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Sammandrag 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur familjekonstellationer med avseende på genus, 
etnicitet och sexualitet framställs i nyutgiven skönlitteratur för barn i åldrarna 10–12 år, och 
hur gestaltningarna korrelerar med värdegrunden i läroplanen Lgr 11. De teorier som använts 
till analysen är dekonstruktion, feministisk litteraturteori, postkolonialism och queerteori, där 
dekonstruktion även fungerat som metod. Till analysen har fem skönlitterära böcker valts ut. 
Med avseende på genus visar analysen att kärnfamiljsmammor och kärnfamiljspappor är den 
vanligaste representationen av föräldrar. De beskrivs oftast normativt med stereotypa drag 
samtidigt som många avvikande egenskaper även gestaltas. Flickor beskrivs vanligtvis som 
modiga och framåt, även om de på stereotypt sätt framställs som intresserade av utseende och 
kärlek. Få återgivningar av pojkar ges och inga specifika drag kan ses som mer framträdande. 
Gällande etnicitet nämner endast en bok explicit karaktärer med avvikande etnicitet. 
Angående sexualitet är heteronormativitet den enda representation som återfinns i materialet, 
med ett undantag. De vuxnas sexualitet ges i princip inget utrymme i skönlitteraturen medan 
barnens sexualitet och lust får ta något större plats. Analysen av skönlitteraturen visar att 
böckerna ur vissa aspekter korrelerar med läroplanen.  
 
Nyckelord: Skönlitteratur, barnlitteratur, familjekonstellationer, genus, etnicitet, sexualitet, 
normer, avvikelser



 

1 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 2 
1.1 Syfte 3 
1.2 Frågeställningar 3 

2 Forskningsbakgrund 4 
2.1 Värdegrundsforskning 4 
2.2 Forskning om barnlitteratur 7 

2.2.1 Barnboken ur ett historiskt perspektiv 7 
2.2.2 Familjer och genus i barnlitteratur 10 
2.2.3 Etnicitet i barnlitteratur 11 
2.2.4 Sexualitet i barnlitteratur 12 

3 Teorier 14 
3.1 Dekonstruktion 14 
3.2 Feministisk litteraturteori 15 
3.3 Postkolonialism 18 
3.4 Queerteori 20 

4 Metod 23 
4.1 Metodval 23 
4.2 Material och urval 23 
4.3 Genomförande 24 
4.4 Metodkritik 25 
4.5 Etiska aspekter 27 

5 Analys 28 
5.1 Presentation av skönlitteraturen 28 
5.2 Genus 29 

5.2.1 Porträtt av mammor 29 
5.2.2 Porträtt av pappor 32 
5.2.3 Porträtt av döttrar 35 
5.2.4 Porträtt av söner 37 

5.3 Etnicitet 39 
5.3.1 Positivt och negativt avvikande 39 

5.4 Sexualitet 42 
5.4.1 Heteronormativitet 42 
5.4.2 Avvikande från heteronormativitet 43 
5.4.3 Vuxna 43 
5.4.4 Barn 44 

5.5 Skönlitteraturens koppling till värdegrunden i Lgr 11 46 
5.5.1 Genus 47 
5.5.2 Etnicitet 48 
5.5.3 Sexualitet 49 

6 Diskussion 50 
6.1 Summering och slutsatser 50 

6.1.1 Avslutande reflektion 52 
Litteraturförteckning 54 
Bilaga 1 – Litteraturlistor barnböcker 58 
  



 

2 
 

Norm eller obestämd form? 

1 Inledning 
Skönlitteratur kan spela en viktig roll för människor i alla åldrar i vårt gemensamma samhälle. 
Speciellt viktig kan skönlitteraturen vara för barn i mellanåldern. Denna åldersgrupp, 
bestående av barn i åldrarna 10–12 år, karaktäriseras av att många individer utvecklar ett stort 
intresse för läsning, något som troligtvis inspirerat till uttrycket bokslukaråldern. En stor del 
av åldersgruppen både läser och tar till sig stora mängder litteratur, vilket innebär att 
böckernas innehåll och de normer och värderingar som förmedlas är av stor vikt. Lena 
Kåreland (2013), barnboksforskare och professor emerita i didaktik, skriver i Barnboken i 
samhället att diskussionen kring barnlitteraturens innehåll och vilka böcker som barn bör läsa 
har förts lika länge som böcker funnits. Vilka värderingar barnlitteratur förmedlar har ständigt 
varit aktuellt i debatten, och åsikterna gällande vad som är rätt och fel har följt de 
samhälleliga fluktuationerna (Kåreland, 2013, s. 37–41).  
  
Dagens samhälle präglas av dess heterogenitet gällande familjebildningar. Kärnfamiljen är 
inte längre den enda representation som finns i samhället. Vanligt förekommande idag är även 
ensamstående föräldrar, ombildade familjer med gemensamma barn och bonusbarn eller 
regnbågsfamiljer där båda föräldrarna har samma kön eller där en förälder har bytt kön. Detta 
arbete kommer därför att analysera nyutgiven skönlitteratur för barn i mellanåldern med 
avseende på familjekonstellationer. Syftet med analysen är att se om böckerna speglar det 
samhälle vi lever i eller om barnlitteraturen endast återger en del av de familjekonstellationer 
som i realiteten finns. 
  
Vidare har vårt samhälle genomgått stora förändringar även på andra områden än 
familjekonstellationer. Många flyktingar och invandrare har kommit till Sverige och startat ett 
nytt liv här. Det gör att samhället har förändrats och diskussioner kring etnicitet och 
mångkulturalitet konstant förs. Likaså är genus och jämställdhet mer aktuella än tidigare och 
kampen mot det patriarkala och icke jämställda samhället är ett pågående arbete som 
engagerar. Även sexualitet och de tabun som finns kopplade till det ämnet har åter blivit av 
intresse genom bland annat #metoo-rörelsen. Sexualitet som ämne har i den rörelsens 
efterdyningar startat många diskussioner och debatter. Dessa tre utgångspunkter, etnicitet, 
genus och sexualitet, har därför valts ut för att analysera familjekonstellationer i denna studies 
valda skönlitteratur.  
  
Detta arbete har genom analysen av genus, etnicitet och sexualitet med avseende på 
familjekonstellationer en litteraturvetenskaplig karaktär. Den barnlitteratur som används till 
analysen är publicerad år 2017 med åldersgruppen 10–12 år som tänkt mottagare. Syftet med 
analysen är att kunna se hur väl nyutgiven litteratur speglar vårt moderna och heterogena 
samhälle. Arbetet har även ett didaktiskt perspektiv genom en jämförelse mellan resultatet 
från analysen av barnlitteraturen och värdegrunden i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Genom en sådan jämförelse är det möjligt 
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att se om de normer och värderingar som finns representerade i barnlitteraturen stämmer 
överens med den värdegrund som skolan ska förmedla till eleverna. 

1.1 Syfte 

Detta arbete ämnar undersöka hur genus, etnicitet och sexualitet presenteras och framställs i 
nyutgiven skönlitteratur för mellanåldern i syfte att få kunskap om och inblick i hur 
familjekonstellationer gestaltas i litteratur som eleverna själva väljer att läsa. Arbetets resultat 
kan ligga till grund för att kunna göra välgrundade och adekvata val av skönlitteratur till 
undervisning i årskurs 4–6, samt att kunna diskutera och vidga den världsbild eleverna möter i 
de böcker de själva valt. Intentionen är att kunna genomföra undervisning som samstämmer 
med värdegrunden i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

1.2 Frågeställningar 

● Hur framställs olika familjekonstellationer med avseende på genus, etnicitet och 
sexualitet från ett perspektiv av norm och avvikelse i nyutgiven skönlitteratur för barn 
i åldrarna 10–12 år? 

● På vilket sätt korrelerar resultatet från ovan beskrivna frågeställning med 
värdegrunden i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011? 
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2 Forskningsbakgrund 

Avsnittet inleds med en beskrivning av värdegrundsforskning (2.1). I den delen presenteras de 
beröringspunkter som finns mellan detta arbete och värdegrunden i Lgr 11. Även anledningen 
till att det finns ett värdegrundsavsnitt i läroplanen beskrivs, samt möjliga metoder för att 
arbeta med värdegrunden i skolan. Därefter ges en beskrivning av forskning kring 
barnlitteratur (2.2). Där återges barnboken ur ett historiskt perspektiv samt forskning gällande 
gestaltningar av familjer ur ett genus-, etnicitets- och sexualitetsperspektiv. Det material som 
presenteras i avsnittet syftar till att skapa en förförståelse om barnlitteratur och värdegrunden 
som den presenteras i läroplanen. 

2.1 Värdegrundsforskning 

Lgr 11 innehåller förutom övergripande mål och riktlinjer samt specifika kursplaner för de 
olika skolämnena ett inledande kapitel som går under benämningen “Skolans värdegrund och 
uppdrag” (Skolverket, 2017, s. 7–11). I följande avsnitt kommer forskning om värdegrunden 
redovisas samt de beröringspunkter i värdegrundens formuleringar som faller inom ramen för 
denna studies analys. Nedan angivna formuleringar ur Lgr 11 är de som kan anses 
sammanstråla med studiens fokusområden: 
 
● ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 
(Skolverket, 2017, s. 7). 

● “Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män […] är de värden som skolan ska gestalta 
och förmedla” (Skolverket, 2017, s. 7). 

●  ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” (Skolverket, 
2017, s. 7). 

● ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” 
(Skolverket, 2017, s. 7).                                                                                                                                   

● ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
[…] könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning” (Skolverket, 2017, s. 
7). 

● ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 
och aktiva insatser” (Skolverket, 2017, s. 7). 

● ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. […] utveckla […] förmågan att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar” (Skolverket, 2017, s. 7). 

● ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
[.…] Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 
2017, s. 8). 

 
Skolverket (2013) har gett ut stödmaterialet Förskolans och skolans värdegrund – 
förhållningssätt, verktyg och metoder som en inspiration och uppmuntran till ett aktivt arbete 
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med värdegrunden ute på landets skolor. Undersökningar visar att ett omfattande 
värdegrundsarbete redan bedrivs, men att måluppfyllelsen dessvärre skiljer sig åt skolor 
emellan. Skolverket menar att värdegrunden främst bör praktiseras som ett förhållningssätt 
och att det därför ska genomsyra hela den pedagogiska vardagen. Isolerade insatser i form av 
exempelvis temadagar rekommenderas därför att endast utgöra ett komplement (Skolverket, 
2013, s. 8). 
 
Ojämlikhet, fördomar och konflikter finns i vårt samhälle och därmed också i skolans värld. 
Eleverna, liksom de som arbetar i skolan, kommer dit med redan existerande värderingar och 
normer. Här talar Skolverket (2013) om vikten av att möta dessa åsikter genom ett aktivt 
arbete kring och med värdegrunden, och hur det är avgörande för barnens möjligheter att 
utvecklas som individer. Detta arbete förebygger kränkningar och diskriminering i skolans 
kontext och i förlängningen även ute i samhället (Skolverket, 2013, s. 10). 
 
Skolverket (2013) pekar på att samtalet är det som synliggör hur värdegrunden får genomsyra 
hela skolans verksamhet. De beskriver det deliberativa samtalet som en grund i skolans arbete 
med värdegrundsfrågor. Det deliberativa samtalet liknas mer vid ett sätt att värdera kvaliteten 
i olika samtal än som en renodlad samtalsmetod. Dessa samtal kräver ett öppet och 
tolererande klassrumsklimat där diskussioner förs och där alla deltagare ges talutrymme och 
blir lyssnade till med respekt. Bland annat nämns här bokdiskussioner som ett verktyg för 
deliberativa samtal om värdegrund. Mer explicita samtalsmetoder som uppmärksammas är det 
filosofiska och det sokratiska samtalet som båda kan utveckla och verka gynnsamt på 
elevernas förmåga att tänka kritiskt, lära sig lyssna på andra, undersöka abstrakta idéer och 
värderingar samt att våga uttrycka och stå för egna tankar (Skolverket, 2013, s. 72–75). 
Filosofiska samtal lämpar sig för frågor som ständigt behöver redas ut och omformuleras för 
att hållas levande och bli greppbara. Eftersom dessa samtal handlar om att tillsammans förstå 
och koppla samman de stora frågorna med det som händer i vår egen vardag kan de vara 
mycket fruktsamma i arbetet med värdegrundsfrågor (Skolverket, 2013, s. 82). Det sokratiska 
samtalet är relativt enkelt som metod och har sin utgångspunkt i att deltagarna tränar 
kommunikativa förmågor, eller så kallade dialogiska dygder, genom ett demokratiskt 
förhållningssätt. Samtalsledaren bör här ta ett steg tillbaka och föra diskussionen, och i det här 
fallet undervisningen, framåt genom frågor och därigenom inte själv komma med så många 
färdiga svar utan istället lämna utrymme för reflektion hos deltagarna (Skolverket, 2013, s. 
89). 
 
Om varför den svenska skolan har en värdegrund och hur den växt fram genom olika 
tidsepoker och läroplaner skriver Christer Hedin, religionshistoriker, och Pirjo Lahdenperä, 
professor i pedagogik (2007), i Värdegrund och samhällsutveckling. Skolan har sedan länge 
haft ett direktiv att utöver bildningsuppdraget även fostra eleverna. Styrdokument har 
innehållit etiska ideal och värderingar under lång tid. Det som dock skiljer de två senaste 
läroplanerna, Lgr 94 och Lgr 11, från de tidigare är att de etiska idealen överskådligt samlats 
under rubriken ”Skolans värdegrund” och även fått en framträdande position som inledande 
avsnitt i styrdokumentet (Hedin & Lahdenperä, 2007, s. 18). Precis som värdegrunden är 
tänkt att genomsyra hela skolans arbete så slår den nu, genom att vara det initiala kapitlet i 
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läroplanen, an tonen för verksamheten. Mycket av den forskning och litteratur som går att 
finna om värdegrunden är producerad mellan de två senaste läroplanerna, Lgr 94 och Lgr 11, 
och inte mycket nytt har tillkommit efter den senares uppkomst. Detta beror antagligen på att 
formuleringen av värdegrunden i princip varit intakt under tidsperioden 1994–2011 och att 
inga signifikanta ändringar har gjorts. 
  
Värdegrunden existerar för att utgöra en moralisk bas för skolans verksamhet. Idag finns 
värderingar och normer i samhället, som en form av oskrivna och allmängiltiga etiska regler, 
vilka människor bör sträva efter att efterleva. Det har dock inte alltid sett riktigt så ut, och när 
den allmänna folkskolan infördes i Sverige år 1842 blev religionen den ideologi som höll 
nationen samman och därmed fick en självklar plats i undervisningen. Genom att slå vakt om 
religionen skulle skolan uppfostra eleverna i en nationalistiskt gynnsam anda. Gud och 
fosterlandet, kristendomen och Luthers lilla katekes var grundbultarna i dåtidens 
undervisning. År 1919 ersattes Luthers lilla katekes av Bibeln i kristendomsundervisningen. 
Det blev nu Bergspredikan som kom att bli grunden för diskussioner rörande etik och moral. 
Historiskt har moral och religion levt i symbios och ansetts legitimera varandra i både skola 
och samhälle. Religionen skulle upprätthålla moralen likväl som moralen kunde motivera 
religionens närvaro i undervisning och vardagsliv (Hedin & Lahdenperä, 2007, s. 11). 
 
Det dubbla uppdraget kvarstår i dagens skola och eleverna ska i dess regi både bildas och 
fostras enligt rådande styrdokument. En formulering i värdegrunden i Lgr 11 som väckt 
känslor och skapat debatt är ”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 
tradition och västerländsk humanism” (Skolverket, 2017, s. 7). Hedin och Lahdenperä 
resonerar om den något otydliga formuleringen och vad som är specifikt med just kristen etik. 
Citatet i läroplanen fortsätter med ”sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande.” (Skolverket, 2017, s. 7). Till detta ställer de båda 
sig däremot inte frågande utan menar att dessa direktiv är mer explicit utformade och allmänt 
normativa och utgör därför något som skolan ska ombesörja. Att däremot använda sig av 
formuleringen kristen etik ser de som tvivelaktigt eftersom det är svårt att sätta fingret på vad 
det faktiskt innebär, samt att de etiska riktlinjer som går att finna i Nya testamentet många 
gånger härstammar från, eller delas av andra religioner som till exempel judendomen. 
Slutsatsen blir att formuleringen är ett politiskt ogenomtänkt drag och/eller en kvarleva från 
ett samhälle där religionen, och då en homogen sådan, vägde betydligt tyngre än vad den gör i 
dagens multikulturella Sverige (Hedin & Lahdenperä, 2007, s. 10–15). 
 
Även Kennert Orlenius (2010), professor i pedagogik, belyser begreppet värdegrund och dess 
faktiska innebörd i Värdegrunden – finns den? Liksom Hedin och Lahdenperä talar Orlenius 
om hur läroplaner är barn av sin tid och att dessa därför återspeglar aktuella idéströmningar 
och politiska kompromisser i rådande samhälle. Han skriver om hur värdegrunden från början 
främst uppfattades omfatta regler i en relativt snäv tolkning, och hur detta har förändrats till 
att värdegrunden idag av vissa anses omfatta i princip allt. Ett problem Orlenius ser med 
värdegrundsarbetet är relationen mellan retorik och praktik. Han menar här detsamma som 
Skolverket talar om när de hävdar att värdegrunden ska genomsyra hela skolans verksamhet. 
Värdegrunden får därför inte stanna vid vackra ord på ett papper eller bli något som endast 
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praktiseras vid vissa tillfällen. Läroplaner formuleras dessutom alltid med ett visst 
tolkningsutrymme för att kunna vara gångbara i olika kontexter och accepteras i skilda läger. 
Svårigheten blir då att de är betydligt enklare att retoriskt formulera än att praktiskt realisera. 
Ett målstyrt skolsystem lägger ansvaret för tolkandet och därmed vägen till målet på lokal 
nivå. Vidare skriver Orlenius om normer och hur de många gånger ses som en sanning om 
vad som är rätt eller normalt. Normer bygger dessvärre på värderingar vilka kan variera från 
person till person eller mellan olika kontexter. Problemet med sanningar är att beroende på 
vilket perspektiv situationen studeras utifrån så finns det sällan en enda sanning (Orlenius, 
2010, s. 11–17). Detta resonemang gällande avsaknaden av en enda universell sanning 
kommer att återfinnas inom Derridas dekonstruktion vilken är en av de teorier som används i 
detta arbete. 

2.2 Forskning om barnlitteratur 

2.2.1 Barnboken ur ett historiskt perspektiv 

Kåreland (2013) ger i Barnboken i samhället en beskrivning av barnboken som genre. Hon 
menar att barnlitteratur oftast är den litteratur som är skriven och utgiven av förlag med unga 
läsare i syfte. Det är dock möjligt att göra andra gränsdragningar gällande barnlitteratur 
baserat på vad barn läser eller vilken ålder bokens karaktärer har. Det företrädesvis enklaste är 
ändå att låta de publicerande förlagen ange vilka verk som tillhör barnlitteratur. Vidare skriver 
Kåreland om hur barnlitteratur kan tolkas och menar att all barnlitteratur är skriven i en 
samhällelig och historisk kontext, vilket innebär att den också måste analyseras och tolkas 
utifrån denna kontext. Böcker är inte neutralt friskrivna från tid, kultur och historia (Kåreland, 
2013, s. 11–14). 
 
Historiskt har barnböckerna haft olika syften och innehåll. Kåreland (2015) ger en historisk 
återblick över barnboken som fenomen i Skönlitteratur för barn och unga. Hon beskriver hur 
de första böckerna avsedda för barn dateras till 1400-talet. Dessa böcker var dock få till 
antalet och det var istället vanligt att barn ägnade sig åt böcker skrivna med vuxna som 
tilltänkta mottagare. Berättarkulturen hade dessutom en större plats och betydelse i jämförelse 
med dagens samhälle. Det muntliga berättandets betydelse kanske åtminstone delvis kan 
förklaras av att det tryckta mediet riktat till barn och unga tog lång tid att utveckla. Således 
blev barnlitteraturen allmängods tämligen sent i historien. Dessutom ville den ledande 
regimen i Sverige kontrollera folkets åsikter, vilket resulterade i en strikt censur av allt utgivet 
material. Exempelvis gavs endast drygt 40 verk riktade till barn ut under hela 1600-talet. De 
få barnböcker som gavs ut hade ofta en religiös och/eller en uppfostrande karaktär i syfte att 
implementera uppförandekoder och dygder hos barnen. Historier som målade upp snälla barn 
som följde de vuxnas regler var vanliga i litteraturen. De fick fungera som föredömen för 
barnen. Den ekonomiska aspekten var också viktig i sammanhanget. Till en början hade 
endast en privilegierad samhällsgrupp möjlighet att införskaffa barnlitteratur (Kåreland, 2015, 
s. 15–17). 
  
Även senare under 1700-talets upplysningsperiod utformades böcker med syfte att uppfostra 
och forma barnen till reputerliga samhällsmedlemmar, enligt Kåreland. Upplysningsperioden 
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hade vetenskap och förnuft som kärna. Genom dessa två skulle en starkare värld byggas. 
Tanken att formandet av medborgaren behöver inledas i tidiga år har troligen varit en viktig 
faktor till att 1700-talet ses som barnbokens födelse. Det var under detta århundrade som 
barnböcker som de ser ut idag började ges ut i något större skala än tidigare. Trots att 
fostrandet fortfarande övervägde bokutgivningens innehåll började barnens perspektiv och 
nöje att smyga sig in i litteraturen. Under denna period utgavs även vuxenlitteratur som hade 
bearbetats och anpassats för en ung mottagargrupp. Exempel på sådan litteratur är Daniels 
Defoes berättelse om Robinson Crusoe och Jonathan Swifts berättelse om Gullivers resor. 
Den senare var till en början en politisk satir (Kåreland, 2015, s. 19–23). 
 
