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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Det råder bland genusteoretiker en enighet om att genus är en social konstruktion. 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, och även elever i grundskolans år 8 och 9 behöver ökad 
medvetenhet om att mönster i samhället präglar vår genusidentitet, samt våra attityder och 
värderingar kring genus. Det finns forskning på hur läsning av film, bilder och texter bidrar 
till barns och ungas identitetsutveckling. Hjälteberättelser är en del av de samhällsmönster 
som eleverna tar del av. De möter hjältebegreppet i litteratur, seriemagasin, film, dataspel, 
TV, tidningarnas rubriker och löpsedlar etc. Hjälteberättelser som är aktuella i elevernas 
erfarenhetsvärldar fungerar som utgångspunkt för samtal om värderingar. Genuspedagogik 
syftar till att öka elevernas medvetenhet, ge dem utrymme att reflektera och skapa en 
beredskap för att kunna förändra. 
 
Syfte: Syftet är att ta reda på vilka hjältar som finns i 15-16-åringars erfarenhetsvärldar. Vilka 
egenskaper förknippar flickor respektive pojkar med hjältar och vad har de för uppfattningar 
om det motsatta könets erfarenhetsvärldar med avseende på problemområdet? 
 
Metod: Kvalitativ och kvantitativ metod genom en enkätundersökning med öppna frågor. 
Med hög svarsfrekvens samlades 183 giltiga enkätsvar in från 15-16-åringar vid tre skolor.  
 
Resultat: I stort sett alla elever har en uppfattning om hjältar. Deras bild av hjälten är för de 
flesta präglad av manliga superhjältar, såsom Spiderman och Superman. De få hjältar som 
eleverna har mött i skolans undervisning är också män. Hälften av alla elever skulle inte vilja 
vara hjältar, de uppfattar dem som overkliga superhjältar eller tycker att uppgiften att rädda 
världen är för stor. Bland de elever som kan tänka sig in i hjälterollen väljer flickor både 
manliga och kvinnliga hjältar, medan pojkar bara kan tänka sig manliga hjältar. Resultatet 
visar att superhjältar spelar roll för elevernas föreställningsvärldar. Ett enkätsvar ger en 
antydan om en nyanserad hjälteroll, där en kvinna med känsla, inlevelse, klokhet och sitt 
intellekt räddar människor ur depression och undergång. 
 
Med utgångspunkt i hjälteberättelser som återskapar den rådande genusordningen går det att 
skapa goda möten för att ifrågasätta attityder och värderingar. Att genus är en social konst-
ruktion innebär att vi kan förändra den rådande könsmaktsstruktur som skapar de ojämlika 
genusroller vi har idag. För att skolan skall kunna medverka i en sådan utveckling behövs en 
genuspedagogik som på ett pedagogiskt sätt skapar lärsituationer som ökar medvetenheten om 
egna aktuella genusvärderingar, genus, genusordning och könsmaktsstrukturer, i syfte att för-
bereda deltagarna till att förändra sina värderingar, och därmed börja påverka samhället. 
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Varför hjälte? 
 
I min enkätstudie försommaren 2007 var Spiderman den mest välkända 
hjälten bland 15-16-åringar. Spiderman är till vardags tonåringen Peter 
Parker, som har växt upp hos två släktingar. Hans morbror kommer i vägen 
för en brottsling och dör i Peters närvaro. Något år senare, i ett skede när 
Peter ifrågasätter sitt kall att vara hjälten Spiderman, besöker han sin moster. 
Hon berättar att grannpojken Henry vill vara hjälte, han saknar Spiderman. 
Då frågar Peter henne varför Henry vill vara hjälte och hon svarar med 
följande monolog: 
 

 
- Henry vet vad det innebär att vara hjälte. Det finns för få som likt 

Spiderman flyger omkring och räddar tanter som mig. Och Gud 
skall veta att barn som Henry behöver hjältar. Hjältemodiga, 
självuppoffrande människor som föregår med gott exempel. 

 
- Alla älskar hjältar. Folk köar för att få se dem, hyllar dem. Och 

flera år senare kan de berätta hur de stod i regnet i flera timmar 
bara för att få en glimt av den som bad dem att kämpa.  

 
- Det bor en hjälte inom oss alla …en som gör oss hederliga, ger 

oss kurage …får oss att vara ädla …och låter oss dö med 
värdigheten i behåll. Även om vi ibland måste visa själsstyrka 
och offra det vi helst vill ha. Till och med våra drömmar. 

 
 
Citat från den svenska textremsan i filmen Spiderman-2 
kapitel 35, efter ca 1 tim och 20 minuter 
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Inledning med problemområde 
Vi omges ständigt av begreppet hjältar. Det är vanligt i rubriker på löpsedlar, i tidningar och 
reklam. Nästan alltid i dessa sammanhang talas det om hjältar, sällan om hjältinnor, som om 
hjälteegenskaper vore förbehållet män. Hjältar är ett vanligt förekommande begrepp, som till 
vardags används mer eller mindre utan genusperspektiv. 
 
Jag har tagit reda på vilka hjältar som 15-16-åringar kommer att tänka på. Jag valde en kvali-
tativ ansats för att ta reda på vad eleverna lägger i hjältebegreppet, deras bild av manliga 
respektive kvinnliga hjältar och vad de tror att motsatta könet har för uppfattning om hjältar. 
Jag valde en kvantitativ ansats för att ta reda på vilka hjältefigurer som är mest frekventa i 
elevernas föreställningsvärldar och om det skiljer sig mellan flickor och pojkar. 
 
Jag gjorde en avgränsning, nämligen att det skulle handla om hjältar som är kända bland flera, 
inte om familjens vardagshjältar. I övrigt var frågeställningen öppen. Jag har tillämpat ett vid-
gat textbegrepp, och studien omfattar hjältar från TV, spel, serietidningar, film, böcker etc. 
 
Min frågeställning finns i mötet mellan flera områden, skolans mål att inspirera elever att läsa, 
elevernas egna erfarenheter av att möta fiction, samt mina egna tankar om hur dessa två 
områden kan sammanfalla och ge underlag för bra samtal om genusfrågor. 
 
Att kunna identifiera sig med litterära figurer, och förhålla sig till denna identifiering är vik-
tigt i elevernas sökande efter en egen identitet. Litterära hjältar finns med i elevernas person-
liga utveckling. Kursplanen i svenska pekar på hur viktigt det är att eleverna i sin utveckling 
ges stöd att upptäcka sina egna värderingar och ifrågasätta dem i mötet med andras attityder. 
Detta gäller inte minst synen på genus.  
 

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma 
identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det 
som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas 
till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När ungdo-
mar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära 
mönster och förebilder.  (Kursplan i svenska, 2000). 

 
Jag närmade mig problemområdet redan i min B-uppsats, genom en karaktärs- och berättelse-
analys av hjältefiguren Zorro. I det arbetet fann jag att författarinnan Isabel Allende gav hela 
Zorro-historien ett intressant genusperspektiv. Hon är kvinna, till skillnad från de flesta 
författare av klassisk hjältedramatik. Samtidigt gör hon Zorro medmänskligt känslosam med 
många positiva mjuka kvaliteter. Därtill gör hon Zorro beroende av många starka kvinnor vid 
hans sida, kvinnor med traditionellt manliga hjälteegenskaper (Allende, 2005). 
 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att ta reda på vilka hjältar som finns i 15-16-åringars erfarenhetsvärldar. Vilka 
egenskaper förknippar flickor respektive pojkar med hjältar och vad har de för uppfattningar 
om det motsatta könets erfarenhetsvärldar med avseende på mitt problemområde? 
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Bakgrund, teori, tidigare forskning och metod 

Begreppsförklaringar 
Jag redogör här nedan för min användning av centrala begrepp som vidgat textbegrepp, hjälte, 
superhjälte, genus, genusordning, genuspedagogik, könsmaktsstrukturer och identitet. 
 
Eftersom jag först i min metoddiskussion tar upp att begreppet hjälte inte uppfattas som köns-
neutralt, vill jag redan nu göra klart att när jag endast skriver hjältar, då avser jag både kvinn-
liga och manliga hjältar.  
 
Ett vidgat textbegrepp innebär mer än det tryckta ordet. Det omfattar därutöver, exempelvis 
det talade ordet, upplästa texter, bilder och rörliga bilder (Kursplan i svenska för gymnasie-
skolan, Skolverket, 2000). När jag använder film, DVD etc tillämpar jag ett vidgat textbe-
grepp i enlighet med vad flera andra författare och forskare gör. 
 
Rigmor Lindö menar att i det postmoderna samhället är det viktigt för eleverna att ha en 
breddad textkompetens. Hon avser då en förmåga att läsa film, dataspel, och kommunicera 
genom texter på Internet. Här har skolan en viktig roll att spela, menar Lindö: 
 

Skolan kan inte längre avskärma sig från barns och ungdomars fritidskonsumtion av såpor, data- 
och videospel som är en stor del av barnens liv. Lärare måste ha en medveten hållning till popu-
lärkulturen och fundera över hur denna kan integreras i undervisningen. (Lindö, 2005, s. 13) 

 
Jag finner även stöd för min tillämpning av ett vidgat textbegrepp i den undervisning jag del-
tagit i vid Högskolan Väst samt i vetenskaplig litteratur, exempelvis Christina Olin-Scheller1 
(2006, s 21f). På motsvarande sätt tillämpar jag en vidgad syn på begreppet läsning och när 
jag använder det menar jag såväl läsa bilder, läsa film och för den delen även tryckt text.  
 
I de följande avsnitten kommer jag att presentera teorier och metoder som främst har använts 
vid forskning bland yngre åldrar, medan min studie handlar om 15-16-åringar i år 8 och år 9. 
Jag har funnit att flera av dessa teorier och metoder varit användbara, samt att några av resul-
taten är relevanta att jämföra med min studie. Jag har med utgångspunkt i teorierna formulerat 
en egen tes som kastat ljus över mitt arbete, och den återfinns i slutet av följande teoriavsnitt.  
 

Hjältar 
En hjälte gör en insats som leder till beundran. Enligt Svenska Akademiens ordbok är det ”en 
person som med mod och viljestyrka kämpar för ett upphöjt mål.” Ofta kräver hjälteinsatsen 
en hög grad av själsstyrka, handlingskraft och oegennyttig självuppoffring. Hjältar strider för 
något annat än sig själva, det kan vara sitt land, sitt folk eller för att få en partner. De offrar 
hellre sig själva än mister äran. Det svenska hjälteordets ursprung är osäkert, andra språk, 
exempelvis engelskan, utgår från det grekiska ordet hero. I svenskan finner vi hero i ord som 
heroisk och heroism. Heroer var grekiska sagohjältar ofta med ett gudomligt påbrå. I littera-
turhistorien har vi exempelvis hjältarna i Iliaden och Odyssén, vilka vi återkommer till nedan. 
 
                                                 
1 Christina Olin-Scheller har forskat på hur texter i vid bemärkelse upplevs och tolkas av gymnasieelever, detta 
redovisar hon i avhandlingen ”Mellan Dante och Big Brother”. Den är sammanfattad i en artikel av Maria 
Lannvik Duregård i Lärarnas tidning, nr 9, 2007, med rubriken: ”Vägen till Dante går via Farmen” 
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Många hjältesagor har en karaktäristisk struktur, där hjälten har ett ursprung som den fått 
bryta upp ifrån. Hjälten ställs inför vägvalet att fortsätta som hjälte eller inte. Det krävs en 
exceptionell kraft för att fullfölja uppdraget (Lindö, 2005, s. 38). Karaktäristiskt för hjälte-
sagor i jämförelse med folksagor är att hjältar bär hela världen på sina axlar medan folksagans 
hjältar bara bär på sina egna öden. Hjälten i hjältesagorna blir en förebild som är nära förbun-
den med hela folkets öde (Herranen, 1995, s 15).  
 
Ronny Ambjörnsson2 menar att ”Den manliga mytologin befolkas av många hjältar, gestalter 
som förenar intelligens, styrka och handlingskraft”(1999, s. 78). Tidiga hjältar finner vi i den 
grekiska mytologin. Iliaden och Odyssén anses vara skriven av Homeros ungefär 700 år f. Kr. 
Där är hjältarna näst intill odödliga, de tvingas dra ut i krig och tillgripa våld för att nå hämnd. 
Den krigande hjälten med en stark kropp förändrades genom historien och i början av 1900-
talet innehöll mansidealet mer inre styrka, såsom mogenhet, kyla och intellekt. Mannen var 
mycket ande. Sedan sker, enligt Ambjörnsson en pendling tillbaka, när Tarzan dyker upp 
1914 med mycket kropp (1999, s 37, 180).  
 
Det finns en rad av olika hjältekategorier. Dit hör idrottshjältar, filmhjältar, krigshjältar, fri-
hetshjältar, nationalhjältar, sagohjältar, superhjältar m fl. En annan kategori är klassiska litte-
rära hjältar med exempelvis: Odysseus, Akilles, Herkules (Det antika Grekland), Robin Hood 
(Medeltiden i England), Don Quijote (Renässans i Spanien), Robinson Crusoe (1700-tal).  
 
En enstaka insats i det verkliga livet skapar en ”vardagshjälte” som kan benämnas engångs-
hjälte. Det kan vara en kvinna som räddar en man från att drunkna i en isvak. Eller en man 
som räddar en katt ur ett träd. En annan kategori av vardagshjältar är de som vi alltid kan 
räkna med, om så bara är för att ta hand om disken (Lindö, 2005, s. 40). Vanligtvis förknippar 
vi vardagshjältar exempelvis med en framgångsrik mamma eller en omtänksam morfar.  
 
Media talar ofta om idrottsstjärnor och personer som gör stora humanitära insatser som hjäl-
tar. Harald Edelstam är ett exempel från tidningsrubriker i september 2007 i samband med 
premiären för Svarta Nejlikan, filmen om hans hjälteinsatser som ambassadör i Chile 1973. 
Det är ont om kvinnliga hjältar i film och seriemagasin, och framstående kvinnor från verklig-
heten ges sällan hjältestatus. Anna Lindh framställdes hösten 2003, efter mordet på henne, 
som en förebild bland unga flickor. Astronauten Fuglesang och Carl von Linné är två veten-
skapsmän som förekommit ofta i media under våren 2007. Men denna variation av hjältekate-
gorier återfinns inte i min studie, de är ovanliga både som svar på hjältar som eleverna kom-
mer att tänka på eller som de hört talas om i undervisningen.3 
 
Den vanligaste bilden av den manliga hjälten är starkt präglad av orden stor, modig och stark 
(Lindö, 2005, s. 40, Nikolajeva, 1998, s.64f). Den flicka som skrev i en enkät att en manlig 
hjälte skall ha egenskaper som gör honom till en god feminist, hon får vänta en tid på att 
mansidealet skall förändras, i alla fall om vi skall tro på det flertal av enkäter som ligger till 
grund för resultatet av min studie. Begreppet hjältar skulle kunna användas könsneutralt, om 
det inte vore så starkt förknippat med manliga hjältar.4 Det är männen som dominerar bland 
hjältarna. Det finns få kvinnor att lägga till listan över litterära hjältar, det är få kvinnliga 
hjältar i enkätsvaren och Rigmor Lindö skriver:  

                                                 
2 Ronny Ambjörnsson har forskat kring den moderna mansrollen, och han söker efter mannen bland olika 
”Mansmyter, James Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabbar” (Ordfront, 1999). 
3 Endast 10 elever, eller drygt 5 % av 183, nämner 10 olika idrottsstjärnor, inte en enda nämner någon 
musikalisk artist. Endast 6-7 verkliga kvinnor respektive män nämns vardera en gång (se resultatdelen). 
4 Ordet hjältinnor har inte samma klang som hjältar. Se mer om detta i metoddiskussionen i slutkapitlet. 
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Det är som om många flickor inte kan föreställa sig att en hjälte kan vara en kvinna. Det finns ju 
heller inte särskilt många hjältinnor som flickorna kan identifiera sig med, vare sig i barnlittera-
turen, i populärkulturen eller i leksaksutbudet. (Lindö, 2005, s. 40) 

 

Superhjältar 
Superhjältar är dominerande i min studie, därför har jag valt att presentera deras karaktärsdrag 
och studiens tre mest frekventa: Spiderman, Superman och Batman, samt en fjärde, nämligen 
Catwoman. Hon är den kvinnliga hjältefigur som förekommer flest gånger i min studie. 
Gemensamt för dessa är att de har sitt ursprung i nordamerikanska seriemagasin. Följande 
uppgifter är hämtade från www.wikipedia.org samt från Ambjörnsson, 1999.  
 
Flera av de mest kända superhjältarna, Batman, Fantomen och Superman, är skapade under 
1930- och 1940-talet. Det var en tid präglad av före, under och efter andra världskriget, samt 
av det faktum att vapenarsenalen utökades med atombomben. Den nya superbomben skapade 
under lång tid en stor osäkerhet. Var det mot 1940-talsbakgrunden nödvändigt med en hjälte 
som Superman? Ambjörnsson skriver att ”Det är i historien mytologiseringen tar sin början.” 
Han ser ”…ett förhållande mellan berättelse och samhälle…” (1999, s 10). Jean-Pierre 
Vernant skriver i Mytens gränser att hjälteberättelsers typiska drag är den övermänskliga 
dimensionen hos de gestalter som skildras, och att deras äventyr bryter mot det sannolika 
(2001, s 64). Det är en träffande beskrivning av superhjälten. 
 
Superhjälten har överdrivna superkrafter, och Superman är urtypen. Det finns kanske ett 100-
tal superhjältar.5 Serietidningshjältar som Tarzan (1914), Zorro (1919) och Fantomen (1936) 
fanns redan när Superman (Stålmannen) inleder den nya superhjältegenren i juni 1938. Alla 
skapades som seriefigurer, Superman och Batman på DC Comics, och Spiderman på Marvel 
Comics, två av världens största seriemagasinsförlag (Wikipedia). Vanliga drag i superhjälte-
berättelsen är att de har övernaturliga krafter, såsom flygförmåga, förstärkta sinnen, osynlig-
het, telepati eller andra superkrafter. Många av dem har en hemlig identitet, där de uppträder 
som vanliga människor, och när de sedan skall på uppdrag har de en förklädnad som gör att 
de inte går att känna igen; de kan på så sätt leva ett dubbelliv. De är ofta indragna i kampen 
mot det onda, mot kriminella, eller yttre hot mot världen. De flesta har en bakgrundshistoria 
som förklarar varifrån de fått sina superkrafter och den motivation som driver dem. De har 
ärkefiender som återkommer, liksom vänner och ibland flickvänner och kanske en sårbarhet, 
som likt Akilles gör dem sårbara, för Superman är det kryptonit (Ambjörnsson, 1999). 
 
Superman är först ut bland superhjältar när han gör entré sommaren 1938 i USA. Han är se-
dan dess en populär seriefigur, med eget seriemagasin även i Sverige, Stålmannen. Superman 
spelades in som tecknad film 1941 och på en samlings-DVD från 2006, med originalfilmer 
från 1941, står det:  
 

[…] fantastiska kreationer som slog hela världen med häpnad. Det var dåtidens dyraste filmpro-
jekt, vilket syns inte bara i de tidlösa animationerna utan även genom dess inverkan på andra 
serietidningar som blivit film. Alla senare superhjältar har Fleischer-filmerna som förlaga… 
(DVD-The Superman Collection, 2006).  

 
Disney var en stor producent av tecknad film redan på 1940-talet, därför kan det vara värt att 
notera att Superman inte var en Disneyskapelse.  

