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 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka könsstereotyper som går att 

finna i en av mig utvald barnlitteratur. Genom att män och kvinnor i litteraturen 

framställs med typiska kvinnliga respektive manliga egenskaper bidrar detta till 

att redan befintliga normer fortsätter att ses som det normala. Det är därför av 

vikt att man som förälder, lärare, pedagog och så vidare, är medveten om vilken 

litteratur det är som barn presenteras för. Jag har valt att analysera två böcker 

skrivna av författaren Martin Widmark. Båda böckerna är hämtade ur serien om 

flickan Nelly Rapp. Att mitt val av litteratur föll på just dessa böcker beror på 

två saker, dels så ville jag titta närmare på hur en huvudkaraktär med det 

kvinnliga könet framställs ur ett genusperspektiv och dels ville jag använda mig 

av en författare i skrivande stund är populär bland barn och ungdomar. 

Resultatet visar att det i dessa två böcker förekommer både normbrytande och 

icke normbrytande skildringar som är kopplade till kön. Framförallt är det 

huvudkaraktären Nelly som frångår det könsstereotypiska mönstret, men även 

hon framställs som bärare av många stereotypiskt kvinnliga egenskaper. 

 

 

Nyckelord: könsstereotyper, genus, manligt, kvinnligt, barnlitteratur 
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Inledning  

Jag har valt att skriva en uppsats som behandlar genus i barnlitteratur. Jag 

kommer att analysera två böcker skrivna av Martin Widmark utifrån ett 

genusperspektiv. Att jag valt just denne författare är på grund av att det är en 

mycket populär författare bland barn och ungdomar. Går man in på Sveriges 

författarfonds webbsida så går det där att läsa en lista över de mest utlånade 

författarna i folk och skolbibliotek i Sverige under år 2015 och där toppar 

Widmark listan och gjorde även så år 2014 och år 2013 (http://www.svff.se). 

Widmark är bland annat författare till den populära barnboksserien om 

LasseMajas Detektivbyrå, dock har jag valt att analysera två böcker ur en annan 

bokserie skriven av honom, Nelly Rapp. Detta val har jag gjort av den 

anledningen att jag finner det intressant att granska barnlitteratur som har en 

kvinnlig huvudrollsinnehavare. Vilka egenskaper tillskrivs en kvinnlig 

hjältinna? Dessa böcker riktar sig dessutom till barn i åldrarna 6–9 år, och detta 

är den åldersgrupp som jag i mitt framtida yrke som lärare för just de yngre 

eleverna kommer att röra mig bland. Jag kommer i min analys titta på hur 

karaktärerna i böckerna framställs utifrån ett genusperspektiv. Vilka 

stereotypiska könsnormer förmedlar Widmark till läsarna?  

 

Att jag som lärarstudent väljer att skriva en uppsats kring genus i barnlitteratur 

kommer sig av att jag finner frågor kopplade till genus som något som är 

relevant att ha med mig kunskaper kring i mitt kommande yrke. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att läsa följande 

under Skolans värdegrund och uppdrag, en likvärdig utbildning:  

 
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors 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 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

(Skolverket 2015 reviderad upplaga: 8). 

 

Liksom Kåreland skriver i boken Modig och stark – eller ligga lågt så anser även 

jag att man idag inte kan säga att skolan är en könsneutral institution. Här 

skapas och bevaras genusnormerna fortfarande, liksom i övriga samhället. 

Behovet av kunskaper kring genus och normer är därför alltjämt aktuellt 

(2005:9). 
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 Bakgrund  

Begreppen kön och genus 

Birgitta Fagrell har skrivit en avhandling med titeln De små konstruktörerna. 

Hennes syfte med avhandlingen är att undersöka hur barn i åldrarna sju till åtta 

år uppfattar samt förhåller sig till det sociokulturella könet, enklare förklarat 

manligt och kvinnligt (2000:21). Fagrell talar bland annat om könskategorisering 

som något man kan använda sig av för att förstå innebörden av hur kön skapas:   

 
Den mest fundamentala konstruktionen av kön är, menar jag, själva 

könskategoriseringen. Kategoriseringen av människor utifrån biologiskt kön gör 

att varje kopp obönhörligen också blir symboliskt märkt. Könskategoriseringen 

fyller därmed en dubbel funktion. Dels delas människokroppen in i kvinna eller 

man utifrån de yttre genitaliernas utseende, dels blir denna människokropp 

omedelbart genom denna kategorisering också laddad med kulturella 

innebörder. (Fagrell 2000:28). 

 

Med detta menar Fagrell att människans kropp dels är synligt könsmärkt, de 

som har en snippa tillhör kategorin kvinna och de som har en snopp tillhör 

kategorin man. Det som kan ändra på detta är om man som vuxen väljer att 

genomgå en könskorrigering, eller även i vissa fall om man föds utan ett 

bestämbart biologiskt kön. Om det sistnämnda är fallet kan läkare genom 

operation skapa ett kön. Den andra delen av könskategoriseringen som Fagrell 

beskriver handlar däremot om något som inte är genetiskt bestämt, det vill säga 

det som innefattar det sociokulturella könet, även benämnt som genus. Hur man 

själv skapar sig till att bli en kvinna eller en man eller vilken syn man har på vad 

som är specifikt manligt eller kvinnligt, det är något som författaren menar 

konstrueras av oss människor och det sker alltid i samklang med den kultur och 

det samhälle som råder. Genus är alltså till skillnad från det biologiska könet 

något som förändras under tid. (Fagrell 2000:13). 

 

Fagrell (2000:29) skriver även om något som hon benämner som 

relationsbegreppet. För att begreppen manligt och kvinnligt skall ha en 

innebörd måste de stå i relation till varandra, var för sig tappar dessa begrepp 

sin mening. Orsaken till att dessa ord är i ett beroende av varandra är att de 

utgör varandras premisser så väl som varandras gränser, detta för att det som 

anses typiskt manligt då ej kan vara kvinnligt eller tvärtom. Blickar man bakåt i 

tiden har det manliga könet setts som det kön som är det faktiska, det som 

sammankopplas med bland annat förnuft och logik, medan det kvinnliga könet 

främst har kopplats samman med de fysiska egenskaperna som tillhör den 

kvinnliga kroppen. Fagrell skriver att själva orden man och kvinna kan ses som 

motsatta men att innebörden inte är permanent utan något som har konstruerats 

och även kommer att konstrueras olika utifrån det historiska sociokulturella 

sammanhanget. När man väljer att sätta in konstruktionen av kön i ett 
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relationellt samband menar författaren på att det därmed inte längre handlar 

om kön som något som ses som centralt utan att det då kommer att handla om 

vilken betydelse kön har i förhållande till varandra. Fagrell (2000:28, 29) menar 

vidare att genus huvudsakligen skall förknippas med den arena där vi 

människor reproduceras, det vill säga könssystemet. Detta könssystem har 

skapat ett system som bottnar i en könsarbetsdelning, det vill säga 

kvinnosysslor/manssysslor och kvinnoplatser/mansplatser. Detta system har 

vidare lett till en maktrelation mellan de två könen där det kvinnliga kommit att 

ses som om inte underordnat det manliga så sidoordnat det manliga, det 

manliga är således det som är att eftersträva. Könssystemet har även till uppgift 

att åtrå och passion hålls inom heterosexuella ramar. Genus ser till så att denna 

organisering inte sätts ur spel. 

 

Ingrid Karlsson har skrivit avhandlingen Könsgestaltningar i skolan: Om 

könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och gränsöverskridande. I 

början av sin avhandling skriver Karlsson (2003:14) om att begreppet genus har 

använts inom feministisk forskning sedan 1975 och att genus handlar om den 

delen av kön som är socialt konstruerade. Detta står i samklang med ovan 

nämnda Fagrells förklaring av vad genus är. Vidare skriver Karlsson att genom 

att man tittar på kön via ett poststrukturellt synsätt så ser man på kön som något 

som är en relation och inte som något som är av ett bestämt tillstånd. Alltså, för 

att förstå vad som menas med kvinnligt och manligt måste man enligt Karlsson, 

precis som Fagrell tar upp i sin avhandling, ställa dessa i förhållande till 

varandra (2003:47). 

 

En slutsats man kan dra utifrån ovan nämnda forskning är att genus, till skillnad 

från våra könsorgan, inte är något som vi föds med, det är något vi människor 

bringar till existens utifrån det samhälle som vi lever i. För att få syn på 

stereotypiska könsroller menar både Fagrell och Karlsson att man måste ställa 

dessa två begrepp emot varandra, för utan varandra så existerar inte manligt 

och kvinnligt. 

Schema över stereotypiska könsroller 

Forskningens föreställning kring hur genus verkar får också betydelse för 

läsningen av barnlitteratur. Maria Nikolajeva är bland annat författare till 

Barnbokens byggklossar (2004). Denna bok behandlar berättartekniken i ett antal 

barnböcker från olika tidsepoker. Ett avsnitt handlar om genusperspektivet i 

persongestaltningar i litteraturen (2004:129–133). Här skriver Nikolajeva att 

eftersom kvinnliga och manliga egenskaper grundar sig i att de är varandras 

motsatser kan man utifrån detta skapa ett begreppsmässigt schema för 

manlighet och kvinnlighet. Jag kommer här nedan att visa upp det schema som 

Nikolajeva presenterar i sin bok. Orsaken till att jag väljer att göra det i det här 

stycket som handlar om kön och genus och inte i det nästkommande stycket 

som behandlar genus i litteraturen är för att jag anser att detta schema på ett 

tydligt sätt visar upp stereotypiska bilder av manligt och kvinnligt, inte bara hur 
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det presenteras i litteratur utan även i samhället som stort. Genom att studera 

detta schema anser jag att man får en klar bild av vad som menas när man talar 

om att kvinnlighet och manlighet ej kan behandlas var för sig utan att man måste 

se dem i relation till varandra. I min analys av två böcker ur ett genusperspektiv 

kommer jag att använda mig av följande schema som en utgångspunkt/metod 

när jag skall undersöka vilka stereotypiska könsroller jag kan eller inte kan hitta 

i den av mig utvalda litteraturen.  

 

Män/pojkar                                                                 

starka                                                                           

våldsamma                                                                              

känslokalla, hårda                                                                   

aggressiva                                                                   

tävlande                                                                      

rovgiriga                                                                      

skyddande                                                                  

självständiga                                                               

aktiva                                                                          

analyserande                                                               

tänker kvantitativt                                                      

rationella   

Kvinnor/flickor 

vackra 

aggressionshämmande 

emotionella/milda 

lydiga 

självuppoffrande 

omtänksamma/omsorgsfulla 

sårbara 

beroende 

passiva 

syntetiserande 

tänker kvalitativt 

intuitiva 

 

 (Nikolajeva 2004:129). 

 

Efter att Nikolajeva presenterat sitt schema påpekar hon att det är av vikt att 

man är medveten om att detta inte är ett schema som alla litterära personer 

följer, men att använda sig av det när man skall analysera litteratur ur ett 

genusperspektiv kan vara ett gott stöd för att få syn på eventuella stereotypiska 

skildringar av karaktärer i litteraturen (2004:130). Detta menar jag är något som 

man även kan omvandla till att gälla i det verkliga livet, det vill säga att även 

fast det förekommer tydliga stereotypiska mönster i samhället så betyder inte 

det att alla kvinnor och män följer dem och inte heller att alla anser dem som det 

rätta. 