Vidare skriver Kåreland om upplysningens övergång till 1800-talets romantikperiod där 
barnets behov av fantasi var centrum för skrivandet av barnlitteratur, och folksagor 
nedtecknades tillsammans med uttrycksfulla bilder. 1800-talet bestod emellertid inte endast 
av sagor med rik fantasi utan utgjordes även av moraliska texter utgivna av kyrkan. 
Söndagsskolor startades i England och USA. Dessa skolor hade en religiös prägel. 
Söndagsskolan anammades i Sverige kring år 1850. Den amerikanska söndagsskolerörelsen 
gav ut pedagogiska böcker genomsyrade av moral och startade även bibliotek. I Sverige 
företräddes söndagsskolan främst av Evangeliska Fosterlands Stiftelsen som gav ut stora 
mängder barnlitteratur via sitt eget förlag. En stor del av denna tids barnböcker byggde på 
kristendomen med dess fokus på tacksamhet, trofasthet och försakande, oavsett om 
litteraturen skulle användas i religiösa sammanhang eller inte. Dessutom vävdes patriotism 
ofta in i innehållet. Däremot var få böcker i Sverige inriktade på underhållning. De få avsteg 
som fanns var främst översättningar. Alice i underlandet, skriven av Lewis Carroll, är ett 
klassiskt exempel på en sådan bok. Under denna period framträdde även flick- och 
pojkböckerna tydligare med dess olika framställningar, vilket speglade samhällets tydliga 
könsuppdelning. Flickböckerna var ofta berättelser som speglade vardagen och familjelivet. 
En klassiker som är skriven för flickor är böckerna om Anne på Grönkulla av Lucy Maud 
Montgomery. De böckerna berättar om en ung, föräldralös flicka och hennes förehavanden i 
det lilla samhälle där hon blir placerad i en ny familj. Pojkböckerna var till skillnad från 
flickböckerna centrerade kring äventyr och upptäckande. Dessa böcker var fyllda av spänning 
och behandlade ämnen såsom strider mellan indianer och nybyggare såväl som sökande efter 
skatter till havs. Ett exempel på det senare är boken Skattkammarön av Robert Louis 
Stevenson där huvudpersonen Jim Hawkins får uppleva en fartfylld resa till havs tillsammans 
med pirater (Kåreland, 2015, s. 23–30). 
  
Fortsättningsvis beskriver Kåreland 1900-talets början där fokus skiftas till att det estetiska i 
böckerna skulle framhävas. En av de mest framträdande företrädarna för denna rörelse var 
Ellen Key. Hon arbetade aktivt för att förändra den rådande normen gällande uppfostrande 
barnböcker och argumenterade istället för vikten av fantasi och skönhet i barnlitteratur. 
Hennes skrifter fick stort genomslag, men utgivningen av barnlitteratur fortsatte ändå att 
präglas av de moraliska böckerna. Under denna tidsperiod återfanns också en ambition att låta 
barn från alla samhällsklasser kunna ta del av både barnlitteratur och konst. Detta resulterade i 
en serie billiga böcker där omslagen var målade av kända konstnärer och där berättelserna var 
skrivna av framstående författare. På så sätt blev barnlitteraturen såväl som konsten 
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tillgänglig för fler barn. Vidare skedde flertalet samhälleliga förändringar under 1900-talet, 
vilket påverkade litteraturen. Industrialisering tog allt mer över jordbruket samtidigt som 
kvinnorörelsen fick större genomslag. Samhället blev mer demokratiskt och jämställt än 
tidigare. Detta tog sig bland annat uttryck i kvinnors möjlighet att kunna ge ut barnlitteratur. 
Tidigare hade de flesta barnböcker varit skrivna av män, men under denna period skedde en 
stor förändring där majoriteten av alla nyutgivna böcker skrevs av kvinnor. Denna möjlighet 
för kvinnor att få skapa egna böcker grundade sig i att barnlitteraturen som genre var nära 
förknippad med de traditionellt kvinnliga åtagandena såsom familj, barn och hem. De 
samhälleliga förändringarna påverkade även barnlitteraturen på andra sätt. Återgivningar av 
flickor som inte passade in i det traditionella genusmönstret beskrevs. Flickor som valde 
annorlunda yrken eller valde att studera gestaltades. Exempel på detta är Marika Stiernstedts 
böcker om Ullabella som både skaffar sig en teknisk utbildning och fattar tycke för en flicka 
(Kåreland, 2015, s. 32–37).  
  
Under mitten av 1900-talet och efter andra världskriget slut började förnyelsens vindar att 
blåsa, enligt Kåreland. Hon beskriver hur samhället i efterkrigstid ville fokusera på framtiden, 
vilket tog sig uttryck i en satsning på barnen. Författare valde att frångå den tidigare 
uppfostranspedagogiken i böckerna och valde istället att skriva i demokratisk anda på barnets 
nivå och från dess perspektiv. Den barnlitteratur som skrevs fylldes därför av roliga inslag av 
uppror från barn samt av nonsensbeskrivningar i syfte att roa. Böckerna om Pippi Långstrump 
av Astrid Lindgren är ett tydligt exempel på denna förändring. Pippi har inga övervakande 
föräldrar som försöker uppfostra henne, utan hon gör som hon själv vill och skapar sina egna 
regler. Denna period följdes sedan av 1960- och 1970-talet där omvärldens problem gällande 
bland annat krig och miljöförstöring påverkade barnlitteraturen. Opinionen inom 
barnlitteraturvärlden ansåg att även barnen bör göras medvetna om omvärlden. Detta 
resulterade i delvis politiska böcker där andra delar av världen och deras specifika 
förhållanden beskrevs. Barnboken blev även politisk på så sätt att nya ideal gällande 
uppförande och uppfostran fördes in i litteraturen. Denna period präglades även av att den 
moderna ungdomsboken infördes. Det ansågs gammeldags att ge ut olika böcker för flickor 
och pojkar, vilket gjorde att ungdomsboken riktade sig till båda könen. Som genre utgjordes 
den ofta av berättelser med kritik riktad mot samhället och de vuxna (Kåreland, 2015, s. 37–
43). 
  
Kåreland beskriver även hur försök till att bryta sig loss från gamla konventioner gjordes 
under 1960- och 1970-talet. Stereotyper kring kvinnor och män och deras roller i familjen 
utmanades. Berättelser om nya familjekonstellationer framträdde där både män och kvinnor 
beskrevs i nya situationer och nya roller som bröt de gamla mönster som funnits. Ett exempel 
är Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg där en ensam pappa uppfostrar sin son på ett 
ömt och vårdande sätt. Föräldrar som fenomen förändrades också i barnlitteraturen under 
slutet av 1900-talet. Tidigare hade föräldrar framställts som perfekta människor i 
maktposition. Detta förändrades dock och de började istället gestaltas på ett mer nyanserat sätt 
där såväl styrkor som svagheter framträdde. Föräldrarna gavs utrymme att ha mer varierande 
personligheter och även existera utanför deras identitet av att vara förälder. Ett exempel på 
hur mödrar kunde beskrivas står att finna i Maria Gripes böcker om Elvis. Där berättas om en 



 

10 
 

mamma med många svårigheter som kämpar med att förena sina idéer om hur barn bör 
uppföra sig och deras faktiska beteende. Fäderna kunde istället ofta beskrivas som lekfulla 
och duktiga på att engagera barnen, vilket Ulf Starks författarskap är ett exempel på. Vidare är 
det möjligt att finna många drag av realism i barnlitteratur från slutet av 1900-talet. 
Illustratörerna Eva Eriksson och Gunnar Grähs var en del av denna utveckling då de slutade 
att måla barn som enbart söta och istället skapade bilder där grimaser och fula miner hos 
barnen var framträdande. Många berättelser tog även sin utgångspunkt i barnens värld och 
den miljö och de livsvillkor som de upplevde. Det resulterade i att familjer ibland beskrevs 
utifrån en verklighet som även innefattade splittrade förhållanden i höghusområden 
(Kåreland, 2015, s. 44–51). 

2.2.2 Familjer och genus i barnlitteratur 

Hur familjer porträtteras i barnlitteratur varierar. Kåreland (2005b) beskriver i kapitlet “Kön 
och klass i Mats Wahls Vinterviken” hur huvudkaraktären John-John lever med sin 
ensamstående mamma som blivit lämnad av John-Johns mörkhyade pappa. Kåreland förklarar 
hur den frånvarande pappan är ett vanligt tema i många moderna böcker. John-John har även 
en nära relation till sin mamma som han upplever hotad på grund av mammans pojkvän som 
beskrivs som en oansvarig, lätt alkoholiserad man som lever på mammans pengar och 
utnyttjar hennes dotter sexuellt. Mamman porträtteras i en undergiven position där hon 
tolererar sin pojkväns handlande och bortförklarar hans beteende (Kåreland, 2005b, s. 311–
321). Liknande moders- och fadersgestalter som bryter traditionella mönster finns att läsa om 
i flertalet andra böcker. Kåreland (2015) skriver även att många författare redan på 1960-talet 
började skriva böcker om mammor som inte passade in i den rådande mallen av bakande 
kärnfamiljsmammor utan som var frånskilda, arbetande eller arga och upprörda. Vidare 
skriver Kåreland att det traditionellt är mammor som porträtteras som väntande karaktärer i 
hemmet medan papporna är ute i världen och upptäcker och undersöker. Böckerna om 
nallarna Mina och Kåge av Anna Höglund är ett exempel på detta fenomen. De böckerna är 
dock även ett föredöme gällande brytande av dessa normer då en av böckerna vänder på 
könsrollerna (Kåreland, 2015, s. 178, 180). 
  
Gestaltningen av föräldrar har förändrats under 1900-talet, menar Kåreland (2001) i Möte med 
barnboken. Föräldrarna beskrivs inte längre som ledare med makt i familjen utan snarare som 
jämbördiga parter i förhållande till barnet. På senare tid har även den svikande föräldern som 
överför vuxenrollen till barnet blivit allt vanligare (Kåreland, 2001, s. 112–113). Även Sara 
Kärrholm (2011), lektor i litteraturvetenskap, behandlar ämnet föräldrar i barnlitteratur i sin 
artikel ”Trötta mammors försvarare: familjevärderingar i Kerstin Thorvalls bilderböcker från 
1970-talet”. Hon skriver om Kerstin Thorvalls böcker som framställer mammor mer 
realistiskt än exempelvis Tove Janssons Muminmamma som alltid är förstående och lugn. 
Thorwalls mammor orkar inte alltid svara på frågor och gömmer sig ibland under täcket. De 
är ibland separerade och har nya pojkvänner. De lever inte upp till kärnfamiljsidealet utan 
klarar sig på egen hand (Kärrholm, 2011, s. 178–191). Även pappor beskrivs på olika sätt och 
får olika roller i barnlitteratur. Hanne Kiil (2011), litteraturpedagog vid Norska 
Barnboksinstitutet, skriver i artikeln ”Stakkars pappa – hva kan far- barn-relasjonen si oss om 
barnerollen?” om tre olika fadersgestalter. Den första fadersgestalten beskriver en frånvarande 
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pappa som idoliseras av sin son. Sonen föreställer sig sin pappa som modig och stark trots att 
hans frånvaro genom resor är påtaglig. Den andra framställer istället en pappa som är både 
närvarande och omsorgsfull när han hjälper sin son att kunna somna på kvällen. Den tredje 
porträtteras som ytterligare en version av en fadersgestalt. Pappan framstår där varken som 
manlig eller rationell utan tillbringar största delen av sin tid med att dagdrömma i badkaret 
(Kiil, 2011, s. 165–177). 
  
Det är inte bara mammor och pappor som gestaltas på olika sätt i barnlitteraturen utan även 
flickor och pojkar. Traditionellt tillskrivs flickor relationella egenskaper medan pojkar 
tillskrivs maskulina egenskaper såsom tuffhet och tävlande, vilket enligt Kåreland (2005a), i 
kapitlet “Frihet eller närhet? Om Benny och Malla” återspeglas inom barnlitteraturen. Hon 
beskriver flickan Malla från Eva Erikssons böcker och pojken Benny från Barbro Lindgren 
och Olof Landströms böcker. Flickan Malla ger sig ut i världen efter hennes mormors 
godkännande medan pojken Benny rymmer hemifrån. Flickan handlar alltså efter hennes 
mormors vilja medan pojken står för sin egen handlingskraft och sitt eget beslutstagande. 
Dessa två karaktärer är även typiska exempel på hur flickors och pojkars känsloliv 
porträtteras. Flickan har kontakt med sina känslor och söker tröst hos modersgestalter. Pojken 
är mer kontrollerad och söker varken tröst eller visar känslor i lika stor utsträckning. 
Karaktärernas förhållande till hur omvärlden ser på dem skiljer sig också åt. Flickan är på 
stereotypt kvinnligt sätt medveten om sin omgivning och vad den tycker och tänker om henne 
medan det omvända gäller för pojken. Kåreland nämner även hur Benny på stereotypt manligt 
sätt formar sin identitet genom att vara självständig och på så sätt skapar en motreaktion mot 
det feminina. Han har stor rörelsefrihet och agerar genom att undersöka och upptäcka världen. 
Malla agerar däremot enligt kvinnliga konventioner och identifierar sig med och anpassar sig 
efter sin mormor. Hennes utflykter utanför hemmet är inte självständiga och hon gör som hon 
blir tillsagd (Kåreland, 2005a, s. 25–51). 
  
Ytterligare ett perspektiv på hur pojkar och flickor beskrivs i barnlitteratur ges i artikeln ”En 
människa är det – Flickskap i Jessica Schiefauers Pojkarna” av Rebecca Fokin (2015), 
doktorand i litteraturvetenskap. Artikeln behandlar ämnet könstillhörighet och diskuterar vad 
kön är och vad det innebär att tillhöra det ena, det andra eller båda könen. Fokin återger 
berättelsen om tre flickor som under nätterna förvandlas till pojkar, vilket innebär att de får 
möjlighet att utforska sina personligheter från två perspektiv. De ges utrymme att utveckla 
nya sidor hos sig själva samtidigt som kön som identitet ifrågasätts. Denna typ av gestaltning i 
barnlitteratur där man försöker frångå traditionella könsroller har blivit vanligare enligt Fokin. 
Hon skriver att Svenska barnboksinstitutet funnit att det publicerats fler sådana böcker de 
senaste åren (Fokin, 2015, s. 1–22). 

2.2.3 Etnicitet i barnlitteratur 

Av etnicitet återfinns olika återgivningar inom barnlitteratur. Kåreland (2005a) skriver om att 
avvikande etnicitet framställs som något negativt i flertalet barn- och ungdomsböcker. Hon 
exemplifierar detta genom att beskriva tidigare nämnda karaktär John-John, som på grund av 
sin mörka hudfärg blir retad och hånad av klasskamrater samt utsätts för samhällets rasism 
och fördomar (Kåreland, 2005a, s. 332–335). Temat rasism och utanförskap är vanligt 
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förekommande i litteratur enligt Kåreland (2013). Nyare barn- och ungdomslitteratur som 
framställer invandrare på ett stereotypt och nedsättande vis har dock blivit mindre 
förekommande i jämförelse med litteratur från 1920-talet (Kåreland, 2013, s. 150–154). Maj 
Asplund Carlsson, professor i utbildningsvetenskap, och Johannes Lunneblad, lektor i 
utbildningsvetenskap, (2008) beskriver hur det likväl fortfarande förekommer i modern 
litteratur i deras artikel ”När han är arg är han turkisk: Identitetsskapande i Lin Hallbergs 
kompisbokstrilogi”. De skriver om hur invandrarkvinnan beskrivs som kuvad och undergiven 
sin man på grund av sina rädda ögon, sin hårduk och sitt arbete med traditionella 
kvinnosysslor i hemmet. Invandrarmannen beskrivs också stereotypt som hård och med höga 
förväntningar på sin äldsta son. Trots de negativa bilderna av människor med annan etnicitet 
återfinns även vissa positiva beskrivningar. Asplund Carlsson och Lunneblad redovisar ett 
sådant exempel från de böcker de analyserat, där en ung flicka med utländsk bakgrund återges 
som vacker och exotisk. Hon beskrivs som en prinsessa från ett främmande land som andra 
karaktärer i bokserien önskar att de kunde efterlikna. Detta exemplifierar när avvikande 
etnicitet ses som positivt, även om beskrivningen blir en stereotyp exotifiering (Asplund 
Carlsson & Lunneblad, 2008, s. 6–25). 
  
Asplund Carlsson och Lunneblad (2008) bidrar ytterligare till förståelsen av hur etnicitet 
framställs i litteratur genom sin återgivning av ett dikotomiskt matrissystem, som innebär att 
olika normer och egenskaper delas in två ytterligheter som ställs mot varandra. De 
ytterligheter som Asplund Carlsson och Lunneblad använder är svensk kontra utländsk och 
kvinnligt kontra manligt. De beskriver hur den svenska kvinnligheten förknippas med 
ljusblont hår, blå ögon och fräknar, medan den svenska manligheten förknippas med ljusbrunt 
hår och gråa ögon. Det avvikande från det svenska gestaltas istället på ett feminint sätt genom 
svarta ögon och svart hår, medan det maskulina avbildas genom längd och ett kraftfullt yttre 
(Asplund Carlsson & Lunneblad, 2008, s. 6–25). 
 
Dessutom finns det barnlitteratur som är skriven i syfte att vara icke-rasistisk och som 
försöker illustrera för läsaren hur det kan vara att känna sig exkluderad från samhället på 
grund av sin avvikande etnicitet. Jaana Pesonen (2013), lektor i litteraturvetenskap, skriver i 
sin artikel ”Anti-racist Strategies in Finnish Children’s Literature: Physical Appearance and 
Language as Signifiers of National Belonging” om den typen av böcker. Hon har undersökt 
finsk barnlitteratur där karaktärerna upplever utanförskap, men sedan blir inkluderade i 
samhället då omgivningen upptäcker att mångfald är något positivt. Pesonen argumenterar 
dock för att den positiva effekt gällande rasism som dessa böcker syftar till att uppnå inte nås. 
Hon menar istället att böckernas starka betoning på moral gör att det finns risk att de inte 
uppfyller sitt syfte (Pesonen, 2013, s. 238–250). 

2.2.4 Sexualitet i barnlitteratur 

Sexualitet återfinns genom olika återgivningar inom barnlitteraturen. Marika Andrae (2005), 
lektor i litteraturvetenskap, skriver i kapitlet “Att vara två. Romantik för flickor och pojkar i 
bokserien om Eva och Adam” om den norm gällande kärnfamilj och heteronormativitet som 
står att finna i en stor del av barn- och ungdomslitteraturen. Hon beskriver hur bokserien om 
Eva och Adam endast innefattar heteronormativa karaktärer. Hon berör även kärleksrelationen 
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som beskrivs som en nödvändighet, med betoning på den heterosexuella relationen. Alternativ 
till den heterosexuella relationen tas inte upp som en möjlighet. Kärleksrelationer beskrivs 
som det centrala i karaktärernas liv och värderas högre än vänskapsrelationens betydelse. Det 
monogama förhållandet mellan två individer är idealet som eftersträvas. Singellivet är en 
orsak till att känna avundsjuka gentemot andra och något som bör förändras genom att hitta 
en partner (Andrae, 2005, s. 253–282). 
  
Vidare skriver Maria Jönsson (2017), docent i litteraturvetenskap, i sin artikel ”En röd 
ballong: Om sexualitet som åldersöverskridande erfarenhet i Kerstin Thorvalls 
mellanåldersböcker” om hur barn och vuxnas sexualitet kan gestaltas på ett normbrytande 
sätt. Jönsson menar att det är ovanligt och normbrytande att prata om att barn har en 
sexualitet, men att det finns skönlitteratur där barns sexualitet gestaltas. Hon ger exempel på 
hur barnkaraktärer, utifrån en bred uppfattning om vad sexualitet är, kan uppleva njutning och 
lust genom exempelvis fysisk närhet eller genom ätande och drickande. De vuxna porträtteras 
i de analyserade böckerna som sexualitetens väktare där de försöker bevara barnens 
oskyldighet genom att inte låta dem leva ut någon form av sexualitet. Jönsson skriver också 
om att det är vanligt förekommande i barn- och ungdomslitteratur att den vuxna sexualiteten 
utesluts och blir ett avlägset objekt. Så är dock inte fallet i de böcker Jönsson studerat. Där 
framställs de vuxnas sexualitet ur ett normbrytande perspektiv även om det återfinns en viss 
distansering mellan barnet och de vuxnas sexualitet. Jönsson exemplifierar detta genom att 
beskriva hur en barnkaraktär anser det besvärande att hans mammas sexualitet framträder i 
vissa situationer. Karaktären har dock överlag förståelse för sin mammas behov av närhet och 
utlopp för sin sexualitet. De vuxna får därför utrymme i litteraturen att både prata om sin 
sexualitet och att utföra sexuella handlingar (Jönsson, 2017, s. 1–17).  
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3 Teorier 

Avsnittet inleds med en beskrivning av dekonstruktion (3.1), vilket är den centrala teori som 
använts för att analysera skönlitteraturen i denna studie. Därefter ges en beskrivning av de tre 
kompletterande teorierna feministisk litteraturteori (3.2), postkolonialism (3.3) och queerteori 
(3.4) som använts för att studera genus, etnicitet och sexualitet i materialet. De tre 
kompletterande teorierna återges i relation till den centrala teorin i syfte att skapa en förståelse 
för hur teorierna använts i analysen av skönlitteraturen. Det innebär att teorierna endast 
återges i den utsträckning som krävs för att kunna uppfylla detta vetenskapliga arbetets syfte 
och inte i sin fulla komplexitet. 

3.1 Dekonstruktion 

Jacques Derrida (1997), fransk filosof med ett betydande inflytande över den akademiska 
världen, är grundare av teorin dekonstruktion vilken beskriver hur texter kan analyseras 
genom att både brytas ned och byggas upp. Derrida förklarar teorin närmare i sin bok Of 
Grammatology. Ett av teorins centrala begrepp är logocentrism, som innebär att ett logos står 
i centrum och innefattar en sanning medan allting annat utgörs av negationer i förhållande till 
logos. Verkligheten utgörs av motsatspar, och förståelsen av ett specifikt begrepp grundar sig 
på förståelsen av vad som inte utgör det specifika begreppet. Utan kunskapen om vad som 
inte är logos omintetgörs möjligheten till att förstå logos. Derrida exemplifierar detta genom 
att beskriva det fonetiska språket som ett logos som styrt skriftspråkets utveckling (Derrida, 
1997, s. 3–26). Derrida (1978) vidareutvecklar resonemanget kring logocentrism i boken 
Writing and Difference där han menar att ett påstående, eller för den delen ett utraderande av 
ett påstående, kräver dess motsats för att existera eller sluta att existera. Han påstår vidare att 
detta är en paradox som går att överföra till alla koncept och alla meningar inom metafysiken. 
Således hävdar Derrida att ingenting kan finnas utan att dess motsats existerar (Derrida, 1978, 
s. 108–111). 
  