                                                 
5 Bara i nätuppslagsverket Wikipedia finns 86 olika superhjältar beskrivna. 

http://www.wikipedia.org/
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Superman-filmerna genomgår en förnyelse på 1980-talet. Biofilmen Superman – returns från 
2006 blir väl mottagen, och bidrar sannolikt till Supermans aktualitet i min studie våren 2007. 
Superman har en ärkefiende i Lex Luthor och Superman är till vardags den töntige reportern 
Clark Kent som är förtjust i kollegan Lois Lane.  
 
Spiderman skapades av Stan Lee och Steve Ditko, vid Marvel Comics, och gjorde debut i 
den nordamerikanska serietidningen Amazing Fantasy 1962. Spiderman-magasinet gavs ut i 
Sverige första gången 1967, och har i omgångar givits ut sedan dess. Spiderman finns som 
animerad TV-serie och TV-film sedan 1967 – 2000. Det stora genombrottet kom med de 
framgångsrika biofilmerna6 Spiderman (2002), Spiderman-2, (2004) och Spiderman-3 (2007). 
Den vanliga människan bakom Spiderman-figuren är en nördig tonåring, mobbad i skolan, 
som heter Peter Parker. Venom och Sandman hör till hans fiender. I filmerna blandas his-
nande action med humor, drama, kärlek och hämndbehov.  
 
Batman skapades 1939 av Bob Kane, på uppdrag av serietidningsförlaget DC Comics i USA. 
De ville ha en ny hjältekaraktär till följd av framgångarna med Superman 1938. I Sverige var 
Batman under lång tid känd som Läderlappen. Bruce Wayne är en vanlig människa utan su-
perkrafter som klär ut sig till fladdermusskepnad och bekämpar brottsligheten i Gotham City.7 
Batman förekommer i film och TV sedan 1940-talet. Det sägs att samtliga superhjältefilmer 
förnyades under 1990-talet mycket tack vare filmen Batman från 1989. Sedan försämrades 
kvaliteten på Batmanfilmerna under 1990-talet och man beslutade att påbörja en ny version av 
Batmans historia, som kom i filmen Batman begins, 2005. Den blev väl mottagen av både 
publik och kritiker. I Gotham City lever även Selina Kyle, en kvinna som tilldrar sig Bruce 
Waynes intresse, och hon uppträder även som Catwoman. 
 
Catwoman dyker upp i Batman-magasin första gången 1940, alltså bara ett år efter att Bat-
man skapades, av samme Bob Kane. Catwoman förekommer i 1960-talets TV-produktioner, 
och gestaltas av Michelle Pfeiffer i filmen Batman returns, 1992. Selina Kyle, alias Catwo-
man är vd-assistent på ett företag i Gotham City och får kännedom om hemligheter som gör 
att hon måste tystas. När hon dödas återuppstår hon som en kvinna med en katts egenskaper. 
Utan att hamna på det ondas sida uppträder hon som tjuv och ofta bland Batmans fiender. 
Bruce Wayne är förtjust i Selina Kyle och hon i honom. De lär känna varandras hemligheter, 
vilket ger en spänning även mellan Catwoman och Batman. De är dock inget par vare sig med 
eller utan förklädnad. 
 
År 2004 gjordes en film som heter Catwoman och som har hämtat upplägget från Batmans 
Catwoman. Filmen är dock fristående från Batman och Batman förekommer inte i filmen, 
dock en motsvarighet till Bruce Wayne. Han heter Tom Loan och Selina Kyle heter Patience 
Philips i filmen. Hon är reklamtecknare och utpräglat underdånig och blyg. Men när hon har 
återuppstått med en katts egenskaper är hon inte bara självsäker, utan också en medveten 
feminist. Filmen har feministiska drag. Det är kvinnor som tar initiativ och styr över männen. 
Det hindrar inte att även denna film faller in i det slentrianmässiga kvinnoidealet med feno-
menalt vältrimmade kroppar. Birgitta Hulter skriver att det på senare år har dykt upp allt fler 
kvinnor i TV- och datorspel. Dessa framställs som utomordentligt skickliga i stridskonst och 
med sexuellt attraktiva kvinnokroppar (2004, s 64). 
 
                                                 
6 Filmerna är enorma kassaframgångar. De drog under sina premiärår in i storleksordningen 10 miljarder kronor, 
till en produktionskostnad på cirka 2 miljarder. Spiderman-3, slog alla tiders världsrekord i att spela in mest 
pengar under premiärhelgen, trean kostade 1,7 miljarder kronor att producera (Göteborgs-Posten, 4 maj 2007). 
7 Gotham City är en benämning som har använts om New York (Wikipedia). 
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Genus 
Yvonne Hirdman är historiker och en av de första att använda sig av termen genus i svenska 
sammanhang. Termen etablerades i svenska språket under 1980-talet. Hirdman skrev 1988 en 
numera klassisk artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988:3: ”Genussystemet – reflektioner 
kring kvinnors sociala underordning.” Där presenterar hon sin modell för att synliggöra och 
skapa medvetenhet om mäns dominans i samhällets strukturer. Härigenom bidrar Hirdman till 
vår förståelse av begreppet könsmaktsstrukturer (Ambjörnsson, 2004, s. 11, 17, Olin-Scheller, 
2006, s. 24, red. Lundquist, Viklund, 2005, s. 205).  
 
Hirdman utvecklar sina tankar i boken Genus – om det stabilas föränderliga former, 2001. 
Första delen av boken har rubriken: att göra genus och handlar om att kön är en social konst-
ruktion (2001, s. 19-98). Hirdman beskriver två logiker för genussystemet. Den ena fokuserar 
på åtskillnaden mellan kvinnor och män (2001, s. 65ff), den andra på det manliga som norm 
för det vi upplever som mänskligt, och därmed uppfattas kvinnan som avvikande (2001,  
s. 59ff). Dessa tre bidrag från Hirdman, att genus är en social konstruktion, åtskillnad mellan 
kön, och det manliga som norm är relevanta för det problemområde jag har studerat. 
 
Hirdman inleder sin bok med att diskutera ordet genus (2001, s. 11-16). Hon menar att ”kön” 
var ett förbrukat ord, ett ”orent” ord. Genus var på 1980-talet ett ord som endast användes i 
samband med språkvetenskapen, om den och det, och förknippades bara med tysk grammatik. 
Det var alltså möjligt att ladda ordet från början. Hon skriver: ”Jag behöver ordet genus för att 
kunna tala om hur man talat och talar om kön”, och vidare: ”genus är något som häftar inte 
bara vid kroppar, utan vid allt: tankarna om manligt/kvinnligt…” (2001, s. 15f). 
 
Hur går det till när vi skapar kön? Hirdman beskriver i artikeln ”Gösta och genusordningen” i 
boken Först såg vi en film, hur Göstas fru Anita gör en massa saker i hemmet på sitt inlärda 
kvinnosätt, och att det är detta som bidrar till att skapa den struktur som genusordningen är: 
 

[…] en samling av görande som bildar ett mönster. Ett mönster av isärhållande, ett mönster som 
delar in oss i kvinnofållor och mansfållor. Ett av genusordningens starkaste mönster. […] Att 
göra genus, brukar jag säga, är att göra skillnad där skillnad inte finns. (Hirdman, i red. 
Lundquist/Viklund, 2005, s 27f) 

 
Hirdman visar att genusordningen finns i samhällsstrukturen. Vi kan lyfta konflikter i klass-
rummet mellan flicka och pojke till en strukturell nivå (2001, s. 129). Det är känt att pojkar 
talar två tredjedelar av den taltid som står till förfogande i klassen (Nordenstam, 2003, s 20) 
 

Identitet 
Judith Langer är professor i New York, och hon skriver i Litterära föreställningsvärldar att 
litteraturen ger oss förutsättningar att utforska både oss själva och andra. Varje elev bär med 
sig en rik erfarenhet av berättelser och texter som lärt dem att bygga föreställningsvärldar, och 
därigenom att hantera grunden för litterärt tänkande. Litteratur är ett medium för kommunika-
tion med oss själva, ett sätt att reflektera över livet, och den är en väg till bildning som bidrar 
till elevens utvecklande av mening, självkänsla och eftertänksamhet (2005, s. 123f).  
 
Langer är en auktoritet som fått gehör i svensk vetenskaplig litteratur om ungas läsning. Lindö 
skriver med hänvisning till Langer, att läsning handlar om förmågan att reflektera, ta ställning 
och integrera ny kunskap (Lindö, 2005, s. 13). Det är relevant för min studie, och jag har for-
mulerar det på följande sätt: Läsning kan handla om att reflektera över en film, lyfta fram sina 
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attityder och diskutera dessa, för att bli medveten om sin utveckling av en egen könsidentitet. 
Detta är en grund för min slutdiskussion, nämligen att eleverna utifrån en text – i vid bemär-
kelse – kan öka sin medvetenhet om genus, genusordningar och könsmaktsstrukturer.   
 
För 15-16-åringar är utveckling av den egna identiteten, särskilt genus- eller könsidentiteten, 
en viktig del av livet. Vi föds inte till vår könsidentitet, utan det är något vi utvecklar i mötet 
med vår omvärld. I detta sammanhang är det viktigt att vara överens om att genus är en social 
konstruktion. Wernersson finner vetenskapligt stöd för denna utgångspunkt (2006, s 20). 
Stereotypa hjältebeskrivningar är en del av den sociala konstruktion där samhällsmönster 
skapar genus och bevarar genusordningen. 
 
Barn och unga skapar identitet utifrån egna erfarenheter av den omgivning de möter. Johan 
Elmfeldt har lagt stor vikt vid genusteori i sin forskning. I en avhandling rik på infallsvinklar 
från en rad olika teoribildningar, såsom receptionsteori, sociologi, socialisationsteori, utveck-
lingspsykologi, språkfilosofi, diskursteori, etc har genusteori en stark ställning. Elmfeldt skri-
ver att unga får föreställningar och värderingar från medialt förmedlade bilder och uppfatt-
ningar (1997, s 31). Barn tar tidigt till sig Pokemon, superhjältar och andra figurer genom 
Barnkanalen, Disneychannel och de TV-kanaler som står dem till buds. Även tonåringar och 
vuxna fortsätter att konsumera film och identifierar sig med de olika rollinnehavarna i dessa. 
Hjältar och hjältinnor i film och litteratur spelar roll i identitetsutvecklingsprocessen.  
 
Henry Giroux är pedagog och kulturforskare i USA. Han medverkar i Magnus Perssons anto-
logi Populärkulturen och skolan. Giroux menar att det är genom sitt enorma genomslag som 
Disney som företag, företeelse och ideologi innebär en disneyfiering av barnkulturen. Han ser 
filmerna som en utbildningsmaskin, där barn tar till sig värderingar och samhällssyn. När det 
gäller genus är kontentan av all Disneyfilm att: ”Alla kvinnokaraktärer är i sista hand under-
ordnade männen…” Han tar Ariel, i Den lilla sjöjungfrun, som exempel. Hon är en tonårs-
flicka i en frigörelseprocess från sin far, men morsk roll som tonårsflicka blir i sista hand en 
underordnad roll som vuxen kvinna i relation till sin drömprins. ”I filmen blir Ariel en meta-
for för berättelsen om den traditionella hemmafrun i-vardande” (red Persson, 2000, s. 118) 
 
Disneykulturen måste tas på allvar för den påverkar barn och unga. Uttrycket ”Disney” gäller 
även produktioner från liknande företag, som Marvel och DC Comics, skapare av superhjäl-
tarna Spiderman och Superman. Vuxna behövs på barnens spelplan, för dialog och kritisk 
granskning. Sue Thurnbull, en australiensisk forskare och mediepedagog, menar att när vi 
granskar kritiskt får vi inte förmedla vår egen hållning till det som skall kritiseras. Vi skall 
inte tala om för eleverna vad de skall tycka utan ge dem redskap till att själva granska,  
”istället för att arbeta mot överenskomna svar tror jag att vi borde ställa de viktiga frågor som 
vi alla borde ställa oss om vilken roll medierna spelar i våra liv” (red. Persson, 2000, s. 186). 
Thurnbull pekar på att förändringar sker i så rask takt att vi som lärare inte skall tro att vi kan 
veta vad som är rätt, ”och att det därför är helt omöjligt att veta vilken politisk och känslo-
mässig betydelse en medietext kan ha för någon annan” (2000, s. 186). 
 
Brodow och Rininsland skriver i boken Att arbeta med skönlitteratur i skolan om Agneta, en 
av deras respondenter. Hon menar att elever är vana att se film och är intresserade av film, 
och deras höga motivation gör att de har lättare för att ta till sig ny kunskap i en lektion som 
är baserad på film. Hon låter filmanalys gå före analys av skrivna texter. Eleverna har sett så 
mycket film att de omedvetet har kunskap om hur filmer är uppbyggda och dessa analys-
modeller är ofta användbara när de senare övergår till att läsa skrivna texter (2005, s 193).  
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Spelfilm är en underskattad normbärare när det gäller vuxnas beteende, skriver Björn Rom-
bach och Rolf Solli,8 i Fiktiva förebilder – reflektioner kring filmhjältar som ledare. De flesta 
har sett betydligt fler filmer än vad de har läst böcker (2002, s 8). Författarna menar att film 
och analys av film skapar bra lärsituationer för vuxna som reflekterar över sitt ledarskap. 
Ledarskap handlar om attityder och hur ledare ser på sina medarbetare. På samma sätt som 
vuxna kan reflektera över sina attityder efter att ha sett film, menar jag att unga 15-16-åringar 
genom film kan få stoff till samtal som kan öka deras genusmedvetenhet. 
 
Ökad medvetenhet om sig själv och sina egna värderingar är en viktig del av identiteten. En 
forskare som tittat på relationen mellan läsning och ungas utveckling är Joseph Appleyard. 
Han är verksam i USA och redogör 1991 i Becoming a Reader för fem olika roller i utveck-
lingen av läsare. Han utgår från läsarorienterad teori och människans psykologiska utveckling 
från barn till vuxen. De fem roller han identifierar är följande:  
 

Tidig barndom,  Läsaren som lekande barn (player),  
Barndom,   Läsaren som hjälte och hjältinna,  
Tonåring,   Läsaren som tänkare,  
Gymnasium och därefter,  Läsaren som tolk,  
Vuxen,   Den pragmatiska läsaren.  

 
Appleyards framställning bygger på att läsaren utvecklas, och går vidare, erövrar nya steg i 
sin roll som läsare (1991, s. 14ff). Dessa erövringar gör läsaren utan att överge tidigare steg. 
En av Christina Olin-Scheller’s respondenter i gymnasieåldern säger att han tycker mycket 
om berättelser om hjältar. Han gör också jämförelser mellan vad han läser och hjältefilmer 
som Gladiator och Braveheart (2006, s 91f). Christina Olin-Scheller skriver: 
 

Berättelsernas stereotypa karaktärer får därför ofta representera vad läsaren i sin identitetsskapande process 
önskar vara. Med hjälp av hjälteläsningens upplevelser av den lyckliga äventyrsresan, kan läsare bygga upp 
ett skydd mot den oro och ångest som uppstår inför okända situationer och nya krav. (2006, s. 36)  

 

Genuspedagogik 
Begreppet genuspedagogik är centralt för min studie, därför har jag sökt efter en definition av 
begreppet genom att titta på hur det används. När Kajsa Svaleryd gav ut Genuspedagogik 
20029 var hon tidig med att söka ett innehåll till begreppet genuspedagogik. Boken är inte en 
forskningsrapport, utan en sammanställning av hennes och andras praktiska erfarenheter av att 
jobba med jämställdhetsfrågor och att förändra invanda tankemönster och arbetssätt. Hennes 
val av titel bidrar sannolikt till att den är vanligt förekommande som kurslitteratur, genus-
pedagogik svarar mot ett behov. Ett pedagogiskt genusarbete innebär en medveten påverkan 
mot ett jämställt förhållande i skola och samhälle (Wernersson, 2006, s 13). Jag påvisar den 
ökade användningen av begreppet genom att genuspedagogik numera är ett universitetsämne, 
vid Göteborgs, Växjö och Umeå Universitet samt Lärarhögskolan i Stockholm.  
 
Jag har tittat på hur man använder begreppet genuspedagogik i kursplaner. Växjö beskriver 
kursen i termer av ”könsmedveten pedagogik” och man arbetar genom att diskutera ”konst-
ruktionen av en könsidentitet i relation till kunskap, kunskapande och makt.” Man tar upp ett 
”genuspedagogiskt tema”, kursen resulterar i ”ett arbete om genuspedagogik” och ett bygge 
av ”en genuspedagogisk resurs.” (PE 2011, Genuspedagogik, 30 hp, halvfart 2007/08).  
                                                 
8 Rombach och Solli skriver inom ramen för ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet (2002, s 14). 
9 Boken har utgivningsår 2002, men den första upplagan är tryckt 2003, därför förekommer båda årtalen. 
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Umeå tar upp ”konkreta metoder för att kunna bearbeta genusrelaterad problematik i den pe-
dagogiska praktiken.” Kursen ger kunskap om ”centrala begrepp och teorier inom det genus-
pedagogiska området.” (UMU-63529, Genuspedagogik och lärande, 15 hp, halvfart distans 
2007/08). Kursen vid lärarhögskolan i Stockholm arbetar med pedagogisk dokumentation, i 
syfte att synliggöra den egna pedagogiska praktiken. Kursen leder fram till en förmåga att 
arbeta genuspedagogiskt i sitt läraryrke. (Kursplan I1097B, Genuspedagogik med pedagogisk 
dokumentation, 10 p, 2006-01-11). 10 För samtliga tre kursplaner gäller att man förutsätter en 
gemensam förförståelse av begreppet genuspedagogik. Det saknas en gemensam skrivning av 
vad som avses med genuspedagogik. 
 
Mitt forskningsarbete har en genuspedagogisk avsikt. Jag har sökt teorier och empiriska fakta 
för att diskutera skolans undervisning i genusrelaterade frågor. Utifrån allt det material jag har 
funnit och studerat, och i brist på vägledning från svenska akademiens ordbok och universite-
tens kursplaner dristar jag mig till att presentera följande kortfattade definition: 
 

Genuspedagogik handlar om att på ett pedagogiskt sätt skapa lärsituationer 
som ökar medvetenheten om egna aktuella genusvärderingar, genus, genus-
ordning och könsmaktsstrukturer, i syfte att förbereda deltagarna till att 
förändra sina värderingar, och därmed börja påverka samhället. 

 
Bengt Brodow och Kristina Rininsland har forskat på högstadie- och gymnasieelevers möte 
med skönlitteratur genom att intervjua 26 engagerade svensklärare. Deras forskning utgår inte 
specifikt ifrån ett genusperspektiv, däremot visar deras genomgång av tidigare forskning att 
de har ett medvetet förhållningssätt till genusfrågor. När lärarna svarar har de ofta redovisat 
hur flickor och pojkar tänker olika kring frågeställningarna. Härigenom ger deras forskning ett 
rikt material kring praktisk genuspedagogik. Ett sådant exempel är när de kommenterar en 
respondent som talat om att värderingar präglas av medialt förmedlade uppfattningar. Medias 
sätt att framställa kvinnor och män som stereotyper bombarderar unga hela tiden, därför är det 
viktigt att diskutera könsstereotyper i skolan (Brodow, Rininsland, 2005, s. 113). 
 
Gunilla Molloy har i sin avhandling ställt frågor om hur man talar om litteratur i helklass, vad 
man talar om och vad texten talar om, och utifrån dessa frågor har hon studerat mötet mellan 
elev, lärare och litteratur. Ett möte som enligt henne sker i ett socialt sammanhang där läraren 
som läsare är viktig. I sitt slutkapitel framför Molloy den egna ståndpunkten att litteratur kan 
brukas för att exempelvis bearbeta frågor om makt och kön (2002, s. 315). 
 
