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1. Inledning 

Alla människor har någon relation till skönlitteratur oavsett om man tycker om att läsa eller 

inte. Jag själv har alltid älskat böcker och det är till stor del därför som jag valde att läsa till 

lärare inom ämnet svenska. Jag har som mål att använda mig så mycket som möjligt av 

skönlitteratur inom mitt kommande yrkesliv och kurserna inom barn- och ungdomslitteraturen 

har varit en stark inspirationskälla för mig. I dessa kurser har det varit väldigt viktigt att vi ser 

litteraturen ur ett genusperspektiv, hur författarna väljer att gestalta kvinnors och mäns roller. 

Detta är extra viktigt när det gäller barns läsning.  

 

Genom att läsa böcker får barn kunskap om sin omvärld och vilka regler som finns i 

samhället. Barn får även olika förebilder som hjälper dem att bygga upp sin egen identitet.  

Därför anser jag att det är angeläget att titta närmare på hur författarna gestaltar personerna i 

sina böcker. Bekräftar författaren könsrollerna som finns i samhället eller väljer han/hon att 

ifrågasätta dem?  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kursplanen 

I kursplanen för svenska i grundskolan står det:  

 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater.[…] Språkförmågan har en stor betydelse för allt arbete 

i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Därför är ett av skolans 

viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för språkutveckling[…] Språket och 

litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. […] Det ingår i ämnet att 

beakta genusperspektivet, så att förutsättningarna för utvecklingen av språket i såväl 

tal som skrift blir gynnsamt för båda könen. […] Skönlitteraturen, filmen och teatern 

hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten.  

(Skolverkets hemsida, kursplan för svenska. 2010-11-02) 

  

1.1.2 Litteraturen och skolans roll enligt forskningen 

Fanny Ambjörnsson har i sin avhandling I en klass för sig. Genus klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer (2004) fått en unik bild av tjejers vardag och villkor. I avhandlingen 

återkommer Ambjörnsson (2004: 28) flera gånger till normer i samhället, vad som är normalt 

och onormalt, samt hur olika tjejer och killar beter sig i skolmiljön. Forskningen har redan 
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från slutet av 1970-talet lagt märke till att det finns stora skillnader i villkor mellan pojkar och 

flickor i skolan. Flickorna tenderar att ta både mindre tid och plats i klassrummet än vad 

pojkarna gör. Ambjörnsson har under sina observationer sett att vissa flickor är tysta eller 

låter bli att räcka upp handen i klassrummet medan de pratar till synes ohämmat med 

tjejkompisarna på rasten (Ambjörnsson 2004:58). 

 

I inledningen till boken Modig och stark – eller ligga lågt lyfter litteraturvetaren Lena 

Kåreland (2005:9, 16) fram att pojkarna dominerar på skolarenan. Hon menar att flickorna 

som är duktiga på att läsa ofta tar på sig ett ansvar för ordningen i gruppen och gärna hjälper 

pojkarna, som så kallad hjälpfröken. Både pojkar och flickor intar olika positioner inom 

skolan. Kåreland påvisar att en av skolans viktigaste roll är att förmedla litteratur till eleverna. 

Böckerna som lyfts fram ska kunna påverka deras uppfattning om genus. Men många gånger 

är flickorna underrepresenterade i de böcker och texter som använd i klassrummet. Kåreland 

menar att pedagogerna ofta väljer ut böcker som domineras av manliga huvudpersoner samt 

manliga författare. Om man identifierar sig med huvudpersonen i böckerna så kan det ge en 

snedvriden bild av vad som är manligt och kvinnligt. I kapitlet Skönlitteraturen i förskolan 

som ingår i boken Modig och stark- eller ligga lågt (Kåreland 2005:106) lyfter Kåreland och 

Lindh- Munther fram böcker som riktar sig till mindre barn. Dessa visar tydligt att det finns 

en gräns mellan de goda och onda och manligt och kvinnligt. Den onda styvmodern, elaka 

häxan etc. är alltid av kvinnligt kön, man hör aldrig talas om den elaka styvpappan. Viktigt är 

att barnen får möta både manliga och kvinnliga förebilder i litteraturen.  

 

Litteraturforskaren Lars Brink skriver i nättidningen ALBA (Nummer 4 2006) att pojkar 

behöver få läsa traditionella pojkböcker för att bygga upp sin könsidentitet.  Även han 

påpekar att barnen ofta väljer att läsa böcker där huvudpersonen har samma kön som sig 

själva. Barn är tidigt är medvetna om vilken könskategori de tillhör men könsidentiteten tar 

mycket längre tid att bygga upp. Han menar att pojkarna genom att plocka de mest 

schabloniserade egenskaperna blir tryggare och säkrare i sin manliga identitet. I en 

undersökning samtalade han med 10-åringar om Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. De 

flesta av pojkarna identifierar sig med de starka personerna i boken medan flickorna var mer 

benägna att identifiera sig med Skorpan som bitvis är en svag och känslig karaktär. Brinks 

studie visar att elever i 10-års ålder vill identifiera sig med ”hjälten eller hjältinnan” och helst 

med personer av samma kön och ålder. 
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1.2 Syfte 

Enligt kursplanen i ämnet svenska hjälper skönlitteraturen” […] människan att förstå sig själv 

och världen och bidrar till att forma identiteten” (Skolverkets hemsida. Kursplan för svenska. 

