockhus (som borg till sina riddare, inte för att någon av föräldrarna frågade 

honom) vägrade pappan ge honom det och när Greg fick en barbiedocka i julklapp av en 

släkting sa pappan att Greg hade ett val. Antingen så slänger Greg dockan han fick eller så 

skänker han den till välgörenhet (2008, s. 124). Pappan förstår sig inte på Gregs intresse för 

tv-spel och tvingar ofta ut honom. När Greg kom hem efter att ha sprungit igenom en 

sprinkler för att lura sin pappa att han sprungit sig svettig blev pappan stolt över att Greg 

idrottat (2008, s. 33). Pappan försöker förmedla de manliga normerna till sin son och tolererar 

inte minsta tecken på femininitet, det är oklart om han är medveten om att Greg skriver 

dagbok. Greg blir inte ens förvånad när hans pappa kommer ut med en skyffel i handen för att 

förstöra hans och Rowleys snöboll, Greg tror då att hans pappa ska slå honom (2008, s. 168). 

Mamman tillrättavisar och pratar med sina barn när de gör fel, medan pappan väljer att ha 

sönder något eller på annat sätt hämnas för att få rättvisa. Greg förstörde Mannys snögubbe 

och därmed förstörde pappan Greg och Rowleys snöboll.  

5.1.5 Kort sammanfattning av könsrollerna  

Flera av Gregs problem och osäkerheter bottnar i att enligt genuskontraktet passar han inte in, 

pojkar ska gilla att slåss, vara stora och starka. Pojkar ska inte tycka om att sy eller att skriva 
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ner händelser i en loggbok och inte heller läsa enligt normerna som finns på skolan Greg går 

på. Pappan försöker överföra genuskontraktet till sin son och är emot att Greg ska visa någon 

form av feminin sida. Mamman däremot har inte något problem med det, hon tycker att han 

ska få experimentera. Inga känslor diskuteras vid något som helst tillfälle och Greg har inga 

kompisar av motsatt kön.  

5.2 Nikkis dagbok #2 

Nikkis dagbok #2: berättelser om en (inte så) populär partytjej av Rachel Renée Russel 

(2010) är en 279 sidor lång bok utan kapitel som är skriven som en dagbok.  

5.2.1 Presentation av boken 

Nikki bor med sin mamma, pappa och lillasyster Brianna. Hon drömmer om att bli konstnär 

och går i mellanstadiet. Hon har två bästa vänner som heter Chloe och Zoey, hon är kär i en 

kille som heter Brandon. En tjej som heter Mackenzie Hollister gör allt i hennes makt för att 

förstöra för Nikki.  

 

Bokens handling kretsar kring det största problemet som är hur det ska gå med skolans 

halloweenfest. Först är Nikki rädd för att bli till åtlöje och sedan hoppar alla som ska ordna 

festen av och lämnar Nikki och hennes ”töntiga” kompisar ensamma med att ordna festen 

men till slut blir det en bra fest och alla är nöjda, förutom Mackenzie vars lögner till slut 

sviker henne. 

5.2.2 Huvudkaraktär  

Nikki reflekterar mycket innan hon öppnar munnen för att förmedla tankar, åsikter och idéer 

vilket uppfyller den relativa underordningen eftersom att prata för mycket som kvinna 

uppfattas som manhaftigt som Hedlin skriver om (2006, s. 51). Hedlin skriver om hur flickor i 

skolan tränas till att underordna sig pojkarna och de lär sig att vara hjälpsamma, ”duktiga 

flickor” (2006, s. 64). Detta i sin tur leder till bristande självförtroende och låg handlingskraft 

vilket också är ett problemen Nikki upplever i skolan. Nikki är till och med den ”duktiga 

flickan” i sin relation med sina bästisar. När Nikki blev gjord till åtlöje och nedtryckt av den 

”elaka tjejen” sa hon inget till sina vänner eftersom hon tänkte att det skulle förstöra deras 

chanser med pojkarna vännerna tyckte om (2010, s. 105). 
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När Nikki blir arg tar hon inte kontakt med någon för att hjälpa henne utan hon smiter iväg 

där ingen kan se henne och skriker för att släppa ut ilskan och ångesten (2010, s. 9). Hedlin 

menar att flickor får bli arga men inte så arga att de inte kan le ändå, det ska vara lagom, 

annars är flickan manhaftig (2006, s. 51). Hedlin menar att det finns tankefigurer där 

samhället har tankar om hur pojkar ska vara och hur flickor ska vara (2006, s. 47). För det blir 

en skillnad från när Nikki är arg (manligt) och när hon är ledsen (kvinnligt). När Nikki gråter 

gör hon det utan att gömma sig eftersom det är socialt accepterat att kvinnor är känsliga, de 

kan gråta utan att någon höjer ett ögonbryn, det är kvinnligt att vara spröd.  

5.2.3 Bikaraktär 

Nikki har två bästa väninnor, Zoey och Chloe. De beskrivs som opopulära, snälla, lugna och 

vänliga. De uppfyller de kvinnliga idealen inom skolan, ses men inte höras allt för mycket 

eftersom det är pojkar som ska dominera på skoltiden enligt forskningen Hedlin refererar till 

(2006, s. 62). Utöver sina vänner har Nikki en plågoande i skolan, en vacker, lång, populär 

(på grund av sitt utseende) och elak tjej: Mackenzie Hollister. Mackenzie gör allt hon kan för 

att hålla sig populär och styr genom att vara indirekt elak mot alla som motarbetar henne. Till 

exempel när hon bjuder in Nikki med hennes vänner enbart för att skämma ut Nikki framför 

majoriteten av deras klasskamrater och parallellklasserna (2010, s. 96). Mackenzie är väldigt 

populär bland killarna eftersom hon är snygg. Som Nordenstam skrev angående ordböcker, 

används oftast kvinnor i exempel som rör kroppsdelar, vilket har betydelse för att förstå 

normen. Kvinnor ska tittas på och uppskattas för sin skönhet. Flickor som ser kvinnliga ut 

värderas högre än de som inte gör det, alltså ska Mackenzie vara mer populär än Nikki 

(Nordenstam, 2003, s. 37). 