Anne Haas Dyson är en inflytelserik skol- och kulturforskare, verksam i Kalifornien, USA. 
Hon har forskat på en lågstadieklass och redovisar sina resultat i Writing Superheroes. I sin 
observerande forskning lät hon elever skriva texter om superhjältar och göra rollspel utifrån 
dessa, följt av diskussioner. Genom detta arbetssätt har det över tid skett en förändring av 
elevernas tankar, som möjliggjorde för de kvinnliga superhjältarna i elevernas berättelser att 
göra det som vid inledningen av deras skrivande endast manliga superhjältar kunde göra. En 
av författarna till dessa historier var en flicka i år 3, som fortsatte att skriva om allt fler starka 
kvinnors agerande (Haas Dyson, 1997, s. 112, red. Persson, 2000, s. 164).  
 
Haas Dysons forskning bekräftar att barn redan på lågstadiet har färdiga könsstereotyper, samt 
att dessa går att påverka med en medveten genuspedagogik. Jag tror att det är viktigt att börja 

                                                 
10 Alla kursplaner, litteraturlistor mm är hämtade från Internet, direkt från respektive universitet, sept 2007. 
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tidigt om vi skall förändra genusordningar i samhället. Det finns svensk forskning11 som visar 
på hur genusordningar återskapas tidigt i förskolan genom förskollärares omedvetna cemen-
terande av invanda könsmönster.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående teoribildningar och utifrån det jag läst i läroplaner, böcker 
och avhandlingar, har jag formulerat följande tes:  
 

Elever har lättare att ifrågasätta sina egna tankar och värderingar om samtalet 
utgår ifrån elevernas egna erfarenheter, den verklighet de befinner sig i, vare 
sig den är verklig eller bara upplevd.  

 
Tesen är relevant för studien, och innebär att hjälteberättelser som är aktuella i elevernas erfa-
renhetsvärldar fungerar som utgångspunkt för samtal om attityder och värderingar. Genom att 
utveckla dessa samtal till goda möten där eleverna känner sig trygga skapas förutsättningar för 
eleverna att vara eftertänksamma, att utveckla självkänsla och våga ifrågasätta rådande köns-
mönster, sina egna attityder och allt beteende i vårt samhälle som skapar genus. 
 

Metod 

Perspektiv 
Mitt arbete genomsyras av ett genusperspektiv. Jag har sökt tidigare forskning som gjorts med 
ett genusperspektiv, jag har studerat olika genusteorier, jag har genusperspektiv i mina egna 
frågeställningar, jag har analyserat flickor och pojkars svar utifrån genus, och jag för slutligen 
en diskussion om genuspedagogik. Jag har tagit mig an mina frågeställningar med både kvali-
tativ och kvantitativ metod. Det har jag gjort genom en enkät med öppna frågor. 
 
Jag har gjort en kvalitativ studie av hur elever uppfattar begreppet hjälte. Starrin & Svensson 
skriver att målsättningen med en kvalitativ analys är att identifiera företeelser, egenskaper 
eller innebörder som ännu är okända eller inte tillräckligt kända (1994, s. 21). När det gäller 
svenska 15-16-åringars aktuella föreställningar av kvinnliga och manliga hjältar, är det förete-
elser som är otillfredsställande kända. 
 
I den kvalitativa delen av min studie har jag ett fenomenografiskt perspektiv. Jag har analyse-
rat elevernas sätt att tänka om hjältar, utan att kräva överensstämmelse med en given hjälte-
mall. Jag har beskrivit hjältar utifrån de egenskaper eleverna förknippar med sina upplevelser 
av hjältar. Jag har analyserat hur pojkar och flickor betraktar dem olika, och även frågat efter 
hur de tror att det motsatta könet uppfattar fenomenet hjältar (Marton & Booth, 2000, s. 146). 
 
Jag tillhör inte den typiskt fenomenografiska traditionen eftersom jag inte har gjort intervjuer. 
Jag argumenterar ändå för att jag har arbetat enligt fenomenografisk metod. Jag har i fenome-
nografisk tradition utgått ifrån att det inte finns ett rätt eller lämpligt svar, utan låtit eleverna 
fritt berätta hur de uppfattar begreppet hjälte, i helt öppna frågor i min enkät. Ett genomgå-
ende drag i fenomenografiska undersökningar är att alla intervjuer bandas och skrivs ut orda-
grant. Jag har genom enkätens öppna frågor fått svar som är ordagrant utskrivna av respon-
denterna själva. Andra fenomenografiska drag i min metod är att jag har gjort ett strukturerat 

                                                 
11 Exempelvis Annika Månsson, 2000, Möten som formar: interaktionsmönster på förskolan mellan pedagoger 
och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Institutionen för pedagogik, Malmö lärarhögskolan,  Susanne Rith-
ander, Flickor och pojkar i förskolan, Liber, 1997, boken visar hur genussystemet tidigt formar en människas liv. 
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urval, samt att jag har tillämpat två fenomenografiska faser i mitt tolknings- och analysarbete 
(Starrin & Svensson, 1994, s 121ff).  
 
En del av min studie är kvantitativ. Kunskapen är bristfällig om hur stor andel av eleverna 
som tänker på hjältar, och vilka hjältar som dominerar över andra hjältar. Därför gjorde jag en 
inventering av hjältefigurer i elevernas tankevärldar, genom en enkätundersökning.  
 
Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod i form av öppna frågor i en enkät gav mig 
möjlighet, både till en bred överblick med många uppslag på olika hjältefigurer, samt till att 
klassificera svaren för att kunna räkna på frekvens och korstabulera mellan olika variabler. 
 

Enkätundersökningen 
Enkäten finns som bilaga 1. Den var kortfattad och kunde besvaras på några få minuter, eller 
upp till 10 minuter för den respondent som ville tänka efter och förmedla fler reflektioner. 
Populationen var tillräcklig stor för denna typ av studier. Jag fick 183 giltiga svar, varav 96 
flickor och 87 pojkar, och ungefär lika jämn fördelning mellan år 8 (95) och år 9 (88). 
 
I mitt pilottest visade det sig att många svarade ingen på fråga 5. Jag skapade då fråga 6 för att 
få veta mer om vad svaret ingen stod för. Jag har analyserat formuleringarna med avseende på 
om jag fick jag svar på det jag ville veta: Var det rätt ställda frågor? Jag sökte välkända hjältar 
för att kunna finna kopplingar till litterära hjältar, utifrån ett vidgat textbegrepp med böcker, 
dataspel, film osv. Med dessa utgångspunkter var resultatet tillfredsställande.  
 
Jag gjorde ett strukturerat urval genom att ta kontakt med rektorer och/eller lärare vid tre sko-
lor och bad svensklärarna att lämna ut enkäten till alla elever i samtliga klasser där de under-
visar i svenska. Flera lärare valde att jag skulle komma till deras klasser och genomföra enkät-
undersökningen, vilket jag då gjorde. Lärarna har inte uppgett att någon elev vägrade att svara 
på enkäten. Svarsfrekvensen var alltså mycket hög bland dem som gavs tillfälle att svara på 
enkäten. Enkäten genomfördes i början av juni 2007.  
 
När jag hade samlat ihop alla enkäter och sorterat ut ett bortfall på 6 av totalt 189 enkäter, 
bläddrade jag igenom alla några gånger för att skaffa mig ett helhetsintryck. Jag övervägde 
vilka svar som kunde kategoriseras och därmed databearbetas. Jag har använt mig av SPSS 
för att sammanställa resultatet, och det gav mig möjlighet att göra korstabuleringar.  
 
Efter en första överblick började jag med att lista den kartläggande frågan om vilka hjältar 
som existerade i elevernas föreställningsvärldar. Först därefter, när jag började känna mig lite 
mer hemmastadd i materialet, tog jag tag i att kategorisera de helt öppna frågorna om vilka 
hjälteegenskaper de förknippade med kvinnliga respektive manliga hjältar etc. 
 
Jag har försökt tillämpa en hermeneutisk analys genom att pendla mellan detaljer och att se en 
helhet. Resultaten har tvingat mig att ta reda på fakta om för mig okända hjältar, och jag har 
fått detaljkunskap genom att titta på de filmer som eleverna hämtar sina hjältebilder ifrån. Jag 
har vidgat perspektivet genom att diskutera med familj och vänner, samt genom att tolka en-
kätresultaten utifrån de teorier jag har studerat. Till sist har själva skrivprocessen varit viktig 
för min tolkning. När jag har saknat fakta har jag gått tillbaka till tabeller och nya korstabu-
leringar för att söka nya vinklingar på mitt resultat.  
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Avgränsningar 
Jag diskuterar uteslutande hjältar som är allmänt kända. Detta gör jag för att finna kopplingar 
till erfarenhetsvärldar som är gemensamma för unga idag. Jag har i min empiri medvetet av-
gränsat bort vardagshjältar genom att fråga efter hjältar som fler än respondenten känner till. 
Jag gör ingen jämförelse mellan 15-16-åringars bilder av hjältar vid olika tidsepoker. Jag har 
uteslutande utgått ifrån de hjältar som min empiri har gett mig. När det har dykt upp kvinnliga 
hjältar i enkätsvaren, som jag inte känt till, har jag tagit reda på mer om dem. Det har varit 
motiverat utifrån att det är ont om kvinnliga hjältar i min empiri. Däremot är det gott om 
manliga hjältar och jag bedömde det som tillräckligt att ta reda på mer om de mest frekventa. 
Det jag vill ha sagt med detta, är att min studie inte är en kartläggning av alla hjältar. 
 

Forskningsetik 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forsk-
ning är sammanfattade i fyra kriterier, med 1-3 regler kopplade till varje kriterium. Det första 
kriteriet är informationskravet. Det innebär att forskaren skall informera respondenterna om 
syftet med forskningen. Rektorer och lärare fick en gedigen muntlig information om detta, 
eleverna informerade jag genom en kort formulering i inledningen av enkäten. 
 
Det andra kriteriet är samtyckeskravet.  Det innebär att respondentens medverkan ska vara fri-
villig genom hela processen. Tre olika regler är kopplade till detta kriterium. Eftersom mina 
respondenter hade fyllt 15 år, inhämtade jag inte föräldrarnas samtycke. Eleverna hade 
möjlighet att helt säga nej till enkäten eller att hoppa över enstaka frågor i den, utan att de på 
något sätt skulle innebära några sanktioner för dem, varken från mig eller deras lärare. 
Det tredje kriteriet är konfidentialitetskravet.  Det handlar om anonymitet och skyddande av 
personuppgifter, till detta är två regler kopplade. Eleverna informerades om att enkäten var 
anonym. Varken jag eller deras lärare har möjlighet att spåra en enskild enkät till en elev. En-
käterna är sorterade så att det inte går att se från vilken klass de kommer. Anonymitet är på 
detta sätt skyddad i mycket hög grad. Det förekommer inga personuppgifter i enkäterna. Det 
mest personliga är vilket år respondenterna studerar på och om de är flicka eller pojke. 
 
Det fjärde kriteriet är nyttjandekravet. Det handlar om att uppgifter från enkäterna inte får an-
vändas för något annat än forskningsändamål, till detta är två regler kopplade. Jag har inte 
lämnat ut uppgifter för kommersiellt eller icke-vetenskapliga syften, ej heller för beslut som 
påverkar mina respondenter. Jag kommer att förvara enkäterna på ett betryggande sätt. 
 

Studiens reliabilitet och validitet 
Jag har strävat efter en hög reliabilitet genom den noggrannhet, med vilken jag utformade, ge-
nomförde och analyserade enkäten, och som jag har försökt beskriva här ovan. Jag hyser så 
god tilltro till min reliabilitet att jag vid ett tillfälle till och med ifrågasätter en utsaga från en 
författare i jämförelse med min studie, samtidigt som överensstämmelsen med tidigare forsk-
ning talar för att min studie har en tillräckligt hög reliabilitet. 
 
När det gäller validiteten har jag redan redogjort för min analys av formuleringar utifrån om 
jag fick veta vad jag sökte, och fann att jag gjorde det. I fenomenografin talar man om proble-
met med vad-aspekt och hur-aspekt (Starrin & Svensson, 1994, s. 118). Jag ser dock ingen an-
ledning till att eleverna skulle skriva om något annat än vad de verkligen tänker och känner. 
Därtill uppfattade jag eleverna så intresserade av frågorna att validiteten är tillräcklig.  
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Resultat och analys 

Vilka är hjältar och hjältinnor i elevernas värld? 
Eleverna gav svar på vilken hjälte/hjältinna de kommer att tänka på vid tal om hjältar. De 
hade möjlighet att nämna flera, och på detta sätt omnämndes totalt 74 olika hjältar, samman-
lagt 375 gånger av 183 elever. Lite drygt hälften av dem (39) nämndes bara 1 gång, och 13 
nämndes 2 gånger. Resterande 22 hjältar, det vill säga de som nämns minst 3 gånger, redo-
visas i tabell 1. Av dessa är de 20 första superhjältar. Superhjältarna får 90 % av de 375 om-
nämningarna. Till superhjältegenren räknar jag 42 hjältefigurer (varav 9 är kvinnliga). De 20 
mest frekventa superhjältarna redovisas i tabell 1, övriga nämns bara 1-2 gånger. Samtliga 
hjältar, alla kategorier redovisas i bilaga 2.  
 
 
Tabell 1: De mest frekventa hjältarnas förekomst i enkätsvaren12 

 nämnd ensam Kombination ensam + komb procent av 375 
Spiderman 28 56 84 22,4 % 
Superman 21 54 75 20,0 % 
Batman 6 45 51 13,6 % 
Fantomen 2 13 15 4,0 % 
Herkules 4 10 14 3,7 % 
Bamse 3 7 10 2,7 % 
Robin Hood 1 5 6 1,6 % 
Harry Potter  5 5 1,3 % 
Super Mario 1 4 5 1,3 % 
Catwoman  4 4 1,1 % 
Fantastic Four  4 4 1,1 % 
James Bond 3 1 4 1,1 % 
Superhjältarna 1 3 4 1,1 % 
Turtles  4 4 1,1 % 
X-men  4 4 1,1 % 
Zorro  3 3 0,8 % 
Jack Sparrow 2 1 3 0,8 % 
Pippi Långstrump  3 3 0,8 % 
Powerpuffpinglor  3 3 0,8 % 
Räddningspatrullen  3 3 0,8 % 
Carolina Klyft  3 3 0,8 % 
Nelson Mandela 1 2 3 0,8 % 
 

                                                 
12 I tabellen menas med ”nämnd ensam” att hjälten i fråga är ensam omnämnd av en elev i dennes enkät. Med 
”kombination” menas att en elev har namngivit flera hjältar i sitt svar. Den totala summan av omnämningar, 
både ensam och i kombination, uppgår till 375. Omnämnd ensam eller i kombination har räknats som lika 
mycket värd. Procentberäkningarna ovan är gjorda mot summan 375, det totala antalet omnämningar. 
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10 elever har nämnt idrottsstjärnor bland sina hjältar. De fick bara ett omnämnande vardera 
och de är: Michael Jordan, Zlatan Ibrahimovic, Carolina Klyft, Johan Elmander, Alessandro 
del Piero, Henrik Lundqvist, Peter Forsberg, Christian Olsson, Per Helmyrs, Petter Hansson. 
Flera idrottshjältar nämns i ensamt majestät utan kombination med andra hjältar. 
 
7 elever har nämnt kända män som lever eller har levt, de flesta fick bara ett omnämnande 
vardera: Gandhi, Che Guevara, Dalai Lama, Schindler, Nelson Mandela, Ceasar, Dave Pelzer. 
 
6 elever har nämnt kända kvinnor som lever eller har levt, de fick bara ett omnämnande var-
dera och de är: Astrid Lindgren, Tyra Banks, Jane Fonda, Oprah Winfrey, Paris Hilton, 
Johanna Sällström. En flicka i år 9 skrev följande svar: ”Ledande högt uppsatta kvinnor”. 
 
Jag kategoriserade 42 av totalt 74 hjältar, som superhjältar. Av alla 32 övriga hjältar, är det 
bara Carolina Klyft och Nelson Mandela som nämns 3 gånger, resterande endast 1-2 gånger. 
Vid senare frågor i enkäten dyker några få nya hjältar upp. Fotbollsspelaren Marta är ett så-
dant exempel, som svar på vilken hjälte eleven vill vara. Det finns fem hjältefigurer i enkät-
svaren som jag inte kunde placera i någon av ovanstående kategorier, det var: Frodo Bager, 
Kalle Anka, Nalle Puh, Stålkalle och Svamp-Bob.  
 

Var har eleverna fått kännedom om hjältar? 
I enkäten svarade eleverna på frågan om var de hade sett, läst, hört eller stött på den eller de 
hjältar som de uppgett. Följande redovisning bygger på 144 av de 183 enkäterna. Bortfallet  
på 39 enkäter beror på den missuppfattning av frågan som är redovisad i metoddiskussionen. 
Eleverna kunde lämna flera svar på denna fråga, därför är en procentberäkning ointressant. 
Det var vanligt att eleverna, helt korrekt, svarade på 2-4 alternativ samtidigt. Om de exem-
pelvis hade uppgett att de tänkte på Spiderman och Superman, kunde de eventuellt ha mött 
dem genom: Film, TV och serietidningar, därav totalt 328 svar. 
 
Tabell 2: Media och källor som har gett eleverna kännedom om deras hjältar 
 
Media Antal svar Kommentarer 
Film 111 Främst Spiderman, se fotnot i avsnitt 5:9 
TV-program 72 Mycket av Spiderman och Superman 
Serietidningar  72 Superman, Batman, Bamse m fl13 
TV-spel, Data-spel 36 Exempelvis Spiderman, Fantomen, James Bond 
Böcker 20 16 olika böcker, vars titlar redovisas nedan14 
Idrott 10 namnen på idrottshjältarna är redovisade ovan 
Övriga svar 7 kläder-Supermantröjor (2), lärare som berättat, musik, 

media, hemsida och lek, med följande citat:
”Alla har väl lekt superhjälte någon gång.” 

  
 
                                                 
13 Enligt ett, i undersökningsområdet väletablerat försäljningsställe av tidningar, tillfrågad i augusti 2007, säljs 
serietidningar med Superman och Spiderman, medan Batman inte fanns i utbudet just nu. De flesta köpare var  
8-15 år. På försäljningsställets repertoar fanns även Bamse, Turtles m fl. 
14 Böckerna hade följande titlar: Harry Potter (4 svar), Sagan om Belgarion (2 svar), Nuuh mot världen, Wilhelm 
Tell, Narrens uppdrag, One piece – Bleach, Grekiska hjältar, Pojken som kallades det, Mördarens lärling – 
sonen fjärrskådare, Alex rider i högt spel, Bamse, Herkules, Pirates of the Caribean, Sagan om ringen, Alla vi 
barn i Bullerbyn, Godnatt mr Tom. 
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Eleverna tillfrågades om de hade fått kännedom om hjältar eller hjältinnor genom undervis-
ningen i skolan. De allra flesta, 152 av 183 elever, har inte genom undervisningen fått känne-
dom om de hjältefigurer de nämner. Den enda som nämns mer än av två elever är Herkules, 
som nämns av 3 elever. En elev påpekade att den svenska grundskolan inte undervisar om 
superhjältar ”Vi brukar inte snacka om superhjältar” (Flicka, år 9). 
 