2010-11-01). Mitt syfte med denna uppsats är att se hur tjejer och killar framställs i barn- och 

ungdomsboken. Den vänder sig främst till barn och ungdomar mellan 9 och 12 års ålder.  

Litteraturen kan vara till en stor hjälp när det gäller att skapa nya genusmönster och att 

ifrågasätta den nuvarande genusordningen, men gör dagens ungdomsböcker detta?   

 

Frågeställningar 

 

 Hur gestaltas karaktärerna i böckerna? Vilka egenskaper och handlingar ligger i fokus 

hos karaktärerna? 

 

 Vad skapar detta för bild hos den unge läsaren om vad som är manligt och kvinnligt? 

 

1.3 Metod 

1.3.1 Urval 

Jag har valt att undersöka barn- och ungdomsboken som vänder sig till barn och ungdomar 

mellan åldrarna 9 och 12 år därför att jag vikarierar på mellanstadiet och dagligen möter 

denna målgrupp. Jag har reflekterat över att eleverna inom dessa åldrar läser väldigt mycket 

böcker och det är viktigt att få en kunskap om vad de läser för att väcka inspiration för deras 

kommande liv som läsare.  

 

Utbudet av böcker riktade till denna målgrupp är väldigt stort, stadsbiblioteket i Bollnäs har 

flera hyllrader med böcker och det medförde att det var svårt att välja ut vilka böcker som 

skulle ingå i analysen. Därför valde jag att ta kontakt med den som är barn- och 

ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket i Bollnäs samt bibliotekarier på två skolbibliotek, 

Kilbergsskolan och Granbergsskolan i Bollnäs. Från början ville jag ha de böcker som var 

mest utlånade av pojkar respektive flickor inom målgruppsåldern men tyvärr fanns det inget 

system som kunde visa könen på låntagarna. Men barn- och ungdomsbibliotekarien samt 

skolbibliotekarierna kunde ge mig de böcker och bokserier som var mest utlånade under 2010 

samt deras observationer av vilka böcker som är populära av pojkar respektive flickor.  Även 

om jag inte fick rena fakta om vilka som främst valde att läsa de utvalda böckerna fick jag 
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ändå många bra och givande tips som gjorde att urvalet blev relevant för syftet. Genom att 

dessa böcker är mest utlånade vet jag att många i målgruppen läser dem. 

 

Av de förslag som jag fick av bibliotekarierna valde jag först ut sex böcker men insåg när jag 

började läsa och analysera dem att jag måste minska dem till fyra om det ska bli en noggrann 

och djupgående läsning. De två första böckerna har pojkar i huvudrollen och de två andra har 

flickor i huvudrollen. Jag valde böcker efter huvudrollsinnehavarens kön på grund av att 

bland annat litteraturpedagogen Joseph A. Appleyard (se Kåreland 2005:182) anser att barn, 

speciellt i åldrarna 7 och 12 år, vill läsa böcker där karaktärerna speglar en bild av hur de 

själva vill vara och därför väljer de böcker där huvudrollen har samma kön som de själva. 

Genom Appleyards teori samt bibliotekariernas observationer så borde jag ha valt böcker som 

tilltalar både pojkar och flickor. 

 

  De böcker som jag har valt att analysera är: 

  

 Den försvunna staden (2007) Jo Salmonson 

 ROOKIE, Hockey på schemat (2005) Gunnar Nordström 

 Allie Finkles Regler för tjejer - Bästisar (2010) Meg Cabot. Originaltitel: Allie 

Finkle´s rules for girls. Best friends and drama queens. Översättning Maria Holst. 

 Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej (2008) Måns Gahrton och Johan 

Unenge 

 

Alla böcker som blev utvalda ingår i bokserier, med det menar jag att författaren har skrivit 

fler böcker med samma huvudperson/er. Alla dessa serier är väldigt populära och är nästan 

ständigt utlånade därför har jag inte fått den senaste delen av vissa serier, Livet enligt Rosa. 

Rädda världen och krama mig är den sjätte boken i serien och Allie Finkles regler för tjejer. 

Bästisar är den fjärde i serien. Men jag anser att det inte borde påverka analysen eftersom det 

är samma huvudpersoner och böckerna är lika populära som den senaste delen. Boken Den 

försvunna staden är egentligen inriktad till barn mellan 6 och 9 år, men jag valde den ändå 

därför att det är min målgrupp som lånar den mest. Jag har i detta avseende valt att förbise 

vilken ålder den är skriven för och istället utgått från dess popularitet hos min målgrupp.  
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1.3.2 Bearbetning av materialet 

Jag har läst en bok i taget och samtidigt har jag fört anteckningar av olika egenskaper i texten. 

Därefter har jag analyserar varje bok igen och då använt mig av analysschemat där jag fyllde i 

de olika karaktärernas egenskaper. Detta för att se om författaren använder eller bryter de 

traditionella könsrollerna. Analysschemat förklaras tydligare under rubriken: Analysredskap, 

som kommer längre ner i analysen. Jag har hela tiden utgått från analysschemat, för att 

undersökningen ska vara så transparent som möjligt. Men är givetvis medveten om att denna 

studie medför en tolkning av texterna. Jag har valt att presentera och analysera en bok i taget 

för att ge en tydligare bild. 