 

Många diskussioner har förts och fortsätter att föras kring hur det kommer sig 

att det existerar skillnader mellan könen. Beror det till största delen på det 

biologiska arvet som vi alla föds med, eller är det istället den sociala miljö som 

vi människor befinner oss i som leder till att skapa skillnader mellan män och 

kvinnor? Eller är det kanske inte det som är det väsentliga? Kanske behöver vi 

inte fokusera så mycket på hur dessa könsskillnader har uppstått? Kajsa 

Wahlström som arbetar bland annat som pedagogisk konsult i 

jämställdhetsfrågor och som även vart verksam inom förskolans värld sedan 

1975, har skrivit boken Flickor, pojkar och pedagoger: Jämställdhetspedagogik i 

Praktiken. Hon menar på att fokus istället skall läggas på att bredda könsrollerna 

och att detta kan göras genom att man som vuxen väljer vilket förhållningssätt 

som man har gentemot barnen. Genom att man gör detta så menar Wahlström 
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(2003:9) på att man ger barnen goda förutsättningar för att bryta könsnormer 

och minska glappet mellan könen. Jag tolkar hennes uttalande som att istället 

för att lägga så mycket energi på att finna orsaker till könsskillnader skall 

energin istället läggas i nuet, på hur vi i fortsättningen kan förhindra att 

könsnormer befästs redan från tidig ålder. Jag anser att en del i detta arbetet är 

att man som förälder, lärare, pedagog eller annan vuxen är medveten om vilken 

litteratur man presenterar för barn och ungdomar. Vilka stereotypiska 

könsnormer förmedlar böckerna? 

Genus i barnlitteraturen 

Här kommer jag först att redogöra för vilken litteratur som räknas till kategorin 

barnlitteratur, för att sedan gå vidare och skriva om vad forskningen säger om 

genus i barnlitteratur.  

 

Lena Kåreland (2013:11) menar i sin bok Barnboken i samhället att för att kunna 

placera in en bok i kategorin barnbok måste man förstå att det skiljer sig 

historiskt mellan vilka böcker som fått denna benämning. Exempelvis är det inte 

säkert att det man för hundra år sen ansåg vara barnlitteratur skulle räknas till 

det i dagens samhälle eller tvärtom. Detta beror på att barn som växte upp i 

början av 1900 talet levde under helt andra premisser än vad barn som växer 

upp idag gör. Vuxenvärldens syn på barn har förändrats genom olika tidsepoker 

liksom även samhällets syn i stort. De normer och värden som man ville 

förmedla till barnen förr ser inte likadana ut i dagens samhälle. Vidare har det 

också kommit att bli så att litteratur som en gång skrevs för vuxna senare har 

kommit att bli riktade till en annan yngre målgrupp av läsare, ett exempel på en 

sådan bok är Robinson Crusoe som skrevs av Daniel Defoe i början på 1700 talet. 

 

Kåreland (2013:13,16) skriver att något man kan ha som utgångspunkt när man 

vill undersöka om en bok är just en barnbok, är att titta på hur förlagen har valt 

att marknadsföra boken, det vill säga att man låter själva produktionsledet stå 

för avgränsningen mellan vuxen-ungdom och barnlitteratur. En följdfråga blir 

då - när räknas man som barn? Tittar man på FN:s bestämning för detta så är 

man barn från det att man föds fram tills dess att man är 18 år, medan sett ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv så är det från barndom fram till pubertet. 

Den sistnämnda urskiljningen blir då vagare mot för FN:s definition. Vad räknas 

till barndom? Kåreland menar på att detta begrepp inte är helt klart, utan att det 

liksom begreppet barn är sammankopplat med den sociala och historiska 

strukturen och skiftar över tid.  

 

Maria Nikolajeva (2004:15–16) sammanfattar sin definition av vad barnlitteratur 

är på ett sätt som är snarlikt Kårelands. Hon menar att det är litteratur som både 

är skriven, utgiven, lanserad och hanterad av specialister och som alla har 

barnen som sin centrala publik. Samma författare tar även upp något som är 

mycket specifikt för barnlitteraturen och det är att den är skriven av en annan 

social grupp än den tilltänkta läsaren tillhör, det vill säga det är vuxna som 
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skriver för barn, inte barn som skriver för andra barn. Detta innebär att det är 

de som sitter på makten i samhället som styr vilken litteratur som skall finnas 

tillgänglig för de yngre medborgarna. De normer och värderingar som barnen 

möter när de läser böcker är således något som den vuxne författaren har valt 

att förmedla till dem som står helt utan auktoritet i vårt samhälle. Nikolajeva 

(2004:109–110) menar vidare att genom att det är vuxna som skriver till en yngre 

målgrupp uppstår det en skillnad i den kognitiva nivån. Författaren har via 

erfarenhet en annan förståelse och kunskap gällande barnet och detta leder till 

att hen antingen framställer barnkaraktärers tankar ur en dominerande vinkel 

eller att hen medvetet försöker att bortse från sina vuxna lärdomar och istället 

helt berätta utifrån barnets perspektiv.  Då mitt intresse i denna uppsatts ligger 

kring genus väljer jag att koppla ihop det Nikolajeva skriver med könsnormer. 

Jag konstaterar kort att det är den bild av kvinnligt och manligt som den vuxne 

författaren väljer att gestalta som barnen sedan tar med sig när de skall skapa 

sig själva till den man eller kvinna de vill vara.  

 

Lena Kåreland skriver i boken Modig och stark – eller ligga lågt (2005:12, 18) om 

att anlägga ett genusperspektiv. Med detta menas att man försöker synliggöra 

vilka uppfattningar som finns kring manligt och kvinnligt och hur sedan dessa 

uppfattningar begränsar eller möjliggör flickor och pojkars utveckling. Kåreland 

skriver att man bland annat kan använda sig av ett genusperspektiv när man 

tittar på hur de två könen framställs i olika böcker och skrifter. Det är också detta 

som Modig och stark – eller ligga lågt till stor del handlar om. Boken är skriven av 

fyra litteraturvetare och en pedagog, med Kåreland som redaktör för antologin. 

Kåreland (2005:16) skriver att skolan förutom det självklara, att den skall 

utveckla elevernas läsintresse, även har ett stort ansvar när det kommer till att 

förmedla litteratur till barnen. Hon menar att om man vill att litteratur skall 

kunna inverka på elevernas föreställningar om genus måste man som lärare 

vara insatt i de böcker som erbjuds till eleverna. Exempelvis nämner hon att 

forskare sett att i den skönlitteratur man granskat ute i skolorna som vänder sig 

till barn och ungdomar som är cirka tio år och uppåt, är både de kvinnliga 

huvudrollsinnehavarna och de kvinnliga författarna underrepresenterade. 

Detta trots att studier pekar mot att barn helst vill läsa böcker där 

huvudkaraktären har samma kön som de själva. Detta betyder alltså att 

flickorna får färre möjligheter till identitetsskapande mot vad pojkarna får. Min 

slutsats utifrån detta är att det som lärare är av stor vikt att man är medveten 

om vilka könsnormer böckerna som finns i klassrummet förmedlar till eleverna. 

Finns det ett utbud av litteratur så att alla elever kan känna kopplingar och 

samhörighet med karaktärerna i berättelserna? Vilka stereotypiska bilder av 

manligt och kvinnligt går att finna? Det behöver inte vara fel att välja ut en 

högläsningsbok som innehåller typiska könsnormer men då måste man som 

lärare lyfta fram denna problematik till diskussion med eleverna. Genom detta 

hjälper man barnen att få syn på hur genus kan förmedlas via litteraturen på ett 

både bra och ett sämre sätt.  
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Janet Evans (1998:5) är författare till en artikel med namnet ´Princesses are not 

into war´n things, they always scream and run off´: Exploaring gender 

stereotypes in picture books och hon stärker mina ovan nämnda åsikter kring 

betydelsen av att samtala med eleverna kring litteraturen.  Hon skriver om 

vikten av att tala med barnen om det man läser, hon drar det till och med så 

långt att hon menar på att det i stort sett inte spelar någon roll hur många 

normkritiska böcker man läser för barnen om man inte också samtalar med 

barnen om innehållet i böckerna: 

 

 Evidently educators need to be much more flexible and as David and 

Banks (1992) point out, unless children are given the opportunity to talk 

about and begin to understand how the gendered discourse works then 

no amount of exposure to literature claiming that girls and boys are equal 

will change their views. The opportunity to respond to and begin to 

deconstruct the meaning of as many non-stereotyped texts as possible is 

therefore a crucial step along the road to allowing children to become 

aware of how they can be positioned by texts. (Evans 1998:10). 

 

För att återgå till Kåreland (2005:12) så lyfter hon i sin diskussion kring genus i 

skönlitteratur även fram att man ej skall betrakta skönlitteratur som något som 

beskriver en sann verklighet eller visar på vilka gemensamma åsikter all 

befolkning under en viss tidsepok haft. Dock menar hon på att man mycket väl 

kan studera hur kön och genus gestaltas i olika litterära sammanhang: 

 
Vad det handlar om är att studera de representationer och >>rekonstruktioner>> 

av samhälleliga förhållanden som författaren och/eller konstnären valt att lyfta 

fram ur sina perspektiv. (Kåreland2005:12). 

 

Hon menar följaktligen på att man visst kan studera hur genus framställs i 

litteratur men att man då skall vara medveten om att det man får syn på är just 

vad den enskilde författaren eller illustratören till den analyserade texten vill 

förmedla för bild av genus till sina läsare.  

 

Något som också är av intresse att nämna här är kopplingarna mellan 

författarens kön och det kön som hen väljer att framställa sin huvudkaraktär 

med. Nikolajeva (2004:190–192) skriver om att det absolut vanligaste är att en 

författare väljer att ha samma kön på sin huvudperson som hen själv tillhör. De 

som frångår denna trend är oftast kvinnor, ta exempelvis Astrid Lindgren som 

författat bland annat böckerna om Emil i Lönneberga och Bröderna Lejonhjärta eller 

Gunilla Bergström som skrivit de populära böckerna om Alfons Åberg och hans 

ensamstående pappa.  

 

Än mer ovanligt är att de författare som använder sig av jagform i sina 

berättelser har en huvudkaraktär som är av ett annat kön än dem själva. Orsaken 

till att det ser ut på detta vis kan man enbart gissa sig till. Nikolajevas teori kring 

det hela är att det kan vara så att man undviker att skriva om ett motsatt kön 
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därför att man helt enkelt har en för liten personlig erfarenhet. Att som man 

kunna leva sig in i hur det är att vara kvinna, både i en socialkontext men även 

ur en fysisk aspekt, kan ses som en svår uppgift. Att beskriva hur en kvinna mår 

när hon exempelvis har menstruation eller hur det känns att genomgå en 

graviditet, det kan omöjligt en man till fullo veta då han ej någonsin har upplevt 

denna fysiska känsla. Det är även svårt för en man att leva sig in i hur och på 

vilket sätt en kvinna upplever olika krav från samhället och vice versa. 