Genom dubbla frågeställningar i enkäten uppmuntrades eleverna att tänka efter en extra gång, 
ifall de kunde finna någon hjälte/hjältinna som de mött i undervisningen. Först tillfrågades de 
om de fått kännedom om de hjältar de nämner genom skolan, därefter ombads de som hade 
svarat nej, att fundera på om de kunde komma på någon annan hjälte som tagits upp i under-
visningen. Det fanns 3 hjältar som nämndes mer än tre gånger, som svar på den andra frågan: 
Schindler 8, Herkules 8 och Jesus 5 gånger. 15 
 
Eleverna har bara fått kännedom om två kvinnliga hjältar genom undervisningen, Astrid 
Lindgren och Pippi Långstrump. Detta förvånande resultat kommenteras i slutdiskussionen. 
 

Flickor och pojkar om kvinnliga hjälteegenskaper 
Eleverna listade olika egenskaper för en kvinnlig hjälte, respektive en manlig hjälte, som svar 
på en öppen fråga i enkäten. På denna fråga kategoriserade jag svaren i 21 olika kategorier. 
Under mitt analysarbete uteslöt jag några udda svar och lade ihop resterande till de 8 katego-
rier jag redovisar i tabell 3. Mitt tillvägagångssätt innebär att varje enkät bara gav ett svar, 
varje siffra motsvarar alltså en elev. 
 
Det var komplicerat att föra samman ett 180-tal olika svar. Exempelvis hade många svarat 
snabb, stark och snygg, medan andra bara hade skrivit snabb och stark, ytterligare några hade 
svarat stark, snygg och smidig, och några modig, snygg och stark, etc. Därför återkommer 
samma egenskap i olika kombinationer i flera olika kategorier. 
 
Tabell 3: Flickor och pojkars svar om kvinnliga hjälteegenskaper 
 
 Flickor Pojkar Tillsammans 
Smart, modig, smidig, snygg, snabb, stark 20 18 38 
Superkrafter, kunna flyga, smart, snabb 10 10 20 
Smidig, snabb 6 10 16 
Smart, snabb 13 2 15 
Snygg, sexig 2 10 12 
Snäll 11 0 11 
Smart, slug 3 7 10 
Modig, stark 9 1 10 
 74 58 132 
Ej svar på denna fråga   26 
Bortsorterade enstaka eller udda svar   10 
Utskrivna citat   15 
Summerar till det totala antalet enkäter   183 
 
 

                                                 
15 Totalt nämns ett 20-tal namn som svar på de två frågorna. Alla finns listade i bilaga 3 med frekvenstabeller.  
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Ungefär hälften av alla elever (58 av 132) har en gemensam syn på kvinnliga hjälteegen-
skaper, och det finns inga signifikanta skillnader mellan flickor och pojkar. Det är 30 (20+10) 
flickor och 28 (18+10) pojkar, som återfinns i de två största kategorierna. Deras svar ger en 
entydig bild: Kvinnliga hjälteegenskaper är smart, modig, snygg, snabb och smidig.  
 
För övriga kategorier, utom dessa två största, gäller det motsatta, det är relativt stora skillna-
der mellan pojkar och flickors svar. Flickor tycker att kvinnliga hjältar är smarta och snabba, 
medan pojkar ser hjältinnor som smidiga och snabba. Flickor förknippar kvinnliga hjältar med 
snällhet, medan pojkar ser dem som snygga och sexiga. Flickor ser hjältinnor som modiga 
och starka, medan fler pojkar än flickor förknippar dem med sluga och smarta. 
  

Flickor och pojkar om manliga hjälteegenskaper 
På denna fråga kategoriserade jag svaren i 15 olika kategorier. Under mitt analysarbete uteslöt 
jag några udda svar och lade ihop resterande till de 9 kategorier jag redovisar i tabell 4. Mitt 
tillvägagångssätt innebär att varje enkät bara gav ett svar, varje siffra motsvarar alltså en elev. 
 
Tabell 4: Flickor och pojkars svar om manliga hjälteegenskaper 
 
 Flickor Pojkar Tillsammans
Stark 16 40 56 
Stark, modig, beslutsam, snäll vill väl 19 7 26 
Stark, snabb 9 8 17 
Stark, snabb, snygg 15 1 16 
Stark, smart, cool 5 8 13 
Stark, snabb, flyga 9 1 10 
Superkrafter, kunna flyga, smart 5 5 10 
Smart, snabb, slug 2 2 4 
Snygg, sexig 0 3 3 
 80 75 155 
Ej svar på denna fråga   13 
Bortsorterade enstaka eller udda svar   2 
Utskrivna citat   13 
Summerar till det totala antalet enkäter   183 
 
Både pojkar och flickor tycker att den viktigaste egenskapen för manliga hjältar är styrka. Det 
är fler pojkar (40) än flickor (16) som tycker att det räcker med endast styrka. Att vara snygg 
och sexig är inte lika viktigt för en manlig hjälte som för en kvinnlig. Flickor tycker att man-
liga hjältar även skall vara modiga, beslutsamma och vilja väl, 19 flickor mot 7 pojkar. Fler 
flickor förknippar manliga hjältar med att kunna flyga, 14 flickor mot 6 pojkar.  
 

Hjältar som eleverna kan tänka sig att vara 
I enkäten tillfrågades eleverna om det finns någon hjälte, manlig eller kvinnlig, som de själva 
skulle vilja vara. En stor andel, 74 elever (40,4 %) svarar att de inte skulle vilja vara någon 
hjältefigur alls. 21 elever (11,5 %) besvarade inte frågan. Det innebär att bara hälften av ele-
verna (48,1 %) hade tankar om vilken manlig eller kvinnlig hjälte de skulle vilja vara. Ett 
slående resultat är att inte en enda pojke har valt en kvinnlig hjälte, medan flickor väljer att 
vara manliga hjältar som Spiderman, Superman, Jack Sparrow, Zorro och James Bond. 
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Tabell 5: Hjältar som eleverna skulle vilja vara 
 
 Flickor Pojkar Totalt
Spiderman 9 12 21 
Superman 5 7 12 
Batman 0 6 6 
Catwoman 5 0 5 
James Bond 2 0 2 
Pippi Långstrump 2 0 2 
Idrottsstjärnor 3 4 7 
Pojkarnas enstaka svar: Fantomen, Tarzan, Hercules, Clarke, Erik, 
Olle, Venom, Hira, Dragon, Benson, Gadget, Incredible 

0 13 13 

Flickornas enstaka svar: J Sparrow, Superhj, Modesty B,16 Tyra B, 
Belgarath, Jelena, Johanna S, Buffy, Jean d’Arc, Rut, OprahW, 
Zorro, Legolas, Sofie Scholl 

14 0 14 

Summa aktiva svar från flickor respektive pojkar 40 42 82 
Andelen superhjältar av det totala antalet aktiva svar 31/ 40 36/ 42 67/82 
Ej svar på den aktuella frågan 11 10 21 
Svar nej vill ej vara hjälte + Nope (2) 41 33 74 
Ogiltiga svar 4 2 6 
 96 87 183 
 
 
Av de elever som gjort ett val, vill 82 % av flickorna (31) och 86 % av pojkarna (36) vara 
superhjältar. Superhjätarna dominerar över verkliga personer, som fotomodeller (1), TV-
personer (1+2) och idrottsstjärnor (7). Det är endast två flickor som vill vara något i stil med 
nobelpristagare, fredsmäklare och gå i spåren av förebilder som Moder Teresa och Nelson 
Mandela. En av dem vill vara Jean d’Arc, ung krigshjältinna från 1400-talets Frankrike, och 
den andra Sofie Scholl. Därutöver är det tre elever som vill vara något annat än superhjältar. 
En pojke i år 9, vill vara Erik i Ondskan som går mot strömmen och är en bra kompis. En 
flicka i år 8, vill vara Oprah Winfrey för att kunna hjälpa som hon gör. En flicka i år 8 vill 
vara någon som orkar på riktigt, som inte ger upp så lätt. 
 

Uppfattning om motsatta könets önskade hjälteegenskaper 
Eleverna fick uppge vad de tror att det motsatta könet skulle vilja ha för hjälteegenskaper. Jag 
sorterade svaren i 20 kategorier, i analysarbetet bearbetade jag ned dessa till följande 10. Mitt 
tillvägagångssätt innebär att varje enkät bara gav ett svar, varje siffra motsvarar alltså en elev. 
 
 
 
 

                                                 
16 En flicka har svarat att hon skulle vilja vara superhjälten Modesty Blaise, en tecknad brittisk agent som ges ut i 
Sverige i seriemagasinet Agent X9. Skapad i England i början av 1960-talet är hon jämnårig med Spiderman. 
Hennes bakgrund skildras i en film av Quentin Tarantino, 2003. En föräldralös 6-årig flicka från ett krigshärjat 
Balkan i slutet av 1940-talet, slår följe med en äldre man som lär henne allt hon behöver veta för att vara agent. 
Vägen dit går över Gibraltarsundet och ett Marockanskt casino i Tanger, som hon lämnar och flyttar till England, 
när hon har tillräckligt med pengar (Wikipedia sv/eng, och filmen Modesty Blaise, the beginning, 2003). 
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Tabell 6: Vad flickor och pojkar tror att det motsatta könet vill ha för egenskaper 
 
Tror att motsatta könet vill vara… Flickor Pojkar Tillsammans
…stark, snabb och snygg 25 4 29 
…stark 18 2 20 
…stark, snygg och ha karisma 12 0 12 
…modig och ha superkraft 10 4 12 
…smart, snygg och sexig 3 9 12 
…stark, snabb och kunna flyga 7 3 10 
…snabb, smidig, smart och slug 0 8 10 
…sexig 1 6 7 
…stark och snabb 5 2 7 
Bortsorterade enstaka eller udda svar 2 2 4 
Utskrivna citat 3 5 8 
Ej svar 10 42 52 
 96 87 183 
 
Nästan hälften av pojkarna (42), har inte någon uppfattning, och de har ej avgivet något svar. 
Jag har bara 45 svar från pojkar. Däremot har de flesta flickor (86 av 96) svarat. Det innebär 
att vi med större säkerhet kan uttala oss om vad flickor tror att pojkar vill vara, än tvärtom. 
Flickor tror att pojkar främst vill vara starka och snabba. Det svaret ger 48 flickor när jag drar 
ihop kategorin ”stark och snabb” med ”stark” och ”stark, snabb och snygg”. Det är bara 8 poj-
kar som tror att flickor vill ha dessa egenskaper. Lägger jag till kategorierna ”stark, snabb och 
kunna flyga” och ”modig och ha superkrafter” så är det vad 65 flickor tror om pojkar, medan 
det endast är 13 pojkar som tror detta om flickor. Övriga 16 flickor tror att pojkarna vill vara 
starka, snygga och ha karisma (12). Endast 1 flicka tror att ”sexig” är viktigt för pojkar.  
 
Ett anmärkningsvärt resultat är att endast 3 flickor har med egenskapen ”smart” när de tänker 
sig vad pojkar vill vara. Det är vanligare att pojkar tror att flickor vill vara smarta. Pojkar tror 
att flickor vill vara smidiga, smarta, snygga och sexiga. Av 38 svar från pojkar, tror 23 pojkar 
att flickor vill vara ”smart, snygg och sexig” (9), ”snabb, smidig, smart och slug” (8) och 
”sexig” (6). Motsvarande antal är 4, för vad flickor tror om pojkar, för dessa tre kategorier. 
Resterande 15 pojkar tror om flickor att de vill vara: stark, snabb, snygg (4), stark (2), stark, 
snabb (2), stark, snabb, flyga (3) och modig med superkraft (4). 
 

Brist på kvinnliga hjältar i skolans undervisning 
Resultatet är tydligt när det gäller bristen på kvinnliga hjältar som eleverna har mött i skolans 
undervisning. Eleverna har genom undervisningen bara fått kännedom om Astrid Lindgren 
och Pippi Långstrump. Resten som de har mött i undervisningen är män. Det är ett 20-tal, med 
namn som Gandhi, Nelson Mandela, Schindler, Herkules och Jesus. Detta är förvånande även 
om det bekräftar vad Rigmor Lindö skriver om att det varken i barnlitteraturen, i populärkul-
turen eller i leksaksutbudet finns många kvinnliga hjältar som flickor kan identifiera sig med 
(2005, s. 40). Jag skulle vilja höra lärare berätta om vilka framstående kvinnor de tar upp i sin 
undervisning, höra om de beskriver dem som hjältar, och i så fall reflektera över varför dessa 
kvinnliga hjältar faller i glömska. I detta sammanhang kan vi reflektera över om kvinnor har 
anledning att låta sig förknippas med begreppet hjälte. Eftersom jag i min studie ser att hjälte 
nästan uteslutande förknippas med något positivt, är min reflektion att jag inte vill acceptera 
att enbart män tillägnas attributet hjälte. 



 

 

 

24

Jag förstår inte bristen på kvinnliga hjältar i historien. Skulle inte alla genomtänkta, starka, 
modiga, beslutsamma, intelligenta eller framgångsrika kvinnor räknas? Undervisningen i 
geografi, religion, samhällskunskap, historia och andra ämnen, bör sträva efter att lyfta fram 
kvinnor, och där det är befogat beskriva dem som kvinnliga hjältar. Även i svenskämnet är det 
ont om kvinnor, skriver Elisabet Öhrn i en kunskapsöversikt från Skolverket. Litteraturstu-
dierna bygger på en tradition med manliga författare och mäns erfarenheter (2002, s 75). Bro-
dow och Rininsland lyfter fram att det är brist på flickor och kvinnors erfarenheter i skolans 
val av litteratur, och pekar som exempel på att flickor inte finner några identifikationsobjekt i 
en, sedan länge, mycket vanlig bredvidläsningsbok: Flugornas herre (2005, s 37). 
 
På frågan om det finns någon kvinnlig eller manlig hjälte som eleverna skulle vilja vara, sva-
rar en flicka Jean d’Arc. Kanske har hon hört talas om det franska nationalhelgonet i under-
visningen i historia? Jean d’Arc var en kvinna som brändes på bål 1431, bara 19 år gammal, 
och hon blev helgonförklarad 1920. Varför bleknar alla kvinnor från undervisningen, och bara 
Pippi återstår? Är det en spegling av att kvinnor är osynliggjorda i historien och alltjämt inte 
syns lika mycket som män ens i dagens samhälle, där vi skapar historia och genus varje dag?  
 

Kan nya kvinnliga hjälteroller bryta mäns dominans? 
Mäns dominans i mitt resultat är enorm. Det är endast 7 % kvinnor mot 93 % män, som om-
nämns i 183 enkäter bland 15-16-åriga flickor och pojkar. Vi finner inte en förklaring till detta 
i en ojämn könsfördelning mellan respondenterna, för det är 96 flickor och 87 pojkar som har 
besvarat enkäten. Ett försiktigt antagande ligger i att mäns dominans bland hjältar bara är en 
återspegling av den manliga dominansen som råder i samhället. Yvonne Hirdman pekar i sin 
genusanalys på att det manliga är norm i samhället (2001). Hjältebegreppet är inmutat som en 
manlig domän. Enligt Rigmor Lindö leder den manliga normen så långt att flickor till och 
med har svårt för att tänka sig att kvinnor kan göra hjälteinsatser (2005, s. 40). 
 
Alla kvinnliga hjältar av alla kategorier får endast 7 % av 375 omnämningar i enkäten. De två 
mest omnämnda superhjältarna är män, de nämns 70-80 gånger vardera, i kombination med 
varandra eller andra. En rad andra manliga hjältar har 6-15 omnämningar vardera innan första 
kvinnliga superhjälten, Catwoman, får 4 omnämningar.17 
 
I den manliga dominansen dyker två kvinnor upp i enkätsvaren, Tyra Banks och Oprah Win-
frey, båda är programledare i USA med egna talk-shows, och hjältar i respondenternas ögon. 
Det är en flicka som har uppgett att hon skulle vilja vara ”Oprah, för att kunna hjälpa folk som 
hon gör” (enkätcitat). Respondenten kanske syftar på Oprahs omfattande välgörenhetsarbete, 
men jag fann i detta en utgångspunkt för att reflektera över nya hjälteroller, en hjälteroll där 
en kvinna med känsla, inlevelse, klokhet och intellekt stöttar människor att ta sig ur svåra situ-
ationer. Det är en kvinnlig hjälteroll som inte bara är en kopia av manliga förlagor. Ronny 
Ambjörnsson menar att det är vanligt att kvinnliga hjältar bara är kopior18 av manliga hjältar 
(1999, s 12).  

                                                 
17 Av de 14 superhjältar som nämns 3-6 gånger är 7 män, 3 är kvinnor, (Catwoman, Pippi Långstrump och 
Powerpuff Pinglorna) och 4 är superhjältegrupper med minst en kvinnlig figur, Turtles, familjen Superhjältarna 
och Fantastic Four. Övriga kvinnliga superhjältar som nämns 1-2 gånger är: Sailer Moon, omnämnd 2 gånger, 
övriga 1 gång: Falkkvinnan, G-girl, Kim Possible, Modesty Blaise, Xena krigarprinsessan. 
 
18 Ett tydligt exempel på en sådan kopia är den kvinnliga superhjälten Wonderwoman, som är en parallellfigur 
till Superman. Wonderwoman har eget seriemagasin sedan december 1941. Hon är relativt okänd i Sverige och 
jag ger henne inte mer uppmärksamhet än så här, eftersom hon ej fanns med i enkätsvaren. 
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Varför har många elever svarat superhjältar? 
När elever ombads att nämna allmänt kända hjältar som dyker upp i deras tankevärld, svarade 
flertalet superhjältar. Det var ett fåtal som tänkte på verkliga hjälteinsatser gjorda av histo-
riska kvinnor och män som Jean d’Arc m fl. Min slutsats är att superhjältar spelar roll i den 
erfarenhetsbank som står eleverna till buds när de skall bygga sina föreställningsvärldar.  
 
Superhjältar är en hjältegenre som domineras av män. I mitt resultat hamnar Spiderman, 
Superman och Batman i en klass för sig, och de tilldelas 56 % av alla omnämningar. Deras 
dominans blir ännu större om vi ser till de enkäter som bara har nämnt en hjälte, bland dessa 
är det 68 % som går till dessa tre. Min analys över varför de tre dominerar stort, är att: Spider-
man var vid observationstillfället i maj-juni 2007 mycket aktuell.19 Superman personifierar 
alltjämt superhjälten, som begrepp och fenomen. Batman dominerar inte lika stort som de 
andra två. Batman är nämnd 6 gånger ensam, medan Spiderman och Superman båda nämns 
över 20 gånger ensamma. Batman har varit med tillräckligt länge för att bli god trea.  
 
Med hjälp av min studie och de teorier jag mött försöker jag hitta svar på varför superhjältar 
är ett så viktigt inslag för elever i år 8 och år 9. Appleyard, med sina fem olika stadier i ut-
vecklingen till läsare, menar att det andra stadiet inträder vid skolstarten då läsaren utvecklar 
en roll som hjälte (1991, s 57-81). Olin-Scheller menar att barn i nedre skolåldern behöver 
läsa om det onda och goda.  
 

Berättelsens stereotypa karaktärer får därför ofta representera vad läsaren i sin identitetsska-
pande process önskar vara. Med hjälp av hjälteläsningens upplevelser av den lyckliga äventyrs-
resan kan läsaren bygga upp ett skydd mot den oro och ångest som uppstår inför okända situa-
tioner och nya krav (2006, s 36).  

 
Hjälteberättelser har en förmåga att ge oss hopp, genom att det onda går att besegra. Kanske 
ungdomar idag, mer än någonsin, behöver hopp och tröst i ett liv som innehåller stress över 
miljöförstöring och risk för egen arbetslöshet etc. Därför har superhjältarna en attraktions-
kraft. Eleverna ser ingen verklig hjälte som kan rädda världen, utan för det krävs superkrafter. 
 