 

1.3.3 Litteratursökning 

För att hitta den litteratur som är relevant för min undersökning har flera sökningar i olika 

databaser gjorts. Huvudbasen har varit HIG:s bibliotekskatalog Higgins, samt databasen 

Libris. 

 

Mina sökord var: genus, genusordning, kön, skönlitteratur, pojk- och flickböcker, elever, 

läsning. 
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2.  Teori 

Syftet med denna undersökning är att se hur flickor och pojkar framställs i dagens 

barn- och ungdomsbok och då blir det naturligt att tolka resultaten utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

2.1  Genus 

Sociologen och genusforskaren Martha Blomqvist beskriver i skriftserien Dialoger mellan 

kön och genus (2005:5) att redan på 1970-talet började begreppet ”gender” användas inom 

kvinnoforskningen och det var för att beteckna att det sociala könet inte var biologiskt 

bestämt. Man ville göra en skillnad mellan sex och gender. När begreppen kom till Sverige 

översattes det till kön och genus, kön står för det biologiska könet och genus för det sociala 

könet. Begreppet började sakta användas mer allmänt under 1980-talet. Det ersatte då 

begreppet könsroll som sågs som ett medvetet förhållningssätt, ett val som man frivilligt 

kunde ta och som var lätt att förändra. Man ansåg att det nya begreppet genus skulle ge en 

mycket bredare och djupare innebörd. 

 

 Även Ambjörnsson (2004:11) redogör för att begreppet genus införlivades under 1980-talet 

för att beteckna de kulturella föreställningarna om skillnaderna mellan könen. Genom att 

skilja biologi från kulturen kunde man begreppsliggöra att förbindelsen mellan könen främst 

måste ses som socialt och kulturellt skapande. En annan viktig aspekt var att visa att den 

kulturella skapelsen hela tiden förändras. Simone de Beauvoirs klassiska formulering lyder: 

”en kvinna inte är något man föds till, utan något man blir” (se Ambjörnsson 2004:12). Tack 

vare begreppet genus har det blivit lättare att på ett metodiskt sätt tala om kvinnor och män, 

om manligt och kvinnligt, utan att behöva härleda till biologiska skillnader. Det som 

bestämmer våra identiteter som män och kvinnor är inget biologiskt eller naturligt kön. Genus 

är något som hela tiden måste återskapas för att vara övertygande (2004: 12,13). 

 

2.2  Genusordning 

Kåreland (2005:10,11) gör gällande att varje samhälle bygger på en genusordning och att 

denna ordning till stor del handlar om alla de mönster som finns mellan män och kvinnor. Det 

kan vara t.ex. sysslor i hemmet som kopplas till kvinnor respektive män. Genusordningen ger 

ofta ger en bild av en maktordning där det manliga graderas högre och mer överordnat det 

kvinnliga. Detta kan man se redan i förskolan, barnen är helt på det klara med vad som anses 
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manligt och kvinnligt. Men skiljelinjerna för vad som anses lämpligt och tillåtet att göra för 

respektive kön skiftar över tid. 

 

Även Yvonne Hirdman (2007:212) menar att det finns ett genussystem som strukturerar 

ordningen efter kön. Det är två saker som vidmakthåller detta system och det är isärhållandet 

som syftar till de oskrivna reglerna om att män och kvinnor ska bete sig olika och se olika ut, 

vi ska agera på skilda sätt. Om t.ex. en pojke har ett kvinnligt kroppsspråk framstår denne som 

en avvikare, han är omanlig och därmed onormal. Den andra är hierarkin som syftar till att det 

är det manliga som utgör normen och det medför att det kvinnliga underordnas. 

 

Lars-Göran Johansson förklarar i skriftserien Dialoger mellan kön och genus (2005:11) att 

begreppet genus har kommit till användning i kampen för att öka jämlikheten och bekämpa 

kvinnors underordning i olika sammanhang. ”Maskulint genus är ofta förknippat med makt 

och överordning, medan kvinnligt genus ofta förknippas med maktlöshet och underordning” 

(Johansson 2005:11). 

 

I sin doktorsavhandling Rött eller grönt? skriver Maria Andrae (2001:20) att litteraturvetaren 

Sally Robinson poängterar att könskonstrueringen inte bara tillförs litteraturen utan även 

skapas genom den: ”I am concerned with how gender is produced through narrative 

processes, not prior to them” (se Andrae 2001:20). Robinson menar att litteraturen riktar sig 

till läsare på könsspecifika sätt och försöker förföra kvinnor till att bli till bilden av vad en 

kvinna bör vara. 

 

Maria Nikolajeva (1998: 64, 65) menar att genus skapas genom tänkande i motsatser, att det 

kvinnliga hela tiden sätts i relation till det manliga. Kvinnor antas vara det män inte är och 

tvärtom. Hon har konstruerat ett abstrakt motsatsschema för vad som generellt brukar 

betraktas som stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper. I schemat kan man utläsa att 

traditionellt manliga egenskaper är bland annat starka, våldsamma, känslokalla osv. Medan 

traditionellt kvinnliga egenskaper är bland annat vackra, aggressionshämmade, emotionella 

osv.  