Nikolajeva funderar vidare på hur det blir om man som författare ändå väljer 

att skriva en berättelse om motsatt kön, använder man sig då av ett annat 

tillvägagångssätt för att föra fram sin berättelse så att man på så vis bidrar till 

att utjämna det glapp som finns kring genusframställan? Författaren lyfter även 

fram att när det kommer till frågan om genus och berättande är det av största 

vikt att man är medveten om att socialt konstruerade manliga mönster befäster 

de befintliga normerna samt de sociala reglerna medan de feminina mönstren 

istället kritiserar och försvagar detsamma. Nikolajeva skriver att eftersom 

männen i vårt samhälle allmänt ses som de som sitter på makten medan 

kvinnorna är underställda och förtryckta av det manliga könet, kan man tänka 

sig att detta leder till att en manlig berättarröst används för att agitera för de 

redan befintliga normerna, medan en utpräglad kvinnlig röst används för att 

helt eller delvis lyfta upp dessa normer till en debatt.  

 

Frågeställningar kopplat till karaktärsanalyser 

Det faktum att genus är av vikt för hur barnlitteraturen fungerar gör också att 

det blir betydelsefullt att fundera kring hur man forskar om dessa mönster i 

barnlitteraturen. Maria Nikolajeva tar i sin bok Bilderbokens pusselbitar (2000:173) 

upp frågeställningar som hon menar på att man kan använda sig av som ett 

slags verktyg när man skall analysera karaktärer i litteratur utifrån en 

genusstruktur. Dessa frågor innehåller inte enbart verktyg till att analysera 

texter utan även hur man kan gå till väga för att analysera könsstrukturer i 

bilder: 

 

•Är huvudpersonens kön avgörande för handlingsförloppet? Påverkas 

handlingen om man skulle byta ut personens kön? 

•Använder konstnären överförtydligande visuella medel för att understryka 

personens kön? 

•Motsvarar personens beteende den föreskrivna genus-normen? Om inte, hur 

och varför avviker den från normen? Hur avbildas denna avvikelse i ord och i 

bilder? 

•Är bipersonerna, särskilt de vuxna, stereotypt porträtterade? Tänk på att en 

velourpappa eller en mamma som är bilmekaniker också är stereotyp, ett enkelt 

rollbyte. Är dessa stereotypiska porträtt symmetriska i ord och bilder eller är det 

huvudsakligen i bilden som vi ser stereotyperna?  

•Om personen är ett könlöst djur eller föremål, finns det några tecken i texten 

eller i bilden som tvingar oss att uppfatta personen som en pojke eller en flicka? 
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(Nikolajeva 2000: 173). 

 

Liksom jag tänkt att använda mig utav Nikolajevas tidigare beskrivna schema 

kring typiskt manligt och kvinnligt, så tänker jag mig att jag även skall använda 

mig av dessa fem frågeställningar som en metod i min litteraturanalys. Jag anser 

att tillsammans kommer dessa redskap att bli en bra grund att utgå ifrån när jag 

vill få syn på rådande genusnormer i den utvalda skönlitteraturen. 

 

Syfte samt frågeställningar 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur könsroller gestaltas i två 

utvalda böcker om Nelly Rapp skrivna av Martin Widmark. Jag vill titta på vilka 

normer som författaren förmedlar till sina läsare. De frågor jag kommer att söka 

svar på via min analys är följande: 

 

1. Hur framställs karaktärerna sett utifrån ett genusperspektiv? 

2. Förekommer det ett samspel mellan text och bild i gestaltningen av 

genusskillnader, och om så är fallet hur ser den ut? 

 Metod och urval 

Valet att ha en kvalitativ ansats i mitt arbete gjorde egentligen sig själv, detta för 

att det inte är en stor mängd böcker (data) som jag analyserar utan endast två 

böcker, dock så har jag närmat mig denna litteratur på ett mycket mer 

djupgående sätt mot för vad jag hade kunnat om jag istället skulle ha valt att 

bygga min analys på ett större utbud av böcker, detta på grund av den 

begränsade tid jag har till förfogande att utföra denna uppsats. 

 

Jag har valt att göra en litteraturanalys utifrån ett genusperspektiv på två utav 

Martin Widmarks böcker om Nelly Rapp. Jag ser det som intressant att fördjupa 

mig i böcker som är skriven av en man men som har en flicka som berättarjag i 

böckerna. Enligt Nikolajeva (2004:190) så är detta inte något som hör till 

vanligheterna. Illustratör till böckerna är Christina Alvner. Bokserien om Nelly 

Rapp består i skrivande stund utav sexton böcker där den första boken utgavs 

år 2003 och den senast utgivna boken kom 2016. Jag har valt att analysera de två 

första böckerna i serien. Orsaken till detta är att jag vill se hur karaktärerna 

presenteras från första början, kanske får man information om dessa som inte 

nämns längre fram i bokserien? Att det enbart är två böcker som analyseras 

beror dels på att det skulle krävas en längre tid att analysera fler böcker, en tid 

som ej finns tillgänglig inom spannet för denna uppsats, dels beror det på att 
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med denna avgränsning så får jag möjlighet till att gå in mer på djupet i 

böckerna. Jag är medveten om att det resultat jag kommit fram till i denna 

uppsats hade kunnat sett annorlunda ut om jag valt andra, fler eller färre böcker 

ur serien om Nelly Rapp. 

 

Som metod för att komma åt eventuella könsstereotypiska normer, använder jag 

mig av det tidigare nämnda schemat kring typiskt manligt respektive typiskt 

kvinnligt av Maria Nikolajeva (2004:129). Min tanke är att genom att jag 

använder mig av dessa motsatsord kring kvinnligt och manligt så kommer jag 

få syn på vilka könsnormer som råder i de utvalda böckerna om Nelly Rapp som 

min analys bygger på.  

 

Jag kommer även att som verktyg använda mig av Maria Nikolajevas (2000:173) 

förslag till frågeställningar att använda sig av när man ska analysera 

könsstrukturer både i text och bild. Även dessa frågor har jag behandlat tidigare 

i denna uppsats. 

 

Mina två bokanalyser kommer att bygga på både text och bild. Detta val har jag 

gjort på grund utav att det i böckerna om Nelly Rapp förekommer många 

illustrationer och jag finner det då viktigt att inte utesluta det visuella. Genom 

att exempelvis exkludera bilderna så skulle detta kunna visa på en helt annan 

bild av vad man kan komma fram till genom att analysera båda dessa element.  

 

 Analysdiskussion  

Om Nelly Rapp böckerna 

Alla böckerna om Nelly Rapp är skrivna av Martin Widmark och illustrerade av 

Christina Alvner. Böckerna är berättade ur ett jagperspektiv, där det är Nelly 

själv som berättar om de äventyr hon är med om. Böckerna är kapitelböcker. 

Alla illustrationer i böckerna är målade i svartvita färger, det är endast på 

böckernas omslag som det förekommer andra färger.  

Nelly Rapp och Monsterakademin 

Det här är den första boken i serien om Nelly Rapp. Den utgavs första gången 

2003, men hade då titeln Monster-akademin, den nya utgåvan med ovan skrivna 

titel utgavs år 2016. Liksom övriga böcker i serien om Nelly Rapp så är den 

skriven av Martin Widmark och illustrerad av Christina Alvner. Boken består 

av sju kapitel och är på 90 sidor. Här får man som läsare för första gången stifta 

bekantskapen med flickan Nelly Rapp. Nelly bor tillsammans med sin familj 

som består av mamma, pappa och hunden London. I bokens första kapitel får 
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Nelly veta att familjen har fått en middagsinbjudan till pappans farbror 

Hannibal som de ej har träffat på länge. Nelly tycker inte alls att det skall bli 

speciellt roligt att delta i en vuxenfest som hon själv benämner middagen. Hur 

som helst så åker familjen ändå iväg till farbrodern och det visar sig att det som 

Nelly trott skulle vara en riktigt trist sammankomst istället blir början på ett stort 

äventyr. Hannibal är nämligen inte vem som helst, det visar sig att han är en 

monsteragent och att han nu har planer för att även utbilda Nelly till en sådan. 

Hannibals tanke är att Nelly i hemlighet skall få tillgodogöra sig en 

agentutbildning hemma hos honom där en kvinna vid namn LENA-SLEVA 

skall agera som hennes lärare. Men innan hon får börja i skolan måste hon klara 

av ett test för att se om hon har vad som krävs för att så småningom bli en 

monsteragent (Widmark 2016A). 

Nelly Rapp och Frankensteinaren 

Detta är den andra boken om Nelly Rapp, skriven av Martin Widmark och 

illustrerad av Christina Alvner. Den utgavs första gången 2003 med hade då 

titeln Frankensteinaren. År 2016 gavs den ut igen då med den nya titeln Nelly 

Rapp och Frankensteinaren. Boken består av åtta kapitel och är på 88 sidor. I 

början av boken har Nelly sommarlov från sin ”riktiga” skola men istället är hon 

på Monsterakademin och utbildar sig till att bli en monsteragent. När 

sommarlovet sedan är slut och Nelly har återvänt hem till sin familj dröjer det 

inte länge innan hon blir tilldelad sig sitt första uppdrag som agent (Widmark 

20016B). 

 

Det yttre framställandet av könstillhörighet 

I det här stycket kommer jag att presentera vad jag funnit kring hur karaktärerna 

i de två böckerna framställs via sitt yttre. Jag kommer både att se till hur de 

beskrivs via texten samt hur de illustreras. Det jag vill få syn på är om de 

framställs med stereotypiska drag kopplat till sina kön eller om de gestaltas på 

ett normbrytande sätt.  

 

I det första kapitlet på det första uppslaget i den första boken Nelly Rapp och 

Monsterakademin, får man se en bild på Nelly och hennes familj (Widmark 

2016A:10–11). Nelly sitter på golvet med sin hund London. Hennes ljusa långa 

hår är uppsatt i en fläta och hon är klädd i en bylsig tröja samt en mönstrad kjol. 

På grund av hur hon är ritad förstår man att hon är en flicka, då hon har tydligt 

kvinnliga attribut. Mamman i familjen sitter uppkrupen i soffan och löser 

korsord. Hon har trekvarts långa byxor på sig, den relativt korta pagefrisyren är 

bakåtstruken från ansiktet med ett hårband. Nellys pappa sitter bakåtlutad i en 

fåtölj och läser en tidning. Han bär en vit skjorta och mörka långbyxor, hans hår 

är kortklippt och lite rufsigt. Även om föräldrarna inte har klart uttalade 

stereotypiska drag så ser man enbart via bilden vem som är vem. Jag anser dock 

inte att man kan säga att illustratören här har över förtydligat sina bilder av 
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familjemedlemmarna för att man som läsare skall vara helt på det klara med 

vilket kön de har. Mamman ser inte ut att ha något smink på sig, hon har ingen 

extremt stor byst eller håret i en avancerad uppsättning. Pappan har inte ens en 

antydan till kroppsbehåring. Ingenstans i texten står det beskrivet hur mamman, 

pappan eller Nelly ser ut, istället beskrivs endast vilka aktiviteter de har för sig.  

 

På det första uppslaget i den andra boken Nelly Rapp och Frankensteinaren, 

(Widmark 2016B:16–17) ser man en illustration som föreställer Nelly. Hon har 

på sig en vit T-shirt och vad som ser ut att vara ett par jeans. Precis som i den 

första boken om Nelly Rapp har hon även här sitt långa hår uppsatt i en fläta. 