Appleyards tredje stadium infaller då barnet närmar sig puberteten: läsaren som tänkare. Här 
söker sig läsaren till realistiska berättelser och reflekterar över att världen är motsägelsefull. 
Puberteten är en tid då existentiellt sökande och identitetsproblematik är i fokus (1991, s 121-
154). Det tar tid att utveckla sin egen identitet. Vi kan räkna med att även 15-16-åringarna i 
min undersökning är i ett skede av sökande efter sin identitet. Det innebär en utmaning för 
skolan att erbjuda bra identitetsutvecklande lärsituationer, inte minst i år 8 år 9.  
 
Det kan ske genom att eleverna får diskutera sina erfarenheter av hjältar och skapa en ökad 
medvetenhet om hur dessa påverkat och påverkar deras identitetsutveckling. Spiderman 
skiljer sig på en punkt från Superman, Batman och andra superhjältar genom att han är en 
tonåring som det är möjligt för 15-16-åringar att identifiera sig med. Peter Parker (Spiderman) 
är en vanlig pojke som unga kan känna igen sig i, med tonårsgrubblerier, trasiga familjeför-
                                                 
19 När enkäten gjordes i början av juni 2007 låg Spiderman-3 på svenska biotoppen, efter en framgångsrik 
världspremiär den 4 maj. Detta hade betydelse för att Spiderman är dominerande i min studie. Spiderman sågs 
just då av många på bio och det skrevs om honom i media. Här följer två citat som antyder hur mycket den tredje 
filmen uppmärksammades: ”Spiderman-3 regerar den svenska biotoppen för andra veckan i följd” och ”Efter den 
första helgen på biograferna står det nu klart att Spiderman-3 slår alla tidigare försäljningsrekord i USA.” 
(www.interaktiva-nyheter.com) 
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hållanden, ont om pengar och för blyg för att våga prata med grannflickan Mary Jane, som 
han är förälskad i. Han befinner sig mitt i sin egen identitetsutveckling, som nedanstående 
citat belyser. Filmens regissör, Sam Raimi, svarade på frågan varför just Spiderman gör en 
sådan succé. Det gjorde han vid en presskonferens i Stockholm inför premiären av tredje 
filmen, den 4 maj 2007.  
 

Han är en hjälte med brister, han kommer från en trasig familj, han har aldrig haft mycket pengar. Det kan vi 
alla relatera till. […] När man läser serierna är han inte en färdig hjälte utan en ung man på väg att bli en 
ansvarsfull person. (TT Spektra, 2007-04-28, hämtad från www.tjejsajten.se)  

 
Jag har skrivit ett antal förslag på lärsituationer som kan användas för samtal om attityder, 
värderingar och identitet, i bilaga 5. De har alla genusperspektiv och koppling till hjältar. 
 

Hjälteegenskapen smart är vanligare för kvinnor än män  
Fanny Ambjörnsson fann i sin forskning tillsammans med gymnasietjejer, att det oftast hand-
lade om kroppsligheter när hon frågade efter vad som är kvinnligt (2004, s 284). Mitt resultat 
stämmer med detta. Det är fler, och de flesta är pojkar, som tycker att snygg och sexig är vik-
tigare för kvinnliga hjältar än för manliga hjältar. Jag vill peka på att det var mindre än 10 % 
som föll in i det förväntade svaret. Det gäller även för frågan om vad pojkar tror att flickor vill 
vara. Det är 15 pojkar som tror att flickor vill vara smarta, snygga, sexiga, vilket är mindre än 
10 %. Gemensamt för flickor och pojkar är att de ser kvinnliga hjältar som smarta, modiga, 
snygga och smidiga. Flickor poängterar smart och modig mer än pojkar gör.  
 
Ronny Ambjörnsson har sagt att manliga hjältar förenar intelligens, styrka och handlingskraft 
(1999, s 78). Det stämmer dåligt med enkätresultatet. Eleverna uppger att den främsta manliga 
egenskapen är styrka, och få lyfter fram intelligens i samband med manliga hjältar. Denna 
koppling är vanligare till kvinnliga hjältar. Fler pojkar tänker sig att flickor vill vara smarta, 
än vad flickor tänker sig att pojkar vill det. Är det så att pojkar ger flickor egenskapen smart 
istället för att de inte är fysiskt lika starka, eller upplever de att flickor är smartare än pojkar, 
eller känner de att flickor tror att de är smartare än pojkar? Dessa frågor kunde jag ha ställt 
som följdfrågor i intervjuer, men en enkät lämnar mest frågetecken, trots följande korstabu-
leringar. 
  
De sju pojkar som svarat att de förknippar kvinnliga hjältar med smart och slug har på frågan 
om vad de tror att flickor vill vara, svarat, snygg (1), smart, slug (1), stark, snabb, flyga (1), 
smart, snygg, sexig (1), smart, snabb (1), ej svar (2). Sju andra pojkar, som svarat att de för-
knippar kvinnliga hjältar med smart, snygg, sexig har på frågan om vad de tror att flickor vill 
vara, svarat, flyga (2), smart, snygg, sexig (3), ej svar (2). Endast tre flickor av 86 avgivna 
svar tänkte begreppet smart i samband med vad pojkar vill vara. Vad innebär det att flickor 
inte tror att pojkar vill vara smarta? Det har jag inget svar på, men jag skulle gärna vilja sätta 
mig ner i en grupp unga flickor och pojkar för att samtala om det. 
 
Jag korstabulerade mellan synen på hjälteegenskaper och vilket år eleverna studerade på. Det 
fanns skillnader, men de var inte entydiga och mängden kategorier gjorde underlaget för litet.  
 
Flera flickor (11) men ingen pojke, svarade att snäll är en kvinnlig hjälteegenskap. Det är ett 
resultat som stämmer med tidigare forskning. Rigmor Lindö har med hjälp av lärarstuderande 
sammanställt barns spontant skrivna hjälteberättelser, och kommit fram till: 
 

http://www.tjejsajten.se/
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I flickornas hjältebeskrivningar är den manliga styrkan ofta underordnad förmågan att rädda och 
hjälpa människor. Många studenter skriver om den svaga, passiva, tålmodigt lidande kvinnobild 
som framträder i flickornas texter. Det är framförallt flickorna som målar upp en bild av kvinnan 
som beroende av mannen! (Lindö, 2005, s. 40) 

 
Resultatet av enkäten ger en traditionell bild genom att den viktigaste egenskapen för manliga 
hjältar är styrka, främst i pojkarnas svar. Flickor tycker i högre utsträckning än pojkar att 
manliga hjältar också skall vara snygga, modiga och beslutsamma. Givetvis finns det en rad 
enstaka svar som är nyanserade, men det stora flertalet svar stämmer med detta. Dessa stereo-
typa svar utgör användbara bakgrundsfakta för en praktisk genuspedagogik. Färdiga köns-
stereotyper gör skillnad där skillnad inte finns och bevarar därmed rådande genusordning.20  
 

Bara hälften av eleverna skulle vilja vara hjälte 
Hälften av eleverna hade inte några tankar om vilken hjälte eller hjältinna de skulle vilja vara. 
11,5 % besvarade inte frågan och 39,3 % svarar aktivt att de inte vill vara någon hjälte alls. 
Eftersom det inte fanns några svarsalternativ, utan endast erbjöds två tomma rader i enkäten, 
ser jag det som ett aktivt ställningstagande från hälften av alla elever, att inte vilja vara hjälte. 
En förklaring ligger i att enkäten definierat bort vardagshjältar och styrt in eleverna på att 
tänka kända hjältar. ”Aldrig, det är ju bara sagor” (enkätcitat av flicka). 
 
När eleverna skall besvara denna fråga mot slutet av enkäten är det en stor majoritet av dem 
vars tankar kretsar kring superhjältar när de svarar på vilken hjälte de själva skulle vilja vara. 
Det är förklarligt att bara hälften tänker sig i en sådan hjälteroll. Enligt Bruno Bettelheim vet 
barn att de inte kan nå upp till hjältens dygd eller utföra samma bragder. De förväntas likna 
hjälten i någon liten mån (Bettelheim, 1975, s 51). Eleverna vet att de inte kan förknippa hjäl-
tarnas superkrafter med verkligheten. Eftersom det är i den som eleverna lever, vill de inte 
heller vara superhjältar: ”Nää, orka rädda världen” (enkätcitat av flicka år 9). Att hälften av 
eleverna avstår beror sannolikt på att de tänker på superhjälteegenskaper och inte på idrotts-, 
vetenskapskvinno- eller toffelhjälteegenskaper, och det är väl sunt att så många avstår från att 
flyga eller hänga i spindelväv mellan skyskraporna, speciellt om de bor i en svensk småstad. 
 

Både flickor och pojkar väljer manliga hjältar 
Jag påminner om att hälften inte alls vill vara hjältar, när vi nu skall titta på den andra hälften. 
Där kan flickor tänka sig att vara Spiderman, Superman, Jack Sparrow, Zorro och James 
Bond, medan inte en enda pojke har valt en kvinnlig hjältinna. Pojkar vill vara Spiderman 
(12), Superman (7), Batman (6) och därefter en röst vardera för olika manliga hjältefigurer. 
Detta stämmer väl överens med att flickor tror att pojkar vill vara starka, snabba, snygga och 
ha superkrafter. Men resultatet stämmer bara delvis med Svaleryd. Hon menar att både pojkar 
och flickor har stereotypa förväntningar på varandra. Så långt stämmer det, men sedan säger 
Svaleryd att det motsatta könet i verkligheten överraskar (Svaleryd, 2003, s. 118). Mitt resul-
tat pekar snarare på att pojkar faller in i stereotypen, istället för att överraska. Pojkar vill vara 
Spiderman, och 25 av 83 pojkar har valt en av de tre superhjältarna.  
 
Mitt resultat stämmer överens med Svaleryds uppfattning att pojkar ofta väljer manliga före-
bilder, medan flickor kan tänka sig att vara både manliga och kvinnliga hjältar (2003, s 118). 
Att vara pojkflicka anses tufft och fränt, och det gör det lättare för flickor att vidga könsgrän-
                                                 
20 Yvonne Hirdman skriver i Lundqvist & Viklund ”att göra genus är att göra skillnad där skillnad inte finns” 
(2005, s. 28). 
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serna, enligt Britta Olofsson. Det är svårare för pojkar, som måste värna om sin manlighet för 
att kunna hävda sig i manliga hierarkier (2007, s 98f). Jag har funnit stöd för detta även i 
Brodow och Rininslands intervjuer (2005, s 113). Om Olofsson har rätt i att det är lättare för 
flickor att gå utanför könsgränserna och ta till sig traditionellt manliga värden, ger det oss en 
förklaring som går ut på att flickor inte behöver välja kvinnliga hjältar, utan accepterar man-
liga alternativ.  
 
Den andra förklaringen är att det är jämförelsevis ont om kvinnliga hjältar som förebilder att 
välja bland, så länge vi håller oss till genren superhjältar. Det är ett ytligt faktum, i enkäten 
har vi främst Pippi Långstrump och Catwoman på repertoaren. Vi kan också följa med i en 
djupare reflektion tillsammans med Ronny Ambjörnsson, som menar att det i den moderna 
västerländska mytologin inte finns kvinnliga hjältar. De kvinnliga hjältarna är konstruerade 
efter modeller från manliga hjältar (1999, s 12).  Med utgångspunkt i detta analyserar jag 
filmen Catwoman under nästa rubrik, och återkommer avslutningsvis till Ambjörnssons tanke. 
 

Genusperspektiv på Catwoman väcker frågetecken 
Filmen Catwoman från 2004 blev nedskriven av filmkritiker, medan min egen upplevelse är 
att den inte är mycket sämre än andra superhjältefilmer. Jag undrar om filmen har fått dålig 
kritik och är med på listor över världens sämsta filmer på grund av att den är otraditionell i sin 
maktfördelning mellan kvinnor och män. Göteborgs-Postens Kalle Malmstedt skriver 4 maj 
2007, i samband med premiären av Spiderman-3:  
 

Catwoman, Elektra och Ghostrider. Det räcker tydligen inte med tajta kläder för att få till en 
superhjältehit. […] Summerar man de senaste sju årens trikåfilmer med specialeffekter och mer 
eller mindre välkoreograferade slagsmål är flopparna betydligt fler än succéerna. I bottenskrapet 
finns Catwoman med Halle Berry, från 2004, som kostade 85 miljoner dollar att göra men som 
bara drog in 82 miljoner dollar i biljettpengar. (2007-05-04, del 3, s 94) 

 
Att det är kvinnor som styr i filmen Catwoman, är ett lika konsekvent drag som att det är van-
ligt med män bland filmskribenter och i ledarskikten för filmbranschen. Filmbranschens sneda 
könsfördelning kräver en reflektion över om filmrecensenternas låga omdömen hade mer att 
göra med det faktum att Patience Philips sätter män på plats, än på kvalitetsbrister i Cat-
woman- filmen. Filmen Catwoman utmanar rådande könsmaktsstrukturer. 
 
På Google fann jag en diskussion om superhjältars tillhörighet till olika religioner, och där 
hämtar jag följande citat som sammanfattar Catwomans karaktär: 
 

She has, for most of her career as a comic book character, operated as a thief and a criminal. She 
is not, however, a killer, and has usually been portrayed sympathetically. She has also been one 
of the most consistent love interests for Batman himself, despite the fact that they are often on 
opposite sides of the law professionally. (http://www.adherents.com/lit/comics/Catwoman.html 
2007-08-14) 

 
Maria Lannvik Duregård skriver i sin artikel, ”Vägen till Dante går vi Farmen”, att kvinnliga 
huvudpersoner inte intresserar pojkar. Det kan vara en av förklaringarna till att Catwoman-
filmen inte blev en biosuccé. Att publiken sviker och vinsten uteblir, är bara en sida av att 
filmen Catwoman är utlämnad till män, i form av biopublik och manliga filmproducenter, 
filmrecensenter etc. Den andra sidan är att hjältefiguren Catwoman är skapad av en man.21  
 
                                                 
21 Bob Kane, mannen bakom Batman skapade Catwoman på 1940-talet. 

http://www.adherents.com/lit/comics/Catwoman.html
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Mannen som skapade Catwoman gjorde henne komplex, med drag av antihjälte och därmed 
svår att identifiera sig med. Hon är en småtjuv som umgås med kriminella och placeras på den 
goda hjälten Batmans fiendesida. Det väcker en fråga om de patriarkala strukturernas benä-
genhet att tillåta en kvinnlig hjälte att vara alltigenom god, istället för att neutralisera henne 
till en bifigur i Batmans värld. Man kan fråga sig vilka karaktärsdrag Catwoman hade haft om 
hon varit skapad av en kvinna och inte av en man.  
 
Nästa fråga till följd av Catwoman tar sin början i Ronny Ambjörnssons utmaning att kvinn-
liga hjältar är konstruerade utifrån en manlig modell. Om man fokuserar på Catwoman’s för-
måga att flyga mellan husen, är hon till stora delar en superhjälte likt Spiderman. Men om vi 
väljer att se till hennes feministiska drag, då åsidosätter hon och hela filmen en rad traditio-
nella könsmaktsstrukturer. Eller har Ambjörnsson rätt, är det så att Catwoman’s framtoning 
bara är omvänd, hon sätter män på plats på samma sätt som män i samma situation skulle ha 
gjort med kvinnor? 
 
I bilaga 5 har jag skrivit ned ett förslag till samtal om dessa frågor utifrån filmen Catwoman. 
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Diskussion 

Hjältar och genuspedagogik 
Elever i grundskolan behöver få en ökad medvetenhet om sina attityder och värderingar kring 
genus. De behöver insikt om hur deras värderingar och genusroller skapas av det liv de lever, 
och av det samhälle de lever i, samt av det mediabrus som de tar del av. De behöver se hur 
genusordningen leder till en könsmaktsstruktur, och hur denna strukturella nivå får återverk-
ningar i klassrummet i genuskonflikter mellan flicka och pojke. De behöver förstå innebörden 
av att genus är en social konstruktion, och att den rådande genusordningen därmed är något 
som går att förändra. Dessa behov av ökad medvetenhet är genuspedagogikens utmaningar. 
 
Gunilla Molloy pekar i sin avhandling på att skolan är den plats där tonåringar med olika kön 
är tillsammans mest tid. ”De lärare som blundar för konflikter i klassrummet eller reducerar 
dem till personkonflikter mellan enstaka elever, tar inte skolans uppdrag på allvar” (Molloy, 
2002, s. 318). Det händer att lärare tycker att det ligger utanför deras roll att ta upp etiska eller 
existentiella frågeställningar, detta antyds i examensarbetet ”’Sagan är livets spegel’ lär någon 
ha sagt…” Högskolan Väst, 2005. Det går även att göra denna tolkning utifrån de få svaren på 
just den frågan i Brodow och Rininslands i övrigt rika intervjumaterial. De två författarna av-
slutar sina kommentarer till detta avsnitt med ståndpunkten att man knappast kan läsa och 
samtala om litteratur utan att ta upp livsproblem (Brodow & Rininsland, 2005, s. 161). 
 
För att våga ta tag i dessa frågor är det viktigt att befrias ifrån läraroket om att vi skall ha svar 
på allt och till fullo behärska områden som vi ger oss in på. Jag tror det är särskilt viktigt när 
det gäller jämställdhetsarbetet, där många känner att man vill mycket mer än man uppnår. En 
svensk medelålders man uttryckte det så här: ”Jag kan mycket om genus men jag lever inte 
jämställt.” I en bok om att använda film i skolans jämställdhetsarbete står följande att läsa: 
 

Låtsas inte att du har kommit långt i de här frågorna – dina värderingar styr klassrummet, om du 
vill förstå vad som händer där måste du göra dina värderingar synliga för dig själv. Även de som 
inte är fina och uppbyggliga. (Lundquist & Viklund, 2005, s. 55)   

 
Kajsa Svaleryd skriver i Genuspedagogik att flickor och pojkar har olika bilder av hjältefigu-
rer, och att detta ger en möjlighet att aktualisera genusfrågor (2003, s 118). Svaleryd hänvisar 
inte till någon empirisk studie om hur flickor och pojkars bilder av hjältefigurer skiljer sig åt. 
Här bidrar min frågeställning till ökad kunskap om flickor och pojkar i år 8 och år 9 och deras 
hjältebilder. Min studie pekar på att pojkar och flickor har olika bilder av hjältar, och att deras 
uppfattning om det motsatta könets bilder inte stämmer överens med vad det motsatta könet 
uppger. Här finns, helt i linje med Svaleryd, underlag för bra genusdiskussioner. 
 
Jag menar att vi med utgångspunkt i hjälteberättelser och med beaktande av den kartläggning 
av elevernas attityder jag gjort, kan föra en intressant och utvecklande diskussion om genus. 
Jag ser att unga människor genom denna diskussion om genus kan utvecklas i sin tanke om 
det andra könet och om de föreställningar vi matas med. Samtalen kommer att öka elevernas 
medvetande om hur mycket de påverkas genom att rådande könsmaktsstrukturer är så 
dominerande i film, i litteratur och i samhället i stort. 
 