 

Lillasystern Brianna blir tvingad av mamman att gå på balett fast hon hatar det och vill bli en 

karatetjej, hon försöker medvetet bli utsparkad från balettskolan (2010, s. 63). Hedlin 

beskriver hur en pojke som vill dansa balett kommer möta mer motstånd än en flicka som vill 

samma sak eftersom det inte är ansett som manligt (2006, s. 50). Mamman försöker få sin 

dotter att tycka om en kvinnlig sport hellre än en manlig, hon bidrar till att döttrarnas 

kulturella kön ska vara mer feminint trots att de inte tycker om aktiviteten. Hirdman (1988, s. 

54) skriver om hur genuskontraktet ärvs från mor till dotter vilket är vad modern här försöker 

förmedla.  
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5.2.4 Relationer 

Relationerna som är förälskelser är enbart heterosexuella, aldrig nämns det någon annan form. 

Nikki och hennes vänner har tre förälskelser, alla till pojkar. Förälskelserna nämns många 

gånger och mycket av boken fokuserar på den kärleken. Även alla föräldrar som benämns är 

heterosexuella. De olika formerna av vänskap är endast mellan det egna könet. Nikki har sina 

två vänner, Zoey och Chloe, och Mackenzie har sin bästa vän Jessica. Två vänner av det 

motsatta könet är Ryan och Jason. Uppdelningen av könen är tydlig, vilket överensstämmer 

med Hirdmans teori om genussystemets isär-hållande princip, manligt och kvinnligt bör inte 

beblandas vilket bidrar till att mannen kan behålla sin maktposition över kvinnan (1988, s. 

51). Hirdman skriver även om hur genuskontraktet influerar vem som ska uppvakta vem, 

mannen ska uppvakta kvinnorna. Detta bryts en gång i boken av Mackenzie som bjuder upp 

Brandon (Nikkis förälskelse) till dansen, de flickorna som är mer ”duktiga flickor” håller sig 

till genuskontraktet.  

 

Mackenzie tar plats och beter sig på ett sätt som bryter mot genuskontraktet i vissa fall, som 

när hon bjuder ut en pojke. Flickorna har lite svårt att tro på det men eftersom det kommer 

från en pojke som sällan ljuger tror de på honom. Mackenzie tar även mycket plats i skolan 

och är en självsäker flicka som skapar sina egna möjligheter. I andra fall som framför allt 

hennes driv för smink, kläder och utseende klassas hon som ytterst feminin. Mackenzie blir 

illa omtyckt av flera tjejer på grund av sin attityd och att hon tar för stor plats. Hon är inte 

lagom som Hedlin skriver om, hon menar att flickor får ta plats, men inte för stor plats, det 

ska vara lagom (2006, s. 51).  

5.2.5 Kort sammanfattning av könsrollerna  

Nikki och hennes vänner pratar ofta om känslor och sätter vänskapen framför egna 

önskningar, de kompromissar en del genom boken. Däremot är ilskan något Nikki tar itu med 

själv, hon går iväg och skriker för att ladda ur ilskan. Att gråta och vara omtänksam är 

feminint men att bli tillräckligt arg för att kunna explodera passar inte in i den feministiska 

ramen. Trots att Mackenzie är elak är hon den populäraste flickan på skolan eftersom hon är 

snygg och självsäker. Killarna har för det mesta för små roller för att kunna tolkas. Brandon är 

med mer än de övriga killarna och framställs som en vis röst som ger råd och uppmuntran till 

Nikki vilket kan tolkas som att hans råd värderas högre än de Nikki får av sina vänner som är 
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flickor eftersom hon inte analyserar Brandons råd utan godtar det direkt, detta kan kopplas till 

hur män är normen och värderas högre än flickor (McCabe m.fl. 2011, s 199). 

5.3 Pax 

Pax: Nidstången av Åsa Larsson och Ingela Korsell (2014) är en 143 sidor lång bok, utan 

kapitel. Den är skriven ur ett allvetande berättarperspektiv.  

5.3.1 Presentation av boken 

Bokens huvudkaraktärer är Alrik och hans bror Viggo. Deras mamma är oförmögen till att 

uppfostra dem vilket resulterar i att de vandrar mellan olika fosterfamiljer, nu har de hamnat 

hos Laylah och Anders i Mariefred.  

 

Boken kretsar kring hur pojkarna introduceras för magi av ett äldre syskonpar: Estrid och 

Magnar som skyddar trollformler och magiska föremål i ett hemligt bibliotek under marken. 

Bröderna Alvik och Viggo är del av en profetia, att det är de två som nu ska tränas till att 

skydda biblioteket men det är någon i Mariefred som vill bröderna illa, som vill att bröderna 

ska försvinna där ifrån. 

5.3.2 Huvudkaraktärer 

Alrik är den äldre brodern och han agerar Viggos beskyddare även om han är rädd. När han 

trotsar sin rädsla beskrivs han som modig. Han försöker få sin bror att ”hålla sig i skinnet”. 

Viggo är den yngre brodern som låter sina impulser styra honom, han är oerhört nyfiken och 

är en kleptoman. Han har även en stark känsla av rättvisa och hans impuls är att följa 

rättvisan, även om han själv hamnar i problem eller farliga situationer. Den äldre av bröderna 

tar på sig rollen som beskyddare medan lillebrodern är orädd, antagligen för att Alrik 

beskyddat honom väl genom åren. Viggo har svårt att låta bli att handla efter den första 

impuls han får, han har lätt för att ställa om sig, till exempel kallade han sitt fosterhem för 

hem vilket Alrik inte tyckte om. För Alrik kommer bröderna aldrig komma hem (till deras 

mamma) eftersom mamman lider av alkoholism.  