Som betraktare av bilden är det endast det sistnämnda som får en att dra 

kopplingen att detta är en flicka som är avbildad. Hade hon haft kort hår hade 

man likaväl kunnat tagit henne för en pojke. I resten av boken har Nelly ritats 

med antingen en bylsig tröja och en knälång kjol eller en bylsig tröja och jeans 

men hennes hår är rakt igenom boken uppsatt i en fläta.  

 

Varken i bild eller text får man i det första mötet med Nelly, eller någon gång 

senare i böckerna, reda på Nellys ålder. Att man som läsare inte kan få denna 

informationen via en illustration är i och för sig inget konstigt, för som 

Nikolajeva (2000:142) skriver så är detta inte direkt möjligt. På ett indirekt sätt 

skulle det gå, genom att illustratören exempelvis ritar en tårta med ett visst antal 

ljus på och som på något sätt sammankopplas med karaktären. Men då gäller 

det även att en sådan illustration passar in i bokens handling. Det man kan tyda 

utifrån bilderna på Nelly är att hon är kortare än de andra karaktärerna, hon har 

ingen antydan till bröst, inga spår av acne syns i hennes ansikte och inte heller 

några rynkor, det går alltså inte att hitta några kännetecken på att Nelly skulle 

vara varken tonåring eller vuxen. Det blir upp till läsaren att dra sina egna 

slutsatser kring de olika karaktärernas ålder då Widmark valt att utelämna 

denna information i sin berättelse.  

 

Ytterligare en scen i anslutning till hur kön visas upp via bild utan att det 

tillskrivs i texten, finner jag i bok nummer två Nelly Rapp och Frankensteinaren 

(Widmark 2016B:19–21). Via texten får man veta att Nellys hund London har 

skaffat sig en ny kompis hemma hos Nellys farbror Hannibal. Denne vän är 

slottets kock. Ingenstans står det att läsa vilket kön kocken har men via en 

illustration föreställande kocken som står och arbetar vid en köksbänk, ser man 

vissa manliga kännetecken. Personen är iklädd en vit skjorta med upprullade 

ärmar. Skjortan smiter åt runt en mycket kraftig mage. Till det bär hen en 

kockmössa samt ett par rutiga byxor. Hens fötter och händer är stora. Håret som 

sticker ut under kockmössan är kortklippt. Helt säker på vilket kön som 

framställs kan man dock inte vara. Personen är tecknad snett bakifrån så man 

kan ej se om hen har någon antydan till byst. Inte heller är kocken ritad med 

någon ansiktsbehåring. Hen bär inga smycken, har inget smink och bär inte 

kvinnliga kläder.   

 



  

 

15 

 

Det blir således tydligt hur den allra enklaste och diskretaste beskrivningen av 

en person med nödvändighet förhåller sig till de olika kroppsliga egenskaper 

som tillskrivs skilda genus. Men det blir också tydligt att här även finns en 

möjlighet att undvika detaljer som bestämmer könstillhörighet. 

 

En bakgrund till hur den tydliga genusuppdelningen kan framträda genom så 

diskreta medel kan Fagrell (2000:67–68) ge. I sin bok presenterar hon kortfattat 

olika diskurser inom genus. En av de diskurser hon nämner är praktikernas 

genusdiskurs. Där talar man om på vilket sätt bilden av manligt och kvinnligt 

befästs genom hur det upprepande framställs. Som exempel nämner hon att 

genom att män om och om igen framställs som en person med kortklippt hår så 

blir denna frisyr en norm för manlighet, likväl som att ha långt hår blir något 

som sammanknippas med kvinnlighet. Detta kan förklara varför illustratören 

inte har tecknat Nelly och hennes föräldrar än mer könsbestämt, deras frisyrer 

ger direkt betraktaren en klar bild över vilken könstillhörighet karaktärerna har. 

 

Ett annat exempel på hur tillhörigheten till kön beskrivs via en illustration finner 

man i den första boken Nelly Rapp och Monsterakademin på sidorna 26 och 27 

(Widmark 2016A). Här är dock karaktärerna ritade med mer stereotypiska drag 

mot för i de ovan givna exemplen. Uppslaget beskriver hur Nelly och hennes 

föräldrar förs in i en matsal hemma hos farbror Hannibal.  Tio gäster sitter till 

bords och de har mat på tallrikarna samt vad som ser ut som vin i glasen. Via 

bilden så ser man direkt att det är fem män och fem kvinnor. Kvinnorna 

illustreras med läppstift, örhängen, halsband, armband, långt utsläppt hår eller 

piffiga frisyrer. Alla ser ut att ha klänningar på sig där de sitter. Männen är 

uppklädda i kavajer och skjortor med antingen en slips eller fluga runt halsen. 

En av männen har mustasch (Widmark 2016A:26–27). Personerna på bilden är 

alltså klart utmärkta med stereotypiska drag kopplat till det kön de är bärare av. 

Bokens läsare behöver inte själva bestämma vem som är man eller kvinna, det 

har redan illustratören på ett klart tillvägagångssätt förmedlat. Orsaken till att 

personerna här är mera uttalat kvinnliga respektive manliga anser jag kan bero 

på att karaktärerna här är på fest. De har alla klätt upp sig och gjort sig vackra. 

Att då en kvinna bär smink och smycken kan tolkas som en stereotypisk 

förmedling av att kvinnor måste tillföra sitt yttre betydligt mer än männen för 

att framhäva sin skönhet. Kvinnan duger inte som hon är utan hon behöver 

”bättra på” sitt utseende med smink och så vidare.  

 

Ett tydligt mönster som genomsyrar båda böckerna är att männen överlag i både 

text och bild skildras som stora, ja rent ut sagt enorma, män. Farbror Hannibals 

betjänt introduceras i bok nummer ett genom att Widmark (2016A:22–23) i 

texten återger honom som en tystlåten, enormt stor och svartklädd man. Det står 

också att läsa att Nellys pappa ser ut som en dvärg i jämförelse med mannen. På 

den tillhörande bilden ser man mycket riktigt en gigantisk man med händer 

stora som dasslock. Han är helt kal på huvudet och på kinden löper ett stort ärr. 

Strax därpå får man som läsare bekanta sig med farbror Hannibal för första 

gången. Även han beskrivs som en rejäl man. Via texten får man veta att han har 
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en väldig mun och tänder som är stora som sockerbitar. Han har buskiga 

ögonbryn och en bullrande röst (Widmark 2016A:24). Illustrationen av Hannibal 

visar upp en mycket rundlagd man som med ett stort leende och utsträckta 

armar välkomnar Nelly med föräldrar till hans hem (Widmark 2016A:25).  

 

Resterande män i boken Nelly Rapp och Monsterakademin (Widmark 2016A) är 

med två undantag, alla illustrerade som mer eller mindre överviktiga. De två 

som faller utanför den ramen är Nellys pappa samt en vampyr som Nelly har i 

uppdrag att besegra. Vampyren illustreras med en klart manlig framtoning och 

i texten benämns detta monster som ”han”. Ett exempel på hur hans yttre 

uppvisas återfinns på sidan 50. Här ser man hur en nyvaken man (vampyren) 

står och borstar sina tänder. Han är tecknad med breda axlar och stor näsa. Håret 

är rufsigt och man kan se att han har en begynnande flint mitt på huvudet. Han 

är klädd i en ljusare långärmad tröja. På nästa sida har vampyren gett sig ut för 

att söka efter någon att suga blod ifrån. Han är nu klädd i typisk 

”vampyrmundering”, det vill säga svart frack och en slängkappa med hög 

krage. Hans ansikte ser ut att lysa vitt i mörkret där han går (Widmark 

2016A:48–51). Varken Nellys pappa eller vampyren beskrivs som att de är 

onaturligt storväxta, båda två har en ”normal” kroppsbyggnad, de är inte tjocka 

och inte heller särskilt långa. En teori kring varför Widmark valt att framställa 

pappan på detta sättet kan vara att han vill att han skall framstå som en helt 

vanlig familjefar. Han är inte en karaktär som läsaren skall se som skrämmande 

eller hotfull. Att vampyren inte är stor och kraftig tänker jag beror på att genom 

att han ikläds typiska vampyrkläder så får läsarna ändå en stark koppling till att 

han är ett slags monster. Han behöver inga ytterligare förstärkningar för att man 

skall uppfatta honom som ett hot.  

 

Den ovan nämnda strukturen kring mäns framställande av deras yttre 

egenskaper återspeglas också i den andra boken, Nelly Rapp och Frankensteinaren 

(Widmark 2016B). Dels har vi kocken som jag tidigare i det här stycket har 

redogjort för, och dels har vi en karaktär med namnet Robert Steen. Denne 

Robert är en man som Nelly misstänker är en Frankensteinare men som själv 

utger sig för att vara en vanlig människa. I berättelsen så återges han som en 

enormt stor man som är kortklippt och har ett nästintill fyrkantigt ansikte 

(Widmark 2016B:47–48). På de allra flesta illustrationerna av denne karaktär så 

är han ritad med en mycket bister och ibland även aggressiv framtoning. Hans 

mungipor pekar nedåt och hans ögonbryn är rynkade. Likt de flesta männen i 

de två böckerna är han lång, har en uppenbar övervikt och ett brett axelparti.  

 

De kvinnliga karaktärerna i böckerna är färre än männen. De flesta skildras som 

mjuka och glada personer. Likt de manliga karaktärerna är även kvinnorna 

runda i sitt omfång, men dock inte lika kraftiga som männen. Precis som Nellys 

pappa skiljer sig från de övriga männen så skiljer sig även Nellys mamma från 

de andra kvinnorna. Hon är illustrerad med en ”normal” kroppsform, en relativt 

liten byst och förutom ett hårband samt att hon ibland bär en klänning, har hon 

inga andra typiskt kvinnliga utsmyckningar. I bok nummer två, Nelly Rapp och 
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Frankensteinaren (Widmark 2016B) så finns det ytterligare en kvinnlig karaktär 

som sticker ut mot för de andra. Det är skolsyster Ellen Berg som arbetar på 

Nellys skola. I texten beskriver Nelly henne som den största kvinna hon 

någonsin har sett. Med en enda sträng blick kunde hon få tyst på hela skolan 

(Widmark 2016B:28). På tillhörande bild ser man Ellen stå rakryggad med 

armarna korsade över en väl tilltagen barm. Man kan ej se hennes hals på grund 

av hennes dubbelhaka, magen spänner ut hennes vita klänning och 

överarmarna ser grova ut, dock inte på grund av att de är muskulösa. Hennes 

stora fötter är instuckna i sandaler. Ellen är kortklippt men det upplevs inte för 

den skull som en manlig frisyr då den ser stylad ut. Hon bär små örhängen och 

hennes bistra läppar ser ut att vara målade med läppstift. Glasögonen som hon 

bär är kattformade och för tankarna till femtiotalets mode. Man skulle kunna 

beskriva Ellen Berg som en manhaftig kvinna genom hennes uppenbarelse i 

illustrationen, dock så är det aldrig en tvekan om att hon är en kvinna.  