I Genusperspektiv på pedagogik hävdar Inga Wernersson att skolan uttrycker de dominerande 
normerna för hur vi skall leva och vad som är ont och gott. Det finns anledning att se upp för 
att skolan omedvetet återskapar rådande genusordning. Wernersson menar att pedagogik är en 
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medveten påverkan. Därmed innebär genuspedagogik en medveten påverkan mot ökad jäm-
ställdhet (2006, s. 13). Ett motiv för en sådan påverkan finns, enligt både Wernersson och 
Molloy i Läroplanens portalparagraf om skolans värdegrund och uppdrag: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla (Lpo 94).22 

 
Grundläggande för jämställdhetsarbetet är att genus är en social konstruktion (Hirdman, Wer-
nersson, Olin-Scheller m fl). I praktisk genuspedagogik måste vi återkommande jobba med att 
medvetandegöra eleverna och oss själva om hur genus hela tiden skapas av våra värderingar 
och vardagliga beteenden. Genom goda möten mellan elever kan vi uppmärksamma dem på 
såväl deras egna, som andras värderingar, både medvetna och omedvetna. Genom att skapa 
medvetenhet om existerande värderingar och bryta dem mot varandra erövrar eleverna en 
medvetenhet om genusordningen och får ökad insikt i att genus är en social konstruktion.  
 
I denna hållning, dvs att genus är en konstruktion, ligger en möjlighet för dem att förändra 
den rådande genusordningen, eftersom det ojämställda är något som vårt beteende har skapat, 
och om vi ändrar våra attityder kan vi påverka vårt beteende och därmed den framtida 
genusordningen. Häri ligger ett hopp om ett mer jämställt samhälle och därmed en motivation 
till praktiskt genusarbete i skolan. Molloy uttrycker samma sak på följande sätt: ”Eftersom 
uppfattningar om vad som är ’manligt’ och ’kvinnligt’ är konstruktioner och därmed också 
föränderliga, kan skolan bidra till en förändring” (Molloy, 2002, s.81). 
 
Genuspedagogik kan medverka till att unga flickors inre styrka växer. Det är ett vanligt fokus 
för tjejgrupper i år 8 att stärka självkänsla och självtillit. Självförtroende spelar roll redan i 
tidiga åldrar i förskolan. Britta Olofsson skriver om det i De modiga prinsessornas klubb, ett 
arbete med flickor i 3-6-årsåldern, där grundtanken var: 
 

[…] att bygga upp flickornas självförtroende så att de insåg sitt eget värde och kunde sätta sig i 
respekt hos sin omgivning. Flickorna skulle själva klara av olika situationer, inte se sig som 
offer utan känna sig starka och kompetenta. De skulle ta för sig på ett självklart sätt och vara 
mindre beroende av att vuxna grep in och skapade rättvisa. (2007, s 93f)  

 
Det jag finner mest intressant med Olofssons resultat är att flickorna med inre styrka kunde 
sänka rösten och förlita sig på sin egen förmåga. Kaxighet och högljuddhet behövde inte ha 
med självtillit att göra, det var snarare tvärtom i förskoleåldern och hade inte med förmågan 
att ta för sig att göra. Flickor som deltog i de modiga prinsessornas klubb ”…förknippade 
egenskaper som mod, styrka, tuffhet och humor starkt med flickrollen” (2007, s 94). 
 

Samtal i grupp för efterbehandling av en text 
Det fungerande samtalet och det goda mötet är viktiga byggstenar för genuspedagogik. I mitt 
teoriavsnitt formulerade jag: Elever har lättare att ifrågasätta sina egna tankar och värde-
ringar om samtalet utgår ifrån elevernas egna erfarenheter, den verklighet de befinner sig i, 
vare sig den är verklig eller bara upplevd.  
 
Elevernas erfarenhetsvärld skall vara utgångspunkt för samtalet. Det kan ske genom att ge-
mensamt titta på en film eller spela ett dataspel som eleverna är väl förtrogna med och sedan 

                                                 
22 Citatet har jag hämtat från Lärarens handbok, 2004, sidan 9. 
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öppna för ett samtal. Fler elever känner igen sig i film eller dataspel än om vi ber dem läsa en 
”kanoniserad” bok. Ett än mer självklart sätt att utgå från deras egna erfarenhetsvärldar är att 
be dem reflektera över några frågeställningar och sedan skriva ned egna texter, eller att bara 
be dem att ta ställning till olika påståenden.  
 
Brodow och Rininslands forskning, där de har intervjuat 26 engagerade svensklärare, visar att 
den helt dominerande modellen för efterbehandling av en text är att diskutera den. Med ett 
vidgat textbegrepp inkluderar det även hur vi kan bearbeta en film (2005, s. 161). Flera lärare 
låter först eleverna komma till tals i smågrupper innan de sammanfattar i helklass. Fördelen 
med helklass är att läraren kan ge struktur och sammanhang (2005, s. 162). Eftersom deras 
forskning bygger på engagerade praktikers berättelser, återkommer de ofta till verkliga 
klassrumsproblem, med roller i klassrummet och dominerande elever som hämmar de tysta, 
och här är en väg ut ur detta: 
 

Eleverna skriver individuella inlägg i en fråga och kan sedan sitta i smågrupper och diskutera med kamrater 
som de känner sig trygga med. När alla på det sättet har fått komma till tals gör det inte så mycket om bara 
några få yttrar sig i en eventuell kort uppföljning i helklass. (2005, s. 152) 

 
Här följer ett exempel som berör problematiken med de tysta eleverna, samtidigt som de 
duktiga får möjlighet att breda ut sig och ta plats från de dominerande: 
 

Ibland när vi har film brukar jag se till att alla får någon fråga. Jag har trettio frågor som jag har skrivit ut 
och klippt isär med en fråga på varje ruta och lägger i en kruka. Och så sitter vi i en ring i hela klassen, och 
all måste i alla fall läsa sin fråga. Och så innebär det att dom flickorna som är duktiga känner att det är okej 
att breda ut sig lite. Och dom som inte vill synas, dom får åtminstone höras en gång. Dom läser frågan men 
behöver inte besvara den, och oftast blir det en livlig diskussion. Men när frågan läses upp så har den som 
läser företrädesrätt att besvara den och då skall alla vara tysta. (2005, s. 111f) 

 
Att tillsammans se en hjältefilm och samtala om genus och hjälteegenskaper blir en både läro-
rik och uppskattad undervisning. Med en bred syn på hjältar finns det många filmer som kan 
vara användbara. Med rätt val av film ges goda förutsättningar att bedriva genuspedagogik. 
 

Metoddiskussion 
En enkätundersöknings tillförlitlighet är beroende av att tilläckligt många skall tillfrågas om 
att besvara enkäten, och utav dessa skall så många som möjligt lämna giltiga enkäter som är 
tillräckligt komplett besvarade. För min typ av undersökning, som inte har för avsikt att vara 
representativ, bedömdes att det var tillräckligt med 100 giltiga enkäter, eftersträvansvärt var 
att få upp mot 200 enkäter. Vid tre olika skolor har 183 elever i år 8 och år 9 besvarat enkäten. 
Ytterligare 6 enkäter räknas som bortfall. De innehöll oseriösa eller inga svar. Enkäten besva-
rades av en tillräckligt jämn fördelning mellan 96 flickor och 87 pojkar, jämnt fördelade 
mellan skolans år 8 (95 enkäter) och år 9 (88 enkäter). Nästan alla som ombads att besvara 
enkäten gjorde det. Svarsfrekvensen hamnade över 95 % och antalet giltiga enkäter blev 183, 
vilket är mer än tillräckligt. 
 
Urvalet var inte slumpmässigt utan strukturerat, men tillvägagångssättet innebar att graden av 
omedveten styrning mot en viss målgrupp var så liten att urvalet ändå kan ses som represen-
tativt för elever i år 8 och år 9 vid dessa tre skolor. Sannolikt är urvalet representativt för ett 
flertal svenska småstäder, men jag gör inte anspråk på en sådan generaliserbarhet. 
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Enkäten fungerade bra och gav svar på det jag ville veta. Endast en fråga uppfattades otydligt 
av eleverna, nämligen den där jag hade bett dem att tala om var de hade mött den eller de 
hjältar som de angett. Jag gav exempel genom fasta svarsalternativ, såsom film, böcker osv. 
Omkring 20 % uppfattade att de skulle ange någon eller några hjältefigurer för varje 
svarsalternativ. Det innebar att det dök upp nya figurer och svaren blev till slut så svåra att 
tolka med tillförlitlig säkerhet att jag på just denna fråga valde att bortse från 20 % av det 
totala antalet enkäter. 
 
Jag har i efterhand granskat mina formuleringar av frågorna och fann att de gav svar på det 
jag sökte. Möjligen blev det genom formuleringarna en styrning mer mot superhjältar än mot 
idrottshjältar, världsförbättrarhjältar, fredshjältar, nobelpristagare och andra tänkbara hjältar. 
Det finns ingen formulering som är olyckligt styrande. Om det finns en sådan styrning så är 
den svårfunnen, och det faktum att det förekommer annat än superhjältar i resultatet visar 
ändå på att enkäten har fungerat tillräckligt bra även i detta avseende. 
 
Med resultatet till hands skulle det vara möjligt att göra en enkät med fler färdiga svarsalter-
nativ och därmed få en säkrare kvantitativ kategorisering av respondenterna själva. Jag har 
inte känt något behov av en sådan komplettering och det skulle ha äventyrat mitt fenomeno-
grafiska perspektiv att ha fler styrda svarsalternativ. 
 
Ett mer reellt metodproblem har varit att det manliga är norm och dominerar över det kvinn-
liga i samhället i stort. Detta gäller i än högre grad hjälten och hjältebegreppet. Det är ont om 
kvinnliga hjältar, och när vi talar om hjältinnor får själva ordet lätt drag av prinsessor. Den 
manliga normen är förhärskande tolkningsgrund i vårt samhälle (Hirdman, 2001, s. 59ff, 
Ambjörnsson, 2004, s. 17). Det har inneburit ett genomgående problem för min empiri.  
 
Ordet hjältar är inte könsneutralt, utan uppfattas olika. Jag använder ibland kvinnliga hjältar 
och ibland skriver jag hjältinnor. Men det är ett begrepp som enligt Svenska akademiens 
ordbok numera ofta används ironiskt. Jag skriver ibland manliga hjältar för att tala om att 
ordet hjälte inte bara gäller män. Jag skulle exempelvis kunna säga till en kvinnlig medstudent 
som hjälper mig att hitta användbar litteratur att, du är min hjälte. När jag endast skriver 
hjältar menar jag både manliga och kvinnliga hjältar. 
 
Nyansskillnaderna i uppfattningen av begreppen hjältar och hjältinnor har jag blivit mer med-
veten om genom min forsknings- och skrivprocess. Jag jobbade mycket med detta när jag 
formulerade enkäten. Till att börja med försökte jag med ordet hjältefigurer och tänkte mig 
det som könsneutralt. Jag fann att det var stor risk att det manliga som norm skulle innebära 
att många skulle koppla till manliga hjältefigurer, därför fastnade jag för att använda tre be-
grepp hjältar, hjältinnor och hjältefigurer. Enligt Kerstin Nordenstam är de flesta språk-
kritiker överens om att ingripanden i språket inte kan radera ut diskrimineringen av kvinnor. 
Däremot ökar det medvetenheten om att språket inte är neutralt (Nordenstam, 2003, s. 40). 
 

Fortsatt forskning och slutord 
Ett resultat av min enkätstudie är att eleverna inte kan dra sig till minnes att lärare i grund-
skolan har undervisat om några kvinnliga hjältar som existerat i verkligheten. Den enda som 
nämns av någon enstaka av 183 tillfrågade är Pippi Långstrump. Detta leder till den viktiga 
slutsatsen att vi behöver leta efter kvinnliga hjältefigurer som kan skapa en balans i den 
manliga hjältedominansen. Jag tror att detta forskningsområde både handlar om att söka efter 
dessa kvinnor i litteratur, historia och nutid, samt att reflektera över varför kvinnors insatser 
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inte presenteras som hjälteinsatser. Den frågan bör också vidgas till att reflektera över hur vik-
tigt det är med jämställdhet bland hjältar och superhjältar. 
 
Det sker idag en hel del jämställdhetsarbete i skolan, och genuspedagogik används mer eller 
mindre medvetet. Genom att dokumentera och sammanställa skulle vi kunna få en bild av hur 
mycket genusarbete som bedrivs. Därefter skulle vi behöva forska på vilka resultat som 
arbetet leder till och utifrån detta finna vilka arbetsmetoder som fungerar bäst för att skapa 
medvetenhet, rubba tankemönster osv. Med en samlad erfarenhet om vilken genuspedagogik 
som bäst medverkar till att öka genusmedvetenheten hos elever i grundskolan skulle vi kunna 
formulera teorier om genuspedagogik. Det har varit min förhoppning att bidra till detta. 
 
Utan genuspedagogik består den rådande genusordningen. Rådande könsmaktsstruktur har 
förmåga att bevara sig själv. Även om det finns en ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor 
återskapas rådande genusordning, gång på gång. Min empiri leder till slutsatsen att elever i år 
8 och år 9 i undersökningsområdets högstadieskolor till övervägande del bär på attityder och 
värderingar kring hjältar som mer bekräftar än ifrågasätter den rådande genusordningen.  
 
Den gängse superhjältebilden bidrar till könsstereotypa förväntningar på varandra mellan 
flickor och pojkar. Stereotypa uppfattningar om hjältar genom vilka eleverna bygger sina 
föreställningsvärldar, bidrar till att bevara genusordningen. Även där det finns antydningar till 
en genusmedvetenhet i moderna hjälteberättelser finns det risk för att tolkningen blir traditio-
nell på grund av elevernas förutfattade meningar, eller att avvikande hjälteberättelser helt 
enkelt inte når en större publik.  
 
Mina slutsatser och egna reflektioner som har mognat fram under förarbetet, teoristudierna, 
materialinsamlingen och själva skrivprocessen, kretsar kring genuspedagogikens kärna: hur 
skall vi öka vår medvetenhet, internalisera den och låta medvetenheten leda till förändringar? 
 
Genom att genus är en social konstruktion återuppstår det som är – i det som kommer.  
Om jag inte befriar mig, kommer min dotter att leva sitt liv inlåst i ett underordnande. Vi kan 
sitta så fast i rådande mönster att vi inte ser att vi måste göra oss fria. Det inlåsta mönstret kan 
vara en så stor del av min identitet att det känns hotfullt att bli fri. Därför är det så viktigt med 
en genuspedagogik i funktion, som skapar medvetande om den rådande genusordningen i ett 
möte, ett sammanhang, en skolkultur som ger trygghet att utveckla självkänsla och den egna 
identiteten.  
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Filmer: 

Batman returns (1999). 122 min, från 11 år, regi: Tim Burton, Warner Bros,  

starring: M Keaton, Danny De Vito, M Pfeiffer. (DVD) 

Catwoman (2004). 100 min, från 11 år, regi: Pitof, Warner Bros,  

starring: Halle Berry. (DVD) 

Modesty Blaise – the beginning (2003). 74 min, från 15 år, regi: Scott Spiegel, Quentin 

Tarantino and Miramax films, starring: Alexandra Staden, Raymond Cruz. (DVD) 

Spider-man (2002). 116 min, från 11 år, regi: Sam Rami, Marvel, Columbia Pictures, 

starring: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst. (DVD) 

Spider-man 2 (2004). 122 min, från 11 år, regi: Sam Rami, Marvel, Columbia Pictures, 

starring: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina. (DVD) 

Spider-man 3 (2007). 132 min, från 11 år, regi: Sam Rami, Marvel, Columbia Pictures, 

starring: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. (DVD) 

The Superman Collection (2006). 143 min, 17 episoder, tecknad, DC Comics, Fleischer 

Animation studios, original från 1940-talet. (DVD) 

Superman Returns (2006). 147 min, från 11 år, regi: Bryan Singer, Warner Bros, 

starring: Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey. (DVD) 

Zorro, den maskerade hämnaren (1998). 132 min, från 11 år,  regi: Martin Campbell, Tristar 

Pictures, starring: Antonio Banderas, Antony Hopkins, Catherine Zeta-Jones. (DVD) 

Legenden om Zorro (2005). 125 min, från 11 år, regi: Martin Campbell, Columbia Pictures, 

starring: Antonio Banderas och Catherine Zeta-Jones. (DVD) 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkäten 

Enkätfrågor om hjältinnor och hjältar vid högstadieskolor VT 2007 
Jag skulle gärna vilja veta hur du tänker om hjältar/hjältinnor. 
Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att svara på några frågor.  
 
Sätt kryss över de runda ringarna framför de alternativ som stämmer bäst med 
din uppfattning. Svara spontant med egna ord på övriga frågor. 
 
Du skall inte skriva ditt namn, och ingen kommer att få veta vad just du har 
svarat. Resultatet kommer jag att använda i en uppsats på min lärarutbildning 
vid Högskolan Väst. 
 
Tack för din hjälp!/Katarina Rydsmo 
 
1. Vilket år studerar du? O  år 8  O  år 9 
 
2. Är du?  O  Tjej  O  Kille 
 
 
3. Enkäten handlar om hjältar/hjältinnor som fler än du känner till, sådana som du har sett, 
läst, hört talas om eller mött på annat sätt. Vilken hjälte/hjältinna kommer du att tänka på? 
Om du kommer att tänka på flera hjältar/hjältinnor kan du skriva flera. 
 
 
 
 
4. Var har du sett, läst, hört eller stött på den hjälte/hjältinna du tänker på? Om det behövs sätt 
flera kryss. Om du har skrivit flera hjältar dra gärna streck mellan respektive media och den 
hjältefigur som du mött där. 
 
 
O   TV-spel, vilket spel?______________________________________________________ 
 
O   Film, vilken film?________________________________________________________ 
 
O   TV, vilket program?________________________________________________________ 
 
O   Idrott, vilken?____________________________________________________________ 
 
O   Serietidning, vilken tidning?________________________________________________ 
 
O   Bok, vilken bok?__________________________________________________________ 
 
O   Övrigt:__________________________________________________________________ 



 

 

 

39

 
 
5 . Har du fått kännedom om någon av hjältarna du nämner genom undervisningen i skolan? 
 
 
O  Alla O  Ingen  O  Följande: __________________________________________ 
 
 
6. Om du svarade ”alla” eller ”följande” på frågan ovan, kan du hoppa över denna fråga. 
Du som svarade ”ingen” kan du försöka nämna någon hjälte/hjältinna som ni har berört 
genom böcker, film eller på annat sätt i undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Vilka egenskaper tänker du på när du tänker på en manlig respektive kvinnlig hjälte? 
 
7a) Egenskaper hos en kvinnlig hjälte: __________________________________________ 
 
 
 
 
7b) Egenskaper hos en manlig hjälte: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
8. Finns det någon hjälte, manlig eller kvinnlig, som du själv skulle vilja vara?  
 
 
 
 
 
 
9. Om du är tjej, vilka hjälteegenskaper tror du att killar vill ha? Om du är kille, vilka 
hjälteegenskaper tror du att tjejer vill ha? 
 