 

I boken Om Genus (2003:58) menar R.W. Connells att kroppsliga skillnader och sociala 

påföljder oftast kopplas samman genom principen egenskapernas dikotomi. Med detta menas 

att kvinnor antas ha en uppsättning egenskaper och män en annan. Kvinnor antas t.ex. vara 
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omvårdande, lättpåverkade, pratsamma osv. medan männen antas vara aggressiva, envisa, 

tystlåtna osv. 

 

2.3 Genus i böckerna riktade till barn och ungdomar 

Marika Andrae skriver i sin doktorsavhandling Rött eller grönt? (2001) om B. Wahlströms 

välkända ungdomsböcker med röda och gröna bokryggar mellan åren 1914 och 1944. Andrae 

(2001: 14,15,158) beskriver att de svenska förlagen började ge ut särskilda böcker för 

ungdomar under mitten av 1800-talet. De tidigaste berättelserna var äventyrsböckerna och i 

dem var det männen och pojkarna som var huvudpersoner. De ger sig ut i världen och där 

ställs de inför utmaningar av olika slag. 

 

 Vivi Edström som är professor i litteraturvetenskap hävdar i Ungdomsboken. Värderingar 

och mönster (1984: 14-16) att äventyrsboken oftast framställer enskilda pojkar och män som 

hjältar och de framställs som ett med den spännande handlingen. Pojken är oftast ensam bland 

okänsliga män i en främmande miljö. Edström (1984:23–29) förklarar att tyngdpunkten i 

böckerna som riktas till flickorna till en början var hur en ung flicka skulle sköta sig själv och 

hemmet. Flickan skulle vara ordentlig och alltid göra som hon blev tillsagd och 

självuppoffrande. En av de viktigaste sakerna i en flickbok var att tämja aggressiviteten och 

att slipa sin karaktär. I pojkboken ska huvudpersonen utföra en hjältemodig handling men i 

flickboken är den dramatiska tilldragelsen när flickan möter den unge mannen. En man som 

kunde försörja henne och ge henne trygghet. 

 

Andrae (2001:17,14,78,155) påpekar att flickorna i Wahlströmsböckerna beskrivs på ett 

sådant sätt att de ska vara fostrande till ett idealt beteende där de ser könsnormerna som sina 

egna och där det är viktigast att se till andras behov. I pojkböckerna är det äventyret som är 

viktigast och där utvecklas pojkarna till ansvarskännande gentlemän. Flickboken bygger till 

stor del på den ideala flickans drag, såsom arbetsvilja, hjälpsamhet och gott humör. Om 

huvudpersonen till en början inte har dessa drag, följer en väg av motstånd tills den dagen hon 

lär sig hur ”en riktig” flicka ska bete sig. Den ideala flickan ska ha ett gott inflytande på sin 

omgivning och detta leder till insikt och förändring hos de vuxna i omgivningen. Slutet 

utmärks att flickan till slut får en familj omkring sig, antingen den gamla eller i en ny 

konstellation (s.78). Pojkboken handlar främst om pojkar som måste ge sig ut på ett äventyr 

eller pojkar och deras olika aktiviteter i gänget, små busstreck som leder till problem, men 
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som snabbt klaras upp. Aktiviteterna utvecklas från ofog till hjälpsamhet. Gemensamt för 

dessa två är att pojken genomgår en moralisk utveckling, han får ett socialt ansvar, blir 

modigare och i slutändan hjälper andra. Pojken utvecklar nya kvalitéer och kan själv ta steget 

att erbjuda sig att t.ex. följa med på en riskabel resa, delta i en viktig sportaktivitet, leta efter 

en skatt etc. När pojken blir hemmastadda i den nya miljön vågar han ifrågasätta och ställa 

mer krav. Även fast han är liten så är han klok och duktig som en man. Är från början oftast 

en vanlig kille, antingen lite utsatt eller bara finns i ”gruppen” men sedan utmärker sig och 

blir en ledare. Flickor och pojkar fostras till att följa de rådande genusföreställningarna där 

pojkarna ska bli ”riktiga män” och flickorna ska bli omhändertagande (s.164-177).  

 

Birgitta Theander lyfter i sin avhandling Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65 

(2006:10,11) fram att termerna ”flickböcker” och ”pojkböcker” inte finns belagda förrän 

1902, men att de existerade långt innan dess. Men under 1960-talet skedde en förändring av 

hela samhället. Nu skulle man inte längre särbehandla flickor och pojkar, t.ex. så försvann 

flickskolan under denna tid. Självklart blev det även en stark debatt om det var lämpligt att ge 

flickor och pojkar olika litteratur.  

 

Maria Österlund hävdar i sin avhandling Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets 

svenska ungdomsroman (2005:24,32) att ungdomsbokens uppkomst hänger samman med att 

det fanns en önskan om att skapa nya förutsättningar för att skildra kön genom en 

könsintegrerad litteratur efter en lång period där böcker var åtskilda efter kön i form av pojk- 

eller flickböcker. Genom att förena pojk- och flickböckerna så skulle man överbygga 

könsskillnaderna. Det fanns en önskan att göra en mer könsintegrerad litteratur tack vare 

introducerandet av ungdomslitteraturen, men Österlund menar att det har blivit precis tvärtom. 

I dagens ungdomsbok är gränsen mellan pojk- och flickböcker skarp igen och den förmår inte 

att bryta ner de välkända mönstren från flick- och pojkboken. 