Vidare skriver Derrida (1992) i boken Acts of Literature om att en föreställning inom 
dekonstruktion är att verkligheten kan tolkas på flertalet sätt, och att en text således inte är 
bärare av en objektiv sanning utan endast innefattar möjligheter till att kunna tolkas på olika 
sätt. Språket är det förmedlande medium som genom sin uppbyggnad och struktur möjliggör 
olika seenden av verkligheten. Derrida själv exemplifierar detta genom att beskriva 
dekonstruktion som motsägelsefull i sitt väsen. Han menar att dekonstruktion både är äldre än 
filosofin men också yngre än en nyfödd, och att den är radikal men samtidigt konservativ. 
Dekonstruktion utmanar både den politiska vänstern såväl som den politiska högern. Enligt 
Derrida finns inget absolut inom teorin, utan det centrala befinner sig i periferin och det 
uttalade är ännu inte sagt. Även om Derrida många gånger applicerar dekonstruktion på 
individuella skeenden och verk så är detta inte alltid fallet. Lika ofta använder han termen 
dekonstruktion kopplad till skeenden som ständigt är i rörelse. Dessa skeenden, vare sig de är 
erkända eller inte, återfinns inom kulturrörelse, intellektuell förändring och politiska 
strömningar. Teorin är alltså inte bara motsägelsefull i sig utan också i tillämpningen av teorin 
(Derrida, 1992, s. 14–27). Ytterligare ett exempel på teorins motsägelsefullhet och möjlighet 
till olika tolkningar ger Derrida (2008) i boken Inventions of the Other, Volume II där han 
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säger ”What is deconstruction not? everything of course! What is deconstruction? nothing of 
course!” (Derrida, 2008, s. 6). 
  
Derrida (2007) nämner även skapandet eller uppfinning av sanningen som en del av 
dekonstruktionsteorin i boken Psyche: Inventions of the other, Volume I. Han beskriver hur 
skapandet eller uppfinnandet av sanningen kan ha två olika betydelser. Den första innebörden 
av orden innefattar ett upptäckande av något redan existerande som har en plats i världen. Den 
andra innebörden innebär skapandet av något nytt som inte funnits och att det skapade ges en 
plats i världen. Dessa två typer av upptäckande ger därför två olika typer av metoder. Den 
första metoden innefattar analys medan den andra metoden innebär ett försök till att övertyga 
omvärlden om de nya upptäckter som gjorts, och således försöka skapa en plats åt dem 
(Derrida, 2007, s. 30–36). 
  
Dekonstruktion kommer i detta arbete att användas både som teori och metod där 
skönlitteraturen kommer analyseras utifrån genus, etnicitet och sexualitet med avseende på 
norm och avvikelse. Analysen kommer att bygga på Derridas tankar om logocentrism och 
texters oändliga tolkningsmöjligheter. Försök till att skapa eller uppfinna en sanning kommer 
att göras, i enlighet med Derridas resonemang gällande sanning.  

3.2 Feministisk litteraturteori 

En av de kvinnor som haft stort inflytande över feminismen är feministen Simone de 
Beauvoir. Ett av hennes mest kända verk är boken Det andra könet som publicerades för 
första gången år 1949. I en svensk nyöversättning av boken återfinns de Beauvoirs (2006) 
kända citat som blev startpunkten för diskussionen om kön som ett socialt konstruerat 
begrepp; “Man föds inte till kvinna, man blir det” (de Beauvoir, 2006, s. 325).  Vidare skriver 
de Beauvoir om världens dikotoma uppdelning av kön. Hon skriver om män och kvinnors 
skilda positioner där mannen representerar det allmängiltiga och kvinnan det särskilda. Detta 
sträcker sig till att innefatta den mänskliga kroppen, vilket innebär att mannens kropp inte 
utgör något hinder för honom gällande tänkande och resonemang medan kvinnans kropp 
innehållandes livmoder skapar en fångenskap för henne. Hela hennes existens sätts i 
förhållande till honom medan en omvänd relation varken finns eller är giltig. de Beauvoirs 
framhåller att dikotomiers utbredning och existens funnits sedan tidernas begynnelse. Hon ger 
exempel på förhållandena dag-natt och godhet-ondska. Hon utvecklar även resonemanget och 
beskriver hur människor alltid skapar en enhet, och ser alla utomstående som främmande och 
avvikande. Ett exempel är en bygemenskap där alla utomstående representerar “den andre”, 
eller en tågkupé med resenärer där alla andra åkandes med samma tåg blir positionerade till 
att vara “den andre” förutom tågkupéns resenärer. Förhållandet mellan kvinnor och män har 
historiskt sett alltid utgjorts av att kvinnan varit ”den andre”. En orsak till att det förhållandet 
inte kunnat brytas är att kvinnor som grupp inte har haft en gemensam kultur eller historia 
som bundit dem samman, utan att de enskilda kvinnorna istället känt större samhörighet med 
sin samhällsklass eller sin grupp av människor med samma etnicitet (de Beauvoir, 2006, s. 
23–38). 
  



 

16 
 

Liknande tankar återfinns även hos nutida forskare inom feminism. Paulina de los Reyes 
(2011) beskriver i boken Postkolonial feminism 1 det postkoloniala synsättet som placerar 
både människor, sociokulturella fenomen och geografiska områden i en underlägsen 
gruppering som hon kallar “Andra”. Kolonialismen hade en stark betydelse i skapandet av 
den nya världen. Det fungerar därför upprätthållande gällande vår tids placering av människor 
i gruppen “Andra”. Det innebär att föreställningen om den underlägsna kvinnan som medlem 
av gruppen “Andra” upprätthålls och förstärks av de tanketraditioner som vårt samhälle ärvt 
från kolonialismen. Kvinnan fortsätter alltså att vara avvikande från den manliga norm som 
symboliserar mänskligheten. Fortsättningsvis skriver de los Reyes att den postkoloniala 
feminismen utmärks av en kombination av etniska och feministiska aspekter, vilket ytterligare 
bidrar till en bredare problematisering av genus och kön (de los Reyes, 2011, s. 11–36). 
 
Exempel som visar att genus är socialt konstruerat och att denna konstruktion inte 
nödvändigtvis måste vara uppdelad i ett binärt motsatspar beskriver den till de Beauvoir 
samtida antropologen Margareth Mead. Hon författade boken Kvinnligt, manligt, mänskligt år 
1935. Mead (1996) återger i kapitlet “Kvinnligt, manligt, mänskligt”, som är ett utdrag ur 
boken från år 1935, en studie av tre olika folkgrupper där den första folkgruppen, tchambuli, 
utgjordes av dominanta kvinnor i ledarposition och känslosamma män i beroendeposition. 
Den andra folkgruppen bestod av en homogen grupp, arapeshfolket, där både kvinnor och 
män arbetade för gruppens och andra människors välbefinnande utan att använda sexualitet 
som maktfaktor. Den tredje gruppen, mundugumorfolket, utgjordes också av en enhetlig 
samling individer. Skillnaden var dock att dessa människor var sexuella och aggressiva 
varelser utan tydlig empati för andra. Med denna studie belyser Mead det icke existerande 
sambandet mellan kön och genus samtidigt som hon belyser den samhälleliga kontextens 
betydelse för genus (Mead, 1996, s. 125–128). Det bör dock nämnas att Mead fått mycket 
kritik för sin studie av dessa folkgrupper. Paul Roscoe (2003), professor i antropologi, skriver 
i artikeln “Margaret Mead, Reo Fortune, and Mountain Arapesh Warfare” om den kritik 
Meads make Reo Fortune riktade mot Meads beskrivning av Arapeshfolket som ett vårdande 
folk utan tillstymmelse av ett behov av att utföra våldsamma handlingar. Han menade istället i 
sin studie av folkgruppen att de var våldsbejakande och ofta förde krig mot andra folkgrupper. 
Även Roscoe menar att Fortunes arbete är mer tillförlitligt och skriver att Mead förmodligen 
bortsåg från data som inte stämde överens med hennes teorier (Roscoe, 2003, s. 581–591). 
Trots den kritik som Meads arbete fått så bidrar det ändå med en förståelse kring genus som 
ett socialt konstruerat begrepp. Även om alla detaljer i hennes arbete inte kan fastställas så är 
det ändå rimligt att anta att Mead upptäckt att olika egenskaper är mer framträdande i vissa 
kulturer, vilket kan argumenteras visa den samhälleliga kontextens påverkan på dess 
medlemmar.  
  
Fortsättningsvis skriver genusteoretikern Judith Butler (1996) i kapitlet “Subversiva 
kroppsakter”, som är ett utdrag ur boken Gender Trouble utgiven år 1990, om konstruktionen 
av genus. Hon beskriver Simone de Beauvoirs resonemang angående skapandet av 
definitionen av en kvinna och hur denna definition är beroende av den kulturella och 
samhälleliga kontext den existerar i. de Beauvoir menar att människan föds med ett definitivt 
kön, men att detta kön inte korrelerar med genus och de strukturella ramar som bestämmer 
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genus varande. Genus är istället konstruerat och förvärvas och förhandlas löpande. Det 
innebär att bara för att en människa tillhör ett specifikt kön så måste inte denna tillhöra ett 
specifikt genus. Genus kan ses som ett handlande i ständig förändring istället för ett statiskt 
tillstånd. Det medför att det kulturella genus som skapas kan röra sig fritt över den binära 
könsuppdelningen, och att särskilda roller och mönster för de två könen inte behöver vara 
förutbestämda och fasta. Vidare skriver Butler om den feministiska teoretikern Monique 
Wittings tankar som bygger vidare på de Beauvoirs idéer, men som intar ett radikalare synsätt 
där den binära uppdelningen försvinner helt. Witting menar att även könsuppdelning i sig är 
en konstruktion med syfte att ge den heterosexuella normen ett naturalistiskt sken. Genom att 
skapa en åtskillnad premieras mannen och blir ställföreträdare för det allmänna medan 
kvinnan förknippas med det enskilda. Genom att språkligen skapa motsatspar förtrycks de 
som inte intar det talande subjektets position och de som inte passar in i den angivna mallen. 
Butler förklarar att Witting försöker lösa det problemet genom att skapa en enhet fri från 
binära uppdelningar där det inte existerar två kön, utan där alla människor är bärare av ett eget 
kön, vilket medför att kön som begrepp förlorar sin makt (Butler, 1996, s. 148–176). 
  
Den mer sentida genusforskaren Lisbeth Larsson (1996) beskriver i feminismer hur synen på 
feminism har förändrats från att ha varit tämligen homogen under 1970-talet till att ha 
utvecklats till en teori där ingen tydlig och självskriven ram finns. Tidigare innefattade 
feminismen starka kritiska röster mot samhälleliga konventioner som tyckte sig ha 
tolkningsföreträde gällande kvinnors liv, känslor och beteenden. Feminismen skiljde på sex 
och genus men förde ingen djupare diskussion om biologiskt kön. Senare utvecklades 
feminismen till att utforska kvinnlighetens spektra av mångfald. Larsson skriver att det ofta 
sattes citationstecken kring orden kvinna och kvinnlighet i syfte att markera avsaknaden av en 
klar och tydlig betydelse av orden. Kvinnligheten ansågs vara ett konstruerat begrepp. Allt 
sedan feminismens grundande har bärande ord som historik, samlade upplevelser och identitet 
färgat teorin. I det postmoderna samhället och i Derridas dekonstruktiva anda började dock 
dessa falla samman. Orden framställdes inte längre som sanningar utan även dessa 
betraktades som konstruerade (Larsson, 1996, s. 15–17). 
  
Vidare nämner Larsson (1996) även feminismens ökade inflytande i Sverige. Jämställdhet har 
blivit eftersträvansvärt och genomsyrar till stor del samhällsdebatten. Samtidigt väcker 
jämställdhetsdebatten många känslor och motståndet är tidvis massivt, inte minst inom den 
akademiska världen. Samtidigt kan konstateras att samhället har förändrats. Kvinnor med 
högre utbildning har i större utsträckning även höga positioner i samhället och större 
inflytande. Det kan ses som en följd av en nödvändighet av förändring som också förnyat 
inställningen inom den akademiska världen och på så vis bidragit till en omdaning av 
feminismen som teori (Larsson, 1996, s. 15–17). 
  
Till detta arbete kommer den feministiska litteraturteorin att användas för att analysera 
skönlitteratur med avseende på norm och avvikelse gällande genus. Den feministiska 
litteraturteorin som beskriver de socialt konstruerade normer där kvinnan utgör “den andre” 
och där mannen representerar mänskligheten lämpar sig därför till arbetets analys. 
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3.3 Postkolonialism 

När det talas om kolonialism och dess definition beskrivs termen ofta som att en grupp 
människor slår sig ner på en ny plats där de formar ett nytt samhälle som är förbundet med en 
moderstat. Samhället består av de ursprungliga bosättarna och deras ättlingar, och sällan görs 
något omnämnande av de människor som med största sannolikhet bodde på platsen långt 
innan kolonin uppträdde. Ania Loomba (2006), litteraturvetare, ställer sig kritisk till detta 
friskrivande av själva begreppet från kopplingar till negativa företeelser som konfrontation, 
erövring och dominans, och hon belyser i Kolonialism/postkolonialism – en introduktion till 
ett forskningsfält detta faktum. Loomba pekar på vilka konsekvenser kolonialismens oftast 
grymma metoder fick för ursprungsbefolkningar, och hur detta maktspel till viss del fortlever 
än i dag. När ett samhälle ska formas av ett redan befintligt samhälle innebär det 
ofrånkomligen att erövrarna måste både av- och omforma det liv som redan pågår där, vilket 
också skedde under kolonisationens framfart genom exempelvis plundring, krigföring, 
folkmord och förslavning (Loomba, 2006, s. 23–24). 
 
Paul Tenngart (2010), forskare i litteraturvetenskap, ger i boken Litteraturteori en beskrivning 
av postkolonialismen, och hur endast en bråkdel av jordens landområden aldrig har 
koloniserats av européer. Under fem sekel, mellan cirka år 1450 och år 1950, styrdes hela 85 
procent av världens yta någon gång av en europeisk överhöghet. Drygt 13 miljoner människor 
fördes som slavar till Europa och Amerika (Tenngart, 2010, s. 132). Utöver denna förflyttning 
av mänskligt kapital flödade naturtillgångar och rikedomar mellan koloniserade och 
koloniserande länder. Det som var unikt för just rikedomarna var att oavsett åt vilket håll 
människor och material förflyttades så flöt alltid vinsterna i en enkelriktad ström till den så 
kallade moderstaten (Loomba, 2006, s. 25). 
 
Vidare skriver Loomba (2006) om hur de olika europeiska kolonialprojekten med dess 
maktstrukturer samtliga bidrog till att skapa den ekonomiska obalans som var en 
grundläggande förutsättning och en signifikant faktor för den europeiska kapitalismen och 
industrins expansion under nämnda århundraden. Här är det svårt att föra resonemanget 
vidare, menar Loomba, utan att blanda in begreppet imperialism. Hon anser att ett fruktbart 
sätt att skilja kolonialism och imperialism åt är att göra en rumslig gränsdragning istället för 
en tidslig distinktion. Om imperialismen ses som en fristående ekonomisk process som leder 
till dominans och kontroll så är denna inte beroende av en rumslig kolonial styrning, utan kan 
trots kolonins eventuella upphörande fortsätta utöva sin utsugning av, och makt över, 
området. Det som då enligt denna uppdelning blir över till kolonialismen som begrepp är det 
politiska styret, vilket är absolut beroende av det rumsliga området och därigenom också dör i 
det ögonblick själva kolonin upphör att existera (Loomba, 2006, s. 25–27). Med denna 
rumsliga åtskiljning av begreppen i åtanke är det lättare att förstå hur de krafter som verkade 
under kolonialismen fortfarande härjar i många delar av världen, och i många människors 
sinnliga föreställningar, i det som kallas för den postkoloniala tidseran. 
 
Orden postkolonial och postkolonialism kan ha varierande betydelse beroende på i vilken 
kontext de diskuteras och förekommer. Adjektivet postkolonial avser en speciell tid med 
speciella förutsättningar. Kolonier har nu frigjort sig från västerländska makter, men trots sin 
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självständighet har den koloniala historien satt sina outplånliga spår. I en andra bemärkelse 
kan ordet användas som benämning på en viss skönlitteratur. Postkolonial skönlitteratur 
berättar helt sonika om det tillstånd som råder i världen efter kolonisationens upphörande, 
men den kan också förmedla upplevelser från en pågående kolonisation. Postkolonialism kan 
slutligen förekomma som benämning på en teoribildning vilken omfattar kolonialism och 
imperialism och dess sociala, litterära, filosofiska och ideologiska förutsättningar och arv. En 
grundtanke som den postkoloniala teorin bygger på är att den europeiska kolonialismen bland 
annat fick som resultat att det västerländska är det som idag blivit normativt i större delen av 
världen, och att dessa krafter i vårt moderna samhälle fortfarande fungerar starkt värderande 
(Tenngart, 2010, s. 131–132). 
 
Loomba (2006) beskriver litterära texter som kodade uttryck för spänningarna, 
tvetydigheterna och nyanserna inom kolonialismens kulturer. Hon ser litteraturen som den 
plats där transkultureringen äger rum i sin fullständiga komplexitet, och hur litteraturen 
fungerar som ett redskap för att tillägna sig, dekonstruera och utmana förhärskande ideologier 
(Loomba, 2006, s. 84). Bevarade skrifter från européernas resor runt om i världen under 
kolonisationens era vittnar om ett nytt sätt att tänka där kategorier av människor plötsligt 
började beskrivas som varandras binära motsatser. Européernas självbilder kunde nu återges 
genom att sättas i relation till bilden av övriga världen. Med hjälp av tidigare stereotyper från 
historiska möten mellan folkslag, och beskrivningar av till exempel muslimer som 
promiskuösa barbarer, stöptes nu bilden av ”den andre” om. Denne kom nu att bli ”vilden”, 
vilken beskrevs som hårig, naken, våldsam, moraliskt outvecklad och med en överdrivet 
sinnlig karaktär. Kulturella olikheter skapade ångest och en distinkt och oöverstiglig klyfta 
konstruerades mellan “svart och vit”, och mellan “själv och annan” (Loomba, 2010, s. 71–72). 
 
I den postkolonialistiska teoribildningen är även begrepp som gräns och diaspora centrala. 
Diaspora betyder förskingring och förknippas ofta med det judiska folkets spridning i världen. 
Mer generellt betecknar termen vad som sker när en grupp människor, som av någon 
anledning flyttats till ett annat land än sitt ursprungsland, känner samma emotionella närhet 
till båda nationer. Migration och rörelse av människor har medfört förflyttning av sociala och 
kulturella gränser genom historien, och det västerländska nationsbegreppet är idag i behov av 
att omdefinieras eller att rent av i grunden ifrågasättas. Det är när somliga idag anser sig leva i 
en postnationell värld där föreställningen om en enad nation förlorat sin innebörd, som det 
hos andra väcker oro, vilken kan mynna ut i att rasistiska och nazistiska krafter och 
motsättningar i samhället uppkommer (Tenngart, 2010, s. 142).  
 
Migration överskrider inte bara fysiska gränser utan äger lika mycket rum på ett mentalt plan. 
Tenngart (2010) återger Homi Bhabhas, litteraturforskare och tillika tongivande namn inom 
den postkoloniala teorin, kritik av traditionella uppfattningar om subjektivitet och identitet. 
Bhabhas förkastar idén om ett suveränt, essentiellt subjekt, och menar att identitet är ett 
diskursivt fenomen beroende av kontext som därmed inte kan existera och ses som endast en 
beständig fysisk enhet (Tenngart, 2010, s. 143). På samma sätt skriver Avtar Brah (2012), 
professor i sociologi, om “transnationella identiteter” där hon lyfter vikten av kontext för 
identitetsskapandet. Frågan är inte bara vem som förflyttats utan också när, hur och under 
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vilka omständigheter resan äger rum, och hur detta sätter sin prägel på upplevd identitet i 
nuet. Utöver detta myntar Brah uttrycket “diasporarum”, vilket är ett begrepp som ska tolkas 
intersektionellt, det vill säga genom att faktorer eller krafter samverkar och förstärker 
varandras effekt. “Diasporarum” bör ses som intersektionaliteten mellan diaspora, gräns, plats 
och förflyttning, och begreppet kan även betraktas som en skärningspunkt för ekonomiska, 
politiska, kulturella och psykiska processer (Brah, 2012, s. 25–53). 
 
Att kolonialismens verkningar fortfarande styr via kvarlevande normer i det postkoloniala 
samhället och världen vittnar ovanstående redogörelse om. Med anledning av detta lämpar sig 
postkolonialistisk teori väl för analys av nyutkommen skönlitteratur. I ovan beskrivna 
resonemang om ”själv och annan” som motsatspar går det att känna igen Derridas tankar om 
att sanningen och centrum, logos, endast kan existera i förhållande till någonting annat som 
uppträder som en negation därtill. Det är utifrån detta resonemang denna studie kommer att 
fokusera etnicitet och dess representation i familjekonstellationer i vald litteratur, sett genom 
den postkoloniala litteraturteorins lins med Derridas och dekonstruktionens tankar om norm 
och avvikelse i bakgrunden. 

3.4 Queerteori 

Queer betyder översatt från engelska ‘konstig’ eller ‘främmande’. I Queerfeministisk agenda 
beskriver genusforskare Tiina Rosenberg (2002) begreppet som svårdefinierbart. Den 
vanligast förekommande beskrivningen av begreppet queer är dock som en beteckning på 
olika icke-normativa köns- och genuspositioner. Termen kan även användas som ett slags 
paraplybegrepp för lesbisk, och/eller gay, och/eller bisexuell och/eller transperson 
(Rosenberg, 2002, s. 11–12). Vidare skriver Fanny Ambjörnsson (2006), även hon 
framstående genusforskare i Sverige, i Vad är queer om hur varierande associationer termen 
väcker hos olika tillfrågade samhällsgrupper. Beroende på i vilken kontext svar söks 
definieras ordet bland annat som beteckning för en konstig, pervers eller sexuellt avvikande 
individ, som en teori om sexualitet och normalitet, som ett slags aktivism eller som att termen 
har starka kopplingar till bögar, glamour och schlager (Ambjörnsson, 2006, s. 7–8). 
Rosenberg och Ambjörnsson är dock eniga om att samtliga svar och beskrivningar kan 
betraktas som korrekta. Det gemensamma för definitionerna är att de alla handlar om något 
eller någon som upplevs annorlunda och som i största allmänhet faller utanför den socialt 
konstruerade och accepterade normen. Även om de båda skriver under på allmänhetens syn på 
begreppet så hävdar de bestämt att queer främst inte är en identitet, något man är, utan något 
man gör. Queer är framförallt att likställa med ett förhållningssätt, och då ett kritiskt sådant, 
som ständigt utmanar och granskar det normativa (Ambjörnsson, 2006, s. 7–11; Rosenberg, 
2002, s. 11–17). 
 