5.3.3 Bikaraktärer 

Layla och Anders är brödernas fosterföräldrar, de har väldigt mycket tålamod och är 

förstående för barnens svåra situation och vill dem det bästa. De framställs som goda 

föräldraförebilder.  
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Estrid och Magnar är syskonen som bor i Mariefred, de får reda på att bröderna är kämparna 

som ska komma till dem för att hjälpa dem mot mörkrets krafter som vill ta över all visdom i 

deras bibliotek som de vaktar. Estrid beskrivs som rak på sak och ger sällan komplimanger, 

hon har en naturlig fallenhet för att slåss som boken beskriver det. Hon är kämpen av 

syskonen. Magnar har en naturlig fallenhet för att läsa formler, han är den med fallenhet för 

det intellektuella. Detta bryter mot det traditionella könsmönstret, att kvinnan är den som slåss 

och brodern den som sitter med näsan i böcker enligt flera av de böcker som analyserats av 

Andrae (2001). Som nämnts tidigare av Hedlin är det enbart okej för kvinnor och män att 

bryta normen lagom mycket (2006, s. 51). Men här är rollerna ombytta, Magnar är lugn, snäll 

och den som är mest omhändertagande om bröderna medan Estrid är hård, avståndstagande 

och vill att de ska bevisa sig dugliga innan hon accepterar deras hjälp. Magnar och Estrid 

bortser från alla genuskontrakt förutom de kroppsliga, Magnar är lång och stor medan Estrid 

är liten och tanig.  

 

Simon är mobbaren på skolan som Viggo får problem med, Simon förföljer Viggo för att få 

ett läge att ge igen för att Viggo inte gav sig när han såg orättvisa i det Simon gjorde. Simon 

visar upp en fasad som den gode sonen mot sin far som i sin tur tror blint på sin son. En fasad 

för alla elever på skolgården – alla vet att Simon inte är den man bråkar med, för det innebär 

att eleven i fråga blir slagen av Simon och hans kompisar utanför skoltid Simon håller makten 

genom rädsla som han fått och behåller genom hot och våld. Simon uppfyller en av de 

maskulina traditionella rollerna eftersom han är fysiskt stark för sin ålder, han slåss mer än 

gärna för att behålla makten på skolgården.  

5.3.4 Relationer 

I relationen mellan bröderna är Alrik den beskyddande och Viggo är den som får Alrik med 

på äventyr. När Viggo hade en plan att ta reda på mer om de inlåsta böckerna i det magiska 

biblioteket väntade han först på Alriks godkännande. Eftersom han är äldre lyssnar Viggo på 

hans omdöme.  

 

Relationen till Layla och Anders är bra, bröderna försöker göra sitt yttersta för att bli 

omtyckta vilket kommer att resultera i att de får lov att stanna hos dem. Både Layla och 

Anders beskrivs som omtänksamma mot bröderna. De agerar som föräldrar, de försöker att 
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inte disciplinera dem för hårt eftersom de ”De har bara haft lite otur i livet” (Larsson & 

Korsell 2014, s. 98). Brödernas mamma lever men klarar inte av att ta hand om dem och 

bröderna har hoppat mellan fosterhem eftersom de har problem med att släppa saker. Blir de 

retade eller bemötta på ett felaktigt sätt kommer de stå upp för sig själva, även om det innebär 

att de blir slagna.  

 

Relationen mellan bröderna och Estrid och Magnar är som lärling och mästare. De äldre 

försöker lära de yngre vad de kan för att kunna hjälpa till att skydda biblioteket med alla 

formler och magi. Bröderna är kämpar, de ska lära sig att slåss för att skydda biblioteket mot 

ondskan, Estrid är tveksam över att de kanske är för unga för att hjälpa till. Efter att de fyra 

tillsammans lyckas bryta en förtrollning över Layla börjar Estrid se deras potential och 

beskriver dem som rejäla och fina (2014, s. 98). Estrid visar inte att hon följer genuskontraktet 

på något sätt, hon är stark, slåss bra och har en rättfram, självsäker och hård personlighet. 

Magnar däremot, som inte heller uppfyller genuskontraktet, är lugn, omtänksam, undergiven 

mot sin syster och har ett läshuvud. Alrik reagerar på hur snäll Magnar är när han haft sönder 

rutor i deras växthus och Magnar är oerhört vänlig och visar honom respekt trots det. 

Bröderna reagerar på Estrids hårda ansiktsuttryck och beteende vilket tyder på deras 

förvåning, antagligen på grund av genuskontraktet eftersom det är ovanligt att bryta det så 

mycket, det ska vara ”lagom” som nämnts tidigare av Hedlin (2006, s. 51).  

5.3.5 Kort sammanfattning av könsrollerna 

Pojkarna diskuterar inte när de stöter på problem, utan börjar bråka. De höjer rösten istället 

för att prata och till slut slåss de. Det finns två karaktärer som bryter mot könsmönstret och 

det är Estrid och Magnar. Estrid slåss, är bestämd och håller känslorna i ett järngrepp. Magnar 

på andra sidan är vänlig, omtänksam och har ett läshuvud.  

5.4 Kampen mot superbitcharna 

Kampen mot superbitcharna av A. Audhild Solberg (2014) är en 238 sidor lång bok med 29 

kapitel. Den är skriven ur huvudpersonens perspektiv som återberättande.  