 

Ytterligare en aspekt av den yttre skildringen av genuspräglade drag framträder 

i den första boken, Nelly Rapp och Monsterakademin (Widmark 2016A). Här får 

man för första gången möta karaktären LENA-SLEVA (hennes namn skrivs 

alltid med versaler i böckerna, varför finns det ingen förklaring till). LENA-

SLEVA är Nellys lärare på Monsterakademin och hon har till uppgift att 

undervisa Nelly i hur man skall gå till väga för att bli en monsteragent. I texten 

presenteras LENA-SLEVA som en lite gumma i grön kofta och runda glasögon 

(Widmark 2016A:39). Illustrationen av lärarinnan stämmer väl överens med den 

korta beskrivningen som ges via texten (Widmark 2016A:40). LENA-SLEVA ser 

inte ut att vara mycket längre än Nelly. Hon har en mild uppsyn och hon ser ut 

att småle på bilden. Under koftan putar både en stor byst samt en rund mage 

fram. Hon bär en fotslång kjol. Håret är bakåtstruket och uppsatt i en knut. 

LENA-SLEVAS yttre kan sägas spegla en stereotypisk bild av en gammeldags 

lärarinna, detta mycket på grund av hennes frisyr och hennes glasögon. När 

LENA-SLEVA presenteras i den andra boken, Nelly Rapp och Frankensteinaren, 

berättar Nelly att hennes lärare är en dam som av många andra upplevs som en 

typisk ”mormormodell” men tillägger Nelly, de skulle bara veta vem hon 

egentligen är (Widmark 2016B:18)! Här påvisar Widmark via sin karaktär Nelly, 

att skenet kan bedra, bara för att man ser ut på ett visst sätt så betyder det inte 

att man är på ett visst sätt. 

 

För att sammanfatta detta stycke kring hur bokens karaktärer framställs till det 

yttre så kan man säga att mycket faller inom den könsstereotypiska ramen. 

Egentligen är det ingen karaktär i någon av de två böckerna som bryter mot 

könsnormerna genom sitt yttre. De utstrålar endast mer eller mindre 

kvinnlighet eller manlighet.  Männen är stora och kraftiga med väl tilltagna 

extremiteter. De utstrålar en pondus och en självsäkerhet genom deras minspel 

och kroppshållning. På grund av att de genomgående illustreras som betydligt 

längre än kvinnorna så får de även en roll av fysisk överlägsenhet. Fagrell 

(2000:79) hänvisar i sin avhandling till R.W. Connell. Connell menar att den 

sociala tolkningen att män är de som sitter på makten inte enbart existerar 
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genom mentala mönster utan att detta synliggörs även via muskelspänningar, 

kroppshållning och känsloupplevelser. Genom att Widmark har valt att 

beskriva de manliga karaktärerna på det sätt jag just redovisat för så bidrar han 

även till att detta blir till en del av den naturliga ordningen, det ses som det 

normala att männen utstrålar makt. 

Könsstereotypiska beteenden 

I det här avsnittet kommer jag att lyfta fram delar ur de två böckerna där jag 

funnit karaktärerna agera utifrån ett stereotypiskt beteende kopplat till det kön 

de är bärare av. Dels kommer jag att titta på hur karaktärerna agerar och dels på 

hur deras inre gestaltas. 

 

I den första boken Nelly Rapp och Monsterakademin packar Nelly med föräldrar 

in sig i familjens bil för att åka och besöka farbror Hannibal (Widmark 

2016A:15). Genom texten framgår det att det är pappan som kör. Detta hör ihop 

med en av de typiska egenskaper som Nikolajeva (2004:129) tillskriver det 

manliga, nämligen att det är pappan som är den aktiva. Dock visar det sig att 

det är mamman som kör bilen när de i slutet av boken skall återvända hem. 

Detta kopplar jag samman med en bild på sidorna 26 och 27 (Widmark 2016A), 

där Nelly och hennes föräldrar förs in i en matsal. På bordet ser man flera glas 

som ser ut att innehålla vin samt att en karaff står placerad på bordet. Jag tänker 

mig att detta är orsaken till att pappan inte kör hem, han har druckit alkohol 

medan mamman har avstått detta och låtit sin makes behov stå i centrum. Vem 

som kör bilen är således inte något som sker av en slump utan här spelar 

maktordningen in. Mannen är den som har högst rang i samhället. 

 

Väl framme vid Hannibals hus konstaterar familjen att hans hus liknar ett stort 

spökslott. ”Oj! sa pappa imponerad. Men! sa mamma orolig. Wow! sa jag och 

kände mig genast lite gladare” (Widmark 2016A:19). Pappan reagerar här med 

att bli imponerad, han tycker att slottet är häftigt och tycks inte alls se det som 

skrämmande. Mamman däremot blir genast orolig medan Nelly reagerar 

snarlikt sin pappa. Dock avspeglar bilden på följande uppslag något annat än 

vad texten gör. Man får se hur familjen kör in genom ett par gamla stålgrindar, 

på väg fram till slottet. På bilden ser pappan och mamman lika nervösa ut där 

de blickar ut genom bilfönstren. Inga munnar är tecknade och ögonen ser 

uppspärrade ut. Kopplat till Nikolajevas (2004:129) tabell över stereotypiskt 

manligt och kvinnligt, anser jag att mamman här är stereotypiskt kvinnlig, hon 

låter sårbar genom att hon uttrycker sin oro över synen av Hannibals hem. 

Pappan däremot får den manliga rollen genom att ha ett starkt förhållningssätt, 

han låter sig inte skrämmas av det stora spökslottet. Att bilden inte stämmer 

överens med texten när det handlar om föräldrarnas reaktioner kan enligt 

Nikolajeva (2000:140) bero på två olika faktorer. Antingen så är det ett medvetet 

val från skaparen/skaparna av boken, man vill åstadkomma en ironisk effekt 

genom att via texten säga en sak men i illustrationen uttrycka en annan. Det kan 

också vara ett omedvetet val från författaren och/eller illustratören, man har helt 
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enkelt inte observerat att det är olikheter mellan text och bild, exempelvis en text 

säger att hunden har kort päls men på bilden så har den lång päls. I det här ovan 

beskrivna fallet där pappan i texten enbart tycks finna slottet som häftigt men 

via bilden uttrycker en rädsla, har jag svårt att se det som ironi. Hade så varit 

fallet borde det vara mer tryck i texten kring pappans reaktion och på bilden 

skulle han ha sett ännu räddare ut, detta för att i så fall förstärka det ironiska. 

Istället lutar det mot att det här har brustit i samarbetet mellan illustratör och 

författare. Ett alternativ är att man här vill förmedla att mannen (pappan) inte 

är så tuff som han låter, men återigen anser jag att detta då hade behövts 

uttryckts på ett kraftfullare sätt för att budskapet skall kunna nå fram till läsaren. 

 

I Nelly Rapp och Monsterakademin finns en scen där Nellys föräldrar båda visar 

på ett könsstereotypiskt agerande. Här har familjen just kommit fram till farbror 

Hannibals slott. När de parkerat och klivit ut ur bilen så tar pappan mamman 

under armen. Mamman ropar på hunden London att han måste skynda sig 

”Kom nu London, sa mamma irriterat. Vi är försenade” (Widmark 2016A:20–

21). Pappan har den manliga skyddande rollen, han håller om sin hustru och 

beskyddar henne mot det hon tidigare uttryckt sin oro inför (slottet). Mannen 

tar här rollen som den som är den starka i förhållandet, den som skall se till att 

hans familj inte utsätts för faror. Att mamman är stressad över att de är sena 

kopplar jag till att hon är lydig, en stereotypiskt kvinnlig egenskap enligt 

Nikolajevas tabell (2004:129). Hon vill ej svika Hannibal genom att inte komma 

på utsatt tid.  

 

I den andra boken, Nelly Rapp och Frankensteinaren, så beskrivs det hur Nelly står 

och väntar på att hennes pappa skall komma och hämta henne hemma hos 

farbror Hannibal. Nelly berättar att ”Han var försenad som vanligt” (Widmark 

2016B:23). Detta sägs bara som ett konstaterande utan någon direkt värdering i 

det hela. Nelly har accepterat att så här är hennes pappa. Inte heller ber pappan 

om ursäkt för att han ej kommit på utsatt tid när han så småningom anländer. 

Om man ser till mammans reaktion här ovan då hon uppträder stressat och 

irriterat för att de är på väg att komma för sent till middagen, så beskrivs det i 

det här fallet inte alls som att pappan känner någon som helst plikttrogenhet. 

Tittar man i Nikolajevas tabell (2004:19) så kan detta agerande hittas igen genom 

att en stereotypisk manlig könsroll är att män styr mer över sin egen vilja, de är 

mer självständiga än vad kvinnor är. Genom att ställa dessa två scener mot 

varandra får man ett gott exempel på hur manligt respektive kvinnligt står i 

relation till varandra. Hade den stereotypa könsrollen ej varit att kvinnan skall 

ses som lydig och plikttrogen, då hade man heller inte reagerat på att pappan i 

det här fallet inte tycks bry sig om sin sena ankomst och hur den påverkar andra 

runt omkring honom.  

 

Ytterligare en scen i boken Nelly Rapp och Monsterakademin, där de vuxna 

karaktärerna agerar utifrån ett könsstereotypiskt sätt handlar om när farbror 

Hannibal välkomnar Nellys familj till sitt hem (Widmark 2016A:24). Farbrodern 

möter upp dem i hallen och där skakar han hand med pappan medan han kysser 
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mamman på kinden. Detta är ett könsstereotypiskt beteende, att som man 

kramar man inte om en annan man, det går emot heteronormen. För att bevara 

sin manlighet hälsar man män emellan med ett kraftfullt handslag istället. Nelly 

skakar också hand med Hannibal samtidigt som hon niger. Att ett barn av idag 

skulle niga känns för mig lite långsökt, men jag kopplar det till att Nelly är av 

det kvinnliga könet och att hon därför är ”extra” artig och väluppfostrad 

(Widmark 2016:24).  

 

Något som är ett stereotypiskt kännetecken för kvinnor är att de ofta framställs 

som det vekare könet. De är lättskrämda och oroar sig för främmande 

situationer. Män beskrivs mer frekvent som modiga och som att ingenting kan 

skrämma dem. Detta kan man se i en scen i den första boken Nelly Rapp och 

Monsterakademin. Widmark beskriver här hur Nelly reagerar när hon för första 

gången står öga mot öga med farbror Hannibals till storleken väldige betjänt 

(Widmark 2016A:22–23). Nelly observerar direkt att mannen har ett långt vitt 

ärr över sin ena kind och hon tänker då förskräckt att ”kanske har mannen fått 

sitt ärr genom ett knivslagsmål?” Nellys reaktion är således rädsla. På 

illustrationen som är på samma uppslag som texten, får man se betjänten där 

han står i dörröppningen redo att ta emot föräldrarnas ytterkläder. Dock så är 

det föräldrarna som ser förskräckta ut, inte Nelly, hon står och tittar åt ett helt 

annat håll. Att man inte via bilden får se Nellys rädsla kan bero på att man här 

visar på en scen då Nelly ännu inte hunnit uppmärksamma betjänten.  

 

Lite längre fram i samma bok stöter Nelly åter igen på betjänten. Den här gången 

är hon inte i sällskap av sin familj utan har ensam gett sig ut på upptäcktsfärd i 

farbror Hannibals slott (Widmark 2016A:30–31). I texten så står det inte utskrivet 

att Nelly blir rädd, dock kan man ana sig till det genom att hon bland annat 

funderar över ”vad i hela världen hon skall göra nu?” Tittar man på den 

tillhörande illustrationen så ser man emellertid att Nelly ser mycket rädd ut, hon 

lutar sig bakåt, bort från betjänten, hennes ögon är uppspärrade och hennes 

mungipor pekar nedåt. Betjänten står lätt framåtlutad över Nelly och han ser 

bister ut (Widmark 2016A:30–31). Genom bilden får man alltså ytterligare 

information som läsare än om man enbart skulle ha haft tillgång till texten.  