I Könet brinner! skriver Butler (2005) om hur begreppet queer från begynnelsen har fungerat 
som en språklig praktik med syftet att skambelägga subjektet det benämner. Ursprungligen 
användes således termen som ett skällsord och skymf. Rörelsen har med tiden dock tagit över 
benämningen och börjat kalla sig själva queera, och därmed till stor del tillintetgjort 
begreppets politiska och sociala makt (Butler, 2005, s. 101–102). 
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Vidare talar Butler (2005) om den heterosexuella matrisen som är en modell av 
genustydlighet som förutsätter att kulturellt begripliga kroppar nödvändigtvis måste utgå från 
två stabila kön. Dessa två kön är hierarkiskt definierade och varandras motsatser och beskrivs 
som manligt respektive kvinnligt, och maskulint respektive feminint. Hon använder också 
ofta begreppet heteronormativitet vilket innebär ett antagande om att det enda naturliga sättet 
att leva är heterosexuellt. Begreppet heteronormativitet inrymmer de strukturer, institutioner, 
relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något allomfattande och 
naturligt, tillika det enda rätta. Genom tiderna har detta kategoriserande i kön och genus ingått 
i ett maktspel där heterosexualiteten inte setts som frivillig, utan mer som socialt obligatorisk. 
Butlers åsikter kom att innebära ett paradigmskifte inom feministiskt teori och politik, då hon 
genom sina texter och uttalanden gjorde upp med den heterocentriska feminismen och 
ifrågasatte begreppet kvinna som en fast kategori att definiera. Hon hävdade att kvinna eller 
man, tillika kön eller genus, inte är något man per automatik är, utan något man socialt 
konstrueras och görs till (Butler, 2005, s. 8–11). 
 
Queerteori har under 1990-talet fokuserat på spänningsfältet mellan det hetero- och 
homosexuella. Teorin har ifrågasatt sexuella definitioner i allmänhet, och i synnerhet 
heteronormativa köns- och genusidentiteter. Inom queerteori betraktas sexualiteter som något 
som konstrueras beroende av sociala, historiska och geografiska kontexter. Centrala 
tankegångar inom teorin är att det inte finns någon ursprungssexualitet, och därmed ses den 
heterokulturella dominansen som en ren förtryckarmekanism (Rosenberg, 2002, s. 63). 
Queerteori är som tidigare skrivits främst ett kritiskt förhållningssätt som ständigt 
problematiserar, ifrågasätter och utmanar det normativa. Termen liksom teorins innebörd är 
svårdefinierbar, men bör också så förbli. I det ögonblick dess innebörd fixeras tappar den sin 
funktion som gränsöverskridare, och utan sin flytande form upphör den att existera. 
Förvandlas queerteorin i för stor utsträckning till en normativ akademisk disciplin blir den 
inte längre queer (Rosenberg, 2002, s. 12). 
 
Att queerteoretiska tankar och texter kan kännas svåra att få grepp om kan också delvis bero 
på att merparten av de tongivande forskarna på området kommer från det filosofiska och 
litteraturvetenskapliga fältet, vilka båda är discipliner med stundtals gåtfulla begrepp och 
ordvändningar. Teorin vilar också på de bitvis krångliga och svårlästa tankegångar som 
återfinns hos poststrukturalismen. Kortfattat innebär dessa tankar en skepsis mot tron på en 
objektiv och observerbar universell sanning, något som går att återfinna inom traditionell 
vetenskap. Hos poststrukturalismen har man anammat strukturalismens idé om att betydelse 
alltid skapas i relation till något annat. Med ett sådant synsätt ifrågasätts övertygelsen om att 
det finns en inneboende innebörd eller essens i allt (Ambjörnsson, 2002, s. 40–42). 
 
Med detta som bakgrund går det att se tydliga paralleller mellan analysens huvudmetod, 
dekonstruktion, och queerteori. Samma poststrukturalistiska tankar om en evig sanning och 
huruvida den är relationellt skapad eller inte återfinns hos dekonstruktionen och Derridas 
resonemang kring logocentrism, tillika ifrågasättandet av universaliteten i systemet kring det 
betecknade och det betecknande. Enligt Butler är det tanken om heterosexualitet som naturlig 
som tvingar fram ett förhållande med motsatspar där kvinnligt och manligt fungerar som 
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motpoler och där kön, genus och begär sätts i samband. Till exempel ska en kvinna 
följaktligen vara kvinnlig och attraheras sexuellt av män, och inte av andra kvinnor. Hon ska 
heller inte åtrå transsexuella personer enligt den logocentriska uppdelningen mellan kvinnor 
och män (Butler, 2005, s. 24–25). I denna analys kommer därför queerteori att användas för 
att studera familjekonstellationers representation av sexualitet. I ett perspektiv av norm och 
avvikelse kommer logos följaktligen att utgöras av heteronormativitet. 
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4 Metod 

Avsnittet inleds med en beskrivnings av de metodval (4.1) som gjorts för att därefter beskriva 
material och urval (4.2). Därefter ges en beskrivning av genomförandet (4.3) där 
undersökningens olika tillvägagångssätt beskrivs. Avsnittet avslutas med metodkritik (4.4) 
och en diskussion kring etiska aspekter (4.5). 

4.1 Metodval 

Till denna undersökning har kvalitativ textanalys använts som metod. Göran Bergström, 
docent i statsvetenskap, och Kristina Boréus, professor i statsvetenskap, (2011) skriver i 
Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys om hur 
texter kan användas för att studera samhälleliga fenomen såsom exempelvis maktfördelning 
eller jämställdhet. Genom analyser av text och språk blir det möjligt att synliggöra de 
handlingar såväl som de tankar människor och grupper utför och tänker. På så sätt 
uppmärksammas de normer och värderingar som en text är bärare av eller gestaltar. Ett sätt att 
beskriva de konventioner och normer som beskrivs är genom användandet av begreppet 
diskurs. Studiet av olika diskurser innefattar sökandet och kategoriseringen av vilka vanor 
gällande både handlingar och tankar som utgör normen och även vilka motsättningar som 
finns mellan olika kategorier. Analyser av olika diskurser kan utföras på flertalet sätt och har 
blivit både ett populärt och etablerat sätt att studera samhället trots att den är en tämligen 
modern metod (Bergström & Boréus, 2011, s. 17, 21–23, 353–355).  
 
Till denna undersökning gjordes valet att använda dekonstruktion som både teori och metod. 
Detta motiveras genom teorins flexibilitet och möjlighet till att brukas som metod. 
Dekonstruktion som metod finner många likheter med det breda diskursbegreppet men har en 
mer precis innebörd och passar således bättre till denna undersökning där 
familjekonstellationer beskrivs utifrån begreppen norm och avvikelse. Dekonstruktionens 
skapare Derrida (1997) fastställer ett av teorins centrala begrepp, logocentrism, som 
jämförandet av motsatspar där ett logos befinner sig i centrum samtidigt som periferin utgörs 
av negationer. Verkligheten är uppbyggd av motsättningar och begrepp som står i relation till 
varandra. Ett begrepp intager alltid en mer fördelaktig position medan andra begrepp befinner 
sig i en undergiven position (Derrida, 1997, s. 3–26).  
  
Som komplement till denna textanalys av skönlitteratur har även en jämförelse med 
Skolverkets (2017) Lgr 11 gjorts. Jämförelsen har fokuserat på läroplanens beskrivning av 
värdegrunden och hur denna korrelerar med resultatet från textanalysen av skönlitteraturen.  

4.2 Material och urval 

Vikten av att genomföra ett korrekt och väl motiverat urval beskrivs i boken 
Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman (2011), professor emeritus i organisations- 
och samhällsvetenskap. Han skriver att en undersökning bör använda sig av ett representativt 
urval som återger studiepopulationen (Bryman, 2011, s. 176–193). Då läsaren av 
barnlitteratur kan anses vara en heterogen grupp gjordes försök att säkerställa 
representativiteten i studiematerialet genom att inkludera litteratur från topplistor över såväl 
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mest utlånade som sålda böcker. En undersökning gjordes där de flest utlånade böckerna vid 
folkbiblioteken i Skellefteå kommun och Gävleborgs län samt de flest sålda böckerna av 
bokhandlarna Bokus och Adlibris sammanställdes till fyra separata topplistor, se Bilaga 1. 
Vid skapandet av topplistorna från biblioteken tillfrågades bibliotekarier vid de två 
biblioteken. De ombads ta fram utlåningsstatistik över år 2017 och de böcker som riktar sig 
till barn i åldrarna 10–12 år och som utgivits under år 2017. Det underlag som ligger till grund 
för skapandet av topplistan över de flest utlånade böckerna i Skellefteå kommun bygger på de 
böcker som lånats ut vid  samtliga folkbibliotek. Skellefteå kommun består enligt Statistiska 
Centralbyrån (2016) av 72 266 personer och är således det befolkningsunderlag som ligger till 
grund för statistiken. Topplistan över de flest lånade böckerna i Gävleborgs län inkluderar de 
böcker som lånats ut via HelGebiblioteken, vilket är en samling av folkbibliotek i Bollnäs 
kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, 
Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och 
Söderhamns kommun. Dessa kommuner har tillsammans ett befolkningsunderlag på 284 586 
personer enligt Statistiska Centralbyrån (2016). Till skapandet av topplistorna från 
bokhandlarna granskades deras publika topplistor över sålda artiklar under år 2017 till barn i 
åldrarna 10–12 år. Produkter såsom pysselmaterial och faktaböcker sorterades bort 
tillsammans med all skönlitteratur som inte var utgiven år 2017. De kvarstående böckerna 
formade därefter topplistorna. Adlibris och Bokus intar plats nummer ett och två på listan 
över de största nätbokhandlarna enligt Michell Grönlund (2017), journalist, i nyhetsartikeln 
”Bokus blickar framåt – vill bli största nätbokhandeln”. 
 
Valet att inrikta studien på barnlitteratur från 2017 gjordes i syfte att undersöka det samtida 
bokutgivandets omvärldsbeskrivning och dess eventuella samklang med värdegrunden i 
läroplanen. Vidare valdes två olika geografiska områden ut för att minska risken för regionala 
skillnader. Det inkluderade materialet valdes ut av författarna till denna analys utifrån i förväg 
uppsatt kategori. Enligt Bryman (2011) klassas således urvalstypen som kvoturval (s. 194–
199). Till urvalskategorin valdes enbart böcker förekommande på samtliga ovan nämnda 
topplistor ut, se Bilaga 1. De böcker som förekom på samtliga listor och således valdes ut var 
följande litteratur: 
  

1. Fyr 137 av Ingelin Angerborn 
2. Berättelser om en (inte så) evig lycka av Rachel Renée Russell 
3. Vattenskräck av Petrus Dahlin 
4. Om jag får stanna av Kajsa Gordan 
5. Spetälskesjukhuset av Camilla Lagerqvist  

4.3 Genomförande 

Denna undersökning består av två sammanhängande delar. Den första delen av 
undersökningen består av en textanalys med fokus på familjekonstellationer och vad som 
beskrivs som norm och avvikelse gällande genus, etnicitet och sexualitet i fem skönlitterära 
barnböcker utgivna år 2017. De böcker som valts ut har lästs och analyserats med dessa teman 
som grund. Gällande genus har textanalysen utförts med avseende på hur mammor, pappor, 
döttrar och söner gestaltas som karaktärer i böckerna och vilka normer som står att finna för 
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de olika kategorierna. Med etnicitet som utgångspunkt har en granskning gjorts av när 
karaktärer med annan etnicitet än normen beskrivs som positivt eller negativt avvikande. Med 
avseende på sexualitet omfattar textanalysen heteronormativitet och de tillfällen då avsteg tas 
från normen. Även beskrivningar av barns och vuxnas sexualitet analyseras i denna del. 
  
Den andra delen av undersökningen utgörs av en komparation mellan textanalysen av 
skönlitteraturen och Skolverkets (2017) beskrivning av värdegrunden i läroplanen Lgr11 (s. 
7–11). Jämförelsen syftar till att undersöka huruvida läroplanens värderingar gällande 
värdegrund korrelerar med de beskrivna normer och värderingar som står att finna i 
skönlitteraturen.  

4.4 Metodkritik 

Bryman (2011) skriver om kvalitativ forskning och de fördelar och nackdelar som finns 
kopplade till denna metod. Han skriver om en av fördelarna med kvalitativ metod som 
innebär att studien blir mer deskriptiv och noggrann i sin beskrivning av det som studeras. 
Fokus är centrerat kring skapandet av en djupare förståelse, vilket innebär att rika 
beskrivningar om såväl händelser som individer inkluderas. Kvalitativ forskning försöker 
dock inte bara studera de enskilda objekten utan ser även helheter och kontext. Risken med att 
använda sig av kvalitativ metod är dock att resultaten kan vara svåra att generalisera och 
applicera på en större population eller ett annat underlag. Forskningens subjektivitet kan även 
vara ett problem. Egna tolkningar riskerar i större grad att påverka resultaten i jämförelse med 
en kvantitativ studie. Forskarens åsikter angående vad som är viktigt och centralt att nämna är 
också en källa till vinklade resultat. Fortsättningsvis kan det finnas svårigheter i att replikera 
en kvalitativ studie då den enskilda forskaren har stor påverkan på studien, hur materialet 
samlas in och analyseras (Bryman, 2011, s. 363–364, 368–370). 
  
Både den kvalitativa metodens fördelar och nackdelar gäller för denna studie. Denna 
undersökning har genom valet att endast studera fem skönlitterära böcker med fokus på hur 
familjekonstellationer gestaltas med avseende på genus, etnicitet och sexualitet kunnat göra 
en noggrann beskrivning och analys av de begreppen. En djupare förståelse har varit möjlig 
att uppnå och det studerade har analyserats i syfte att förstå både detaljer såväl som helhet. 
Den kritik som kan riktas mot arbetet med avseende på metod är att endast ett fåtal 
skönlitterära böcker analyserats. Det innebär att resultatet endast kan vara gällande för de 
specifika böckerna utan möjlighet till generalisering. Det går inte att dra slutsatser om vare sig 
barnlitteratur i allmänhet eller om skönlitterära barnböcker som utgivits år 2017. Resultatet 
kan endast ge en indikation på hur familjer kan gestaltas i nyutgiven barnlitteratur. 
Fortsättningsvis finns det risk att både analysen och dess resultat är påverkade av denna 
studies författare. De avsnitt och beskrivningar ur de skönlitterära böcker som valts ut som 
viktiga kan i hög grad argumenteras vara påverkade av subjektivitet och egna föreställningar. 
Studieförfattarnas egna erfarenheter och syn på världen påverkar hur de läser skönlitteraturen, 
vilket i sin tur påverkar hur den analyseras. Detta behöver dock inte vara något negativt, men 
en medvetenhet om författarnas påverkan på resultatet bör uppmärksammas. Vidare kan 
undersökningens möjlighet till replikering vara begränsad till viss del. Detta beror på tidigare 
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nämnda orsaker då studiens författare påverkat både utformningen av studien och dess 
resultat. 
  
En annan viktig aspekt av metoden är dess trovärdighet och tillförlitlighet. Ann Kristin Larsen 
(2009), lektor i sociologi, beskriver i boken Metod helt enkelt: En introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod begreppen validitet och reliabilitet som är de verktyg som 
används inom den vetenskapliga världen för att avgöra en studies giltighet. Validitet används 
för att avgöra om en studie undersöker det den avser att undersöka. Det vill säga om en 
undersökning svarar på dess frågeställningar eller om den empiriska metoden undersöker 
något annat. Reliabilitet är nära sammankopplat med validitet men innebär att en studies 
metod är ett korrekt mätverktyg, vilket innebär att om en studie har hög reliabilitet så bör den 
få samma resultat oavsett hur många gånger den upprepas (Larsen, 2009, s. 26, 81). En 
studies reliabilitet beskrivs vara av stor vikt enligt Annika Eliasson (2010), filosofie doktor i 
sociologi, i boken Kvantitativ metod från början. Hon beskriver hur det finns svårigheter att 
skapa trovärdighet om inte en studies resultat är möjliga att kontrollera. För att säkerställa en 
hög reliabilitet vid kvalitativa metoder rekommenderar Eliasson att forskare försöker förhålla 
sig objektiva till den data som samlas in i så stor utsträckning som möjligt, i syfte att göra 
studien möjlig att replikera. Med hög reliabilitet ökar också chanserna för att kunna uppnå en 
god validitet. Ett sätt att nå en god validitet är enligt Eliasson att skapa en samstämmighet 
mellan de operationella definitionerna och de teoretiska definitionerna (Eliasson, 2010, s. 15–
17). 
  
Denna undersöknings reliabilitet kan argumenteras vara av god kvalité. Försök till att förhålla 
sig objektiv till de analyserade böckerna har gjorts. För att undvika subjektivitet i så stor grad 
som möjligt har alla skönlitterära böcker analyserats i samspel mellan denna studies två 
författare. De två författarna har först utfört en analys av materialet på egen hand för att 
därefter jämföra resultaten och se om liknande tolkningar gjorts. De delar av analysen som 
ansetts vara under starkt inflytande av en författares egna föreställningar och synsätt har 
uteslutits från rapporten. Det är dock möjligt att argumentera att reliabiliteten inte är av bästa 
kvalité då den kvalitativa metoden, som beskrivet ovan, är under påverkan av den enskilde 
forskaren. 
  
Studiens validitet kan anses vara hög på goda grunder. Utifrån undersökningens 
frågeställningar har teman och underrubriker till avsnittet Analys skapats i syfte att få en god 
validitet. Studien har endast analyserat de skönlitterära böckerna med utgångspunkt i 
frågeställningarna och de teman och underrubriker som angivits för att undvika att analysen 
skulle byta inriktning under arbetets gång. Validiteten kan samtidigt kritiseras på grund av 
användningen av kvoturval där det inkluderade materialet valts ut av artikelförfattarna.   
  
Slutligen är det möjligt att argumentera för denna studies tillförlitlighet och värde. Resultatet 
har inte uppkommit av en slump utan är ett resultat av noggranna metodövervägningar. 
Undersökningen kan ge insikt i hur familjekonstellationer gestaltas i nyutgiven barnlitteratur 
med avseende på genus, etnicitet och sexualitet. Ytterligare och mer omfattande studier bör 
dock göras för att kunna säkerställa resultatet och öka kunskapen om detta område. 
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4.5 Etiska aspekter 

Matthew David, lektor i sociologi, och Carole D. Sutton, lektor i kvantitativa metoder, (2016) 
beskriver i boken Samhällsvetenskaplig metod de etiska aspekter som bör reflekteras kring 
och tas hänsyn till vid en vetenskaplig undersökning. De menar att etiska överväganden bör 
genomsyra den undersökning som utförs och som involverar information om människor. De 
problematiserar även etik som vetenskap och belyser hur relativistiska etiker menar att olika 
varianter av etik- och moralsystem inte kan ses som bättre eller sämre, utan endast som olika 
(David & Sutton, 2016, s. 41–43). Det etiska förhållningssätt som denna undersökning har 
kan därmed inte ses som moraliskt överlägset, utan endast som en variant bland flera. 
  
Vidare skriver David och Sutton (2016) om vikten av undersökningens deltagare skyddas från 
identifiering och att överväganden bör ske gällande insamling av känslig information (s. 51–
59). Denna undersökning har endast samlat in information om de flest utlånade barnböckerna 
på folkbibliotek i Skellefteå kommun och i Gävleborgs län samt mest sålda böcker av 
bokhandlarna Bokus och Adlibris, vilket inte anses vara information av känslig karaktär. De 
deltagare som bidragit till statistiken om flest utlånade och sålda böcker har dessutom varit 
anonyma, vilket omintetgör möjligheten till identifiering. Den skönlitteratur som använts till 
textanalysen har varit utgiven av förlag med offentliga författare och endast litteraturen har 
analyserats. Författaren som person har inte varit föremål för analys. De etiska implikationer 
som denna undersökning tillfogat de människor som bidragit med information till studien kan 
därför argumenteras vara av försumbar karaktär.  
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5 Analys 

Avsnittet inleds med en presentation av skönlitteraturen (5.1) där böckernas innehåll återges 
för att ge läsaren av detta arbete en överblick över skönlitteraturen. Därefter ges en 
beskrivning av hur genus (5.2), etnicitet (5.3) och sexualitet (5.4) gestaltas i barnlitteraturen. 
Här har valet gjorts att redovisa resultatet utifrån tidigare nämnda teman med avseende på 
norm och avvikelse istället för att presentera böckerna separerat. Detta motiveras av denna 
studies val av metod där fokus ligger på motsatspar. Avsnittet avslutas med att belysa 
skönlitteraturens koppling till värdegrunden i Lgr 11 (5.5). 

5.1 Presentation av skönlitteraturen 

Nedan följer en kort återgivning av de skönlitterära böcker och de karaktärer som analyserats 
i denna studie. Efter varje titel följer en förkortning inom parentes, som är skapad av detta 
arbetets författare. Dessa förkortningar kommer hädanefter att användas för att hänvisa till de 
skönlitterära böckerna i syfte att underlätta läsningen.  
 
Fyr 137 (F137) av Ingelin Angerborn (2017) berättar om de tre flickorna Elvira, Meja och 
Bea som tillsammans med Mejas föräldrar åker på semester till en campingplats. Där hittar de 
en mystisk dagbok som de kopplar samman med en spökhistoria om en gammal fyr belägen 
nära campingplatsen. Under semesterveckan undersöker flickorna dagboken och försöker ta 
reda på mer om fyren och spökhistorien. Samtidigt lär de känna två pojkar vilket gör att 
läsaren parallellt med nystandet i spökhistorien får följa flickornas romans med pojkarna.  
 
Berättelser om en (inte så) evig lycka (BOEISEL) av Rachel Renée Russell (2017) handlar om 
flickan Nikki som bor med sin mamma, pappa och lillasyster. Under en idrottslektion i skolan 
svimmar Nikki efter att ha fått en boll i huvudet. I sitt avsvimmade tillstånd drömmer hon att 
hon kommit till en sagovärld där karaktärer från olika kända sagor bor. I sagolandet försöker 
Nikki hitta en trollkarl för att kunna åka hem till sin egen värld samtidigt som hon hjälper 
olika sagofigurer på vägen till trollkarlen. Alla sagokaraktärer liknar någon från Nikkis riktiga 
liv vilket gör att hon både möter sina vänner, ovänner och den pojke hon är kär i. Berättelsen 
om Nikki är skriven i dagboksform där läsaren får följa Nikkis tankar och känslor ur hennes 
eget perspektiv.  
 