5.4.1 Presentation av boken 

Boken huvudkaraktär är Anne Bea som är född med albinism, det innebär att hon saknar 

pigment i huden och har vitt hår, ljus hy och dålig syn. Hon bor med sin lillebror Kristoffer, 
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mamma och pappa. Anne Beas moster bor i närheten och kommer ofta förbi. Tillsammans 

med Nils som är Anne Beas bästa vän försöker hon hantera mobbningen hon blir utsatt för av 

ett tjejgäng som de döpt till superbitcharna.  

 

Boken kretsar kring hur Anne Bea ska göra för att kunna prata med sin förälskelse Magnus 

samtidigt som hon vill bli utsatt för så lite mobbning som möjligt. Eftersom Anne Bea är född 

med albinism har hon stora, tjocka glas i glasögonen men ser ändå inte bra vilket bidrar till att 

hon hamnar i flera pinsamma situationer. Det är Nils som hjälper henne genom det mesta 

jobbiga situationerna. 

5.4.2 Huvudkaraktär 

Anne Bea beskrivs som smart och tycker om de flesta lärarna även om hon inte visar det för 

att inte bli mer utsatt av tjejgänget superbitcharna. Hon får ångest när hon är ensam (2014, s. 

16) eftersom hon ser dåligt och inte vill råka gå för nära någon av mobbarna. Hon tycker lika 

illa om att bli mobbad som när elever tycker synd om henne (2014, s. 29). Ofta blir hon retad 

för sitt utseende, att hennes ögon har svårt att fokusera på en punkt eller att hennes hud är så 

vit så eleverna ”har svårt att se henne mot snön” (2014, s. 29). När Anne Bea känner att 

mobbningen blir för mycket försvinner hon in i något hon kallar för ”normalvärlden” där hon 

är snygg, brunhårig och sjunger i ett band (2014, s. 31).  

 

Hon missar att Nils haft det hemskt med sin pappa (2014, s. 101) och reagerar genast med 

ångest över att hon glömt av Nils problem. Anne Beas reaktion är att Nils inte ska vara 

kompis med henne mer eftersom det var själviskt av henne att glömma bort hans problem. 

Hedlin menar att kvinnor alltid ska ta hänsyn till ”mäns värld” (2006, s. 53), det är något som 

programmeras in genom genussystemet även om i detta fall Nils tar hänsyn till Anne Beas 

värld i gengäld.  

5.4.3 Bikaraktärer 

Nils är Anne Beas bästa vän, hans pappa lämnade honom och hans mamma när han var ung 

och det blev därmed hans jobb att ta hand om sin mamma (2014, s. 66). Hon har problem med 

ångest och klarar inte av att lämna huset.  Detta har bidragit till att Nils emellanåt talar väldigt 

vuxet med sin mamma och försöker vara mannen i huset.  
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Nils kämpar med sin sexualitet vid ett tillfälle i boken eftersom han aldrig varit kär på riktigt, 

han är orolig över att han är homosexuell (2014, s. 53). Han berättar rädslan för Anne Bea 

efter att en av superbitcharna kallat honom bög, Anne Bea reagerar med frågor, om han 

någonsin varit kär i en kille, vilket han inte hade. Efter den diskussionen nämndes det inte 

igen. Oroligheten över att kanske vara bög grundas i att även om det hade varit okej för Anne 

Bea så hade superbitcharna börjat mobba Nils ännu mer än de redan gör. Superbitcharna 

använder bög som ett skällsord, något som är fult och förnedrande att vara (2014, s. 74). Ett 

exempel på det är när Anne Bea säger att en av de populära killarna tycker om Justin Bieber 

och Thea genast reagerar med ”’OMG!’ […] ’kallade du just min kille för bög?’” (Solberg 

2014, s. 74), dessutom blir hon väldigt defensiv och arg. 

 

Anne Beas mamma beskrivs av dottern, som att hon har tråkiga skämt, klär sig tråkigt och 

skrattar alltid åt Anne Beas pappas dåliga skämt men ändå kan hon ibland komma med visa 

ord när Anne Bea behöver det. Mamman kan se när hennes dotter behöver råd, vägledning 

och uppmuntran (2014, s. 51). En annan relation som Anne Bea värderar högt är den till 

moster Mona. Anne Beas föräldrar pratar om hur hon borde ta första bästa man som ”fiser 

förbi” eftersom det snart inte kommer komma fler då hon redan är 36 år (2014, s. 80) och är 

utan barn och familj. Hedlin skriver om hur kvinnor som bestämmer sig för att inte få barn 

kommer bemötas med ogillande (2006, s. 50). I detta fall förstår inte Anne Beas föräldrar att 

Mona inte bara nöjt sig med vilken man som helst för att bilda familj med.  

 

Superbitcharna består av tre tjejer; Thea, Ronja och Shirin. Thea beskrivs som en söt tjej som 

får som hon vill när hon vill genom att ” […] fladdrar med ögonfransarna […]” (Solberg 

2014, s. 27). Gruppen ger sig på en flicka som heter Ylva Merete eftersom de uppfattar henne 

som dum och fet. De väljer även att reta en annan flicka vid namn Mari eftersom hon är för 

”skrytig” på lektionerna (2014, s. 97). De genuskontrakt som råder på skolan är att de som är 

fula kan vara bra på att plugga och vara smarta. De snygga ska vara med i Theas gäng och 

hjälpa till att förtrycka de andra. De som går emot Thea kommer bemötas med hennes ilska. 

Hon har ett talesätt där hon säger att hon inte bryr sig om vad någon annan tycker och har du 

ett problem med vad hon säger så är det du som tar åt dig fel (2014, s. 163).  
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5.4.4 Relationer 

Anne Beas relation till Nils är bra. Hon upplever ibland att Nils är en för bra vän för henne 

och att hon själv är självisk (2014, s. 101). Detta bottnar sig i att Anne Bea blivit retad i den 

utsträckningen att hennes självförtroende svajar. Det passar även in med Hedlins bild av 

omsorgsfällan där flickor tränas till att vara omsorgsfulla gentemot pojkar inom skolan (2006, 

s. 64).  