 

2.4 Pojkar och flickor som läsare  

I Kårelands antologi Modig och stark – eller ligga lågt (2005) skriver Lars Brink i kapitlet 

Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och 6 år om litteraturpedagogen 

Joseph A Appleyard som har studerat barn och ungdomars läsutveckling. Appleyard anser att 

barn, speciellt i åldrarna 7-12 år, vill läsa böcker där karaktärerna speglar en bild av hur de 

själva vill vara. Flickor väljer därmed oftast att läsa om en kvinnlig huvudperson och pojkarna 
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med en manlig. Böckerna blir förebilder och ett stöd i könsidentiteten, därför bör barnen läsa 

böcker där karaktären har samma kön som dem. Pojkarna föredrar berättelser med manliga 

hjältar medan flickorna föredrar böcker som utspelar sig i hem- och skolmiljö. Appleyard 

hävdar även att när flickorna är omkring 10 år börjar de läsa böcker med manliga huvudroller 

medan det tar några år till för pojkarna att läsa böcker med kvinnliga huvudroller (2005:182). 

Brink skriver också att läsforskaren Elaine Millard anser att skillnaden mellan pojkar och 

flickors läsning ökar under skoltiden därför att skolans läsning är mer anpassad till flickornas 

läsintressen än till pojkarnas. Flickorna vill ha ett engagemang i texterna och gärna en 

hjältinna medan pojkarna tycker mer om humoristiska böcker (2005:184, 185).   

 

Lars Brink (ALBA: Nummer 4 2006) beskriver även att flickor i trean börjar bli mer 

intresserade av att läsa om det motsatta könet och i årskurs sex börjar även pojkarna bli mer 

öppna för det andra könet. Men när barnen själva får välja sina favoritböcker väljer de 

fortfarande böcker med det egna könet i huvudrollen. Pojkarna väljer oftast böcker som har 

realistiska och historiska skildringar och gärna böcker med mycket humor. Flickorna gillar 

däremot böcker om kärlek, sex och vänskap. Barnen väljer främst att läsa om personer som är 

sådana som de själv skulle vilja vara. Brink menar precis som Appleyard att pojkarna behöver 

få läsa traditionella pojkböcker för att bygga upp sin könsidentitet. Kåreland (2005:122) 

hävdar att många författare har uppmärksammat detta och numera är det vanligt att 

ungdomsböckerna har både en manlig och kvinnlig huvudroll och därmed kan det läsande 

barnet oavsett kön identifiera sig med bokens gestalter. Hon menar att det finns en risk med 

barnboken som skildrar traditionella pojkar och flickor, den låser in barnet i traditionella 

könspositioner och hindrar dem från att utveckla en könsidentitet som är till nytta för dem och 

ger dem bra förebilder. 

 

2.5 Sammanfattning 

När begreppet gender kom till Sverige översattes det till kön och genus, kön står för det 

biologiska könet och genus för det sociala könet. Tack vare begreppet genus har det blivit 

lättare att på ett metodiskt sätt tala om kvinnor och män, om manligt och kvinnligt, utan att 

behöva härleda till biologiska skillnader.  

 

 Genusordningen ger ofta ger en bild av en maktordning och att det manliga graderas högre 

och mer överordnat det kvinnliga. Men skiljelinjerna för vad som anses lämpligt och tillåtet 
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att göra för respektive kön skiftar över tid. Både Nikolajeva (1998) och Connell (2003) menar 

att genus skapas genom tänkande i motsatser, att det kvinnliga hela tiden sätts i relation till det 

manliga.  

 

Redan under 1800-talet började de svenska förlagen ge ut särskilda böcker för barn och 

ungdomar. De första böckerna var äventyrsromaner som oftast framställer enskilda pojkar och 

män som hjältar. I böckerna som var riktade till pojkar var det äventyret som var viktigast och 

där utvecklas pojkarna till ansvarskännande gentlemän. Tyngdpunkten i böckerna som 

riktades till flickorna var till en början var hur en ung flicka skulle sköta sig själv och 

hemmet. Under 1960-talet fanns en önskan om att skapa nya förutsättningar för att skildra kön 

genom en könsintegrerad litteratur. Österlund (2005) menar att det har blivit precis tvärtom. I 

dagens ungdomsbok är gränsen mellan pojk- och flickböcker skarp igen och den förmår inte 

att bryta ner de välkända mönstren från flick- och pojkboken. 

 

Både Brink och Appleyard menar att flickor och pojkar i målgruppen för min studie oftast 

väljer böcker som handlar om en karaktär av samma kön och antar en roll som 

hjälte/hjältinna. Båda anser även att pojkar bör läsa traditionella pojkböcker och därmed 

fastställa en trygg könsidentitet. Kåreland däremot menar poängterar vikten av att pojkar och 

flickor får möta olika slags förebilder. 

 

2.6 Analysredskap 

Jag har använt Nikolajevas motsatsschema av stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper 

samt de egenskaper som R.W. Connell tar upp i boken Om genus (2003:58) som traditionellt 

anses som typiskt manligt eller kvinnligt. Maria Nikolajeva (1998:64,65) har studerat 

persongestaltning inom skönlitteraturen och har utifrån dessa tagit fram ett motsatsschema 

över stereotypiska manliga och kvinnliga egenskaper.  