Vattenskräck (VS) av Petrus Dahlin (2017) handlar om en 13-årig flicka vid namn Clara 
Emilia som fått sitt första sommarjobb vid en filminspelning. Clara Emilia lever i en 
kärnfamilj med sin mamma och pappa där familjegemenskapen värderas högt. Clara Emilia är 
en karaktär som utåt sett upplevs som en nästintill perfekt flicka. Hon har ett trevligt utseende 
och försöker alltid att prestera, men kämpar samtidigt med att växa upp och ta reda på vem 
hon egentligen är. På sommarjobbet försöker hon göra sitt bästa men hindras till viss del av 
att hon börjar känna sig iakttagen och förföljd, såväl hemma som på jobbet. Läsaren får följa 
hur hennes paranoia till sist kulminerar i en oväntad insikt om sig själv.  
 
Om jag får stanna (OJFS) av Kajsa Gordan (2017) är en berättelse om den utländska flickan 
Ilona som tillsammans med sin familj bestående av mamma, pappa och lillebror flytt till 



 

29 
 

Sverige. Familjen har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och de lever därför 
gömda i väntan på att överklaga beslutet. Berättelsen handlar också om Ilonas svenska vän 
Stella som bor med sin mamma, pappa och storebror. Boken byter perspektiv mellan Ilona 
och Stella där läsaren får följa karaktärernas liv och problem. Både Ilona och Stella oroar sig 
för att Ilona inte ska få stanna. Ilonas oro över utvisning är ständigt närvarande och hon lever 
under knappa förhållanden där hon ändå är tacksam över det lilla hennes familj har. Stella 
däremot lever i en medelklassfamilj med andra typer av problem, vilket gör att hon ofta 
känner dåligt samvete över de saker hon äger eller beklagar sig över.  
 
Spetälskesjukhuset (SS) av Camilla Lagerqvist (2017) är berättelsen om den 12-åriga flickan 
Elly som bor hos sin farmor under sommarlovet. Ellys familj har varit en vanlig kärnfamilj 
bestående av henne själv, hennes storasyster och hennes mamma och pappa. Detta har dock 
förändrats då Ellys mamma hastigt gått bort till följd av sjukdom, och sorgen och saknaden 
efter henne är ständigt påtaglig för Elly. I närheten av Ellys farmors hus finns en stor, gammal 
byggnad som tidigare varit ett spetälskesjukhus. Elly undersöker huset och träffar där en 
jämnårig flicka som heter Saga och som lider av spetälska. Det visar sig att flickan egentligen 
levde på 1930-talet och att hon kan förflytta sig mellan dåtiden och nuet. Saga och Elly 
utvecklar en vänskap där Elly försöker hjälpa Saga i sin sjukdom. Samtidigt bearbetar Elly 
sorgen efter sin döda mamma, och hon inleder också en vänskap och romans med en pojke 
som heter Sam.  

5.2 Genus 

5.2.1 Porträtt av mammor 

I denna analys av fem skönlitterära barnböcker har mammor studerats från ett perspektiv av 
norm och avvikelse samt förekommande i två olika genusroller. De teorier som under denna 
rubrik har tillämpats är dekonstruktion, vilken bidrar med tankar om motsatspar, samt den 
feministiska litteraturteorin med sin syn på genus. Till att börja med har mamman i sin roll 
som mamma studerats. Här representeras logos enligt dekonstruktionsteorin av 
kärnfamiljsmamman som utgör den i samhället eftersträvansvärda normen. Negationen av 
logos, och den som betraktas som avvikande från normen blir följaktligen den ensamstående 
mamman. Den andra genuspositionen som kommer att belysas är mamman i sin roll som 
kvinna och individ med en egen identitet. Motpolen i denna dikotomi blir enligt feminismen 
sålunda mannen, vilken också blir den som i det här fallet utgör logos och normen enligt 
dekonstruktionsteorin. Kåreland (2015) berättar hur mammor i litteraturen traditionellt har 
beskrivits som bullbakande kärnfamiljsmammor som sköter om hushållet och förnöjsamt 
väntar i hemmet medan papporna är ute på strapatser och upptäcker världen. Kåreland talar 
även om hur modersgestalten förändrats och hur stereotyper utmanats i litteraturen, och att 
mammor med tiden skildrats som både frånskilda, arbetande, arga och upprörda (Kåreland, 
2015, s. 178, 180). 
  
I fyra av de fem analyserade böckerna förekommer det mammor i huvudkaraktärernas 
familjer. Samtliga utgörs också av normen, det vill säga att de är kärnfamiljsmammor som 
lever tillsammans med barnens pappor. Avvikaren från normen bestående av den 
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ensamstående mamman figurerar ytterst sparsamt i materialet, och hon nämns endast som 
hastigast i F137 där Elviras mamma är ensamstående och har en ny pojkvän som heter 
Magnus. Generellt sett i skönlitteratur beskrivs annars den ensamstående mamman som sällan 
nöjd. Att vara ensamstående är inte något hon själv valt, utan snarare något som hon drabbats 
av ungefär som av en sjukdom. Det är den ensamstående mamman som brukar få representera 
negationen av den normativa kärnfamiljsmamman, och en del av hennes uppgift blir helt 
sonika att genom sitt omnämnande bekräfta och rättfärdiga kärnfamiljsmammans existens. 
Detta är helt i enlighet med dekonstruktionens sätt att se på hur världen konstrueras i 
motsatspar och av Derridas resonemang angående att förståelsen av ett särskilt begrepp 
grundar sig på vår förståelse av vad som inte utgör det särskilda begreppet (Derrida, 1997, s. 
3–26). Det som kärnfamiljsmamman är, har och gör saknas följaktligen hos den ensamstående 
mamman. Kåreland (2015) talar också om hur barnlitteratur under 70-talet började berätta och 
vittna om splittrade familjeförhållanden i höghusområden (s. 44–51). Boendemiljö är en av de 
faktorer som kan användas i kontrasterande syfte när karaktär ställs mot varandra. Detta är 
dock inget grepp som används i materialet i denna studie. Andra faktorer som kan peka på 
skillnader i levnadsförhållanden och förstärka kontraster mellan individer är hur arbete, 
ekonomi, hälsa, missbruk och föräldraroller skildras. I studiens material sägs dock inget om 
varken boendeförhållanden, familjers ekonomi, mammornas eventuella arbete eller hälsa. 
Inget som specifikt nämns eller sticker ut, vilket gör att känslan av normalitet ges och att det 
mesta är frid och fröjd i mammornas och familjernas liv. 
  
Föräldrarollen får dock en del uppmärksamhet, och i det här fallet studeras explicit rollen av 
att vara mamma. Trots den knapphändiga information som läsaren får om föräldrar och deras 
ansvarsfördelning indikerar de beskrivningar som ges att det är mammorna som ytterst har 
ansvar för barnen. Mammor i berättelserna förmanar ofta, mammor ger kramar och oroar sig, 
och det är till mamma Nikki (BOEISEL) vill ringa när hon inte kan komma hem i tid för att 
hon fastnat i den märkliga sagovärlden. Mat och mammor förekommer ofta i samband med 
varandra. Clara Emilias mamma (VS) tycker att gemensamma måltider är viktigt, och det är 
hon som ombesörjer att Clara Emilia får äta hos grannen när föräldrarna reser till Paris. 
Mamma Björn (BOEISEL) är den som lagar paj medan Pappa Björn lagar möbler, och Mejas 
mamma (F137) ordnar mat medan Mejas pappa ställer i ordning vid husvagnen. I klostret 
(OJFS) lagar Ilonas mamma mat med de andra kvinnorna medan Ilonas pappa gärna hugger 
ved och agerar vaktmästare. Mammor ser till att barnen är hela och rena, och Nikkis mamma 
(BOEISEL) klagar på att Nikkis skor luktar illa och Clara Emilias mamma (VS) säger åt henne 
att det nog är dags att duscha. 
  
SS är den enda av böckernas vars huvudrollsinnehavare lever med en ensamstående förälder. 
Elly lever tillsammans med sin pappa sedan hennes mamma hastigt gått bort i sjukdom. Här 
antar Ellys farmor rollen av en slags ställföreträdande mamma i avsaknad av Ellys riktiga 
mamma. Farmor kramar, tröstar och lugnar när det behövs, samtidigt som hon har privilegiet 
av att trots allt vara farmor och därför inte behöva vara alltför sträng och förmanande. 
Kåreland (2005b) förklarar att ett vanligt tema i moderna böcker kan vara den frånvarande 
pappan som beskrivs som allmänt oansvarig (s. 311–321). I SS har vi istället en frånvarande 
mamma, men som saknas av en anledning som inte riktigt går att klandra henne för. Betydligt 
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mer utmanande och normbrytande hade det varit om Ellys mamma hade valt att bilda en ny 
familj, och därför lämnat Elly och pappa, eller om hon hade flyttat långt bort och övergett 
dem till förmån för ett viktigt jobb. 
 
En mamma är förutom sin roll som mamma även en kvinna. Sett ur ett feministiskt perspektiv 
är det mannen som utgör kvinnans motpol. de Beauvoir (2006) talar om hur förhållandet 
mellan kvinnor och män historiskt alltid utgjorts av att kvinnan har fått representera ”det 
andra” och därmed setts som det som avviker från normen (s. 23–38). Förutom att sätta 
mamman och det stereotypt kvinnliga i kontrast till pappan och det normativt manliga, så går 
det även distansera henne från sin mammaroll och betrakta henne som en individ med en egen 
identitet. Larsson (1996) skriver om hur feminismen utvecklades från att ha sett kvinnor som 
en enda enhetlig grupp till att utforska kvinnlighetens spektra av mångfald (s. 15–17). Även 
Kåreland (2015) talar om att litteraturen under 70-talet började ge föräldrar utrymme att 
existera utanför deras identitet av att vara mamma eller pappa. Föräldrarollen sågs inte längre 
som enbart homogen, och likväl som mammor skiljde sig från pappor så var den ena mamman 
inte den andra lik utan kunde nu tilldelades varierande personligheter och karaktärsdrag 
(Kåreland, 2015, s. 44–51). Resultatet av sökandet efter sådana personbeskrivningar i denna 
studie blev dessvärre skralt. I de fem analyserade böckerna hittades endast ett fåtal liknande 
porträtteringar. En av de mammor som antyds vara en egen person med egna intressen är 
Mejas mamma (F137) som tycker om att dansa. Även Ellys mamma (SS) tyckte när hon levde 
om att bada, skratta, gå på konserter och se dokusåpor. Både Clara Emilias mamma (VS) och 
Ellys mamma (SS) tycker/tyckte också om inredning. 
 

Hennes mamma som hade älskat att gå i inredningsbutiker. Så fort hon såg en hade hon ropat: Nej vänta 
nu, här måste jag in! Och de hade skrattat åt henne när hon nästan sprang in. Nu skulle hennes mamma 
aldrig mer få gå i en inredningsbutik. (Lagerqvist, 2017, s. 16) 
 

Dessa båda mammor beskrivs som karaktärer med egna intressen, men att observera är att det 
är stereotypt kvinnliga sådana. De modersgestalter i berättelserna som däremot kan sägas 
avvika från det kvinnligt normativa är Ellys farmor (SS) och Ilonas mamma (OJFS). Ellys 
farmor röker, beställer pizza och spelar kort till långt in på nätterna. Ilonas mamma som 
kommit till Sverige som flykting tycker att skola och utbildning är viktigt. Hon uppmuntrar 
Ilona att ta tillvara på undervisning, och hon vill själv studera och skaffa sig ett jobb. Sett ur 
perspektivet av svensk kvinna är detta varken förvånande eller speciellt utmanande, men 
däremot betraktat från en invandrarkvinnas synvinkel är det kanske aningen mer 
normbrytande.   
  
En fundering som uppstår efter att ha analyserat fem nyutgivna barnböcker är varför det är så 
pass torftiga beskrivningar av mammor och familjer i litteraturen, och anledningen till att 
deras medverkan i handlingen är så pass knapphändig. En möjlig slutsats är att barn i 
mellanåldern inte är intresserade av relationella handlingar och intriger, vilket gör att de inte 
väljer att läsa sådana böcker. Av de fem berättelserna att döma är det spänning och spöken 
som står i fokus, och därmed antas efterfrågas av nämnd kategori läsare. När handlingen är 
lite otäck behövs måhända den stabila kärnfamiljen med en trygg mamma i bakgrunden som 
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något att luta sig mot. Kanske uppstår därav en slags icke-framställning av dessa karaktärer 
som till fördel inte bjuder på så många överraskningar och utmaningar. 
  
Tänkvärt är också varför representationen av mammor övervägande är normativ. Med tanke 
på att detta är en liten studie måste hänsyn tas till att utfallet kan ha påverkats av slumpen och 
att resultatet därmed skulle kunna ha sett annorlunda ut om andra böcker analyserats. Dock 
går i begränsningen av denna studie att se ett generellt mönster för mammor. I materialet 
fanns inga ensamstående och arga mammor, men inte heller några uttalade bullmammor. 
Studiens mammor lever i relativt jämställda kärnfamiljer, men de tilldelas likväl en hel del 
stereotypt kvinnliga karaktärsdrag. Kåreland (2013) talar om att all barnlitteratur är skriven i 
en historisk och samhällelig kontext och därför måste tolkas utifrån detta faktum (s. 15–17). 
Möjligtvis är det precis det som kan ses i studiens material, en bild av hur dagens samhälle 
faktiskt ser ut och hur pass jämställda sammanhang dagens mammor befinner sig i. Analysens 
mammor är en bra bit på väg, dock inte ända framme; detta liksom vårt samhälle idag 
fortfarande inte nått ända fram till någon feministisk utopi. Bortsett från att endast ett fåtal 
böcker analyserats, och att mammor inte varit huvudfokus i berättelserna, så kan inte utbudet 
av mammor betraktas som representativt med tanke på den mångfald av modersgestalter vårt 
moderna samhälle faktiskt rymmer. Slutligen är det även möjligt att diskutera huruvida 
litteratur bör avspegla den faktiska verkligheten, eller om den bör visa hur världen i en 
jämställd idyll kan se ut och därmed axla en mer fostrande mantel. 

5.2.2 Porträtt av pappor 

I denna analys av skönlitteratur har pappor studerats med avseende på både deras roll som 
pappa och som man. Till detta har Derridas dekonstruktionsteori och den feministiska 
litteraturteorin som finns beskriven i teoriavsnittet använts. Både de normer som utgör logos 
och de avvikelser som står i motsats till dessa har beskrivits. När pappor studeras i sin roll 
som pappa är det kärnfamiljspappan som utgör logos, vilket gör att singelpappan och den 
frånvarande pappan blir det från normen avvikande. Till sist har även pappan ur ett 
manlighetsperspektiv studerats och de normer och avvikelser som står att finna har 
diskuterats.  
 
I den valda skönlitteraturen återfinns flertalet pappor. I F137 presenteras Mejas pappa som en 
närvarande kärnfamiljspappa. Även i BOEISEL framkommer att huvudpersonen Nikki har en 
kärnfamiljspappa. Det ges dock ingen beskrivning av honom. Boken VS beskriver likaså den 
en kärnfamiljspappa som far till Clara Emilia. Samma sak gäller för huvudpersonerna Stellas 
och Ilonas pappor i OJFS. De böcker som bryter mot den existerande normen gällande 
fadersgestalten är SS där huvudpersonen Ellas pappa är ensamstående till följd av Ellas 
mammas bortgång, och F137 där läsaren får veta att Elviras pappa inte bor med hennes 
mamma och att han således tycks vara frånvarande. Kåreland (2015) skriver att normbrytande 
föräldrakaraktärer blivit vanligare i modern barnlitteratur (s. 44–51). Det överensstämmer 
dock inte helt med beskrivningarna av papporna i denna skönlitteratur. Majoriteten av 
papporna avbildas på traditionellt könsstereotypt sätt och endast en singelpappa återfinns. 
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Den vanligaste beskrivningen av pappor i materialet är den traditionella kärnfamiljspappan. 
Han beskrivs ofta på liknande sätt i alla de böcker där han förekommer, även om de få 
beskrivningar som ges mestadels är tunna och färglösa. De normer som kan skönjas är 
kärnfamiljspappan som en försörjare med monetärt ansvar och makt över familjens materiella 
tillgångar. Ett exempel är när Mejas pappa (F137) frikostigt tilldelar Meja och hennes 
kompisar 300 kronor att köpa lunch för på campingen. På samma sätt ger Stellas pappa 
(OJFS) 300 kronor till Stella och hennes kompisar så att de kan köpa något på marknaden. 
Inga liknande händelser beskrivs där en modersgestalt fördelar ekonomiska resurser, vilket 
stödjer idén om pappan som ekonomiskt ansvarig. 
  
Andra normer inom gruppen kärnfamiljspappor är förmågan att utföra praktiska och 
vardagliga sysslor med manliga förtecken samt att ha kontakt med omvärlden. Mejas pappa 
(F137) ansvarar för att sätta upp stolar på campingen och bikaraktären Pappa Björn 
(BOEISEL) lagar trasiga stolar. I boken VS skjutsar Clara Emilias pappa henne till jobbet och 
i boken OJFS arbetar Ilonas pappa med att hugga ved och laga trasiga saker på klostret. Han 
porträtteras som både uppfinningsrik och händig, vilket gör att han kan lösa de flesta 
praktiska problem. Mannens predisponerade makt över och kontroll av omvärldskontakten 
förekommer i de böcker där omvärldskontakter nämns. I böckerna F137 och BOEISEL 
beskrivs inte någon kontakt mellan varken pappor och omvärlden eller mammor och 
omvärlden, vilket innebär att inga slutsatser kan dras. I boken VS är däremot Clara Emilias 
pappa ett tydligt exempel på en sådan kontakt. Han är den som har kontakter och har därför 
ordnat ett eftertraktat sommarjobb till Clara Emilia. Han är även den som praktiskt reagerar 
på hennes oro, till skillnad från hennes mamma, gällande den äckliga gubben som rör sig i 
deras kvarter. ”Adriano hade bett en gammal barndomsvän inom polisen att, trots att det var 
olagligt, kolla upp gubbens straffregister” (Dahlin, 2017, s. 24). Även Ilonas pappa (OJFS) är 
den som normalt sköter kontakten med omvärlden. I familjens hemland var det han som 
arbetade och var familjens företrädare. I familjens gömda tillstånd är det dock inte möjligt för 
honom och Ilonas mamma att röra sig utanför klostrets gränser. I sin fadersroll tär det mer på 
honom än på Ilonas mamma att behöva vara hemma. Det blir istället Ilona som får ansvara för 
omvärldskontakten genom att exempelvis hämta ut läkemedel från apoteket. Ilonas pappa är 
med andra ord fortfarande den dominerande inom domänen omvärldskontakt i familjen, men 
hindras genom yttre omständigheter att utöva sin funktion. Fadersgestaltens relation med 
omvärlden stämmer överens med det Kåreland (2015) skriver om pappors traditionella 
kontakt med och undersökande av omvärlden (s. 178, 180). Dessa nyutgivna böcker har alltså 
vissa traditionella drag då kärnfamiljspappor beskrivs tämligen stereotypt. 
  
I kontrast till normen kärnfamiljspappor står endast en representation av singelpappor i form 
av Ellys pappa (SS). Beskrivningen av honom är inte utförlig, vilket gör att det bara går att 
ana vissa karaktärsdrag. Han framställs dock på liknande sätt som kärnfamiljspapporna. Han 
är en praktiker som kör bil och frågar om han ska ta med Ellys cykel till farmors hus. Det 
framkommer ingen information om honom som pekar på att han skulle vara annorlunda i 
jämförelse med andra fäder. Han beskrivs exempelvis inte som misslyckad eller som en sämre 
pappa för att han är ensamstående. Detta skulle kunna bero på att hans tillstånd som singel 
inte beror på hans egna relationella misslyckanden, utan på Ellys mammas olycksamma och 
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plötsliga bortgång. I de böcker som analyserats är alltså singelpappor både avvikande och 
underrepresenterade. De är dock inte avvikande från normen på något annat sätt än att de 
lever utan partner. 
  
Om fäderna i skönlitteraturen analyseras utifrån ett perspektiv av manlighet är det möjligt att 
se ytterligare gemensamma personlighetsdrag hos karaktärerna. De flesta av papporna har 
typiska egenskaper som kan förknippas med manlighet. Mejas pappa (F137) är retsam och 
vill inte gå på dans med sin fru utan föredrar att gå på restaurang och äta. Clara Emilias pappa 
(VS) är kompetent och världsvan gällande att boka flyg, taxi och hotell. Vid det tillfälle där 
han beskrivs laga mat tillagar han kött, vilket ofta ses som en manlig matlagning. Att 
karaktärerna är bärare av dessa typiskt manliga förtecken är inget som förvånar. Ett 
karaktärsdrag som däremot är mer nyskapande i skönlitteratur enligt Kiil (2011) är pappors 
förmåga att vara ömma och kärleksfulla (s. 165–177). Normen i den analyserade 
skönlitteraturen är att papporna är närvarande och har kontakt med sina känslor. Det märks 
genom Mejas pappas (F137) omsorg när han säger godnatt till Meja och hennes kompis, och i 
Clara Emilias pappas (VS) omfamnande av henne när han åker till Paris och hans ständiga 
sms-ande för att höra att allt är bra med henne medan han och hennes mamma är bortresta. 
Även Ellys pappa (SS) har kontakt med sina känslor och när han ringer henne för att höra hur 
hon mår inleds och avslutas samtalet genom: ”Hej älskling, hur har du det? Pappas röst lät 
varm och trygg i andra änden. […] och hörde hur hennes pappas älskar dig! ekade i 
telefonen” (Lagerqvist, 2017, s. 22–23). Stellas pappa (OJFS) vågar också visa sina känslor, 
vilket uppmärksammas när han får tårar i ögonen av att Stellas kompis Ilona ska få en 
kattunge. Den enda pappa som beskrivs utan att det nämns att han är känslosam och 
kärleksfull är Ilonas pappa (OJFS). Han är det avvikande exemplet där läsaren istället får veta 
att han går ut och hugger ved för att hantera sina känslor. Han varken gråter eller pratar om 
sina känslor utan gömmer sig bakom praktiskt arbete. Uppfattningen att Ilonas pappa är det 
avvikande exemplet kan bero på att han är invandrare och att det existerar stereotyper kring 
dessa och deras förmåga att vara mjuka och ömma. 
  