Illustrationen visar på att Nelly (flickan) visar upp en sårbar sida medan 

betjänten (mannen) har en aggressiv utstrålning (Nikolajeva 2004:129). 

 

En direkt efterföljande scen beskriver hur Nelly frågar betjänten vart toaletten 

är? Han pekar då på en dörr som Nelly omedelbart känner inte är en toalettdörr, 

men trots att hennes instinkt säger henne att det är fel så tänker hon att det är 

”bäst att göra som han säger” (Widmark 2016A:31–32). Nelly följer det typiskt 

kvinnliga mönstret då hon är lydig och gör som hon blir tillsagd (Nikolajeva 

2004:129). Hon visar även upp ett slags självuppoffrande, detta genom att hon 

trots att hon anar fara inte väljer att fly och skydda sig själv. Även detta är en 

typisk kvinnlig egenskap enligt Nikolajeva (2004:129).  
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Efter att Nelly gått genom dörren och därefter följt en trappa som lett henne upp 

till en vind, funderar Nelly på vad som skall komma att hända härnäst ”Och 

kanske skulle jag snart springa rakt in i en hög med skelett och dödskallar efter 

barn som hade gått vilse här uppe på vinden, tänkte jag och fnissade sedan åt 

min dumma tanke” (Widmark 2016A:34). Trots att Nelly känner en rädsla för 

den situation hon befinner sig i så kan hon samtidigt skratta åt sin livliga fantasi, 

hon antar här ett manligt könsmönster då hon tänker på ett rationellt sätt 

(Nikolajeva 2004:129). Jag väljer att ta med den här normbrytande delen i detta 

avsnitt därför att lika fort som Nelly påvisar den mer manliga egenskapen lika 

fort växlar det till att hon anar ett kvinnligt könsmönster. För när Nelly strax 

därpå hör ljudet av släpande steg komma emot henne tror hon att det är ett 

skelett som är i antågande med målet inställt på att ta henne (Widmark 

2016A:35). I en snabb handvändning så tror alltså Nelly nu att det faktiskt finns 

monster. Nelly känner sedan en hand läggas på sin axel och hon piper till av 

skräck. Att hon piper istället för att vråla ut sin rädsla kan även det ses som 

något typiskt kvinnligt, som flicka skall man inte göra alltför mycket väsen av 

sig. Handen skjuter henne framför sig och Nelly följer viljelöst med (Widmark 

2016A:35). Här visar Nelly på att vara sårbar och samtidigt agerar hon åter igen 

på ett passivt och självuppoffrande sätt genom att hon inte försöker ta sig loss 

och fly från situationen, hon agerar efter ett kvinnligt könsmönster enligt 

Nikolajeva (2004:129).  

 

I den andra boken, Nelly Rapp och Frankensteinaren så finns det egentligen inte 

via texten uttalat någonstans att Nelly känner en påtaglig rädsla. En illustration 

(Widmark 2016B:49) föreställande en scen när Nelly för första gången får se 

Robert Steen, den misstänkte Frankensteinaren, visar dock upp en Nelly som 

med uppspärrande ögon och nedåt pekande mungipor står och trycker sig mot 

ett träd. En slutsats jag drar kring att det i bok nummer två är en så pass stor 

skillnad i hur Nelly reagerar när hon stöter på skrämmande situationer, är att 

Nelly nu har genomgått en utbildning för att bli en monsteragent.  Genom detta 

har hon övat upp sitt mod och kan nu hantera sin rädsla på ett annat sätt. 

Liksom att rädsla kan ses som en kvinnlig könstillhörighet så är även en 

bristande tilltro till sig själv något som ofta kopplas samman med 

flickor/kvinnor. Fagrell (2000:86) skriver att flickor ofta besitter en dubbel 

inställning till sina kroppar.  Sin inre kropp betraktar de som både stark och 

duglig, men de skall även förhålla sig till hur den yttre kroppen socialt skall 

uppföra sig. Det sistnämnda tolkar jag som att kvinnor upplever det som att de 

har yttre krav på sig från samhället över hur de skall bete sig som bärare av det 

kvinnliga könet. Detta kan leda till att flickor känner sig splittrade. Å ena sidan 

så tänker de att ”det här kan jag” men å andra sidan känner de att ”det här fixar 

jag nog inte i alla fall”. I de båda analyserade böckerna finns det tillfällen som 

Nelly tycks tvivla på sig själv och sin förmåga. Detta finner jag stereotypiskt 

kvinnligt. Som kvinna skall man ej tro sig själv om för mycket och ett vanligt 

problem är flickor och kvinnors dåliga självkänsla. Sett till Nikolajevas tabell 

(2004:129) så kan detta höra ihop med att kvinnor ses som sårbara och beroende. 

Med det menar jag att de gör sig själva sårbara genom att inte tro på sig själva 
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och att de ofta är beroende av att få en bekräftelse från andra innan de kan lita 

på att de tänker eller agerar på ett korrekt sätt. De vill leva upp till samhällets 

normer. Jag kommer följande att visa på tre händelser ur böckerna där Nelly 

reagerar på detta könsstereotypiska sätt. 

 

I den första boken Nelly Rapp och Monsterakademin, får Nelly i uppgift av LENA-

SLEVA att under en timme komma fram till hur hon skulle gå till väga för att 

oskadliggöra en vampyr (Widmark 2016A:59). Detta skall hon skriva ned och 

sedan redovisa för sin lärare. När LENA-SLEVA lämnat klassrummet funderar 

Nelly på hur hon skall kunna lösa denna uppgift: ”Hur skulle en liten flicka som 

jag kunna klara av en fullvuxen vampyr?” (Widmark 2016:59). Här kopplas 

alltså karaktärens kön ihop med möjligheten att kunna besegra ett monster. Att 

Nelly är en flicka får en negativ ton, och det känns som att Nelly tvivlar på sig 

själv utifrån det kön hon har. Nelly fortsätter att tänka negativa tankar kring sin 

egen förmåga. Hon förbereder sig på att hon ej kommer att lyckas lösa uppgiften 

och att hon då kommer göra LENA-SLEVA besviken (Widmark 2016A:60). Här 

finns en sviktande självkänsla hos Nelly. Hon känner sig sårbar och tänker att 

hon inte kommer att duga till att bli en monsteragent, typiskt stereotypiskt 

kvinnligt enligt Nikolajeva (2004:129).  

 

Lite längre fram i samma bok utspelar sig en scen då Nelly just blivit klar med 

uppgiften hon fått utav LENA-SLEVA. Orsaken till att Nelly gör detta prov 

överhuvud taget är för att se om hon har det som krävs för att bli en 

monsteragent. LENA-SLEVA ger inte Nelly någon respons kring resultatet av 

provet (Widmark 2016A:85–86). Det enda som LENA-SLEVA säger innan Nelly 

springer iväg från klassrummet är att hon tycker att det vart trevligt att fått träffa 

henne. Nelly tappar då helt sin känsla av att ha lyckats och hon tänker istället 

att hon misslyckats. Med gråten i halsen rusar hon nedför trapporna för att möta 

upp sina föräldrar som väntar in Nelly så att de tillsammans skall kunna bege 

sig hemåt. Nere i hallen råkar Nelly springa rakt in i farbror Hannibal: ”Han 

lyfte upp mig på sina starka armar och höll mig rakt ut och tittade in i mina 

tårfyllda ögon.” (Widmark 2016A:86). På den tillhörande bilden ser man hur den 

store Hannibal lyfter upp Nelly framför sig. Han ser ut att småle. Nelly ser 

ynklig ut, hennes mun är tecknad nedåt och under hennes öga (man ser bara ett) 

ser man två tårar. Här beskrivs Hannibal som en klassisk stereotyp av en man, 

han visar på fysisk styrka samt att han utstrålar ett lugn. Nelly är i sin tur 

beskriven som en stereotypisk flicka som är känslosam och sårbar. Här har Nelly 

också en dålig självkänsla då hon snabbt drar slutsatsen att hon inte gjort bra 

nog ifrån sig, detta trots att hennes lärare inte har sagt någonting som tyder på 

att detta skulle vara fallet. 

 

Den tredje scenen som jag väljer att lyfta fram utspelar sig i bok nummer två, 

Nelly Rapp och Frankensteinaren. Nelly har nu ställts inför ett nytt uppdrag, hon 

skall ensam bekämpa en Frankensteinare och hon känner en osäkerhet inför sin 

kommande uppgift (Widmark 2016B:65). ”Hur skulle jag, Nelly Rapp, klara av 

den väldige Frankensteinaren Robert Steen? Han verkade ju livsfarlig.” 
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Karaktären reagerar här mycket snarlikt hur hon gör i den ovan beskrivna 

episoden. Återigen tvivlar hon på sin egen förmåga. Å andra sidan kanske det 

inte är så uppseendeväckande att Nellys reaktion blir självtvivel, då hon faktiskt 

bara är ett barn och monstret hon skall tampas med liknar en jätte. Dock kan 

man fråga sig hur det skulle ha sett ut om man här bytt ut Nellys karaktär mot 

en pojke? Hade han då tillskrivits denna vantro gentemot sin egen förmåga? Om 

detta kan man bara spekulera, men min åsikt är att ett könsbyte här hade kunnat 

bidragit till en annan tankegång hos huvudkaraktären. 

 

För att sammanfatta de tre ovan beskrivna scenerna så kan man tolka det som 

att de beskriver Nelly som en karaktär som besitter en relativt dålig självkänsla. 

Hon har svårt att lita på sin egen duglighet och när hon ej får bekräftelse från 

någon annan så kopplar hon direkt detta till att hon måste ha gjort någonting 

dåligt. 

  

En annan könsstereotypisk sida av Nelly är att hon är ömsint och godhjärtad. 

Fagrell (2000:61) skriver liksom Nikolajeva (2004:129) att en stereotypisk bild av 

en kvinna är att hon är omsorgsfull och vårdande. Detta hittar jag exempel på i 

både böckerna om Nelly Rapp. I den första boken, Nelly Rapp och 

Monsterakademin (Widmark 2016A:82–83,) står det att läsa hur Nelly överlistar 

en vampyr så att denne utsätter sig för solens strålar. Vampyren blir då 

förvandlad till en liten fladdermus. När Nelly ser fladdermusen går hon fram 

till den och lyfter med varsamma händer upp den lille krabaten. Hon uttrycker 

att hon anser att den är otroligt gullig, sedan kastar hon fladdermusen högt upp 

i luften så att den skall få hjälp att kunna flyga iväg. Fast än Nelly är väl 

medveten om att den söta fladdermusen egentligen är den rysliga vampyren, 

ömmar hon nu för den lilla varelsen. På ett moderligt sätt vill hon skydda 

fladdermusen från att komma till skada och på ett varsamt sätt ser hon till att 

han kan fly sin väg. Återigen slås jag av tanken på hur det skulle ha vart om 

Nelly tillhört det manliga könet? Hade karaktären då visat sympati för 

fladdermusen? Om så hade vart fallet hade pojken eventuellt kunnat uppfattats 

som fjantig som tyckte att fladdermusen var gullig, samt att han även var rätt 

korkad som lät den flyga iväg istället för att förgöra den helt en gång för alla. 