 

Nils relation till sin pappa är inte god. Pappan träffar sällan sin son och när de ska campa ihop 

väljer pappan att framföra sina åsikter om manlighet. Bland annat undrar han om hans son är 

en vekling som inte tycker om naturen och hellre spelar datorspel (2014, s. 106). Pappan 

framförde även att svampplockning är för tanter och pensionärer (2014, s. 107). Trots att de 

aldrig ses försöker pappan lära ut det han kan om genuskontraktet – vad som är okej och inte 

okej för en man att syssla med.  

 

Thea som är ledaren för tjejgänget som mobbar Anne Bea använder sitt utseende för att få 

som hon vill. Till exempel blev hon sångaren i skolans coolaste band: Fuck Justin eftersom 

hon lovade att hon kunde få de andra flickorna att dansa med henne på scen. Som Anne Bea 

beskriver det innehöll dansen mycket putande med rumpan och slingrande, vilket Anne Bea 

var övertygad om skulle räcka för juryn och att de skulle missa hur dålig Thea var på att 

sjunga (2014, s. 44). Som tidigare tagits upp noterade Nordenstam i ordboken, att kvinnor 

oftast var i exempel kring kroppsdelar (2003, s. 37). Thea tror hon har större chans att vinna 

genom att göra sig sexig än vad de andra eleverna har genom talang. Detta kan argumenteras 

till att vara en del av maktstrategier, en flicka som upplever sin kropp vara en större tillgång 

till framgång än alla andra talanger. Hirdman skriver hur en kvinnas enda möjlighet till frihet 

var med sin kropp vilket gav kvinnan en slav-makt (1988, s. 55).  

 

Däremot utövar Thea även en annan sorts makt. En härskarteknik som Hedlin beskriver och 

kallas förlöjligande (2006, s. 82). Vad Thea gör är att hon förlöjligar Anne Bea och alla andra 

som säger emot henne, hon och hennes gäng skrattar och skämtar på den personens 

bekostnad. Thea använder alltså både en härskarteknik och sin kropp för att hålla sig populär.  
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5.4.5 Kort sammanfattning av könsrollerna  

De som blir retade av flickorna är de som inte passar in, de som pluggar för mycket och inte 

är rädda för att ta plats i klassrummet. Även en flicka som är ”dum och fet” blir retad eftersom 

hon inte passar in. Thea styr klassen genom att vara snygg och flörta med rätt pojkar och 

genom härskartekniken att förlöjliga de som står upp mot henne. I denna bok berörs 

sexualitet, för Nils är det en oro att vara bög. Det innebär att han kommer bli mer retad. Anne 

Bea har inget problem med hans sexuella läggning men de populära ser ordet bög som ett 

skällsord.  

5.5 Sammanfattning av analysen  

Pojkarna i böckerna förväntas ta ansvar på egen hand, de försvarar sig genom våld eller 

önskar att de kunde vara mer muskulösa och därmed inte hamna utanför. Flickorna förväntas 

vara hjälpsamma mot alla, deras omgivning kräver att de ska vara söta med snygga kläder om 

de vill undvika mobbning. Både pojkarna och flickorna utsätts för någon form av trakasserier 

av sina klasskamrater.  

 

Böckerna skiljer sig åt i hur pojkar respektive flickor sköter mobbing. Flickorna hanterar det 

genom att prata med sina vänner, sin familj och slutligen genom att överglänsa mobbarna. 

Medan pojkarna slåss, Greg och Rowley springer för livet när de tror att de kommer åka på 

stryk av äldre killar och när de till sist hittar Greg och Rowley tvingar de pojkarna att äta upp 

en möglig ost, vilket är en form av misshandel. Viggo och Alrik hamnar också i trubbel när 

deras mobbare hittar dem, de springer även de för att inte bli slagna.  

 

Böckerna för flickor har mycket fokus på relationer och kärlek. Enda gången kärlek nämns i 

en av böckerna för pojkar är det Greg som vill imponera på flickorna, ingen speciell flicka, 

utan alla. I böckerna för flickor tycker huvudkaraktärerna om en pojke var och hoppas sedan 

att han tycker om dem tillbaka. Hirdman skriver att det ingår i genuskontraktet, vem som ska 

förföra vem. Greg försöker imponera på flickorna medan Nikki och Anne Bea väntar på att 

pojkarna som de tycker om ska prata med dem. Det tyder på att genuskontraktet har blivit 

inlärt hos eleverna redan i mellanstadiet (Hirdman, 1988, s. 54).  
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Det finns en likhet mellan två böcker, Kampen mot superbitcharna och Dagbok för alla mina 

fans. Båda huvudkaraktärerna känner att de inte duger som de är kroppsmässigt. Anne Bea 

vill vara utan albinism och se ut som de andra flickorna. Greg vill vara längre, större och 

starkare. Han vill kunna ta av sig tröjan utan att skämmas över sin taniga kropp. De blir retade 

på grund av hur de ser ut, Anne Bea i större utsträckning än Greg. Mobbningen grundas i att 

de är annorlunda, de passar inte in i mallen genuskontraktet förmedlar. Det är inte bara flickor 

som lider av orimliga kroppsideal, pojkar kan ha det lika ansträngande om de till exempel är 

korta.  

6. Slutsats 

Under denna rubrik kopplas analysen till de specifika frågeställningarna som presenterades i 

början av uppsatsen och även till den tidigare forskningen. För att göra det tydligt har jag 

delat upp frågeställningarna under var sin underrubrik och varje sådan börjar med att repetera 

frågeställningen för att läsaren ska slippa bläddra tillbaka.  

6.1.1 Slutsats om skildringar av kulturellt kön 

- Vilka slags beskrivningar används för att skildra de kvinnliga, respektive de manliga 

huvudkaraktärerna?  