 

Män/pojkar    Kvinnor/flickor 

starka, muskulösa     vackra, svaga 

våldsamma     aggressionshämmade 

känslokalla, hårda   emotionella, milda 

aggressiva     lydiga, lugna 

tävlande     själuppoffrande 
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rovgiriga     omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande     sårbara 

självständiga    beroende 

aktiva     passiva 

analyserande    syntetiserande 

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt 

förnuftiga     intuitiva 

 

En sammanfattning över de egenskaper som traditionellt anses vara manliga eller kvinnliga 

enligt R.W. Connell (2003:46, 58).   

 

Män/pojkar    Kvinnor/flickor 

aggressiva     omvårdande 

tystlåtna     pratsamma, skvallriga 

intelligent     ointelligenta 

gillar sport     ogillar sport 

gör oftast inget hushållsarbete duktiga på hushållsarbete                 

dåliga på relationer   bra på relationer 

promiskuösa    sexuellt lojala   

envisa     lättpåverka 
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3.  Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag bok för bok att lyfta fram de iakttagelser jag har gjort av 

hur pojkar och flickor framställs. Det jag kommer att titta närmare på är främst vilka 

egenskaper karaktärerna tillskrivs samt hur deras handlande, tankar och utseende 

framställs. Ytterligare aspekter som observerats är hur omgivningen beskriver 

karaktärerna och hur de vuxna framställs. Jag kommer att utgå från de egenskaper 

som, enligt Nikolajeva och Connell, är stereotypiskt manliga och kvinnliga när jag gör 

mina iakttagelser. 

 

 

3.1 Den försvunna staden av Jo Salmson (2007) 

3.1.1 Om boken 

Boken är väldigt lättläst och riktar sig till barn mellan 6 och 9 år. Den består av 109 sidor 

indelade i 12 kapitel. Boken har många svartvita illustrationer ritade av Peter Bergting som är 

realistiskt målade. Handlingen kretsar kring Rian och Elien och den berättas ur Rians 

perspektiv i tredjeperson. 

Boken är den första delen i fantasyserien Almandrarnas återkomst.  

 

Handlingen 

Rian är tio år och sitter ensam i en stuga som ligger högt uppe bland bergen. Hans farfar har 

vandrat ner till byn för att sälja sina handgjorda kvastar, om han får ihop lite pengar kan de 

fylla skafferierna igen. Det är en lång och farlig vandring genom skogen och Rian är rädd att 

det kommer hända farfadern något. När han sitter där alldeles ensam i stugan knackar det 

plötsligt på dörren. Fast han inte vet vem som är där säger han ”kom in” och plötsligt står en 

almander i dörröppningen. Rian har redan som liten hört talas om almandrarna, att det var ett 

folk som levde förr och var underliga för de kunde många olika trollformler. Almandern heter 

Elien och letar efter sin stad och även fast Rian är rädd bestämmer han sig för att hjälpa Elien 

att hitta staden.  

 

3.1.2  Hur gestaltas personerna i boken? 

I denna bok finns det bara tre karaktärer och det är Rian, hans farfar och Elien. Farfader 

nämns ett fåtal gånger och det är inte för ens på de två sista sidorna som han är med 

personligen och därför lämnas han utanför denna analys. 
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Rian 

 ”Han var bara tio, och liten för sin ålder. Om någon kom för att röva och stjäla kunde han 

ingenting göra!” (s.14) Detta är Rians tankar om sig själv. Genom texten får läsaren 

egentligen inte veta mycket om Rians utseende. Men boken är fylld med svartvita 

illustrationer som visar att han är ljushårig, har stora ögon, en liten näsa och smal mun 

(tecknad som ett streck). Läsaren får därmed inte skapa en egen bild av Rian utan det gör 

illustratören genom sina teckningar. 

 

Den viktigaste personen i Rians liv är hans älskade farfar och det märks tydligast när Rian 

sitter ensam i stugan, han både fryser och är hungrig men den enda han kan tänka på är 

farfadern. Rian hoppas att farfadern har klarat den långa vandringen och nu sitter i värdshuset 

med en skål varm stuvning framför sig. Rian framställs som väldigt ensam, de bor isolerat och 

han nämner aldrig något om vänner. När han träffar Elien blir han först väldigt rädd, men 

rädslan går snabbt över och börjar sakta utvecklas till en vänskap. När han får reda på att 

Elien letar efter den försvunna staden så erbjuder han sig frivilligt att följa med och leta fast 

han är både mörkrädd och lite feg. Men genom vänskapen till Elien kommer han över sina 

rädslor, det blir viktigare att hjälpa Elien än att tänka på sig själv. När Elien har utfört sitt 

uppdrag och ska åka igen känner Rian sig lite övergiven men Elien lovar att komma tillbaka. 

 

Elien 

Han är en almander som återvänt från skuggornas värld för att rädda sitt folk som är fast där. 

Kunskapen om almanderna förmedlas genom farfar som en kort berättelse. När Elien klev in i 

skuggornas värld slutade han att åldras, vilket resulterar i att han är flera hundra år gammal, 

men ser ut som en 18-åring. Han har gröna ögon som glänser, ett blekt ansikte, hår som är 

långt och rött som eld. Till en början ser han lite hård och kall ut på illustrationerna men 

längre in i boken blir han mjukare och på sista teckningen av honom ler han till och med.  