 

Även i bok nummer två, Nelly Rapp och Frankensteinaren, visar Nelly på ett 

omsorgsfullt förhållningssätt. Hon har här upptäckt att Robert Steen, 

Frankensteinaren, har två högerfötter (Widmark 2016B:58–60). Istället för att 

Nelly uttrycker ett äckel eller en avsky över sin iakttagelse, känner hon sympati 

med Robert: ”Nu kunde jag förstå varför han linkade när han gick. Han hade 

ont förstås. För att inte avslöja sig, hade han som alla andra människor, både en 

höger- och en vänstersko. Det måste göra fruktansvärt ont i den ena foten efter 

en lång arbetsdag (Widmark 2016B:58)!” Strax därpå funderar Nelly på om det 

även kan vara så att Roberts dåliga humör kan bero på att han hela tiden går 

runt med värk i sin fot? Återigen låter Widmark sin karaktär visa upp ett 

omtänksamt och vårdande könsstereotypiskt beteende. Robert Steen är ju 
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egentligen Nellys motståndare, en ryslig Frankensteinare, men ändock ömmar 

Nelly för denne man. 

 

Ännu en scen som jag vill lyfta fram utspelar sig i bok nummer två. En anledning 

till att jag tar med denna i min analys är att det lätt går att tänka sig in i hur 

scenen hade kunnat sett ut om Nelly hade haft ett annat kön.  På det första 

uppslaget i  Nelly Rapp och Frankensteinaren visar det sig att Nelly är utomhus 

och tränar på att bli en monsteragent. På illustrationen ser man att Nelly duckar 

för ett rep med två kulor på, ett rep som LENA-SLEVA just kastat iväg 

(Widmark 2016B:16–17). Detta förklarar LENA-SLEVA är ett redskap man kan 

använda sig av när man skall fånga in tjurar. Nellys reaktion till denna 

demonstration av repet är följande: ”Jag anade vad som kunde ha hänt, om jag 

inte hade kastat mig till marken! Ibland var LENA-SLEVAS lektioner lite väl 

häftiga” (Widmark 2016B:18). Här anser alltså Nelly att en del av den utbildning 

hon får är aningen för våldsamma. Det stereotypiskt kvinnliga könet framställs 

liksom här ofta som aggressionshämmade, kvinnor gillar inte att utsättas för 

situationer som innehåller våldsamheter eller faror. Hade det vart en pojke som 

haft Nellys roll hade han troligtvis ej framställts som att han tyckte att för häftiga 

lektioner var något negativt, istället hade han uppskattat ett innehåll med 

våldsamma och aggressiva ingredienser (Nikolajeva 2004:129). Således väljer 

författaren här att placera in sin huvudkaraktär i ett klassiskt stereotypiskt 

kvinnligt fack. 

 

Jag avslutar min analys kring könsstereotypiska beteenden genom att påvisa en 

av de beskrivna händelserna som mycket stark framställer hur männens inre är 

av mer värde mot för kvinnornas. I första boken, Nelly Rapp och Monsterakademin, 

skriver Widmark om en middag som utspelar sig hemma hos Hannibal 

(Widmark 2016A:28). Förutom Nelly och hennes föräldrar så närvarar det tio 

andra gäster. Under middagen så reser sig en av de manliga gästerna upp och 

håller ett tal. ”Mannen talade om hur trevlig farbror Hannibal var, och hur 

vacker farbror Hannibals fru var. Farbror Hannibal själv log nöjt med alla sina 

sockerbitständer och klappade sin fru på handen” (Widmark 2016A:28). Här får 

mannen uppmärksamhet för en inre egenskap medans kvinnan blir 

sammankopplad med sitt yttre, precis som Nikolajeva tar upp i sitt 

begreppsschema över manligt och kvinnligt (2004:129). Karlsson (2003:36) 

skriver att barn flitigt strävar efter att bli den flicka eller pojke som de föreställer 

sig att de kommer att få störst behållning utav att vara. Barn vill vara ”normala”, 

de vill passa in i de kontexter som de befinner sig i. De uppfattningar som barn 

har kring vad en ”normal” pojke eller en ”normal” flicka är har en betydande 

roll när det kommer till vilka könspositioneringar barn tror sig ha möjlighet att 

inta. De könsroller som bland annat förmedlas via media och litteratur bidrar 

till barns uppfattningar kring vad som är det normala och vad som ligger 

utanför dess gräns. Genom att Widmark skriver att Hannibal är trevlig och hans 

fru är vacker bidrar han till att reproducera stereotypiska könsnormer.  För som 

Nikolajeva (2004:87–88) skriver är det författaren som är den som beslutar hur 

hen väljer att framställa sina karaktärer, de litterära personerna har ju av 
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uppenbara orsaker ingen egen vilja då de överhuvudtaget inte existerar i 

verkligheten. 

 

Normbrytande beteenden 

I det här avsnittet kommer jag att presentera scener som visar på ett 

normbrytande beteende från karaktärerna i de två utvalda böckerna. Dels 

kommer jag att titta på hur dessa litterära personer agerar och dels på hur deras 

inre gestaltas. 

 

Förutom att jag i min analys tittat på hur Widmark genom sina karaktärer 

befäster de rådande könsstereotyperna, har jag även tittat på det motsatta, det 

vill säga hur författaren bryter denna ordning. Fagrell (2000:64) skriver att det 

går att bryta den lagbundenhet som finns kring könsstereotypiska normer. Detta 

kan göras genom att man bland annat i litteratur väljer att frångå normer, 

strukturer samt symboler som associeras till manligt respektive kvinnligt. 

 

I den första boken Nelly Rapp och Monsterakademin, skildras som även tidigare 

nämnts, en scen som beskriver Nelly och hennes föräldrars reaktioner när de för 

första gången ser slottet som farbror Hannibal bor i (2016A:19). Texten berättar 

att mamman blir orolig, pappan blir imponerad och så även Nelly. Att Nelly 

som flicka reagerar på detta sätt visar på ett normbrytande könsmönster. Hon 

blir likt sin far närmast entusiastisk vid åsynen av det tre våningar höga slottet 

som ser ut att inhysa minst femtio rum. Det man hade kunnat förväntat sig 

utifrån könsstereotypiska normer hade vart att Nelly visat upp en mer sårbar 

sida, att karaktären via text och bild uttryckt förskräckelse över Hannibals 

boende (Nikolajeva 2004:129). Den tillhörande illustrationen målar även den 

upp en bild av att Nelly inte på något sätt tycker att slottet är skrämmande. Man 

ser hur hon i baksätet på familjens bil blickar ut genom bilrutan med ett litet 

leende på läpparna (Widmark 2016A:20–21). 

 

De båda analyserade böckerna ger exempel på hur Nelly vid vissa tillfällen 

agerar självständigt, det vill säga utifrån ett stereotypiskt manligt drag enligt 

Nikolajeva (2004:129). I den första boken Nelly Rapp och Monsterakademin, finns 

ett stycke som beskriver hur Nelly efter att ha ätit klart sin middag hemma hos 

farbror Hannibal, tillsammans med sin hund smiter iväg från matsalen 

(Widmark 2016A:28). I och med att Nelly på eget bevåg bestämmer sig för att 

utan att be om lov lämna de övriga gästerna, bryter hon det typiskt kvinnliga 

beteendet. Hon frångår mallen av den lydiga flickan genom att hon inte inväntar 

en försäkran från, i det här fallet föräldrarna, att det är okej att lämna sällskapet 

(Nikolajeva 2004:129). Om det hade vart en pojke som hade smitit iväg så hade 

detta beteende kanske inte på samma sätt upplevts som något avvikande, då 

pojkar/män ofta framställs som modiga och självständiga. Dessutom brukar 

pojkars hyss ses med mildare ögon än flickors.  
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Samma beteende uppvisar Nelly även i bok nummer två, Nelly Rapp och 

Frankensteinaren. Här varken ber hon om lov eller informerar någon vuxen om 

vart hon skall gå då hon hastigt lämnar hemmet för att bege sig till en fotvårds-

ateljé där en förmodad Frankensteinare befinner sig (Widmark 2016B:69). 

Karaktären Nelly framställs således vid upprepande tillfällen som en oberoende 

person som kan fatta egna beslut 

 

Att vara eller bete sig aggressivt är även det något som Nikolajeva(2004:129) i 

sin tabell sorterar under ett stereotypiskt manligt förhållningssätt. Flera scener i 

Nelly Rapp och Monsterakademin visar hur Nelly antar detta könsmönster. Ett 

exempel är när Nelly, som är på upptäcktsfärd i farbror Hannibals slott,  

plötsligt känner hur en hand läggs på hennes axel (Widmark 2016A:35–37). 

Denna hand lotsar Nelly in i ett rum som är iordningställt till att likna ett 

klassrum. Inne i detta klassrum står en liten gumma. På grund av att denna 

gumma utstrålar vänlighet slutar Nelly att vara rädd och istället blir hon arg: 

”Vad gör jag här? frågade jag ilsket. Varför lurade betjänten upp mig hit, och 

vem är du?” (Widmark 2016A:39). Nelly reagerar således med ett aggressivt 

förhållningssätt (Nikolajeva 2004:129). Bilden på följande sida stämmer överens 

med texten, Nelly ser mycket arg ut, hon håller bestämt ena armen i sidan 

medan hon med den andra pekar mot damen. Damen i sin tur ser ut att småle 

samtidigt som hon avvärjande håller upp sina händer framför sig. 

 

Ytterligare en scen som beskriver hur Nelly reagerar med ilska finner man strax 

efter ovan nämnda händelse. Den lilla gumman i klassrummet presenterar sig 

som LENA-SLEVA. Hon avslöjar för Nelly att farbror Hannibal arbetar som 

monsteragent och att nu skall även Nelly få en chans till att utbilda sig till en 

sådan (Widmark 2016A:43–44). Nellys reaktion på detta är att hon blir trotsig. 

Hon vill inte att någon annan skall bestämma över vad hon skall bli eller inte 

skall bli. LENA-SLEVA förklarar att det inte är säkert att de kommer att finna 

att Nelly duger och att det är det som de nu skall undersöka, om Nelly har det 

som krävs för att få bli en monsteragent. Återigen reagerar Nelly med att bli arg 

och trotsig, hon tänker minsann visa dem att hon visst duger 

(Widmark:2016A:44–45)! Förutom att Nelly är arg så visar hon även på mod, 

detta genom att hon törs trotsa en för henne helt främmande vuxen person.  

 

Genom karaktären LENA-SLEVA ges man som läsare upplysningar kring vissa 

egenskaper som Nelly besitter. Hon berättar för Nelly att farbror Hannibal 

under en tid haft Nelly under uppsikt och att han sett följande egenskaper hos 

henne: ”Han berättade att du är en nyfiken flicka som ställer många frågor, att 

du har svårt att sitta still på lektionerna och att du till och med vågar säga emot 

de stora killarna på skolan. Detta är de egenskaper som en monsteragent 

behöver, Nyfikenhet, energi och mod” (Widmark 2016A:42). Egenskaperna som 

Nelly tillskrivs här är typiskt manliga, hon är modig och törs utmana såväl i 

klassrummet som de äldre eleverna. Däremot kan man fundera kring varför 

författaren väljer att skriva att hon är just en nyfiken flicka? Att Nelly är en flicka 

det vet läsaren vid det här laget om sedan länge. En orsak till detta skulle kunna 
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vara att Widmark vill trycka extra på att det faktiskt är just en flicka som är 

bärare av dessa egenskaper. För som Nikolajeva (2004:87–88) skriver så är det 

författaren som beslutar hur hen väljer att framställa sina karaktärer, de litterära 

personerna har ju av uppenbara orsaker ingen egen vilja då de överhuvudtaget 

inte existerar i verkligheten.  