Utöver kärnfamiljspapporna och singelpappan berörs även flyktigt de frånvarande papporna. 
Dessa pappor ges ingen större uppmärksamhet utan nämns endast som hastigast. I boken SS 
beskrivs Ellys farfar som en frånvarande karaktär och likaså Ellys kompis Alvars pappa. 
Alvar lever på 1800-talet och Ellys farfar är gammal, vilket innebär att det inte är någon ung 
pappa som är frånvarande. Vidare verkar Elviras pappa (F137) också vara frånvarande då 
hennes föräldrar är separerade. Normen i skönlitteraturen verkar alltså vara att ha en 
närvarande pappa. Det gestaltas bland annat i boken OJFS där Stella och Ilona diskuterar med 
sina klasskamrater om frånvarande pappor och huruvida de älskar sin familj. 
 

Hur kan man lämna sina barn bara för att få uppfylla sin dröm? Som den där pappan i Marsfilmen med tre 
barn och en fru som tänkte lämna dem på jorden när han reste! Hur kan man göra så? [.…] Stackars barn. 
Deras pappa verkar inte bry sig. Han kanske inte ens älskar dem. (Gordan, 2017, s. 32) 
 

Den norm som står att finna i den analyserade skönlitteraturen är alltså den närvarande 
pappan, vilket innebär att dessa böcker bryter mot det Kåreland (2001) skriver om hur det 
blivit allt vanligare med föräldrar som sviker på olika sätt (s. 112–113). 
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Gällande porträtteringen av pappor och dess samstämmighet med samhället uppstår vissa 
brytningar även om viss samstämmighet råder. En norm som finns i samhället är 
föreställningen om en kärnfamiljspappa som är typiskt manlig i sitt sätt att hantera 
familjeekonomin, ha kontakter med omvärlden och utföra praktiska sysslor. Det gör att den 
analyserade skönlitteraturen representerar samhället på det sättet. Porträtteringen av pappor är 
dock undermålig på många sätt. Det finns inga representationer av pappor som är skilda, 
homosexuella eller transsexuella. Det ges heller ingen beskrivning av fäder med problem och 
svårigheter av olika slag såsom missbruk, fysiska handikapp, psykisk sjukdom eller 
arbetslöshet som påverkar familjesituationen. Det gör att den mångfald av 
familjekonstellationer och pappor som finns i samhället inte ges något utrymme i 
skönlitteraturen. Istället återfinns beskrivningar av pappor som passar normen och som inte 
har några avvikande attribut. 

5.2.3 Porträtt av döttrar 

Under denna rubrik kommer analysen av döttrar i studiens material att redovisas. De teorier 
som tillämpats är dekonstruktion och feministisk litteraturteori. I de fem böcker som ingår i 
analysen är det mestadels döttrar och flickor som porträtteras, och som uteslutande innehar 
huvudrollerna, medan söner och pojkar tilldelats biroller och som hastigast skymtar förbi i 
kulisserna. Grundtanken i denna studie är att analysera karaktärer i litteraturen utifrån norm 
och avvikelse, därav valet av dekonstruktion som huvudteori för analysen då denna teori utgår 
från binära motsatspar. Som komplement används feministisk litteraturteori för att studera det 
socialt konstruerade genusbegreppet. I enlighet med dessa båda teorier blir dikotomierna 
följaktligen dotter kontra son eller flicka kontra pojke. I relativ avsaknad av söner och pojkar i 
materialet uppstår dock svårigheter att ställa faktiska karaktärsbeskrivningar mot varandra. 
Denna del av analysen har därför mer riktat in sig på hur en flicka enligt normen förväntas 
vara, och eventuella avvikelser från denna stereotypa uppfattning. Till att börja med beskrivs 
döttrar i sin roll i familjen. Därefter analyseras döttrarna ur ett genuskritiskt perspektiv i sin 
roll som flicka. Kåreland (2005b) berättar om hur flickor och pojkar traditionellt beskrivits på 
olika sätt i barnlitteraturen. Medan flickor till exempel ofta porträtterats som känslomässiga 
och innehavandes relationella egenskaper är tuffhet och tävlande något som däremot 
vanligtvis tillskrivits pojkar (Kåreland, 2005b, s. 25–51). 
  
Kåreland (2015) beskriver också hur barnböcker tidigare ofta hade en uppfostrande karaktär 
där läsaren fick möta snälla barn som lydigt följde de vuxnas regler. Flickböcker innehöll 
gärna berättelser som speglade vardag och familjeliv. Med tiden kom dock litteraturen att mer 
skildra världen ur barnens eget perspektiv, och handlingen hade mer som syfte att roa än att 
komma med moralpredikningar och pekpinnar (Kåreland, 2015, s. 15–30). Resultatet i denna 
studie visar inte på att föräldrarna ställer dessa klassiska krav på sina döttrar, och de förväntar 
sig inte av flickorna att de ska vara speciellt delaktiga i exempelvis hushållsarbete. När Clara 
Emilia (VS) gör frukost är det på eget initiativ, vilket förvånar hennes föräldrar. Således 
klargörs att det inte är något som Clara Emilia normalt gör eller förväntas göra. Clara Emilia 
har dock respekt för sina föräldrar och försöker alltid följa de regler de bestämt. Hon är 
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dessutom noga med att tvätta händerna före maten, komma i tid och att inte lifta med 
främlingar. 
  
Meja (F137) däremot är lite bitsk och uppnosig mot sina föräldrar och fnyser tonårsaktigt åt 
deras åsikter. Hon tycker mest att de är tråkiga och pinsamma. Att hennes bror inte följer med 
på semestern tycker Meja är skönt eftersom han ändå bara är dryg och retas. Det typiska 
syskongnabbet pågår även mellan Nikki (BOEISEL) och hennes lillasyster Brianna. Brianna 
stjäl Nikkis saker och spelar olovandes slut på batteriet i Nikkis mobil. Dessutom får Brianna 
enligt Nikki alldeles för ofta sin vilja igenom hemma och Nikki ifrågasätter ibland 
föräldrarnas kompetens och vuxenroll. Med hänvisning till detta monster till syster hävdar 
Nikki att ”Det är av största vikt att mina föräldrar skaffar professionell hjälp till Brianna innan 
det är för sent” (Russell, 2017, s. 21). Under det stora äventyret i sagovärlden ställer dock 
Brianna efter bästa förmåga upp för sin syster och försöker rädda henne ur diverse knipor. 
Detta gör att systrarna till slut inser värdet av varandra och att de har någon att lita på när det 
verkligen gäller. 
 
Elly (SS) har en syster som är nästan vuxen och som jobbar utomlands. De brukar skajpa med 
varandra på internet rätt ofta för att hålla kontakten. Även om Elly verkar trygg med sin pappa 
och farmor som ställer upp när det behövs så beskrivs en stor sorg och saknad efter hennes 
mamma som hastigt gått bort i sjukdom. Mamma och Elly hade något speciellt och det 
tomrummet kan ingen annan någonsin fylla. Den enda av döttrarna i materialet som 
egentligen tycker att hon får kliva in och ta vuxenansvar är Ilona (OJFS). Dels kommer 
familjen från en annan kultur, men främsta anledningen är nog att hennes föräldrar inte kan 
vistas utomhus eftersom de hotas av utvisning. Ilona hyser mycket varma känslor för sin 
lillebror som hon får ta en del ansvar för och hon försöker alltid rädda honom från jobbiga 
situationer. 
  
Analyserat ur ett genusperspektiv är det möjligt att hävda att döttrarna i materialet både följer 
normen och vad som förväntas av dem som flickor, men även att de delvis agerar avvikande. 
Flickorna beskrivs inte alltför sällan som stereotypt intresserade av mode och utseende. Av de 
fem huvudkaraktärerna är Nikki (BOEISEL) den karaktär som är mest extrem på det området. 
I boken förekommer även rikligt med illustrationer där den ena flickan efter den andra tecknas 
med långt hår och coola kläder. Till och med gymnastikfröken avbildas med stora örhängen 
fast hon är i tjänst och då borde vara en förebild för hur man bör vara klädd när fysisk 
aktivitet står på schemat. Ett fåtal försök till att motverka normativa genuskrafter görs dock. 
Ilona (OJFS) bryter mot normen när hon tänker att Stella som målat sig inför 
skolfotografering är mycket sötare utan smink. Även Bella, kompis till Clara Emilia (VS), 
föregår med gott exempel då hon ofta färgar håret och byter klädstil utan att bry sig om vad 
andra tycker och tänker. Hon är dessutom besatt av skräckfilm vilket troligtvis inte så många 
andra flickor i hennes ålder är. 
  
Meja (F137) är den karaktär i materialet som porträtteras mest utförligt. Meja är mer 
intresserad av killar än av spöken. Hon beskrivs med långt, blont hår och som betydligt mer 
bekymmerfri än bokens andra flickgestalter. Det framgår att Meja trots sin tanklöshet är en 
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sådan person som både flickor och pojkar beundrar. Hon har även andra sidor som normativt 
inte riktigt förknippas med kvinnlighet. Meja är kaxig och kan få ur sig riktigt vassa repliker. 
Hon tycker också att man kan ha lite kul med en kille i en sommarflirt utan att nödvändigtvis 
behöva bli kär. Dessutom är hon modig och tillsammans med de andra flickorna gör hon 
nattliga strapatser i försök att lösa mysteriet vid fyren. 
  
Traditionellt har utpräglade pojkböckers handling varit centrerad runt äventyr och 
upptäckande och då med pojkar i huvudrollerna (Kåreland, 2015, s. 23–30). Denna studie 
visar dock att det är ett mönster som inte överlevt in i modern tid, och i nyutgiven 
barnlitteratur figurerar uppenbarligen modiga och äventyrliga flickor i nästan vartenda hörn. 
Förutom att flickorna i denna studie löser mysterier och är ute i mörkret så är de gärna fysiskt 
aktiva och spelar både minigolf och strandtennis (F137), och Ilona (OJFS) älskar att spela 
fotboll och har fotbollsstjärnan Marta som sin största idol. Flickorna i studien är också 
företagsamma och bland annat kämpar de hårt för att skaffa sig sommarjobb redan i ung ålder 
(VS).  
  
För att summera analysen av döttrar i materialet så följer porträtteringen av flickorna den 
klassiska normen så till vida att mycket kretsar kring utseende och kärlek i flickornas liv. 
Deras föräldrar ställer dock inte höga krav vad gäller att hjälpa till med hushållsarbete och att 
passa syskon. Däremot ställs det på klassiskt manér krav på att flickorna ska vara hela, rena, 
väluppfostrade och sköta skolan. Det går därigenom att utläsa att en del av syndromet ”duktig 
flicka” lever kvar, vilket innebär att föräldrar generellt ställer något högre krav på sina döttrar 
än söner vad gäller nyss nämnda områden. Döttrarna i materialet får dock ägna sig åt sitt och 
deras föräldrar hindrar dem sällan när de löser mysterier eller är ute och roar sig på annat sätt. 
Överlag är det äventyr och mysterier som är huvudfokus i berättelserna, men för övrigt ter sig 
flickornas liv tämligen problemfritt med få mörka moln på deras känslohimmel. En avvikelse 
är dock Clara Emilia (VS) som har ett problematiskt kontrollbehov och som antyds ha en 
psykisk ohälsa. Det klarläggs dock aldrig helt utan lämnas till läsaren att tolka. 
  
Övrigt att reflektera över är att samtliga huvudkaraktärer är flickor och vad detta kan bero på. 
Fyra av fem författare i denna studie är kvinnor, och en tanke kan vara att kvinnor helst 
skriver om kvinnor och flickor av den enkla anledningen att det är det perspektiv de lättast 
kan relatera till. En annan idé är att kvinnor gärna vill framhäva flickor och då gärna visa på 
modiga och normbrytande sådana. Slutligen är det även möjligt att fundera över hur urvalet 
till denna studie gjorts och om det kan ha påverkat protagonisternas kön. Generellt sett anses 
flickor vara de flitigaste läsarna bland barn i mellanåldern och därför skulle slutsatsen kunna 
dras att flickor kanske främst väljer böcker med flickor som huvudgestalter och att detta har 
inverkat på topplistornas utformning och olika böckers placering. 

5.2.4 Porträtt av söner 

I denna del av analysen har pojkar studerats med hjälp av dekonstruktion och feministisk 
litteraturteori. Pojkar har både analyserats utifrån deras roll som söner och från deras roll som 
unga pojkar ur ett manlighetsperspektiv. Som en följd av skönlitteraturens få beskrivningar av 
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söner och pojkar har vissa svårigheter uppstått i att utröna de logos och avvikelser som finns i 
materialet. Det har dock gjorts försök att finna dikotomier och att diskutera dessa.  
 
I den skönlitteratur som analyserats återfinns få presentationer av söner och deras relation till 
övriga familjen. De beskrivningar som ges saknar dessutom ofta detaljer och är inte speciellt 
djupgående. Det innebär att generaliseringar är svåra att göra och att det istället möjligtvis går 
att skönja vissa tendenser. I F137 beskrivs endast Mejas bror utifrån ett sonperspektiv och i 
SS nämns bara Ellys kompis Sam. I OJFS beskrivs både Stellas och Ilonas respektive bröder 
och i VS får läsaren möta Clara Emilias kompis Arvid. Någon återgivning av en son går inte 
att finna i boken BOEISEL. 
  
Vissa av de karaktärer som presenteras som söner har en retsam attityd gentemot sina systrar. 
Mejas bror (F137) omtalas bara vid ett tillfälle, men då framkommer det att han brukar reta 
sin syster. Samma sak gäller för Stellas bror (OJFS) som busar och retas med henne. I övrigt 
går det inte att finna några likheter som skulle kunna utgöra en norm. De övriga karaktärerna i 
materialet är för olika. Ilonas bror (OJFS) är fäst vid deras mamma, vilket visar sig i hans 
handlingar då han använder de få pengar han har till att köpa en present till henne. Ellys 
kompis Sam (SS) är istället självständig och gör som han vill. Han smyger bland annat ut på 
nätterna utan att berätta för sina farföräldrar som han bor med under sommarlovet. Till sist har 
Clara Emilias kompis Arvid (VS) haft en komplicerad barndom. Han är adopterad från okända 
förhållanden, men har vuxit upp i en trygg miljö. Något mer specifikt om hans personlighet 
kopplat till familjekonstellationen går inte att finna. 
  
Vidare är det istället möjligt att se på de unga manliga karaktärernas egenskaper utifrån ett 
perspektiv av maskulinitet frånskrivet deras roll som son i en familj. Det gör att fler normer 
och avvikelser framträder. En norm som finns i skönlitteraturen och som förknippas med unga 
pojkar är deras önskan om att ses som självsäkra, självständiga och coola. Ellys kompis Sam 
(SS) visar tendenser till detta då han pratar illa om Ellys blogg inför sina kompisar så att de 
ska tycka att han är häftig. Han funderar även på att försöka rädda Elly om hon blir upptäckt 
när hon bryter sig in i spetälskesjukhuset. Det finns alltså en önskan om att ses som en stark 
och modig kille. Liknande egenskaper är även möjliga att se hos Clara Emilias kompis Arvid 
(VS). Han räddar Clara Emilia från att drunkna och blir besviken när han inte får ära och 
uppmärksamhet för sin modiga handling. I OJFS finns också dessa egenskaper hos 
bikaraktärerna Teo och Albin. Under musiklektionen tränger de sig före i kön för att kunna 
spela på de rosa gitarrerna i syfte att skapa uppmärksamhet och betraktas som coola för sitt 
vågade tilltag. Vidare är det även möjligt att se denna personlighetstyp i F137. Där 
porträtteras två pojkar som smyger ut ur sitt tält på natten för att skrämma tjejerna och försöka 
visa sig självsäkra inför dem. Denna norm korrelerar med det Kåreland (2005a) skriver om att 
pojkar ofta står för sin egen handlingskraft och sitt eget beslutstagande i skönlitteratur. De 
formar sin identitet genom att vara självständiga (Kåreland, 2005a, s. 25–51). 
  
Fortsättningsvis existerar det även en annan norm som till viss del står i motsättning till 
föregående norm. Denna norm innebär att pojkarna är känsliga och förstående. Sam (SS) har 
till exempel även en mjuk sida där han ber om ursäkt till Elly för det han sagt om hennes 
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blogg, och när han erkänner att han blev rädd vid spetälskesjukhuset. Han är även öm i 
kontakten med Elly och stryker vid ett tillfälle hennes arm. Vidare är även Ilonas bror (OJFS) 
mjuk och känslosam. Han spelar ett musikinstrument och har vissa drag av ängslan och oro.  
Han drömmer ofta mardrömmar och behöver tröstas. När en skulptör ska göra en staty av 
honom blir han rädd, orolig och vill inte slutföra uppgiften. I samma bok framträder även 
karaktären Malik som tar hand om de nya flyktingarna som kommer till klostret. Han är 
omtänksam och tar fram kuddar och täcken, och kokar te för att de ska känna sig trygga. I VS 
framställs även Arvid som känslig då han är hemlig förälskad i Clara Emilia. Han 
dagdrömmer om henne och önskar att hon ska uppmärksamma honom. Denna beskrivning av 
pojkar stämmer inte överens med det Kåreland (2005b) skriver om att pojkar ofta gestaltas 
som att de inte har kontakt med sina känslor (s. 25–51). Här ges istället en mer nyanserad bild 
där pojkarna får möjlighet att vara känslosamma. 
  
De två nämnda normerna samexisterar i materialet även om det normalt sett kan finnas en 
motsättning mellan att vara tuff och känslosam. Det är alltså lika vanligt och lika accepterat i 
den analyserade skönlitteraturen att som pojke vara tuff såväl som att vara känslig och mjuk. 
Detta innebär att trots att det finns få beskrivningar av söner och pojkar så är de beskrivningar 
som ges tämligen nyanserade. Såväl mjuka som hårda egenskaper beskrivs lika frekvent, 
vilket gör att samvariation mellan beskrivningarna i skönlitteraturen och samhället existerar. 
Emellertid saknas dock en ännu större mångfald av beskrivningar av personligheter och 
egenskaper. Exempelvis behandlas inga pojkar som har från normen avvikande intressen eller 
utseenden.  

5.3 Etnicitet 

5.3.1 Positivt och negativt avvikande 

De två teorierna postkolonial litteraturteori och dekonstruktion har i denna studie använts för 
att studera familjekonstellationer med avseende på etnicitet, utifrån perspektiven norm och 
avvikelse. En grundtanke inom den postkoloniala teorin är att det västerländska anses utgöra 
logos och norm i många delar av världen som en följd av den tidigare europeiska 
kolonisationen. Detta är normer som än idag fungerar starkt värderande i vårt moderna och 
upplysta samhälle (Tenngart, 2010, s. 131–132). Postkolonialismen kommer i denna analys av 
familjekonstellationer att fokusera etnicitet utifrån de binära tankarna om ”själv och annan” 
med dekonstruktionens och Derridas resonemang om norm och avvikelse i bakgrunden. Då 
det västerländska är rådande norm på ett internationellt plan så betraktas det svenska som 
normativt ur ett nationellt perspektiv. Med fokus på familjeporträtt i denna studie utgör 
följaktligen den svenska kärnfamiljen logos och norm. Som avvikande från normen, tillika 
negation av logos och representant för ”de andra”, kommer under denna rubrik familjer med 
annan etnisk bakgrund än svensk att behandlas. 
  
I den analyserade litteraturen framställs få familjer med annan etnisk härkomst än svensk. Det 
är ett ett magert resultat som inte motsvarar det svenska befolkningsunderlaget. Resultatet kan 
även anses vara beklagligt med tanke på dagens mångkulturella samhälle, vilket också finns 
representerat i våra moderna klassrum. I fyra av de fem böckerna förekommer inte någon 
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familj eller enskild karaktär med uttalat avvikande etnicitet. På flertalet ställen indikeras dock 
avvikande etnicitet utan att explicit nämnas. Den tveksamma härkomsten omöjliggör därmed 
direkt härledning av vissa karaktärsdrag kopplade till specifika etnicitetsgrupper. En annan 
möjlig tolkning är att den tveksamma härkomsten även kan signalera att ingen större vikt 
läggs vid den beskrivna karaktärens etniska tillhörighet. I F137 används detta stilgrepp när de 
två pojkarna på campingen beskrivs: ”Men mest handlade det om Dani och Josef, killarna på 
badflotten. – Dom är tretton, sa hon. Fast man kan tro att de är äldre” (Angerborn, 2017, s. 
52). Här antyder pojkarnas namn ett eventuellt avvikande etniskt ursprung, och kommentaren 
om att de ser äldre ut än deras faktiska ålder kan tolkas som ett stereotypt uttryck för att 
utländska pojkar mognar tidigare och ofta ser äldre ut än svenska pojkar i motsvarande ålder. 
  
Liknande exempel gällande namn som indikator på avvikande etnisk bakgrund förekommer 
exempelvis i VS där Clara Emilias pappa heter Adriano. Dessutom berättas att Clara Emilia 
har olivfärgad hud som en antydan till normbrytande utseende med etnisk koppling. Att 
hudfärg nödvändigtvis inte behöver vara en indikator på avvikande etniskt ursprung går dock 
att förstå av Tenngarts (2010) beskrivning av den europeiska kolonisationens utbredning, och 
hur förflyttning av mänskligt kapital har skapat ett bredare spektra med mindre distinkta 
kulörer på den kontinentala hudfärgspaletten (s. 132). 
  
Det är även möjligt att se indikationer på möjlig avvikande härkomst via eventuella bilder i 
skönlitteratur. BOEISEL är den bok i denna studie vars handling illustreras rikligt, men denna 
bjuder inte på några ansatser till att teckna kulturell mångfald utan samtliga karaktärer 
porträtteras med ljus hy och västerländskt utseende. 
  