 

Nikki och Anne Bea skildras båda två som impopulära flickor med lågt självförtroende trots 

att de har bra kvalitéer. Anne Bea är mycket duktig på att sjunga medan Nikki har 

ledarkvalitet vilket hon uppvisar då hon ordnar skolans halloweenfest. De är omtänksamma 

och värnar om sina vänner. Greg är även han osäker eftersom han precis som Anne Bea 

upplever att han inte passar in. Han har dock bra självförtroende eftersom han förväntar sig 

goda utkomster av alla sina påhitt. Oavsett hur många motgångar han möter blir hans 

självförtroende inte sämre. Han upplever däremot att hans kropp är anledningen till att han 

blir retad, han är kort och tanig vilket pojkar inte ska vara. Alrik och Viggo är äventyrliga och 

vill hitta någonstans där de passar in. Författarna till barn och böcker menar att uppdelningen 

av röda och gröna ryggar skedde genom att pojkar hellre läser om äventyr och flickor hellre 

om känslor (Andrae, 2001). Det kan kopplas till vad McCabe m.fl. skriver hur böcker 

påverkar de unga läsarna och inför genussystemet i deras liv, vilket leder till frågan om 

huruvida genussystemet lärs in genom böckerna (2011, s. 199). Att flickor ska gilla att läsa 

om känslor medan pojkar ska gilla äventyr eller om det är tvärt om.  
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Nikki och Anne Bea blir båda retade av andra flickor som går i deras klass. Mobbningen sker 

genom trakasserier och nedlåtande kommentarer vilket resulterar i att Nikki och Anne Bea 

inte tycker om skolan i den utsträckningen de annars kunde ha gjort. Samtidigt blir Viggo 

mobbad men hans mobbning sker genom hot om misshandel av ett gäng killar. De letar även 

upp honom på fritiden efter skolan. Greg blir aldrig slagen men hotet finns även där, han är 

rädd för att de stora killarna ska ge sig på honom samtidigt som han drar det över sig själv 

genom att reta de äldre killarna. Greg måste visa sig stark även om han är rädd vilket som sagt 

gör problemen större. Hedlin menar att detta är en härskarteknik som pojkarna utsätts för, hot 

om våld för att kunna styra personen i fråga (2006, s. 83). Det innebär att personerna, i detta 

fall mobbare, som motarbetar Greg och Viggo väljer att minska liv- och handlingsutrymmet. 

Flickorna är med om ett par härskartekniker av sina mobbare: objektifiering, framför allt av 

Anne Bea som ofta får motta kommentarer om sitt ovanliga utseende, och förlöjligande, båda 

flickorna får motta skämt på deras bekostnad (Hedlin, 2006, s. 82). Flickorna utsätts alltså 

mestadels för psykisk mobbning och pojkarna mestadels fysisk mobbning.  

 

Lärarna tar genast tag i Viggo och mobbaren Simon som slåss. De ser väldigt allvarligt på 

situationen medan Anne Beas lärare endast har ett kort tal inför klassen om att eleverna inte 

ska reta varandra. Även här lär sig läsarna om genussystemet som nämndes ovan (McCabe 

m.fl. 2011, s. 199). Att pojkar slåss om det är något, eller hotas om att slåss medan flickorna 

får uthärda psykisk mobbning. Andrae skriver om att identitetsskapande sker genom två sätt 

(2011, s. 21). Det första sättet är att det skiljer sig mellan flickböcker och pojkböcker, även 

om de gröna och röda ryggarna inte längre finns är det relativt enkelt att se vilka böcker som 

är för flickor respektive pojkar i bokhandeln. Detta blev också påtagligt när, inför valet av 

material, bokhandlarna rekommenderade vissa böcker för flickor, andra för pojkar. Det andra 

sättet är genom texterna i sig, alltså hur karaktärerna formas efter könet vilket jag presenterat 

ovan.  

6.1.2 Slutsats om flickböcker respektive pojkböcker 

- Är det någon skillnad mellan hur flickböckerna skildrar pojkar/män och pojkböcker 

flickor/kvinnor och hur tar sig i så fall skillnaderna uttryck?  
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I den första boken riktad till pojkar beskriver Greg flickorna endast en gång, och det är när 

Rowley bröt armen och de genast rusar för att ta hand om honom. Det framställer flickorna 

som omhändertagande som överensstämmer med Hedlin som beskriver omsorgsfällan för 

flickor, att de ska ta hänsyn till den manliga världen men att pojkar inte tar hänsyn till deras, 

vilket varken Rowley eller Greg verkar göra (2006, s. 64). I den andra boken för pojkar, Pax, 

beskrivs inga flickor alls. Den enda kvinnliga karaktären som tar en större plats i berättelsen 

är Estrid, som motsäger de flesta kvinnliga normerna. Hon är som sagt en skicklig krigare och 

hennes personlighet är hård och rättfram. Samtidigt är hennes bror Magnar vänlig och är 

duktig på att studera, att läsa efter trollformler. Alrik blir förvirrad första gången han möter 

Magnar eftersom Alrik precis haft sönder flera fönster i hans växthus och trots det ler Magnar 

och låter vänlig. Senare när Viggo möter Estrid blir han nervös över hur hård hon verkar vara. 

Båda bröderna blir förvirrade av deras oväntade könsroller. 

 

I böckerna för flickor framställs killar framför allt som pojkvänsmaterial. Den enda som är 

vän med en pojke är Anne Bea. Utöver det är alla relationer till pojkar för flickorna strikt 

förhållandefokuserade. Ingen annan har en pojke som vän utan de har pojkvänner eller 

förälskelser. Det kan kopplas till Hirdmans teori om isärhållning av könen och hur kvinnan 

endast ses som en möjlighet att fortplantera sig genom historien (Hirdman 1988, s. 52, 56). 