 

Nelly framställs som en person som har en mycket god förmåga när det kommer 

till att smida planer. Hon är både analytisk och rationell, det vill säga, hon 

strukturerar upp sina strategier utifrån ett stereotypiskt manligt 

tillvägagångssätt (Nikolajeva 2004:129). Scener som visar på detta förekommer 

i båda böckerna och detta är även en stor del av handlingen i Nelly Rapp 

böckerna, att man får följa Nelly i hur hon iscensätter sina välplanerade planer. 

 

Ett exempel på detta ses i den första boken, Nelly Rapp och Monsterakademin. Här 

får man en tydlig inblick i Nellys sätt att ändamålsenligt skapa ett upplägg över 

hur hon skulle vilja gå till väga för att kunna besegra ett av alla de monster som 

lurar ute i världen. Just den här gången handlar det om att Nelly fått i uppgift 

av LENA-SLEVA att under en timme på egen hand, tänka ut en plan över hur 

hon skulle välja att agera om det var en vampyr som behövde tillintetgöras 

(Widmark 2016A:56-58). När LENA-SLEVA återvänder till klassrummet efter en 

timme läser Nelly upp sin nedskrivna plan. Mellan sidorna 63–83 kan man 

beskriva det som att det blir en berättelse i berättelsen. Som läsare får man här 

ta del av historien Nelly har skrivit ner. I sin planering visar Nelly upp flera 

egenskaper som hör samman med Nikolajevas kolumn (2004:129) över de 

manliga egenskaperna. Nelly har inte tänkt sig att hon kommer att ta hjälp av 

någon annan för att besegra vampyren utan hon kommer att agera självständigt. 

Hon har tagit sig an uppgiften på ett övervägande analyserande och rationellt 

sätt, detta ser man bland annat genom att hon inte enbart har tänkt ut hur hon 

skall gå till väga utan även tänkt på hur hon skall gå till väga om det inte går 

som hon i det första steget har tänkt sig. Ett exempel på detta är när vampyren 

kommer tillbaks till sitt hem mycket tidigare än vad Nelly räknat med (Nelly 

har medan vampyren vart borta befunnit sig i hans hem och på olika sätt 

förberett för sin plan att förgöra honom). När då Nelly hör att vampyren är på 

väg mot det rum som hon befinner sig i tar hon ett snabbt beslut att hon skall 

gömma sig i en garderob. Hon klarar sig därmed ifrån att bli upptäckt. 

Vampyren går genast och lägger sig i sin kista och somnar och Nelly bestämmer 

sig då för att smyga ut ur garderoben och ut från hans hem. Dock visar det sig 

att detta inte är så enkelt, garderobsdörren har blivit blockerad av dörren in till 

sovrummet som vampyren lämnat öppen efter sig. Åter igen måste Nelly tänka 

om. Hon kommer snabbt på lösningen att sticka in en medhavd tandborste i 

nyckelhålet och på så sätt så kan hon putta till sovrumsdörren så att den glider 

bort från garderoben som hon befinner sig i (Widmark 2016A:74–77). Genom sitt 

agerande frångår Nelly här det stereotypiskt kvinnliga. När hon hör att 

vampyren är på ingående blir hon inte passiv eller paralyserad av skräck utan 

hon agerar aktivt genom att snabbt ta ett beslut om vilket gömställe hon skall 

uppsöka. På ett sätt som är karakteristiskt för män enligt Nikolajevas tabell 
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(2004:129) så tänker hon på ett kvantitativt sätt ut hur hon skall kunna ta sig ut 

ur garderoben. Hon räknar ut att om hon på något sätt kan få sovrumsdörren 

att förflytta sig så kommer detta leda till att hon sedan kan öppna 

garderobsdörren.  

 

Ytterligare exempel på hur Nelly framställs som en karaktär som besitter en 

styrka när det handlar om att komma fram till strategier och problemlösningar 

finns i den andra boken, Nelly Rapp och Frankensteinaren. Här beskrivs hur hon 

utan någon annans hjälp, planerar listiga upplägg kring hur hon skall bära sig 

åt för att avslöja karaktären Robert Steens rätta identitet, det vill säga att han är 

en Frankensteinare. Bland annat kommer hon fram till att hon skall gillra en fälla 

för Robert Steen, en fälla som består av att en Nalle och en liten barnvante 

placeras utanför Robert Steens tomt (Widmark 2016B:46). Nelly tänker att om 

det visar sig att Robert Steen plockar upp dessa saker och lägger dem på ett mer 

synligt ställe för den som tappat dem, visar detta på att han besitter en empatisk 

sida och det i sin tur betyder att han inte kan vara en Frankensteinare.  

Sammantaget så ser man att Nelly är en listig flicka som ofta tänker efter innan 

hon agerar. Hon framställs med andra ord som en stereotypisk man.  

 

Tidigare i min analys har jag pekat på scener där Nelly stereotypiskt för kvinnor 

agerat på ett omsorgsfullt och ömsint sätt. I boken Nelly Rapp och 

Frankensteinaren finns det däremot en skildring då Nelly frångår detta mönster.  

Nellys lärare LENA-SLEVA har informerat henne om att Frankensteinare gärna 

äter hundar (Widmark 2016B:40). Nelly bestämmer sig då för att pröva denna 

tes på Robert Steen, den misstänkte Frankensteinaren. Sent en eftermiddag 

beger sig Nelly tillsammans med sin hund London till Robert Steens hus 

(Widmark 2016B:46–47). Där väljer hon att placera London precis nedanför 

trappan till Robert Steens ytterdörr. Nelly ger hunden order att ligga kvar där 

medan hon själv smyger iväg och gömmer sig bakom ett träd.  Via texten får 

man veta att hon är lite tveksam kring sitt agerande men likaväl så fullföljer hon 

sin plan. Genom att karaktären Nelly handlar på detta sättet så frångår hon det 

stereotypiskt kvinnliga. Hon utsätter sin älskade hund för en situation som kan 

vara förenat med livsfara. Att bete sig känslokallt, vilket jag kan tycka att Nelly 

gör här, är i Nikolajevas tabell (2004:129) något som sorteras under stereotypiskt 

manligt.  

 

Att vara självsäker och att tro på sig själv är ytterligare en egenskap som oftast 

kopplas samman med männen. Till skillnad från könsstereotypiska kvinnor 

finns det en större tillåtelse för män att både vara stolta över sig själva och även 

berätta om detta för andra. I den första boken Nelly Rapp och Monsterakademin, 

gör Nelly just detta, hon berömmer sig själv. Denna episod utspelar sig precis 

när Nelly avrundar sin redovisning av hur hon skall bära sig åt för att besegra 

en vampyr (Widmark 2016A:83). Hon berättar för LENA-SLEVA att hon efter 

det avslutade uppdraget mycket nöjd med sig själv kommer att ta tåget tillbaka 

till Monsterakademin. Efter det slår hon ihop sitt skrivblock och tittar stolt på 

sin lärare. Detta visar att Nelly här har ett gott självförtroende, hon känner sig 
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fylld av tillfredsställelse över den plan hon på egen hand kommit fram till. 

Tvärtom mot för vad man kan förvänta sig av någon av det stereotypiska 

kvinnliga könet visar hon inte upp en ödmjuk sida utan hon kan helt öppet ge 

sig själv beröm för sin goda insats.  

 

Även i den andra boken, Nelly Rapp och Frankensteinaren, uttrycker Nelly att hon 

är stolt över sig själv (Widmark 2016B:88). Den här gången handlar det om att 

hon har lyckats med sitt första riktiga uppdrag som monsteragent och för detta 

har hon belönats med en agentnål. Här säger dock Nelly inte detta till någon 

annan, hon nöjer sig med att ge sig själv beröm. Det visar också på ett 

stereotypiskt manligt beteende, hon är inte beroende av att höra någon annans 

åsikt, hon vet själv att det hon gjort är bra 

 Slutord 

Det som framkommit i min analys är att huvudkaraktären Nelly Rapp, till viss 

del framställs som en pojkflicka. Med det menar jag att hon är en flicka som 

besitter vissa manliga egenskaper. Dessa manliga egenskaper är bland annat 

mod, aggressivitet, analyserande och rationell. Samtidigt visar hon även på 

egenskaper som är stereotypiskt kvinnliga, hon är ömsint, omhändertagande 

och lydig samt att hon påvisar en sviktande tro på sig själv. Om man ser till 

Nikolajevas (2004:129) schema över manligt och kvinnligt kan man se att 

karaktären pendlar mellan de två könens motpoler. Exempelvis är hon i vissa 

situationer självständig medan hon i andra gestaltas som mer beroende. Denna 

dubbla framtoning av Nelly ses även via illustrationerna i böckerna. Att hon är 

en flicka framgår tydligt, hon ritas med långt hår och bär i bland kjol. Däremot 

är hon på intet sätt överdrivet kvinnligt framställd. Nelly bär alltid en bylsig och 

lite för stor tröja och hon har inga kvinnliga attribut så som smycken, smink, 

höga klackar eller vackra utstyrslar.  

 

En intressant observation jag gjort är att det enbart är Nelly och vid enstaka 

tillfällen även hennes pappa, som frångår de könsstereotypiska normerna. 

Övriga karaktärer är både via bild och text framställda som typiska män 

respektive kvinnor. Männen beskrivs med ord som enorma, bullriga och i vissa 

fall aggressiva medan kvinnorna är lydiga, milda och vackra. Illustrationerna 

visar upp männen som rent fysiskt överlägsna kvinnorna, de är långa, 

bredaxlade och tecknas med stora fötter och händer. Kvinnorna är även de 

kroppsligt ganska storväxta, men de kommer inte upp till männens nivå. Båda 

könen är övervägande framställda som överviktiga. Jag kan tycka att det är 

glädjande att se att kvinnorna ej är illustrerade med geting smala midjor och 

toppiga bröst, men jag saknar en variation i det yttre framställandet av 

karaktärerna.  
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Att Widmark valt att skriva en bokserie där huvudkaraktären är av ett annat 

kön än han själv och att han dessutom har valt att skriva berättelsen i jagform är 

på ett sätt  bara det normbrytande. Nelly Rapp är en mångsidig karaktär som 

besitter både manliga och kvinnliga stereotypiska egenskaper. Widmark hade 

kunnat skapat en betydligt mer normbrytande litteratur genom att framställt 

Nelly med ännu fler manliga karaktärsdrag. Dock skall man ha i minnet att en 

bok som innehåller könsstereotypiska roller inte behöver vara en bok som skall 

tas bort från barnens bokhyllor. Istället kan man tillsammans med barnen lyfta 

upp dessa egenskaper till en diskussion, en diskussion som på ett positivt sätt 

kan väcka barnens tankar kring vilka normer som existerar i deras närhet men 

även i övriga samhället. 
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