Den bok som skiljer sig radikalt från övriga gällande representation av etnisk mångfald är 
OJFS. Den avviker även från övriga berättelser genom att den inte har ett mysterium som ska 
lösas. Spänningsmomentet i handlingen utgörs istället av huruvida Ilonas familj som är 
flyktingar i Sverige ska få uppehållstillstånd eller inte. Ilonas mamma beskrivs som en person 
som tycker om att laga mat tillsammans med de andra kvinnorna i klostret. Matlagning är en 
syssla som ofta genusstereotypt förknippas med kvinnor. Med fokus på etnicitet går det att 
hävda att matlagning väger om möjligt stereotypt ännu tyngre då den utländska kvinnan i 
ännu större utsträckning än den normativt svenska kärnfamiljsmamman förknippas med 
hushållssysslor. Ilonas mamma vill dock även studera och skaffa sig ett jobb med egen 
inkomst. Denna önskan om ett ekonomiskt oberoende är ur ett svenskt perspektiv inte 
normbrytande. Att svenska kvinnor utbildar sig och förvärvsarbetar är idag mer norm än 
avvikelse. Sett ur perspektivet utländsk kvinna kan däremot denna tanke uppfattas som ett 
betydligt större utmanande av normen. Ilonas pappa följer dock normen mer konsekvent. Han 
hjälper till i klostret med diverse vaktmästeriarbete och han hugger gärna ved. Dessa typiskt 
manliga sysslor kan tolkas stereotypt både sett ur ett genus- och etnicitetsperspektiv då 
utländska män kontra svenska män anses värna extra mycket om sin manlighet. Ilonas 
lillebror beskrivs däremot mer avvikande då han är lite ängslig och då han spelar gitarr. Hans 
något mjukare framtoning kan tillskrivas han låga ålder, men även ses som normbrytande ur 
ett manligt etnicitetsperspektiv. Ilona själv tycker om fotboll, vilket för en svensk flicka är 
relativt normativt. Stereotypen av en utländsk flicka däremot rymmer inte sådana intressen 
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och ur etnicitetssynpunkt bryter därför Ilona normen. Å andra sidan hjälper hon ofta sina 
föräldrar med ärenden och passar sin lillebror, vilket för hennes karaktär kan ses som högst 
normativt. 
  
Stereotyper beskriver ofta i negativa ordalag och generaliserar dessutom kraftigt. Brah (2012) 
opponerar sig mot detta och talar om “transnationella identiteter” och vikten av att inte lyfta 
en individ ur dess sammanhang, och menar med detta att alla identiteter är unika och har 
skapats i en specifik kontext (s. 25–53). Gällande etnicitet är generaliseringar dock ofta så 
utpräglade att avvikande etniciteter behandlas som en enda homogen grupp oavsett kulturellt 
ursprung. Detta är något som Ilona (OJFS) funderar över när hon lyssnar till två tanter på 
bussen: 
 

Det känns som om de tycker att vi är likadana allihop och inte egna personer, som de. ”Alla kan ju inte bo i 
Sverige”, säger den ena med gnällig röst. ”Vi måste ju tänka på oss själva också, vi som redan bor här.” ”Ja 
och vad ska vi leva av om de tar våra jobb?” säger den andra. (Gordan, 2017, s. 43) 

 
 
Även positivt avvikande kan beskrivas stereotypt i en slags porträtterande exotifiering där det 
främmande beskrivs som både spännande och intressant (Asplund, Carlsson & Lunneblad, 
2008, s. 6–25). Utseenden målas i vackra bilder och avvikande kulturer och traditioner 
studeras med nyfikenhet. Mångkulturalitet anses då inte endast berika samhället, utan även 
den individ som lever med den emotionella tudelning som ett liv i diaspora kan medföra 
(Brah, 2012, s. 25–53). Ilonas familj (OJFS) porträtteras med sympatiska egenskaper, men 
utan någon exotisk karaktärisering. Deras svåra sits som undangömda och på flykt skildras 
realistiskt med de nackdelar och problem det orsakar, men även fördelar och glädjeämnen 
finns beskrivna i familjens tillvaro. Till exempel tycker Ilona att det är bra att få lära sig flera 
olika språk. Det är också trivsamt att bo i klostret där alla är som en enda stor familj och där 
det finns ett helt rum fullt med presenter: 
 

“Dadaa!” säger han och slår ut med armen, som om det är hans kungarike eller något. Alla tittar nyfiket in i 
rummet, och jag försöker gissa vad de tänker, för det är garanterat ingen av dem som har ett presentrum 
hemma. (Gordan, 2017, s. 72–73) 

 
 
När en litterär analys med fokus på etnicitet genomförs väcks funderingar angående vad som 
skrivs medvetet, och vad som omedvetet förmedlas från författaren. Omnämnande kontra 
utelämnande av information är något som kan ge stereotyp effekt. Ett exempel från OJFS är 
när det berättas att Ilonas mamma lagar mat och att hennes pappa hugger ved, så ges ingen 
motsvarande information om Stellas svenska kärnfamiljsföräldrar. De frågor som väcks är om 
författaren en sådan gång medvetet skildrar en bild av samhället och de åsikter som där 
florerar, eller om det är omedvetna stereotyper och fördomar hos författaren som 
framkommer. I samma bok fäller också någon en kommentar om att alla ensamkommande 
flyktingbarn är vuxna pojkar. Eftersom läsaren här lämnas utan vidare förklaring till 
kommentaren kan man återigen spekulera gällande valet av replik, och huruvida det är 
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författarens omedvetna som talar, eller om det är ett medvetet försök till att skildra 
samhällsdebatten. 

5.4 Sexualitet 

5.4.1 Heteronormativitet 

Skönlitteraturen har i denna del av analysen undersökts med hjälp av dekonstruktion och 
queerteori. Butler (2005) skriver att heteronormativitet som begrepp innefattar ett sätt att leva 
och utföra handlingar och som något som ses som det naturliga och det ursprungliga (s. 8–
11). I samhället är heterosexualitet ett logos och det har bekräftats vara normen även i detta 
material. Många exempel på både explicita och implicita bekräftelser av detta har hittats i alla 
enskilda böcker som analyserats. Heterosexualitet blir därmed ena delen av en dikotomi där 
allt som inte stämmer överens med den heterosexuella normen blir avvikande och således 
utgör den andra sidan av dikotomin. 
  
De explicita uttrycken för den heterosexuella normen står att finna i samtlig analyserad 
litteratur. I F137 beskrivs hur Mejas föräldrar är ett heterosexuellt par, hur Elvira är 
tillsammans med en kille och hur Meja och Bea flörtar med två andra killar. Samma sak 
återfinns i BOEISEL där även Nikkis föräldrar är heterosexuella, och där Nikki ger många 
exempel på sin egen heterosexualitet genom att klä sig snyggt för att killar ska gilla henne, 
prata om sina egna erfarenheter av att kyssa pojkar och att bli kär i en prins. Nikki förstärker 
den rådande normen genom att säga: ”För ALLA vet att i sagorna så slutar det med evig 
lycka, för prinsen och prinsessan lever ALLTID […] LYCKLIGA I ALLA SINA DAGAR!” 
(Russell, 2017, s. 263 ). På så sätt förknippar hon lycka med heterosexualitet, vilket innebär 
att idén om att lycka endast kan uppnås i ett heterosexuellt förhållande presenteras. Detta 
stämmer överens med det Andrae (2005) skriver om hur kärleksrelationer ofta framställs som 
viktiga och vägen till lycka (s. 253–282). 
  
Vidare bekräftas heteronormen i de övriga skönlitterära böckerna. Elly (SS) är omgiven av 
beskrivningar av heterosexuella par såsom hennes föräldrar, och hennes farmors tidiga 
förhållande med hennes farfar och det senare med mannen Leffe. Ellys vänner är även de 
vana vid den normen. Såväl Alvar och Saga som Sam har heterosexuella föräldrar och lever i  
kärnfamiljer. Ellys romans med Sam visar även på hennes sexuella läggning. I VS  består även 
Clara Emilias föräldrar av ett heterosexuellt par, och Arvid är förälskad i Clara Emilia. Ilona 
(OJFS) är även hon förälskad i en individ av det motsatta könet, och både hon och Stella har 
föräldrar av olika kön. 
  
De implicita uttrycken och beskrivningarna som pekar på heteronormativitet som ett logos är 
inte lika förekommande i materialet, men återfinns ändå tämligen frekvent. Detta sker 
exempelvis när Meja (F137) ger förslag på en kille hon tycker att Bea borde flörta med. Det 
tas då för givet att Bea är intresserad av killar. En liknande händelse är när Guldlock 
(BOEISEL) pratar med Nikki om en snygg manlig lärare där det blir underförstått att Nikki 
skulle vara intresserad av killar. Även Stella (OJFS) tar för givet att Ilona är intresserad av 
killar när hon ber henne att berätta vilka killar som hon är intresserad av eller kär i. Det skulle 
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kunna vara så att dessa karaktärer som antar att deras vänner är heterosexuella faktiskt har 
kunskap om deras sexuella orientering och att det därför är välgrundade uttalanden. Det går 
dock att argumentera för att så inte är fallet då de inte för några andra djupare diskussioner 
mellan varandra, vilket innebär att det är troligt att de inte heller diskuterat deras sexuella 
läggning med varandra. 
  
Normen gällande heterosexualitet stämmer väl överens med det Andrae (2005) nämner om att 
en stor del av barn- och ungdomslitteraturen främst innehåller kärnfamiljer och heterosexuella 
karaktärer (s. 253–282). Den analyserade litteraturen speglar genom sin heteronormativitet en 
stor del av samhället, men är inte en fullständig reflektion då det även existerar många andra 
representationer av sexualitet.  

5.4.2 Avvikande från heteronormativitet 

I likhet med tidigare stycke analyseras skönlitteraturen med dekonstruktion och queerteori 
som hjälp. Queerteorin blir ett sätt att uppmärksamma de representationer av olika sexuella 
orienteringar som inte återfinns inom den heterosexuella normen. Ambjörnsson (2006) och 
Rosenberg (2002) skriver att queer kan ses som ett kritiskt förhållningssätt som utmanar det 
normativa (Ambjörnsson, 2006, s. 7–11; Rosenberg, 2002, s. 11–17). Dessvärre återfinns 
endast en avvikande representation i materialet. 
  
De karaktärer som bryter mot heteronormativiteten är nunnorna (OJFS) på klostret. Vilken 
sexuell orientering de har framkommer inte, och det är endast möjligt att spekulera om de 
möjligtvis är bi- hetero- eller homosexuella. Det är inte genom sin sexuella läggning som de 
bryter mot heteronormen utan genom sitt liv i celibat. Denna enda representation är inte 
tillräckligt omfattande för att spegla alla avvikelse från normen som finns i samhället. Dessa 
bristfälliga beskrivningar är dock vanligt i skönlitteratur enligt Andrae (2005) som menar att 
alternativ till normen ofta inte ens ges som en möjlighet (s. 253–282). 

5.4.3 Vuxna 

Till denna del av analysen har dekonstruktion och queerteori använts för att ställa de normer 
och avvikelser som finns i skönlitteraturen mot varandra. Det finns dock vissa svårigheter i att 
kunna göra den analysen då de vuxnas sexualitet sällan ges utrymme i materialet. Det är 
därför inte möjligt att säga vad som utgör normen i böckerna utan istället diskutera vilka 
händelser som samstämmer med den rådande normen i samhället och vilka händelser som kan 
ses som avvikande. 
  
Framställningar eller händelser som tangerar de vuxnas sexualitet och som korrelerar med 
befintliga normer i samhället återfinns endast vid ett fåtal tillfällen i materialet. Elly (SS) ser 
ett par kyssas och ett annat par gå och hålla varandras händer. Clara Emilias mamma (VS) 
kysser hennes pappa på pannan, och åker på vad som beskrivs som en vuxensemester 
tillsammans med honom. Det verkar alltså som att föräldrarna ska åka på en romantisk resa 
där de får tid till att umgås i enskildhet. Dessa tillfällen som pekar på att de vuxna har en 
sexualitet står i motsats till det Jönsson (2017) skriver om att det är vanligt förekommande i 
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skönlitteratur för barn och unga att de vuxnas sexualitet inte beskrivs alls (s. 1–17). De 
beskrivningar som ges är dock så få till antalet och så vaga att det inte går att hävda att det 
vuxnas sexualitet berörs nämnvärt. 
  
De tillfällen där avvikanden från normen beskrivs är ännu färre i den analyserade 
skönlitteraturen. Clara Emilia (VS) upplever att den person hon kallar äckliga gubben ser med 
lystna blickar på henne och andra flickor. Detta beteende är avvikande då det verkar som att 
mannen Clara Emilia pratar om är sexuellt intresserad av unga flickor. Även i OJFS berörs 
avvikande sexuella handlingar. Det framgår att Elenas farbror våldtagit två unga flickor även 
om det inte explicit uttrycks. Denna handling är det dock tveksamt om den ska betraktas som 
ett uttryck för avvikande sexualitet, då våldtäkt främst är en maktutövning och har lite eller 
inget att göra med sexualitet. 
  
Till sist kan det konstateras att de vuxnas sexualitet ges lite utrymme i den analyserade 
skönlitteraturen. Det ger sken av att de är individer utan sexuella behov och drifter. Detta kan 
ha att göra med det Jönsson (2017) säger om att de vuxna ofta försöker skydda och vakta 
barnen så att de inte utför några sexuella handlingar (s. 1–17). Om de vuxna ska kunna skydda 
barnen från det sexuella så kan de kanske inte själva ge utlopp för sin egen sexualitet så att 
barnen uppmärksammar det. Det står i samklang med det Kåreland (2015) skriver om 
barnbokens historia och att barnboken ofta haft ett moraliskt och undervisande innehåll i syfte 
att uppfostra barnen (s. 15–51). Genom att ge sexualiteten lite utrymme kanske författarna till 
de analyserade böckerna försöker ingjuta i barnen att sexualitet är något man inte pratar om 
och något som inte är viktigt. Ett alternativ är att författaren vill skydda barnen från att 
åtminstone i skönlitteratur slippa behöva möta sexualitet, då många andra medier som TV och 
film exploaterar det området. 

5.4.4 Barn 

Barns sexualitet har analyserats från ett perspektiv av norm och avvikelse med hjälp av 
dekonstruktion och queerteori. De karaktärer som återfinns i materialet är unga och lever inte 
ut sin sexualitet på samma sätt som vuxna människor. Till denna del har därför Jönssons 
(2017) beskrivning av barns sexualitet använts som innebär en bredare definition där barn kan 
uppleva njutning och lust genom vanlig fysisk närhet (s. 1–17). I alla de analyserade böckerna 
återfinns beskrivningar där barns sexualitet gestaltas i ett bredare perspektiv. Den norm som 
blir tydlig är viljan att ha fysisk kontakt med det motsatta könet och uppleva närhet. Som 
motsats till detta står de avvikande karaktärer som inte känner så. 
  
De barn i materialet som lever ut sin sexualitet gör det på olika sätt. Meja (F137) har en 
modern syn på romantiska relationer och sexualitet. Hon är ständigt intresserad av någon kille 
och umgås gärna och försöker få kontakt med killar. Vid ett tillfälle brottas hon lekfullt med 
Dani i deras tält och vid ett annat tillfälle kelar hon med honom. Trots sitt intresse av killar 
och sin fysiska kontakt med dem säger hon ”Man måste väl inte bli kär, man kan väl bara ha 
lite kul” (Angerborn, 2017, s. 16). Även Elvira i samma bok minns hur hon brukade pussa och 
krama sin pojkvän Melker. Hon reflekterar dessutom över att det inte är samma sak att skriva 
kram över sms som att kramas på riktigt. I likhet med Meja så har Nikki (BOEISEL) ett stort 
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intresse för killar. Hon pratar om sin första kyss, och när hon dansar nära Brandon håller hon 
på att svimma. Möjligtvis är det den fysiska närheten till honom som gör henne så 
överväldigad att hon håller på att svimma. Elly (SS) upplever även hon hur den fysiska 
närheten med en pojke känns när Sam pussar henne. Ilona (OJFS) upplever till skillnad från 
de andra flickorna till en början ingen fysisk kontakt med en kille. Den sexuella spänningen 
framträder istället när Stella kittlar Ilona på olika ställen på kroppen där olika platser får 
representera olika killar. 
  
Till skillnad från ovan beskrivningar där flickornas sexualitet har beskrivits så existerar det 
även tillfällen då pojkarnas perspektiv återges. En sådan händelse sker när Arvid sitter uppe 
på ett hustak tillsammans med Klara. Den närhet han upplever beskrivs på följande sätt: 
 

Då tog hon ibland tag i mig, för att inte ramla, för att inte tappa balansen. Jag kunde känna hennes 
spensliga fingrar genom min grova skjorta. Hur hennes hud ibland kom åt min. Hur jag ryste till. (Dahlin, 
2017, s. 186) 

 
Ett annat tillfälle är när Ilonas kompis Malik (OJFS) jagar och brottas med henne på 
gräsmattan och till slut sätter sig gränsle över henne. De är då båda varma och svettiga och 
upplever en närhet och en slags attraktion. 
 
De barn som inte känner sig bekväma i en sexuell situation representerar de avvikande. Elly 
(SS) tycker till en början när hon fattat tycke för Sam att det känns obekvämt att ligga i en 
bikini på stranden bredvid honom. Det verkar som att den sexuella laddning som finns när två 
personer är intresserade av varandra och har lite kläder på sig skrämmer henne. Samma sak 
gäller för Bea (F137). Hon trivs inte med att Josef försöker kela med henne utan drar sig 
undan.  
  
Barns sexuella uttryck är tämligen ofta förekommande i det analyserade materialet, vilket 
enligt Jönsson (2017) är ovanligt då det ofta ifrågasätts om barn har en sexualitet (s. 1–17). En 
orsak till att det förkommer kan vara att nyutgiven litteratur vill vara modern och 
normbrytande och kunna visa på att även barn kan uppleva närhet och njutning. Det är dock 
märkligt att de vuxnas sexualitet inte beskrivs om författarna vill skriva normbrytande 
skönlitteratur. En möjlig orsak till detta fenomen kan vara att författarna vill föra in nya 
element i skönlitteraturen i form av barnens sexualitet, samtidigt som de vill bevara 
tryggheten i att föräldrarnas sexualitet inte beskrivs. 
  
Ett annat intressant perspektiv gällande barns sexualitet är vem som tar initiativ till närheten 
mellan barnen. I det analyserade materialet är det främst pojkarna som tar initiativet. Brandon 
(SS) bjuder upp Nikki till att dansa, Sam (SS) tar initiativet till att kyssa Elly och Josef (F137) 
försöker kela med Bea. Dessutom är det Malik (OJFS) som sätter sig gränsle över Ilona. Det 
är endast när Meja (F137) tar kontakt med killarna på campingen och senare kelar med Dani 
som en flicka är initiativtagare till fysisk kontakt. Vad detta beror på går bara att spekulera i. 
Kanske är det gamla stereotyper och normer om att det är pojkarna som bjuder upp till dans 
som lever kvar, eller att pojkar generellt är mer sexuellt drivna och vill ta kontakt i större 
utsträckning.  
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5.5 Skönlitteraturens koppling till värdegrunden i Lgr 11 

På den svenska skolan vilar, utöver uppgiften att förmedla kunskap, ett uppdrag att fostra i 
enlighet med den värdegrund som inleder aktuell läroplan. Värdegrunden ska utgöra en 
moralisk bas för verksamheten och bör därför genomsyra hela skolans arbete. Enligt 
värdegrunden ska ”Utbildningen [...] förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på” (Skolverket, 2017, s. 7). Vidare anges i texten att ”Människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde […] är de värden som skolan ska 
gestalta och förmedla” (Skolverket, 2017, s. 7). Slutligen talar värdegrunden om att det är 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart” samt att ”Skolan ska 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Skolverket, 2017, s. 7). 
 
I denna studie har nyutgiven barnlitteratur analyserats med fokus på områdena genus, etnicitet 
och sexualitet som studerats ur ett perspektiv av norm och avvikelse. Urvalet är baserat på 
elevernas egna val av litteratur, det vill säga vilka böcker barnen väljer att läsa när de själva 
får bestämma. Syftet med denna studie är att få en inblick i vilka litterära världar eleverna 
normalt möter, hur dessa överensstämmer med den faktiska verkligheten och även huruvida 
de korrelerar med skolans värdegrund. Förhoppningen är att denna kunskap ska underlätta 
valet av adekvat skönlitteratur till undervisning och vara till hjälp vid utformandet av 
boksamtal i klassrummet.  
  
Med fokus på norm och avvikelse erbjuder den analyserade litteraturen generellt ett tämligen 
magert utbud vad gäller ingående porträtteringar, och specifikt förbises områdena etnicitet 
och sexualitet. En anledning till detta kan vara att samtliga böcker, utom OJFS, har ett primärt 
fokus på spänning och mysterier, vilket gör att karaktärsbeskrivningar och relationsskildringar 
blir sekundära i litteraturen. Då ett uteblivet omnämnande kan tolkas som diskriminering kan 
resultatet med avseende på representation inte sägas korrelera med värdegrundens syn på 
variation och mångfald. Samtidigt omöjliggör ett uteblivet omnämnande att en specifik 
kategori explicit utpekas som negation till logos. Sett ur detta perspektiv skulle resultatet 
kunna tolkas som något mer överensstämmande med värdegrundens mening om alla 
människors lika värde. Genus är dock det område i analysen som bäst sammanstrålar med 
värdegrunden och dess tankar gällande jämställdhet harmonierar övervägande med materialet. 
Manligt respektive kvinnligt skildras relativt normbrytande i litteraturen även om traditionella 
och stereotypa könsmönster stundtals förekommer. 
  
Det är möjligt att reflektera över vilken roll skön- och barnlitteratur bör ha. Huruvida dess 
uppgift är att avspegla den faktiska verkligheten eller om den istället bör visa på ett 
föredömligt samhälle som moraliskt fostrar läsaren i önskvärd riktning. Kåreland (2015) 
berättar om hur barnböcker på 60- och 70-talet i danande syfte började göra de unga läsarna 
uppmärksamma på omvärldsproblem som krig och miljöförstöring, och hur även politiska 
budskap och ideal stundtals kunde skönjas i litteraturen (s. 37–43). En möjlig didaktisk tanke 
är att skönlitteratur som realistiskt skildrar verkligheten är att föredra framför att måla upp en 
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utopisk världsbild som de facto inte existerar. Med en samhällsporträttering utan förskönande 
omskrivningar är det dock av högsta vikt att lyfta innehållet med eleverna. Loomba (2006) 
skriver om hur litteratur med fördel kan användas som ett redskap för att tillägna sig, 
dekonstruera och utmana förhärskande tankar och ideologier (s. 84). Genom att 
problematisera realistiska skildringar i givande boksamtal kan litteratur ge naturliga vägar till 
etiska värdegrundsdiskussioner i klassrummet (Skolverket, 2013, s. 72–75). Litteratur som 
alltför tydligt innehåller moraliska pekpinnar kan däremot löpa risk att bli paradoxer som 
medför att de unga läsarna gör revolt. Den moral som förmedlas i litteraturen får således en 
motsatt effekt och önskat fostrande resultat uteblir som följd. Denna fråga är dock komplex 
och i beaktande bör tas att i de allra flesta fall läser barn på egen hand utan en vuxen som 
etisk guide och samtalspartner. Resultatet av denna studie ger dock möjlighet till att i 
undervisningen problematisera och komplettera elevernas världsbild med skönlitteratur och 
boksamtal som erbjuder nya infallsvinklar och kognitiva utmaningar. 
 