 

Han inger först ett hotfullt intryck hos Rian men det vänder snabbt, speciellt när han börjar 

laga mat. ”Men det fanns ingenting hotfullt i den varelse som knutit diskhandduken som 

förkläde kring midjan, och nu rörde i grytan med den stora träsleven” (s.27). Han berättar med 

stor sorg om sitt folks öde i skuggornas land. Han framställs som otålig och tyngd av sitt 

uppdrag, utan honom överlever inte hans folk. Men han är även mjuk och känslosam, han 

både gråter och skrattar och när Rian är kall och frusen lägger Elien armen runt honom som 

tröst. 
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3.1.3 Preliminär analys 

Nikolajeva och Connell beskriver att stark och muskulös är en stereotypiskt manlig egenskap 

och vacker och nätt är en stereotypiskt kvinnlig egenskap. Ser man på Rians utseende så är 

han liten och klen för sin ålder, den totala motsatsen mot det traditionellt manliga. Han är 

omtänksam, även fast Rian är hungrig, frusen och ensam tänker han mer på att farfar ska ha 

det bra än att tycka synd om sig själv. Omtänksamheten visar sig även i vänskapen mellan 

honom och Elien. Rian utsätter sig för faror som kan komma att kosta honom livet för att 

hjälpa Elien med sitt uppdrag, detta visar också att han är osjälvisk. Han är sårbar i den 

meningen att han är otroligt rädd att förlora sin farfar. Rian har redan förlorat sina föräldrar 

som liten och skulle det hända farfadern något blir han helt ensam. Han har lätt för att visa 

sina känslor, såsom rädsla, glädje, sorgsenhet etc. Det är han som har ansvaret för att 

förbereda maten och att hålla grytan varm. Alla dessa egenskaper kan ses som stereotypiskt 

kvinnliga enligt Nikolajeva och Connell. 

 

Rian mognar genom sin vänskap med Elien och detta inger honom ett mod att utsätta sig för 

saker som han tidigare varit rädd för. Han väljer till exempel att klättra före Elien ner i en 

mörk brunn. ”Han fortsatte klättra en bit längre nerför repet, och lyckades slingra sig in i 

öppningen. Det var mörkt och trångt, man han hade alldeles glömt bort att han brukade vara 

mörkrädd”(s.53). Därefter kryper han ensam genom en mörk illaluktande gång som blir 

trängre och trängre men han litar på att sin nya vän. ”Han var inte ensam, och om lågan skulle 

slocknade kunde han följa Eliens röst tillbaka”(s.55). Detta visar på både en styrka och en 

envishet hos Rian. 

 

När han börjar bli modigare får han även mer stereotypiskt manliga egenskaper, såsom att han 

är intelligent och rationell. Det är han som kommer på lösningen till de problem som dyker 

upp i berättelsen, fast han bara är tio år. Bland annat att brunnen kan vara en del av 

almandernas försvunna stad. Han hittar även almandernas hemliga bok som är omöjlig att se 

för en människa, men genom att tänka förnuftigt räknar han ut det rätta föremålet.  

 

Genom texten och illustrationerna kan man se att Elien är stark och manlig, men samtidigt 

beskrivs det att almanderna alltid har vackra ansikten. När han skulle återvända till jorden gav 

hans folk honom den lilla kraft de hade för att han är den ende som är stark nog att rädda dem. 

Elien har lämnat alla han känner för att resa till en främmande plats, det visar att han är 

modig, självständig och mogen att fatta egna beslut. Hans folk litar på att han kommer göra 
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allt som står i sin makt för att lyckas med uppdraget. I två dagar har han vandrar genom 

skogen utan att äta eller sova för att han måste hitta den försvunna staden. Det är dessutom 

den kallaste vintern på länge och det visar att han måste vara väldigt envis och verkligen har 

bestämt sig att han ska hitta staden. 

 

Men detta visar att han även är självuppoffrande och lojal mot sitt folk som är en stereotypiskt 

kvinnlig egenskap. Fast det är Elien som är stark och modig blir det istället Rian som utför 

alla modiga handlingar. Elien får rollen som den omhändertagande, han ser till att Rian får 

mat i magen och håller sig varm. När Rian känner sig misslyckad är det Elien som tröstar och 

lägger armen om honom. När han berättar för Rian om sitt uppdrag får han tårar i ögonen och 

han är livrädd över att de ska hitta den försvunna staden för sent. 

 

3.1.4 Vad skapar boken för bild om manligt och kvinnligt? 

Boken ger en bild av att alla pojkar kan vara starka och modiga oavsett ålder och 

kroppsstorlek. Rian är bara 10 år och liten och klen, men är ändå stark och modig som en 

”riktig karl”. Pojkar får vara rädda, men att det är viktigt att man utsätter sig för de saker som 

skrämmer dem. Genom att göra detta får man mer självförtroende, styrka och blir en man. 

Pojkar är intelligenta och om de stannar upp och lyssnar på sin inre röst kan de till och med 

lösa problem som är omöjliga för vuxna att lösa.  

 

Vänskapen mellan två pojkar är väldigt stark, båda litar på varandra till hundra procent. Den 

är även oerhört viktig i den meningen att pojkar blir modigare och starkare genom den, utan 

den hade Rian aldrig vågat utsätta sig för sina rädslor. Boken visar även att pojkar kan vara 

duktiga på att laga mat och sköta ett hem, fast Rian bara är 10 år klarar han av att vara själv i 

flera dagar.  