 
 
 
 
 
Tack för dina svar! 
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Bilaga 2 Frekvenstabell över hjältar eleverna tänker på 

 
 Nämnd Nämnd i  Summa Procent av 
Tre mest frekventa ensam kombination Omnämn. alla 375 
Batman 6 45 51 13,6 
Spiderman 28 56 84 22,4 
Superman 21 54 75 20,0 
Bokstavsordning     
Allesandro del Piero 1  1 0,3 
Aragon  1 1 0,3 
Astrid Lindgren  1 1 0,3 
Bamse 3 7 10 2,7 
Carl Johnson  1 1 0,3 
Carolina Klyft  3 3 0,8 
Catwoman  4 4 1,1 
Ceasar från filmen Alexander the great  1 1 0,3 
Cheguevara  1 1 0,3 
Christian Olsson  1 1 0,3 
Clarke Kent, killen i Smallville (Superm)  1 1 0,3 
Dalai Lama  1 1 0,3 
Dare Devil  2 2 0,5 
Dave Pelzer  1 1 0,3 
Falkkvinnan  1 1 0,3 
Fantastic Four  4 4 1,1 
Fantomen 2 13 15 4,0 
Frodo Bager  1 1 0,3 
Gandhi  2 2 0,5 
Garion, Belgarath, bok: Sagan Belgarion  2 2 0,5 
G-girl  1 1 0,3 
Gordon Freeman (half-life)  1 1 0,3 
Grekiska hjältar  1 1 0,3 
Gröna Lyktan  1 1 0,3 
Harry Potter  5 5 1,3 
Henrik Lundqvist  1 1 0,3 
Herkules 4 10 14 3,7 
Horcog - world of warcraft  1 1 0,3 
Iron Man  1 1 0,3 
James Bond 3 1 4 1,1 
Jane Fonda 1  1 0,3 
Johan Elmander 1  1 0,3 
Johanna Sällström  1 1 0,3 
Kalle Anka  1 1 0,3 
Kapten Jack Sparrow 2 1 3 0,8 
Karl-Alfred  1 1 0,3 
Kim Possible  1 1 0,3 
Legolas i Sagan om ringen  1 1 0,3 
Lucky Luke  2 2 0,5 
Petter Hansson 1  1 0,3 
Michael Jordan 1  1 0,3 
Modesty Blaise  1 1 0,3 
Nalle Puh  2 2 0,5 
Nelson Mandela 1 2 3 0,8 
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Obi-van-kenobi  1 1 0,3 
Olle the man  2 2 0,5 
Oprah Winfrey  2 2 0,5 
Paris Hilton  1 1 0,3 
Peter Forsberg  1 1 0,3 
Per Helmyrs 1  1 0,3 
Pippi Långstrump  3 3 0,8 
Pokemon  2 2 0,5 
Powerpuffpinglorna  3 3 0,8 
Robin Hood 1 5 6 1,6 
Räddningspatrullen Piff och Puff  3 3 0,8 
Sailer Moon  2 2 0,5 
Schindler  2 2 0,5 
Stålkalle 1  1 0,3 
Superhjältarna 1 3 4 1,1 
Super-Mario 1 4 5 1,3 
Svamp-Bob  1 1 0,3 
Tarzan 1 1 2 0,5 
The Mask  2 2 0,5 
Tomten  1 1 0,3 
Totally Spice  2 2 0,5 
Turtels  4 4 1,1 
Tyra Banks  1 1 0,3 
Xena krigarprinsessan  1 1 0,3 
X-men  4 4 1,1 
Zlatan  1 1 0,3 
Zorro  3 3 0,8 
 81 294 375 44 
 
Citat om hjältar: 
Människor som offrar sig för andra människor 
Ledande högt uppsatta kvinnor 
Räddare i nöden, vardagshjältar, som har gjort det bra för samhället, världen, kille 
Alla mina kompisar för dom hjälper mig om något händer 
Min tränare, hon gör underverk 
Min morfar är den bästa, han är som en superhjälte 
Fredspristagare av Nobelpriset. Folk som hjälpt olika folk i historien 
Nelson Mandela, stod upp för det han trodde på. En hjälte är en bra förebild 
Henke Larsson han är så ödmjuk 
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Bilaga 3 Frekvenstabell från SPSS 
 Studieår (årskurs 8 eller 9) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

år 8 95 51,9 51,9 51,9 
år 9 88 48,1 48,1 100,0 

Valid 

Total 183 100,0 100,0   
 
 Kön 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Flicka 96 52,5 52,5 52,5 
Pojke 87 47,5 47,5 100,0 

Valid 

Total 183 100,0 100,0   
 
 
 Hjältefigur som eleverna kom att tänka på 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Spiderman 28 15,3 15,5 15,5 
Superman 21 11,5 11,6 27,1 
Batman 4 2,2 2,2 29,3 
Fantomen 2 1,1 1,1 30,4 
Tarzan 1 ,5 ,6 30,9 
James Bond 3 1,6 1,7 32,6 
Jack Sparrow 2 1,1 1,1 33,7 
Superhjältarna 1 ,5 ,6 34,3 
Herkules 4 2,2 2,2 36,5 
Robin Hood 1 ,5 ,6 37,0 
Bamse 3 1,6 1,7 38,7 
Supermario 1 ,5 ,6 39,2 
Stålkalle 1 ,5 ,6 39,8 
Michael Jordan 1 ,5 ,6 40,3 
Många svar 97 53,0 53,6 93,9 
Jane Fonda 1 ,5 ,6 94,5 
Nelson Mandela 1 ,5 ,6 95,0 
Jelena 1 ,5 ,6 95,6 
Läderlappen 2 1,1 1,1 96,7 
Nuuh 1 ,5 ,6 97,2 
Per Helmyrs 1 ,5 ,6 97,8 
Johan Elmander 1 ,5 ,6 98,3 
Peter Hansson 1 ,5 ,6 98,9 
Alessandro Del Piero 1 ,5 ,6 99,4 
Citat 1 ,5 ,6 100,0 

Valid 

Total 181 98,9 100,0   
Missing ej svar 2 1,1     
Total 183 100,0     

 



 

 

 

43

 
 Hjältar som eleverna mött i skolans undervisning 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Alla 12 6,6 6,7 6,7 
Ingen 152 83,1 84,4 91,1 
Astrid Lindgren 1 ,5 ,6 91,7 
Ceasar 1 ,5 ,6 92,2 
Gandhi 2 1,1 1,1 93,3 
Cheguevara 1 ,5 ,6 93,9 
Herkules 3 1,6 1,7 95,6 
Schindler 2 1,1 1,1 96,7 
Spiderman 2 1,1 1,1 97,8 
Kerstin och Karin 1 ,5 ,6 98,3 
Pippi 1 ,5 ,6 98,9 
Läderlappen 1 ,5 ,6 99,4 
Wilhelm Tell 1 ,5 ,6 100,0 

Valid 

Total 180 98,4 100,0   
Missing Ej svar 3 1,6     
Total 183 100,0     

 
 
 Andra hjältar (än de man tänkte på) som eleverna mött i skolans undervisning 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Robinson Kruse 1 ,5 2,4 2,4 
Nelson Mandela 1 ,5 2,4 4,8 
Jesus 5 2,7 11,9 16,7 
Gandhi 2 1,1 4,8 21,4 
Spiderman 3 1,6 7,1 28,6 
Herkules 8 4,4 19,0 47,6 
Ronaldinho 1 ,5 2,4 50,0 
Akilles 2 1,1 4,8 54,8 
Bamse 2 1,1 4,8 59,5 
Martin Luther King 1 ,5 2,4 61,9 
Schindler 8 4,4 19,0 81,0 
Pippi Långstrump 3 1,6 7,1 88,1 
Lucky Luke 1 ,5 2,4 90,5 
James Bond 1 ,5 2,4 92,9 
Dare Devil 1 ,5 2,4 95,2 
Superman 1 ,5 2,4 97,6 
Gustav Vasa 1 ,5 2,4 100,0 

Valid 

Total 42 23,0 100,0   
Missing ej svar 141 77,0     
Total 183 100,0     
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 Hjälteegenskaper förknippade med kvinnliga hjältar 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative  
stark 1 ,5 ,6 ,6 
snabb, smidig 16 8,7 10,2 10,8 
snygg 7 3,8 4,5 15,3 
flygegenskaper 3 1,6 1,9 17,2 
smart, slug 10 5,5 6,4 23,6 
sexig 5 2,7 3,2 26,8 
unik, speciell 3 1,6 1,9 28,7 
snäll 11 6,0 7,0 35,7 
övriga superkrafter 5 2,7 3,2 38,9 
utskrivet citat 15 8,2 9,6 48,4 
stark, snabb 4 2,2 2,5 51,0 
stark, snabb, snygg 11 6,0 7,0 58,0 
stark, snabb, flyga 4 2,2 2,5 60,5 
smart, snygg, sexig 14 7,7 8,9 69,4 
smart, snabb 15 8,2 9,6 79,0 
smart, flyga 3 1,6 1,9 80,9 
smart, superkrafter 4 2,2 2,5 83,4 
modig, smidig, snygg 9 4,9 5,7 89,2 
utveckl syn, hörsel, 
smidig 1 ,5 ,6 89,8 

finns ej 3 1,6 1,9 91,7 
svaga 2 1,1 1,3 93,0 
stark, modig 9 4,9 5,7 98,7 
feminist, självförtroende 2 1,1 1,3 100,0 

Valid 

Total 157 85,8 100,0   
Missing ej svar 26 14,2     
Total 183 100,0     
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 Hjälteegenskaper förknippade med manliga hjältar 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

ej svar 13 7,1 7,1 7,1 
stark 56 30,6 30,6 37,7 
snabb, smidig 1 ,5 ,5 38,3 
snygg 1 ,5 ,5 38,8 
flygegenskaper 1 ,5 ,5 39,3 
smart, slug 1 ,5 ,5 39,9 
sexig 2 1,1 1,1 41,0 
övriga superkrafter 5 2,7 2,7 43,7 
Utskrivet citat 13 7,1 7,1 50,8 
stark, snabb 17 9,3 9,3 60,1 
stark, snabb, snygg 16 8,7 8,7 68,9 
stark, snabb, flyga 10 5,5 5,5 74,3 
smart, snabb 3 1,6 1,6 76,0 
stark, smart, cool 13 7,1 7,1 83,1 
smart, superkrafter 4 2,2 2,2 85,2 
stark, mod, 
beslutsamhet, vill väl 26 14,2 14,2 99,5 

feminist, vill väl 1 ,5 ,5 100,0 

Valid 

Total 183 100,0 100,0   
 
 
 Vad eleverna tror att motsatta könet skulle vilja ha för hjälteegenskaper 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

ej svar 52 28,4 28,4 28,4 
stark 20 10,9 10,9 39,3 
snabb, smidig 4 2,2 2,2 41,5 
snygg 3 1,6 1,6 43,2 
flygegenskaper 2 1,1 1,1 44,3 
smart, slug 2 1,1 1,1 45,4 
sexig 7 3,8 3,8 49,2 
unik, speciell 1 ,5 ,5 49,7 
snäll 1 ,5 ,5 50,3 
övriga superkrafter 6 3,3 3,3 53,6 
Utskrivet citat 8 4,4 4,4 57,9 
stark, snabb 7 3,8 3,8 61,7 
stark, snabb, snygg 29 15,8 15,8 77,6 
stark, snabb, flyga 10 5,5 5,5 83,1 
smart, snygg, sexig 9 4,9 4,9 88,0 
smart, snabb 2 1,1 1,1 89,1 
superkraft, modig 6 3,3 3,3 92,3 
supersmink 1 ,5 ,5 92,9 
stark, snygg, karisma 12 6,6 6,6 99,5 
macho 1 ,5 ,5 100,0 

Valid 

Total 183 100,0 100,0   
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 Hjälte som eleverna kan tänka sig att vara 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

ej svar 21 11,5 11,5 11,5 
Spiderman 21 11,5 11,5 23,0 
Superman 12 6,6 6,6 29,5 
Batman 4 2,2 2,2 31,7 
Fantomen 1 ,5 ,5 32,2 
Tarzan 1 ,5 ,5 32,8 
James Bond 2 1,1 1,1 33,9 
Jack Sparrow 1 ,5 ,5 34,4 
Superhjältarna 1 ,5 ,5 35,0 
Hercules 1 ,5 ,5 35,5 
Venom 1 ,5 ,5 36,1 
Catwomen 5 2,7 2,7 38,8 
Hira Nakamora i Heroes 1 ,5 ,5 39,3 
Modesty Blaise 1 ,5 ,5 39,9 
Tyra Banks 1 ,5 ,5 40,4 
Buffy, vampyrdräparen 1 ,5 ,5 41,0 
Jean d'Arc 1 ,5 ,5 41,5 
Nope 2 1,1 1,1 42,6 
Många svar 6 3,3 3,3 45,9 
Nej 72 39,3 39,3 85,2 
Rut från Nikelodeon 1 ,5 ,5 85,8 
Dragon Boster 1 ,5 ,5 86,3 
Pippi Långstrump 2 1,1 1,1 87,4 
Benson Saints 1 ,5 ,5 88,0 
Mr Incredible 1 ,5 ,5 88,5 
Erik i boken " Ondskan" 1 ,5 ,5 89,1 
Kommisarie Gadget 1 ,5 ,5 89,6 
Nina Karlsson- tränare 1 ,5 ,5 90,2 
Oprah 1 ,5 ,5 90,7 
Zlatan 2 1,1 1,1 91,8 
Zorro 1 ,5 ,5 92,3 
Clarke i Smallville 1 ,5 ,5 92,9 
Legolas 1 ,5 ,5 93,4 
Belgarath i kvinnlig forum 1 ,5 ,5 94,0 
Sofie Scholl 1 ,5 ,5 94,5 
Jelena 1 ,5 ,5 95,1 
Olle the man 2 1,1 1,1 96,2 
Läderlappen 2 1,1 1,1 97,3 
Per Helmyrs, bandyspel 1 ,5 ,5 97,8 
Karolina Kluft 1 ,5 ,5 98,4 
Marta, fotbollsspelare 1 ,5 ,5 98,9 
Alessandro Del Piero 1 ,5 ,5 99,5 
Johanna Sällström 1 ,5 ,5 100,0 

Valid 

Total 183 100,0 100,0   
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Bilaga 4 Citat från enkäterna 

Citat om kvinnliga hjälteegenskaper 
• Klok, snygg, söt, sexig, stark, snäll, god, omtänksam, pojke, år 9 
• Flexibel, pojke, år 9 
• De vill inte ha så många krig, flicka, år 9 
• Smidig, sexig, ofta likt ett djur, flicka, år 9 
• Förnuftig, lugn, samlad, alltid redo för vad som helst, flicka, år 9 
• Humor och envis, flicka, år 9 
• Styrka (mental), gjort något ingen annan vågat, flicka, år 9 
• Räddare i nöden, omtänksam och snäll, flicka, år 9 
• Snygg, sexig, singel, har msn, pojke, år 9 
• Bo med läderlappen, pojke, år 8 (2 identiska svar) 
• Snäll, stark och ödmjuk, flicka, år 8 
• Man behöver ju inte ha superkrafter. Man kan vara generös och ödmjuk, flicka, år 8 
• Snabb, kylig, snygg, kan göra speciella vapenhandlingar med t ex håret eller en 

manikyrnagel, flicka, år 8 
• Det spelar ingen roll om hjälten är kvinna eller man, de ska båda vara snälla, bry sig 

om andra människor och hjälpa dem, flicka, år 9 
 
Citat om manliga hjälteegenskaper 

• De gör vad som krävs av situationen, flicka, år 9 
• Kolla på Heroes första säsongen och lär, pojke, år 8 
• Klok, snäll, god, omtänksam, pojke, år 9 
• Stark, skickliga, nytänkande, ensamma, envisa, flicka, år 9 
• Feminist, förmåga att hjälpa andra, vet vad han vill med sitt liv. 
• Humor, flicka, år 9 
• Styrka (mental), gjort något ingen annan vågat, flicka, år 9 
• Räddare i nöden, omtänksam, snäll och sexig, flicka, år 9 
• Snygg, sexig, singel, har msn, pojke, år 9 
• Vara lika stark som läderlappen, pojke, år 8 
• Muskler, hård, rättvis, flicka, år 8 
• Man behöver ju inte ha superkrafter. Man kan vara generös och ödmjuk. Jag tror inte 

att det spelar någon roll om det är en kille eller tjej, flicka, år 8 
• Hjälpsam, tjej, år 8 

 
Citat om motsatta könets önskeegenskaper 

• Killar vill ha en machokille som hjälte, tyvärr. Med rätt undervisning borde man kun-
na ändra det. Hur många ungdomar vet vad feminism är och vad det står för? Tjej, år 8 

• Snygg, sexig, singel, har msn. Kille, år 9, 
• Stark, få snygga tjejer. Tjej, år 8 
• Tjejer vill ha läderlappsbälte. Kille, år 8 
• Killarna vill nog ha stora muskler, vara jättesnygga och ha massa tjejer. Tjej, år 8 
• De skulle vilja döda med sin skönhet. Kille, år 8 
• Stark och schysst. Tjej, år 8 
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Bilaga 5 Förslag till praktisk genuspedagogik 

Goda lärsituationer för ökad genusmedvetenhet 
Uppläggningen av en lärsituation med samtal utifrån en spelfilm, bör vara sådan att några 
väsentliga drag i filmen presenteras innan visningen, samt några frågeställningar att titta efter. 
För att eleverna skall kunna ta med så mycket som möjligt från filmens illusion in i samtalet, 
är det bra att dela in i samtalsgrupper före filmen, och ge klara direktiv för hur ni sätter er i 
grupper efter filmen, men vänta med att dela ut samtalsfrågor. Titta därefter på hela filmen 
obrutet, som en bioföreställning. Efter en nypa friskluft, sitt ner i grupper, eventuellt med 
någon frukt och/eller vatten/dricka. Dela ut frågeställningarna, delta i samtalet. Tänk på att 
kolla spelfilmens längd, räkna med introduktionstid och se till att det finns rejält med tid för 
samtalet, sammantaget behövs det ofta tre klocktimmar. Kom ihåg att titta på filmen själv, och 
diskutera den gärna tillsammans med andra, innan du gör det med elever!  
 
 
Legenden om Zorro, 2005, speltid: 2 tim 5 min, 11 år 
Zorro dyker upp som seriefigur 1919, han kommer på en klassisk stumfilm 1920 och förblir 
en filmhjälte, inte minst genom Tyrone Powers film 1940. Disney gör långa TV-serier på 
1950-talet som sprids över världen. Zorro når en stor publik på nytt genom två filmer 1998 
och 2005 av Martin Campbell med Antonio Banderas och Catherine Zeta-Johns. I båda dessa 
filmer har Elena (Zeta-Johns) en framträdande kvinnlig hjälteroll, utan henne skulle Zorro inte 
ha överlevt, i henne kombineras den stridsdugliga räddaren med hemmafrun som tar stort 
ansvar för sonens uppväxt. När hon får ett hemligt uppdrag är det Zorro som skall hämta vid 
skolan, hur löser han det? Finns det i detta en ansats till ett medvetet genustänkande, eller 
handlar det bara om att låta Zorro uttrycka sig politiskt korrekt, ur jämställdhetsperspektiv? 
Eller är Zorro så annorlunda som Isabel Allende skriver: ”Det finns mycket få hjältar med 
romantiskt hjärta och lättsamt mod. Låt oss säga det runt ut, det finns ingen som Zorro.” 
(Allende, 2005, s 5) Båda filmer är användbara för att diskutera hjältar och genus, men 
följande frågor är mer riktade till filmen från 2005. 
 

• Blir Zorro en tråkigare filmhjälte för att han också är pappa, mjuk och känslosam? 
• Tycker ni att jobbet skall gå före familjen för vanliga pappor likaväl som filmhjältar? 
• Kan vanliga mammor ta viktiga uppdrag och försvinna från familjen i flera veckor? 
• Vilka drag är jämställda i filmerna? 

Följande två frågor kräver mer av eleverna, kanske gymnasieelever? 
• Finns det verklig genusmedvetenhet eller är det bara jämställdhetskosmetika? 
• Hur skulle Zorro kunna förändra könsmaktsstrukturer, är han medveten om dem, hur 

skulle Elena kunna medvetandegöra honom om dem, är hon medveten om dem? 
 