Enligt Skolverket (2013) är boksamtal ett sätt att använda skönlitteraturen i skolans 
värdegrundsarbete och därigenom försöka möta de värderingar som skapar ojämlikhet i 
samhället (s. 72–75). Genom att läraren diskuterar med eleverna om de normer gällande 
genus, etnicitet och sexualitet som återfinns i skönlitteraturen kan läraren arbeta för att 
problematisera dessa. Om eleverna själva får finna exempel ur böckerna och diskutera 
huruvida karaktärerna stämmer överens med det samhälle de lever i och det samhälle de 
önskade att de levde i kan stereotypa normer motverkas. Normer är som Orlenius (2010) 
skriver en samling av värderingar som varierar mellan olika personer och sammanhang (s. 
11–17). Det innebär att normer kan förändras. Skolverket (2013) skriver dessutom att genom 
att förändra sina normer kan eleverna utvecklas som människor då de tillsammans med andra 
får ifrågasätta och diskutera de värderingar som omger dem (s. 10). På detta sätt skulle 
normer och värderingar kunna problematiseras, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att 
individer ges större frihet att kunna ha egenskaper som bryter mot existerande normer. För att 
detta ska kunna genomföras i skolan krävs ett engagemang och ett intresse för dessa frågor 
från lärarna. De behöver enligt Skolverket (2013) låta värdegrundsarbetet genomsyra hela 
verksamheten och vara en ständigt pågående process som diskuteras i skolan med eleverna (s. 
8). 

5.5.1 Genus 

Den värdegrund som beskrivs i Lgr 11 säger att ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter” samt att “Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster” (Skolverket, 2017, s. 8). Förutom dessa uppdrag ska skolan arbeta 
för att ”Ingen ska […] utsättas för diskriminering på grund av kön, […] könsöverskridande 
identitet eller uttryck” (Skolverket, 2017, s. 7). Dessa tre uppdrag gällande genus är viktiga i 
värdegrundsarbetet.  
 
I den analyserade skönlitteraturen framkommer att vissa traditionella könsmönster och 
stereotyper kring män och kvinnor fortfarande lever kvar, även om många normbrytande 
karaktärer och egenskaper återges. Ett exempel på när traditionella könsmönster beskrivs är i 
OJFS där Mejas mamma lagar mat och där hennes pappa hugger ved. Det gör att det är 
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möjligt att argumentera för att de normer gällande genus som i vissa fall presenteras stärker 
rådande värderingar och således inte sammanfaller med den värdegrund som Skolverket vill 
att skolorna ska förmedla. De tillfällen där normbrytande karaktärer beskrivs korrelerar dock 
med värdegrundens tankar om jämställdhet. Ett exempel på det är Meja (F137) som är kaxig, 
modig och initiativtagande och Malik (OJFS) som är omtänksam och mjuk. I skönlitteraturen 
ges kvinnor och män såväl som flickor och pojkar samma möjligheter utan att diskriminera 
något kön. Det är möjligt att se detta i exempelvis F137 där både pojkarna och flickorna har 
möjlighet att göra vad de vill under dagtid, samt att båda könen kan smyga ut på natten för att 
undersöka fyren. 

5.5.2 Etnicitet 

Den första formuleringen i värdegrunden som tangerar området etnicitet lyder enligt följande: 
”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av […] etnisk tillhörighet” 
(Skolverket, 2017, s. 7). Vidare står skrivet att ”Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket, 2017, s. 7) inom 
skolans verksamhet. Slutligen anges i värdegrunden att ”Det svenska samhällets 
internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 
människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” 
(Skolverket, 2017, s. 7). Med hänvisning till detta åligger det skolan att hos eleverna 
”utveckla […] förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” 
(Skolverket, 2017, s. 7). 

  
I det analyserade materialet är representationen av karaktärer med avvikande etnisk härkomst 
generellt låg. I fyra av fem böcker återfinns inte någon personbeskrivning eller formulering 
som explicit pekar på detta faktum. Däremot förekommer antydan till avvikande ursprung 
genom att namn eller hudfärg på karaktärer signalerar detta. Att använda tveksam etnisk 
härkomst i litterära porträtteringar kan vara ett sätt att visa att denna faktor inte är av 
betydande vikt och därigenom normalisera avvikande etniciteter. Sett ur detta perspektiv 
korrelerar materialet i analysen med värdegrundens syn på att inte diskriminera på grund av 
etnisk tillhörighet. Att inte omnämna grupper med avvikande etniskt ursprung kan däremot 
tolkas som diskriminering, och i det hänseendet råder inte samstämmighet mellan det 
analyserade materialet och värdegrundens tankar om etnisk mångfald. 
  
Den bok som avviker från övrigt material gällande etnicitet är OJFS. Här skildras livet för en 
svensk kärnfamilj parallellt med livet för en familj på flykt. Det som länkar de två 
familjeödena samman är familjernas döttrar som är klasskamrater och bästa vänner. 
Berättelsen skildrar familjernas vardag utan att förmedla känslan av det postkolonialismen 
benämner som ”själv och annan”, och familjen med annan etnicitet än svensk skildras med 
värme och förståelse. OJFS kan därför sägas stämma väl överens med värdegrunden och 
boken i sin helhet är därmed ett föredömligt exempel på litteratur som kan utveckla elevers 
förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. 
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5.5.3 Sexualitet 

Gällande sexualitet återfinns endast ett stycke i värdegrunden där detta område berörs. Där 
står det att: ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av […] sexuell läggning ” 
(Skolverket, 2017, s. 7). Det innebär att skolan ska acceptera olika sexuella läggningar och 
verka för att alla elever ska bli lika behandlade oavsett deras sexuella orientering. 
 
Huruvida den analyserade skönlitteraturen passar till att läsas och föras samtal kring gällande 
sexualitet är möjligt att diskutera. Den norm som finns beskriven i alla böcker är 
heterosexualitet. Det återfinns endast ett avvikande från normen, vilket sker i OJFS där 
nunnorna på klostret lever i celibat. Vilken sexuell läggning de har framkommer inte, men de 
avviker från normen på så sätt att de inte lever ut sin sexualitet. Genom att skönlitteraturen 
generellt sett inte beskriver karaktärer med avvikande sexualitet är det möjligt att argumentera 
för att den diskriminerar personer med annan sexuell läggning än heterosexualitet. Då 
avvikande sexualitet inte ges utrymme både diskrimineras och osynliggörs den. Om eleverna 
får läsa denna skönlitteratur utan reflektion eller samtal kring innehållet uppstår en risk att 
eleverna tar till sig heterosexualitet som norm utan att ifrågasätta dess legitimitet. Det innebär 
dock inte att litteraturen inte kan användas i skolan och läsas av eleverna, utan att det krävs 
reflektion gällande innehållet för att skolan ska kunna bedriva en verksamhet som arbetar för 
att förankra läroplanens värdegrund hos eleverna. 
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6 Diskussion 

Avsnittet innehåller en sammanfattning samt återgivning av arbetets slutsatser (6.1). 

6.1 Summering och slutsatser 

På den svenska skolan vilar utöver ansvaret för elevers bildning även ett fostransuppdrag. 
Som en grund till hela skolans verksamhet finns därför i nuvarande styrdokument, Lgr 11, ett 
inledande kapitel som benämns ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Skolverket (2013) menar 
att värdegrundsarbetet bör liknas vid ett förhållningssätt som ständigt ska närvara i skolans 
arbete och genomsyra hela verksamheten. Att använda skönlitteratur i undervisningen kan ge 
en naturlig ingång till fruktsamma diskussioner i klassrummet, och boksamtal rekommenderas 
därför som en lämplig metod att realisera värdegrunden på (Skolverket, 2013, s. 72–75). 
 
Syftet med denna studie var att genom en litterär analys få inblick i de världar eleverna möter 
i den litteratur de själva väljer att läsa, dels för att undersöka hur denna världsbild 
överensstämmer med den faktiska verkligheten och dels för att se på vilket sätt den bilden 
korrelerar med den värdegrund som skolan ska förmedla. Förutom att denna kunskap kan 
underlätta att göra adekvata val av skönlitteratur till undervisning så ger den också verktyg till 
att utforma relevanta boksamtal i klassrummet. En framgångsrik didaktisk planering 
förutsätter kunskap om de arenor eleverna normalt vistas på, och genom att utgå från dessa 
kan givande undervisning och klassrumsdiskussioner skapas. Den skönlitteratur som används 
i undervisning blir ett slags läromedel och bör därför väljas med noggrannhet och eftertanke. 
Genom boksamtal där litteraturen problematiseras kan så elevernas världsbild genom 
reflektion utmanas och vidgas. 
 
Den första frågeställning som denna studie sökte svar på var hur olika familjekonstellationer 
framställs med avseende på genus, etnicitet och sexualitet från ett perspektiv av norm och 
avvikelse i nyutgiven skönlitteratur för barn i åldern 10–12 år. Dessa tre områden valdes ut 
för fokusering då värdegrunden anger att ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, […] könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
läggning” (Skolverket, 2017, s. 7). Samtliga anses därutöver vara aktuella ämnen i samhälle 
och debatt. 
 
När analysen påbörjades var det mest anmärkningsvärda hur få och platta 
karaktärsbeskrivningar litteraturen innehöll. En anledning till detta kan vara att majoriteten av 
böckerna har ett primärt fokus på spänning och mysterier, vilket gör att 
karaktärsbeskrivningar och relationsskildringar blir sekundära. Detta faktum bidrog dock till 
att analysen bitvis var svår att genomföra enligt grundtanken om norm och avvikelse. Fokus 
kom därför stundtals att förflyttas till indikationer på egenskaper, utelämnande av information 
eller representation och vad dessa faktorer kan symbolisera. Dock gick vissa generella 
mönster att utläsa från resultatet av analysen av familjekonstellationer i litteraturen. 
 
Fyra av fem analyserade böcker är skrivna av kvinnliga författare, och samtliga har modiga 
flickor som huvudkaraktärer och en spännande intrig. Följaktligen var döttrar de som gavs 
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störst utrymme i det analyserade materialet. Betraktat ur ett genusperspektiv är det möjligt att 
hävda att döttrarna i materialet både följde normen och vad som förväntas av dem som 
flickor, men även att de delvis agerade normbrytande. Flickorna beskrevs ofta som stereotypt 
intresserade av mode, utseende och kärlek, och de förväntades leva upp till bilden av den 
klassiskt ”duktiga flickan” som är prydlig, väluppfostrad och sköter skolan. Att hjälpa till i 
hem och hushåll var dock inte något dessa flickor behövde göra, utan de här döttrarna var fria 
att ägna sig åt äventyrliga tidsfördriv som både innefattade nattliga strapatser och spökjakter. 
Hos de få och tunna porträtteringar av söner som återfanns i materialet beskrevs såväl mjuka 
som hårda egenskaper. Likväl som pojkarna enligt normen uppträdde självständigt och 
handlingskraftigt, och gärna ville betraktas som självsäkra och tuffa, så framträdde även en 
mer nyanserad bild i analysen där pojkarna gavs utrymme att vara normbrytande 
känslosamma och förstående. 
 
I studiens material sades inget om familjers boendeförhållanden och ekonomi, eller föräldrars 
eventuella arbete och hälsa. Inget som specifikt nämndes eller stack ut, vilket gav en generell 
känsla av normalitet och att det mesta var frid och fröjd i familjernas liv. I fyra av de fem 
analyserade böckerna förekom mammor i huvudkaraktärernas familjer. Representationen av 
mammor var övervägande normativ; det vill säga att de flesta var kärnfamiljsmammor som 
levde tillsammans med barnens pappor. Avvikaren från normen bestående av den 
ensamstående mamman figurerade ytterst sparsamt i materialet och hon nämndes endast som 
hastigast i en av böckerna. Trots den knapphändiga information som gavs om föräldrar och 
deras inbördes ansvarsfördelning indikerade dock de beskrivningar som gavs att det var 
mammorna som ytterst tog ansvar för barnen. Genustraditionellt sågs mammor trösta, oroa 
sig, ombesörja mat och se till att barnen var hela och rena. Den vanligaste beskrivningen av 
pappor i materialet var den traditionella kärnfamiljspappan. Genustypiskt utförde pappor 
praktiska sysslor med manliga förtecken, och det var pappor som höll i plånboken. Även 
eventuella kontakter med omvärlden skötte pappor likt familjens överhuvud om. Normen 
utmanades dock något när samtliga pappor även visade förmåga att vara ömma och 
kärleksfulla, och de upplevdes vara lika närvarande i barnens liv som mammorna. En pappa i 
materialet var ensamstående förälder som levde singelliv. Han skiljde sig dock inte från 
övriga pappor på annat sätt än att han levde ensam med sina barn. 
 
Representationen av karaktärer med avvikande etnisk härkomst var generellt låg i materialet. I 
fyra av fem böcker återfanns inte någon personbeskrivning eller formulering som explicit 
pekade på detta faktum, utan endast fåtalet indikationer förekom. En bok skiljde sig dock från 
övrigt material gällande etnicitet. Berättelsen skildrar vardagen för en familj på flykt som 
lever undangömda i Sverige i väntan på uppehållstillstånd. Familjen, med annan etnicitet än 
svensk, skildrades realistiskt med värme, förståelse och utan inslag av traditionella 
stereotyper. 
 
Området sexualitet berördes sparsamt i materialet, men de indikationer som gavs talade för att 
det uteslutande var heteronormativitet som rådde. Inga karaktärer med en sexuell läggning 
som kunde uppfattas utmana normen omnämndes. De vuxnas sexualitet gavs rent generellt 
väldigt lite utrymme i den analyserade litteraturen. Barns sexuella uttryck var däremot 
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tämligen ofta förekommande, men då i form av fysisk närhet och kärlek. När någon tog 
kontakt var det oftast genustraditionellt pojkarna, och det var flickor som ansträngde sig för 
att behaga det motsatta könet.  
 
Den andra frågeställningen i studien rörde på vilket sätt resultatet av analysen korrelerar med 
värdegrunden i nuvarande styrdokument. Med fokus på norm och avvikelse erbjöd den 
analyserade litteraturen generellt ett magert utbud vad gällde ingående porträtteringar, och 
specifikt förbisågs områdena etnicitet och sexualitet. Då ett uteblivet omnämnande kan tolkas 
som diskriminering kan resultatet med avseende på representation därför inte sägas korrelera 
med värdegrundens syn på variation och mångfald. Samtidigt omöjliggör ett uteblivet 
omnämnande att en specifik kategori explicit utpekas som negation till logos. Sett ur detta 
perspektiv kan resultatet tolkas något mer överensstämmande med värdegrunden och dess 
mening om alla människors lika värde. Genus var dock det område i analysen som bäst 
sammanstrålar med värdegrunden, och dess tankar gällande jämställdhet harmonierar 
övervägande med materialet. Manligt respektive kvinnligt skildrades relativt normbrytande i 
litteraturen även om traditionella och könsmönster bitvis förekom. 

6.1.1 Avslutande reflektion 

En första reflektion efter genomförd analys rör anledningen till att karaktärsbeskrivningar och 
rumsliga skildringar genomgående är tämligen platta i materialet. Både med tanke på 
karaktärers utseende och känsloliv ges läsaren ytterst sparsamt med information. Att inte 
fokusera på utseende i porträtteringar skulle kunna tolkas positivt sett till de skönhetsideal och 
den utseendefixering som råder i dagens samhälle. Dock är inte problemet att utseenden 
beskrivs med målande ord, utan hur de beskrivs. Att dessutom skildra karaktärer med relativ 
avsaknad av tankar, funderingar och varierande känsloliv kan ge märkliga signaler till 
målgruppen. Även barn känner och upplever, och kan behöva få känslor bekräftade och 
normaliserade genom att möta liknande egenskaper hos till exempel litterära gestaltningar. En 
annan möjlig orsak till dessa relativt enkelspåriga handlingar och torftiga miljöer kan vara att 
barn av idag inte är rustade att intellektuellt utmanas. Vana att matas med hög frekvens av 
digital lättillgänglig underhållning så väljer de måhända bort mer komplexa texter. Att 
traditionell läsning får stå tillbaka till förmån för annan typ av förströelse i dagens 
multimodala värld är numera ett allmänt faktum. Det skulle också kunna vara så att författare 
underskattar barns intellektuella förmåga, och att för enkla och platta historier blir 
ointressanta och läsning ett därigenom mindre attraktivt val av sysselsättning. Att förvånas är 
dock inte att elever står frågande när de ges i uppgift att beskriva mer ingående och målande i 
sina egenkomponerade texter. För att inte ställa eleverna inför en grammatiskt omöjlig uppgift 
behöver de därför erbjudas goda litterära förebilder och exempeltexter av kvalitet. 
 
En andra sak att funder över och ifrågasätta är avsaknaden av etnisk mångfald samt att 
sexualitet och alternativ till heteronormativitet är så osynliggjord i litteraturen. Möjligt kan 
vara att det är känsliga ämnen som är svåra att skriva om, och att det är av okunskap och/eller 
rädsla för att felaktigt framställa som dessa områden undviks att behandlas. Oavsett så 
rymmer dagens samhälle både mångkulturalitet och sexuella variationer och dessa borde 
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därför ha en självklar plats i nyutkommen litteratur. Avvikande från normen behöver inte 
nödvändigtvis explicit belysas, men borde naturligt ingå i trovärdiga nutidsskildringar. 
 
Slutligen går att diskutera vilken roll skön- och barnlitteratur bör ha. Huruvida litteraturens 
uppgift är att enbart roa, om den realistiskt bör skildra verkligheten eller om den i fostrande 
syfte ska visa på ett moraliskt klanderfritt samhälle att efterlikna. Resultatet av denna studie 
visar att nyutgiven skönlitteratur för barn i mellanåldern inte nödvändigtvis speglar det 
moderna samhälle och den mångfacetterade verklighet som texterna producerats i. Därmed 
inte sagt att det är dålig litteratur som bör förkastas. Oavsett vilken skönlitteratur som används 
till undervisning bör den dock läsas med normkritiska ögon och ständigt diskuteras med 
eleverna. Ibland finns behov av att lyfta det i litteraturen uppenbart synliga, men likväl kan 
det som inte syns i skildringarna behöva belysas och bli ämne för diskussion. 
 
Resultatet av denna studie kan därmed sägas indikera ett behov av att i skolan komplettera 
elevernas världsbild med skönlitteratur och boksamtal som erbjuder nya infallsvinklar och 
kognitiva utmaningar. Normer är uppbyggda av värderingar, och värderingar varierar mellan 
olika individer och sammanhang. Därmed kan konstateras att normer är sociala konstruktioner 
möjliga för skolan att förändra. Skolans värdegrund ska genomsyra hela verksamheten och 
bör därför implementeras i kontinuerlig dialog med eleverna. Genom att problematisera texter 
i givande boksamtal kan litteratur ge naturliga vägar till etiska värdegrundsdiskussioner i 
klassrummet. För endast där normer utmanas och värderingar ifrågasätts kan identiteter 
utvecklas i full demokratisk frihet. 
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Bilaga 1 – Litteraturlistor barnböcker 
Följande topplistor beskriver de flest utlånade böcker år 2017 vid folkbiblioteken i 
Gävleborgs län och Skellefteå kommun. Listorna omfattar endast barnlitteratur som är utgiven 
år 2017.  
 
Topplista utlånade barnböcker vid folkbiblioteken i Gävleborgs län 

1. Berättelser om en (inte så) evig lycka av Rachel Renée Russell 
2. Fantastiska vidunder och var man hittar dem av J.K Rowling 
3. Varulvens hemlighet av Kristina Ohlsson 
4. Skräckens dimma av Martin Powell 
5. Vattenskräck av Petrus Dahlin 
6. Zombie world. Du är smittad av Benni Bödker 
7. Spetälskesjukhuset av Camilla Lagerqvist 
8. Fyr 137 av Ingelin Angerborn 
9. Var är Lilly? av Sanna Juhlin 
10. Om jag får stanna av Kajsa Gordan  

 
Topplista utlånade barnböcker vid folkbiblioteken i Skellefteå kommun 

1. Om jag får stanna av Kajsa Gordan 
2. Fyr 137 av Ingelin Angerborn 
3. Berättelser om en (inte så) evig lycka av Rachel Renée Russell 
4. Spetälskesjukhuset av Camilla Lagerqvist 
5. Hugo och kepskampen av Christina Lindström 
6. Den osaliga kaninen av Samantha Hay 
7. Vitormen av Åsa Larsson 
8. Vattenskräck av Petrus Dahlin 
9. Tom Gates är helt suverän (på vissa grejer) av Liz Pichon 

 
Följande topplistor visare de mest sålda produkter av nätbokhandlarna Bokus och Adlibris. 
Topplistorna återger de mest sålda produkterna 2017 för barn i mellanåldern. Faktaböcker och 
pysselmaterial har blivit bortsorterade av denna studies författare för att listorna endast ska 
inkludera skönlitteratur utgiven år 2017. 
 
Topplista över mest sålda produkter från Bokus 

1. Fantastiska vidunder och var man hittar dem av J.K Rowling 
2. Fyr 137 av Ingelin Angerborn 
3. Varulvens hemlighet av Kristina Ohlsson 
4. Berättelser om en (inte så) evig lycka av Rachel Renée Russell 
5. Vattenskräck av Petrus Dahlin 
6. Tom Gates är helt suverän (på vissa grejer) av Liz Pichon 
7. Om jag får stanna av Kajsa Gordan 
8. Spetälskesjukhuset av Camilla Lagerqvist 
9. Zombie world. Du är smittad av Benni Bödker 
10. Vitormen av Åsa Larsson 
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Topplista över mest sålda produkter från Adlibris 

1. Fyr 137 av Ingelin Angerborn 
2. Varulvens hemlighet av Kristina Ohlsson 
3. Fantastiska vidunder och var man hittar dem av J.K Rowling 
4. Berättelser om en (inte så) evig lycka av Rachel Renée Russell 
5. Vattenskräck av Petrus Dahlin 
6. Tom Gates är helt suverän (på vissa grejer) av Liz Pichon 
7. Om jag får stanna av Kajsa Gordan 
8. Spetälskesjukhuset av Camilla Lagerqvist 
9. Hugo och kepskampen av Christina Lindström 
10. Zombie world. Du är smittad av Benni Bödker 