Pojkarna och flickorna beblandas endast när det kommer till ett förhållande i böckerna, med 

undantag för Nils och Anne Bea. Som Hedlin skriver om relativ underordning, nämligen att 

båda könen bidrar till den underordningen – flickorna går med på att underordna sig (2006, s. 

51). De går med på att inte beblandas med det motsatta könet, sedan kan båda könen komma 

med undanflykter om varför det är som det är.  

 

Mammorna är de som ger råd till sina söner, de försöker få sina barn att göra det rätta och 

utvecklas. Papporna, som sällan är närvarande, försöker först och främst förmedla 

genussystemet till sina söner. De ger enbart råd som stärker sönernas maskulinitet. Till 

exempel när Gregs mamma tycker att sonen borde få lov att leka med även leksaker för 

flickor men pappan argumenterar emot tills han vinner trots att sonen ville ha en flickleksak. 

Det kan argumenteras för att kvinnor och flickor ses som mindre viktiga. Feminina känslor 

värderas lägre än manliga för papporna eftersom de gör sitt yttersta för att hålla sönerna helt 

manliga (McCabe m.fl. 2011, s. 200).  
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6.1.3 Slutsats om relationernas framställning 

- Hur framställs relationer mellan olika karaktärer i böckerna, killkompisar respektive 

tjejkompisar?  

 

I de tre böckerna Pax, Nikkis dagbok och Dagbok för alla mina fans är vänkretsen homogen, 

huvudkaraktärerna är endast vän med det egna könet. Boken som skiljer sig från de andra är 

Kampen mot superbitcharna där huvudkaraktärens bästa (och i början enda) vän är av motsatt 

kön. I båda böckerna riktade mot flickor är huvudpersonen en flicka som blir utsatt för 

mobbning eller trakasserier av andra flickor; det är fokus på relationer. Båda böckerna riktade 

till pojkar handlar däremot om äventyr/påhitt. Marika Andrae citerar Greta Bolin och Eva 

Zweibergk från 1945 som skriver hur barn i 11-årsåldern börjar dra sig åt olika preferenser av 

böcker beroende på kön (2001, s. 147). Pojkar vill läsa om äventyr, vildmark och andra 

handlingar medan flickor vill läsa om det personliga, det känslobetonade och det idylliska. 

Flickböckerna Andrae skriver om handlar om att flickorna ska övervinna sig själva medan 

pojkarna genomgår en disciplineringsprocess där de lär sig pliktkänsla och ansvar vilket 

stämmer överens med alla fyra böcker (2001, s. 249). Även om Greg inte lär sig överdrivet 

mycket ansvar och pliktkänsla så har processen påbörjats.  

 

Böckerna riktade till pojkar har ytterst lite personliga konflikter de resonerar över, de agerar. 

Det händer saker medan i böckerna för flickor är det oerhört mycket tänkande, mycket tankar 

”om det händer” eller ”varför detta hände” och båda huvudkaraktärerna överkommer något i 

slutet av boken genom att vara sig själva och genom att vara ärliga. I böckerna för pojkar är 

Greg tillbaka där han började, utan någon insikt i hur eller varför det blev som det blev. I 

boken om bröderna (Pax) kommer en cliffhanger, det är som i en serie för att locka tittarna 

vidare till nästa avsnitt. Bröderna lär sig om magi, börjar ta mer ansvar för sina handlingar 

och lär sig att vara modiga för att klara av att besegra mörkret. Här lär sig pojkarna att göra 

det som förväntas av dem som Andrae beskriver ur några av de böckerna för pojkar hon 

använde i sin analys (2001, s. 249).  

 

En av de större skillnaderna mellan flickböckerna och pojkböckerna var hur Greg lät Rowley 

ta på sig skulden, utan att prata med honom om det, för något Greg själv var skyldig till. Han 

bad aldrig om ursäkt och förstod aldrig varför Rowley slutade vara hans vän ett tag (2010, s. 
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190). Samtidigt lät Nikki sina vänners lycka gå före sin egen vid flera tillfällen. Hedlin menar 

att flickor lär sig att offra sig och ta hand om andra i skolan, omsorgsfällan kallar hon det 

(2006, s. 64). Pojkar upplever inte alls detta. När flickorna tränas i att ta mer plats får pojkarna 

ingen undervisning i att ta mindre plats, att visa omtanke om flickorna. Anne Bea (Kampen 

mot superbitcharna) glömde bort att hennes bästa vän Nils skulle iväg med sin pappa och 

gjorde antagandet att han inte skulle fortsätta vara hennes vän eftersom hon var så självisk. 

Att Anne Bea fokuserade för mycket på sin mobbning i skolan och missade att Nils inte 

mådde bra hemma. När Anne Bea gjorde fel, vilket hon insåg själv, mådde hon dåligt. Medan 

Greg som sagt aldrig reflekterade över hur hans beteende påverkade Rowley (hans bästa vän).  

7. Slutsatser och diskussion 

Jämställdheten har gått framåt i samhället, män och kvinnor delar i allt högre utsträckning på 

föräldraledighet, kvinnor tar plats i offentligheten och det finns ökad medvetenhet om hur vi 

socialiseras in i våra roller. Trots detta framställs uppenbarligen i moderna barnböcker 

fortfarande flickor och pojkar på ett traditionellt sätt där flickor är mjuka och omvårdande och 

pojkar äventyrliga. Det syns tydligt när en analys sker kring handlingsmönstren hos 

barnböckerna som analyserats och den tidigare forskningen av Andrae (2001) och McCabe 

m.fl. (2011). Trots att barnböckerna Andrae analyserar är skrivna 1914–1944 följer de 

liknande mönster som återfinns i barnböckerna skrivna 2008-2014, trots 100 år emellan 

återfinns liknande könsroller. Det finns flera barnböcker med kvinnliga huvudkaraktärer idag 

än förr men könsrollerna är fortfarande traditionella i de fyra barnböckerna som analyserats.  