Catwoman, Halle Berry, 2004, speltid: 1 tim 40 min, 11 år 
Superhjältinnan Catwoman är presenterad i ett eget kapitel tidigare i uppsatsen, liksom även 
filmen från 2004, och en hel del av mina frågeställningar kring denna films mottagande. Be 
eleverna att titta på kvinnor och mäns beteende mot varandra, när du introducerar filmen. 
Berätta också om Catwoman utifrån presentationen i min uppsats. 
Efter filmen skulle ni kunna fundera på följande: 

• Vilka hjälteegenskaper har Catwoman? 
• Är Catwoman en god hjälte? Vad är en antihjälte? 
• Tänker du på Patience och Catwoman som en och samma kvinna i olika kläder, eller 

som två åtskilda personer? 
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• Det sägs om Patience i filmen att hon har levt sitt liv i bur, vad kan menas med det? 
• På vad sätt har Patience nya liv blivit annorlunda, jämfört med livet i bur? Tänk 

exempelvis på hur hon klagar på grannarnas festande på olika sätt, före och efter. 
• Om hon levde i bur före, kan man säga att hon blev en fri kvinna, i så fall på vad sätt? 
• Vilka roller har män i den här filmen, vilka är de starka och drivande figurerna? 
• Tycker ni att den här filmen är sämre än Batman, Superman och Spiderman eller är det 

orättvist att publiken svek den här filmen? 
 
SANDOR/SLASH/IDA, 2005, speltid: 1 tim 33 min, 7 år 
Sandor är en pojke på högstadiet som mobbas för att han dansar balett och inte hänger på den 
grabbiga stilen. Via en chat lär han känna Ida som är en tuff flicka, deras möte i verkligheten 
är komplicerat, hon är mer van att umgås med det grabbiga gänget. Filmen bygger på en 
roman av Sara Kadefors, den förekommer i olika undervisningssammanhang, filmhand-
ledning för efterföljande samtal finns på Svenska filminstitutets hemsida, sfi.se. Följande länk 
går till ett urval av filmhandledningar: http://www.sfi.se/sfi/smpage.fwx?page=22089  Där 
finns ett förslag om att läsa Sara Kadefors bok parallellt med att titta på filmen. 
Utifrån min egen analys föreslår jag följande frågeställningar: 

• Att bli bemött som den man är utan förutfattade meningar är det något man önskar? 
• Är man sig själv på nätet, eller presenterar man sig som den man önskar att man var? 
• Hur vanligt är det att pojkar som inte är grabbiga blir mobbade för att de har andra 

attityder och värderingar än de pojkar som hörs och syns? 
• Kan Sandor ses som en hjälte i sitt eget liv? Hur kan han bli det för andra också? 

 
Förslag på litteratur att läsa och diskutera 
 
Isabel Allende – Zorro, så föddes legenden 
Isabel Allende skriver filmhjälten Zorros tillkomsthistoria, därmed vänder hon på begreppen, 
hon är kvinna och det är vanligtvis män som skriver hjältehistorier. Hon lägger ett genuspers-
pektiv på Zorro, hon ger honom mjuka positiva drag och han har bitvis ett nästan jämställt 
förhållande till flera starka kvinnor runt om sig. Jag rekommenderar boken till läsning, den är 
spännande och intressant, en magi på gränsen till realistisk. Jag har gjort en berättaranalys av 
Allendes bok, den ger bakgrund och tankar till den egna läsningen av boken. Min analys finns 
som B-uppsats vid Högskolan Väst, 2007. 
 
Jag bedömer att Zorro – så föddes legenden, lämpar sig att läsas i år 8 och år 9, den finns på 
pocket. Uppmuntra till läsning med ett genusperspektiv, peka särskilt på kopplingen till att 
genus är en social konstruktion. Hela boken handlar om hur kontexten skapar hjälten Zorro, 
han föds som en vanlig grabb, men händelserna som författaren låter drabba honom gör 
honom till den Zorro vi möter i filmerna.  
 
När ni har läst boken kan man dela in klassen i grupper och be dem diskutera följande 
frågeställningar. Därefter skulle eleverna kunna skriva individuella uppsatser där de redogör 
för sina egna reflektioner kring boken och frågorna. 
 
Frågor att diskutera i grupp och att skriva till. 

• Vilka egenskaper hos Diego och Bernardo fastnar ni för, beskriv dem? 
• Zorrokaraktären formas av det liv Diego lever. I detta liv är det två kvinnor som spelar 

en viktig roll för hans fostran, hans mor och hans mormor, vad har de två för egenska-
per som gör dem starka? 

http://www.sfi.se/sfi/smpage.fwx?page=22089
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• Om Diego kan bli hjälte av den omgivning han lever i och det som möter honom, kan 
alla pojkar bli jämställda om de växer upp i en jämställd miljö? 

• Våra könsroller formas av den miljö vi lever i, vad lär oss Allende om detta?  
• Diego är länge olyckligt kär i Juliana, de är nära vänner men plötsligt en dag träffar 

hon sin stora kärlek och försvinner ur hans liv. Känner du igen dig eller är det en 
ovanlig romans för en hjälte, jämför med annat du har läst eller sett på film? 

• Diego är överklassgrabb och Bernardo är indian, han visar sig också vara en 
naturbegåvning när det gäller teoretiska studier, finns det något oväntat i detta? 

• Bortsett från att Allende är en enastående magiker i sitt slag, skulle en manlig 
författare ha kunnat skriva en liknande historia? Om inte, ge exempel på varför inte. 

 
Astrid Lindgren och Pippi Långstrump 
Pippi Långstrump dyker upp bland elevernas hjältar i enkätresultatet, Pippi är ett exempel på 
frigjorda kvinnor i Astrid Lindgrens författarskap, hon går emot strömmen och låter sig inte 
kuvas varken av män eller kvinnor. Astrid Lindgren var också en kvinna som vågade gå sina 
egna vägar. När vi utgår från elevernas erfarenhetsvärldar kan vi inte gå runt Pippi Lång-
strump, vilket belyses i det faktum att hon var den enda kvinnliga hjälte som nämndes på 
frågan vilka hjältar eleverna kunde dra sig till minnes att man mött i grundskolans under-
visning. Det är kanske mer tankeväckande för att söka andra, många fler kvinnor som gjort 
hjälteinsatser, inte för att än en gång lyfta fram Pippi Långstrump i lärsituationer om genus-
medvetenhet, särskilt inte för elever i år 8 och år 9. En annan av Astrid Lindgrens starka 
kvinnor är Ronja rövardotter och hennes mamma.  
 
Samtal utifrån elevernas egna texter om hjältefigurer 
Rose-Marie Åberg skriver i Läslust och läslist ett avsnitt där eleverna får möjlighet att skriva 
hjältedikter. Eleverna får välja vad deras hjältedikt ska handla om och eleverna brukar föreslå 
hjälteberättelser de känner till såsom Stålmannen och Fantomen (2005, s 73). Åberg fokuserar 
diktandet på hexameter, men jag tycker att det är upp till varje lärare att föreslå diktform. När 
eleverna har skrivit sina hjältedikter i hexameter, eller annan form, läser de upp dessa i grupp 
eller helklass och diskuterar vilka hjältar de valt, varför de valde just den hjälten och vilka 
egenskaper hjälten har. Hur många av elevernas uppdiktade hjältar är kvinnor respektive män, 
varför blir det så? Jämför gärna med resultat av min studie. 
 
Gruppövning om förutfattade meningar om motsatta könet 
Svaleryd har skrivit ett avsnitt om hjältar i sin bok Genuspedagogik. Hon ger förslag till en 
övning där syftet är att skapa en diskussion kring olika förväntningar på flickor och pojkar: I 
grupper med bara flickor eller pojkar, får var och en berätta om sina hjältar och förebilder de 
hade när de var små, vilka de hade när de började skolan och de som är aktuella idag. Man 
talar också om vad det är hos hjälten som de beundrade och ville utveckla hos sig själva. 
Gruppen får därefter försöka tänka ut vilka förebilder de har i gruppen av det motsatta könet. 
Pojkar och flickor får därefter möjlighet att intervjua varandra och jämföra sina antaganden 
om varandra. Stämde de med verkligheten? Diskussionen kan utifrån detta handla om stereo-
typa förväntningar och krav på varandra utifrån vilket kön man har (2002, s 118). 
 
Jämför en hjältes egenskaper med verkliga egenskaper 
Inled lektionen med en allmän diskussion om hjältar och hjältinnor, varför kallar vi dem 
hjältar? Vad skiljer dem åt, exempelvis vardagshjältar, idrottshjältar, krigshjältar och 
superhjältar? Vilka egenskaper har de? Är det olika egenskaper beroende på om det är en 
manlig eller kvinnlig hjältefigur? Gör en enkel lista över dessa egenskaper. 
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Svaleryd föreslår i sitt värdegrundsavsnitt att klassen kan göra en lista över positiva egen-
skaper hos pojkar, respektive flickor. Var noga med att inte ta med utseende och kropp. Här 
ska de inre egenskaperna lyftas fram. Jämför sedan listorna över flickor respektive pojkars 
goda egenskaper. Om listorna skiljer sig åt, tag upp en diskussion om alla i klassen ställer sig 
bakom skillnaderna eller om det är en påhittad bild av att könen har olika goda egenskaper. 
(2002, s 83). Jämför sedan hur listorna stämmer överens med de egenskaper som diskuterades 
för hjältinnor och hjältar i början av lektionen. Finns det någon likhet mellan hjälteegenskaper 
och verkliga egenskaper? 
 
Analysera bilder och reklamtext med genusglasögon 
Utgå från elevernas erfarenheter genom att be dem ta med tidningar som de brukar läsa och 
sedan granska dem ur ett genusperspektiv. Svaleryd föreslår följande frågeställningar: ”Hur är 
tidningarna upplagda? Vilket bildmaterial används? Vad handlar artiklarna om? Vilka upp-
maningar sänds ut? Vilka budskap förmedlas till flickor respektive pojkar?” (2002, s 132). 
 
Analysera data- och TV-spel med genusglasögon 
Låt eleverna berätta om vilka dataspel eller TV-spel de tycker om att spela. Gruppvis kan 
eleverna granska spelens uppbyggnad, handling, figurernas utseende (kvinnliga, feminina, 
manliga, maskulina), vad figurerna säger och gör. Vad spelet vill förmedla och vilka förmågor 
man tränar upp genom att spela spelet. Svaleryd menar att eleverna själva ska komma fram till 
vilka spel som har bra respektive sämre genusperspektiv (2002, s 133).  
 
Skapande lektion för att rubba tankemönster 
Svaleryd har ett intressant förslag för att släppa fram elevernas kreativitet kring hur det skulle 
kunna se annorlunda ut. Jag tror att denna övning skulle kunna rubba invanda tankemönster. 
Den förutsätter att man haft andra lektioner där eleverna har fått diskutera vad som är stereo-
typt i hjältefigurers egenskaper. Låt eleverna skriva, rita eller dramatisera om hur hjältar 
skulle kunna vara annorlunda. ”Vad är det som gör dem beundransvärda? Vad är medaljens 
baksida? Hur ser deras vardag ut, familjelivet? Vad har de för världen i livet? Vad i livet är 
viktigt för dem? Sätt in hjälten i en jämställd miljö; hur skulle det se ut?” (2002, s 118).   
 
Följ upp elevernas skapande och deras tankar genom samtal, gärna i smågrupper, fundera på 
vilka frågeställningar som kan vara aktuella att ta upp i dessa samtal? 
 
Samtal om hjältar och genus med Heta stolen som metod 
 
Heta stolen som metod23 
Heta Stolen är en värderingsövning där läraren har förberett ett antal påståenden, de skall vara 
generella. Sitt i en cirkel, där det finns en stol mer än antalet deltagare. Läs påståendena. Del-
tagare som håller med byter stol med en annan deltagare eller med den tomma stolen. Den 
som inte håller med, inte vet eller inte hinner ta ställning sitter kvar. Man kan inte vara för 
tydlig, så läs gärna i varje påstående, ”Om du håller med om följande skall du byta plats…” 
 
Heta Stolen är ett sätt att komma igång med ett samtal, därför kan man efter varje påstående 
be några av dem som bytt stol eller suttit kvar att berätta hur de tänkte. Det är OK att passa för 
att slippa svara. Det handlar inte om att ha rätt eller fel utan om åsikter och attityder.  
 

                                                 
23 Jag har hämtat kunskap om Heta Stolen som metod från Rädda Barnens interna metodhandbok. 
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Det viktigaste när du skapar påståenden är att testa dem i förväg på en grupp, tanken är att det 
skall finnas olika attityder kring påståendet, det blir inte lika bra samtal när alla byter stol. 
Använd inte negationer när du utformar påståenden. Om inte gruppen är otroligt trygg med 
varandra ska man undvika ordet ”jag” i påståendet.  
 
Generellt för värderingsövningar gäller att det är ett sätt att starta samtal och processer, en 
metod som hjälper oss att bli medvetna om våra attityder, intressen och mål. De leder ofta till 
att eleverna lär sig lyssna, uttrycka sina åsikter och ta ställning. Rollen som ledare är viktig. 
Du måste skapa en tillåtande och nyfiken stämning i gruppen. Stoppa kommentarer som 
förlöjligar eller på andra sätt uttrycker härskartekniker. Hjälp deltagarna att formulera sina 
värderingar, se till att det blir en lyssnande miljö och var själv inte dömande. Vid värderings-
övningar är det viktigt att lyssna på varandra utan att avbryta eller kritisera, lyssna med 
respekt. Ibland brukar man komma överens med gruppen om att det som sägs skall stanna där. 
Om det inte finns förutsättningar för att en sådan överenskommelse skall hålla, kan det finnas 
en risk att någon utlämnar något som sedan sprids på ett elakt sätt. Då kanske det är bättre att 
försöka undvika att en sådan situation uppstår, kanske till och med avstå från Heta Stolen? 
 
En del heta stolen övningar ger bäst samtal i blandade grupper andra övningar kanske ger 
mest i separerade flickgrupper respektive pojkgrupper. För alla grupper gäller att man inte kan 
vara för många, hur många beror på gruppen men mer än 20 är aldrig bra, 8-12 är bäst. 
 
Heta stolen om manliga och kvinnliga hjältar 
Dessa fraser skall användas i blandade grupper, tag vara på olika uppfattningar och diskutera, 
om pojkar och flickor svarar olika, diskutera då även varför pojkar och flickor har olika svar. 

• En hjälte är en man.  
• En hjälte är en kvinna. 
• De flesta tänker på en manlig hjälte när hjältar förs på tal 
• Det räcker med att kvinnliga hjältar är snygga, snabba och smidiga 
• Kvinnliga hjältar skall främst vara smarta och modiga 
• Det räcker med att manliga hjältar är starka, snabba och oövervinnliga 
• Manliga hjältar skall främst vara goda, beslutsamma och vilja andra väl 
• En hjälte är någon med bara yttre egenskaper.  
• En hjälte är en räddare i nöden.  
• Jag tänker på min morfar när jag tänker hjälte. 

 
Heta stolen om pojkar och flickors egenskaper 

• Denna heta stol kan användas som en del i andra föreslagna lektioner.  
• Pojkars viktigaste egenskap är styrka. 
• Flickors främsta egenskap är skönhet. 
• Flickors egenskaper är mod, styrka, tuffhet och humor 

 
Heta stolen om hur pojkar och flickor vill vara 
I mitt analyskapitel finns ett par obesvarade frågeställningar om varför pojkar och flickor har 
svarat på enkäten så som de har gjort, en sådan fråga är varför flickor inte tror att pojkar vill 
vara smarta hjältar. Följande fraser torde kunna ge spännande samtal om detta. Samtalen blir 
kanske olika beroende på om de förs i en blandad grupp eller i flick- respektive pojkgrupper. 

• Flickor tror att kvinnliga hjältar är smartare än manliga hjältar 
• Pojkar vill hellre vara starka och snygga än smarta och beslutsamma 
• Pojkar tycker att kvinnliga hjältar är smarta 
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Alla har väl lekt superhjälte någon gång! 
Denna rubrik är ett citat från en enkät, den har inspirerat mig till att tänka ett spännande 
projekt där hela skolan medverkar till en allvarsam lek om könsroller, attityder och värde-
ringar. Förslaget bygger på att vi blottar våra värderingar lättare i ett rollspel, än vad vi gör i 
en Het Stol, då tänker vi oss gärna för och uttrycker oss politiskt korrekt. Genom att i lek ta ut 
svängarna och improvisera tror jag att vi kan synliggöra våra omedvetna attityder. När vi 
snabbt skall formulera oss i improvisationens hetta säger vi kanske andra saker än när vi 
formulerar oss politiskt korrekt, efter de jämställdhetsnormer vi lärt oss. Elever i år 8 och år 9 
uppfattar det sannolikt som barnsligt att leka superhjältar, därför torde det vara uppenbart att 
de inte är sig själva utan tar roller. ”…dataspel och rollspel och chattande med fiktiv identitet 
som barn och ungdomar ägnar sig åt tränar elverna i att leva sig in i roller som inte har så 
mycket gemensamt med dem själva.” Citat från lärare i Brodow och Rininsland’s forskning 
(2005, s. 114). Rollspelsmetodik finns att hämta från rollspelshemsidor, börja med 
www.rollspel.nu  Gör det till ett stort äventyr med hela skolan, res bort en dag, spela ut, 
improvisera, videofilma, försök fånga repliker och diskutera efteråt. 
 
 
 

http://www.rollspel.nu/
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Bilaga 6 Översikt tidigare forskning och teorier 

Översikt över tidigare forskning och relevanta teorier 
 
Hjältar och superhjältar 

• Ronny Ambjörnsson, Mansmyter, 1999 
• Rigmor Lindö, Den meningsfulla språkväven, 2005 
• Bruno Bettleheim, Sagans förtrollade värld, folksagornas innebörd och 

betydelse, 1989 
Genus, Genusperspektiv på hjältar 

• Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, 2001. 
• Christina Olin-Scheller, avhandling, Mellan Dante och Big Brother, 2006 

Identitet, Utveckling av läsare och tolkning av texter 
• Judith A Langer, Litterära föreställningsvärldar, 1995 
• Johan Elmfeldt, Läsningens röster. Om litteratur, genus och lärarskap, 1997 
• Henry A Giroux, Disneykulturen och kritisk granskning, 2000 
• Brodow och Rininsland, Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och 

teori, 2005, intervjuer med 26 engagerade svensklärare 
• Joseph Appleyard, USA, Becomming a reader, 1991 

Genuspedagogik 
• Inga Wernersson, Genusperspektiv på pedagogik, 2006 
• Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik, 2003 
• Gunilla Molloy, avhandling: Läraren Litteraturen Eleven. En studie om 

läsning av litteratur på högstadiet, 2002 
• Anne Haas Dyson, observationsforskning USA, Writing Superheroes, 1997 
• Britta Olofsson, Modiga prinsessor och ömsinta killar, genusmedveten 

pedagogik i praktiken, 2007 
 
En verkligt bra och mycket kortfattad introduktion till ett 50-tal aktuella böcker finns i boken 
Först såg vi en film (red. Lundquist, Viklund, 2005, s. 205-211). 
 

Litteratur om hjältar, som jag har bekantat mig med, men ej läst eller använt i mitt arbete: 
• Gallardo C, Ximena, Alien woman, the making of lt. Ellena Riplay, New York, 2004. 
• Femme fatalites, representations of strong women in the media. Gbg, Nordicom, 2004. 
• Rose, Mary Beth, Gender and Heroism in early modern English literature. Chicago, 

University of Chicago Press, 2002. 
• Bongco, Mila. Reading comics: language, culture and the concept of the superhero in 

comic books. New York, Garland Publishing, 2000. 
• Houriham, Margerey. Deconstructing the hero: literary theory and children’s 

literature, London, Routledge, 1997. 
• Daly, Pierette. Heroic tropes: gender and intertext. Detroit, University Press, 1993. 
• Robinson, Lilian S. Wonderwomen, feminism and superheroes. New York, Routledge. 
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