 

Manliga normer godtar vi som överordnade av de kvinnliga i skola, utbildning och arbetsliv. 

Flickor och kvinnor osynliggörs. En hjälpsam flicka får ingen uppmärksamhet, hon är flicka 

och det förväntas av henne. Däremot får en pojke som är hjälpsam både uppmärksamhet och 

beröm. Greg försöker sitt yttersta för att passa in med sina feminina drag, han blir 

uppmärksammad av läraren i svenska eftersom han är ovanligt bra på att läsa. Vilket gör att 

Greg möter ytterligare trakasserier för att vara en flickpojke. Estrid som uppvisar manliga 

drag, en pojkflicka, bemöts aldrig med något annat än respekt av omgivningen, när de kommit 

över chocken av hur tuff hon är. Vilket påvisar att manliga drag värderas högre än kvinnliga 

även i barnböcker.   
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I de fyra barnböcker som analyserats är det främst papporna till sina söner som uppmuntrar 

dem till att ta del av de traditionella könsrollerna. Sönerna ska träna för att bli starka, de ska 

tycka om att vara i naturen och inte vara rädda. Huvudkaraktärernas mammor, oavsett om det 

gäller flickor eller pojkar som barn, uppmuntrar till att barnen ska göra det rätta i varje 

situation. Mammorna tar inte lika stor hänsyn till genussystemet utan barnen ska göra det de 

tycker om. Ett undantag är Nikkis mamma som försökte tvinga både henne och lillasystern att 

dansa balett trots att Nikki ville dansa hiphop och lillasystern ville vara en karatetjej. Även 

här syns det tydligt att manliga normer värderas högre än kvinnliga, framför allt av män. 

Mammorna är mer öppensinnade till att barnen får vara sig själv oavsett om det anses vara en 

kvinnlig eller manlig förmåga eller aktivitet. Papporna vill att deras söner ska vara manliga 

och blir besvikna eller upprörda om sönerna inte tar åt sig de råd papporna förmedlar.  

 

I barnböckerna för pojkar nämns sällan flickor, det är mamma eller flickor som grupp som 

kan benämnas emellanåt men inte mer än det. I barnböckerna för flickor är pojkarna en 

avsevärt större del av berättelsen än förstnämnda. Även om de mest benämns i ett romantiskt 

ljus. Undantaget är att Anne Beas bästa vän är Nils, men när Nils blir retad vid skateboard 

parken säger pojkarna där att han inte har några vänner alls. Anne Bea förstår direkt att de 

menar att hon inte räknas. Flickorna osynliggörs av pojkarna. De anses som mindre 

intressanta och mindre viktiga (McCabe m.fl. 2011, s. 199), både av pojkarna i flickböckerna 

och även i pojkböckerna eftersom de sällan är en del av handlingen.  

 

McCabe m.fl. skriver om en påtaglig tillväxt av litteratur för barn med kvinnliga 

rollinnehavare på 1970-talet men det kan knappats ses som en seger (2011, s. 221). 

Anledningen är att de traditionella könsrollerna och genussystemet genom en analys kan 

synliggöras. Även om uppdelningen av kvinnliga huvudrollsinnehavare ökat och är mer 

jämlikt med de manliga är det ett tydligt isärhållande av typer av böcker beroende på kön. 

Men oavsett isärhållandet presenteras liknande roller för de båda könen. Flickorna ska vara 

mjuka och omhändertagande, de ska respektera den manliga världen. Medan pojkarna ska 

vara äventyrliga, sportiga och flickorna osynliggörs för dem. Eftersom barn lär sig om sitt 

kulturella arv delvis genom böckerna de läser (McCabe m.fl. 2011, s. 199) är det inte 

underligt att de traditionella könsrollerna fortfarande finns kvar i samhället. Möjligtvis att 

andra barnböcker inte uppvisar samma nivå av genussystem men det faktum att dessa gör det. 
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Dessa barnböcker som sålts mest hos de bokhandlare där de införskaffades sprider vidare 

könsrollerna och genussystemet för de barn som läser dem.  

 

  



ÖREBRO UNIVERSITET  

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6  

Svenska språket  

Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, A-nivå, 15 högskolepoäng  

VT 2017 
 

32 

 

Referenser 

Andræ, Marika (2001). Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 

Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944. Falun: B. Wahlströms.  

Hedlin, Maria (2006). Jämställdhet: en del av skolans värdegrund. Stockholm: Liber AB. 

Hirdman, Yvonne, & Maktutredningen (1988). Genussystemet: Teoretiska funderingar kring 

kvinnors sociala underordning (Rapport/Maktutredningen, 23). Uppsala: Maktutredningen. 

Kinney, Jeff ([Thomas Grundberg] 2008). Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader. Falun: 

Scandbook AB. 

Larsson, Åsa & Korsell, Ingela (2014). Pax: Nidstången. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Bokförlag. 

Mccabe, Janice, Fairchild, Emily, Grauerholz, Liz, Pescosolido, Bernice A., & Tope, Daniel 

(2011). GENDER IN TWENTIETH-CENTURY CHILDREN'S BOOKS: Patterns of 

Disparity in Titles and Central Characters. Gender and Society, 25(2), 197-226.  

Nordenstam, Kerstin (2003). Genusperspektiv på språk. Kalmar: Högskoleverket. 

Russel, Rachel Reneé ([Ylva Stålmarck] 2010). Nikkis dagbok #2: berättelser om en (inte så) 

populär partytjej. Litauen: Scandbook uAB.  

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket.  

Solberg, A. Audhild ([Ylva Kempe] 2014). Kampen mot superbitcharna. Falun; ScandBook 

AB. 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. [Upplaga 2:3] 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 