 

 

3.2 ROOKIE. Hockey på schemat av Gunnar Nordströms (2005) 

3.2.1 Om boken 

Det är en barn- och ungdomsroman för åldrarna mellan 9 och 12 år. Den består av 155 sidor 

indelade i 22 kapitel. Den är en samtidsroman som är berättad i tredjeperson. Handlingen 

kretsar till största del runt Robert men läsaren får även följa tränarens och Pauls tankar och 

handlingar.  



17 
 

 

Handlingen 

Robert Fahlgren flyttar från hemmets trygghet för att gå på ett hockeygymnasium i 

Örnsköldsvik. Det blir en besvärlig omställning att bo själv i en egen lägenhet. Till en början 

känner han sig väldigt liten, både i och utanför rinken. Men han får snabbt två nya kompisar, 

Simon Eklund och Leo Bollbo, men samtidigt möter han även sitt största hot Paul Marco som 

är en tuff kille från Stockholm. Det blir hårda träningar och träningsmatcher med både 

misslyckanden och skador. Men skolan består även av mycket vänskap, skratt och tårar.  

 

3.2.2 Hur gestaltas personerna i boken? 

I boken figurerar några flickor/kvinnor men de har varken en stor roll eller betydelse i bokens 

handling och därför har jag valt att endast presentera dem under rubriken: Om bokens bild av 

manligt och kvinnligt. 

 

Robert 

Robert är bokens huvudperson. Han framställs som lite osäker, han är hela tiden orolig vad 

killarna och tränaren ska tycka om honom, kommer han att duga? Även när han blir svårt sjuk 

vill han inte gå till läkaren, för då kan tränaren tro att han är svag och inget att satsa på. När 

Paul småretas med honom vet han inte riktig hur han ska ge svar på tal. 

  

Det gällde att stå upp för sin sak, tänkte han, inte låta kaxig men absolut inte framstå 

som mesig heller. […] Fast Paul kallat honom för ”junior” inför de andra var inte så 

bussigt. Å andra sidan, Robert var något kortare än sina klasskompisar och det fanns 

ju värre smeknamn man kunde råka ut för. Mycket värre. (s.21).  

 

En av hans stora rädslor gäller smeknamn, att klassen skulle börja kalla honom för 

någonting töntigt. Han är bland annat rädd för att de ska börja kalla honom för ”lappen” 

bara för att han kommer från Norrland och därför hittar han på att kompisarna hemma 

kallar honom för ”Rookien”. Läsaren får även veta lite mer om Robert ur tränarens ögon: 

 

Men han registrerade att den där Fahlgren hade talang. Killen var kvick i både händer 

och fötter. Och han hade en bra speluppfattning. Såg var öppningarna skulle komma 

och skickade ofta iväg en passning i rätt ögonblick. Men han var liten till växten och 

frågan var hur mycket stryk han kunde ta. (s.51). 
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Han har en nära kontakt med sin familj och hans lillasyster vill prata med honom varje kväll 

annars kan hon inte somna. Kompisarna är jätteviktiga men utgör även ett dilemma: ska han 

åka hem under helgerna eller stanna kvar med de nya kompisarna?  

 

Paul 

”Han hade tyckt att den där killen från Stockholm, Paul Marco, hade varit tuff och framfusig” 

(s. 6) detta är Robert första intryck av Paul. Tränaren beskriver Paul som storväxt med en stor 

dos frustation men som spelar med ett stort hjärta, en oslipad diamant. Men en 

”tacklingsgladare 16-åring hade han inte sett på länge” (s. 54).  

 

Det första Paul gör när han träffar de andra är att berätta om att nattåget som han åkte upp 

med hade blivit utsatt för ett rån. Det är en historia med mystiska män, fordon och poliser. 

Alla tycker att det låter som en rövarhistoria och tror att han bara ska imponera. Historien 

visar sig sann, men de andra har redan skapat sig en negativ bild av honom.  

 

Paul själv tycker att de första dagarna varit väldigt omtumlande, han har hamnat i en miljö 

som han inte är van vid. De andra verkar komma från välordnade familjeförhållanden och 

verkar väldigt trygga. Själv har han vuxit upp med en ensamstående mamma med 

missbruksproblem och detta har medfört att han har fått klara sig själv. Han har aldrig haft en 

familj som suttit på läktaren och hejat just på honom. Han försöker närma sig de andra genom 

att skämta eller att småretas men det leder bara till att de andra tröttnar på honom. De tycker 

att det är svårt att veta när han skämtar eller menar allvar.  

 

3.2.3 Preliminär analys 

Robert är mycket mindre än sina klasskompisar och Paul kallar honom till och med för 

”junior”, om han är muskulös eller inte nämns inte i boken. Robert framställs även som snäll, 

omtänksam, sårbar och konflikträdd vilket är stereotypiskt kvinnliga egenskaper enligt 

Nikolajeva och Connell. Hans sårbarhet och konflikträdsla visar sig speciellt när Paul är i 

närheten. Robert vet inte riktigt hur han ska hantera Pauls ständiga småretande. Han vill inte 

svara emot på fel sätt för då kan han uppfattas som kaxig, men gör han ingenting alls blir han 

en fegis. Hur de andra killarna i klassen ser på honom är oerhört viktigt och han är ständigt 

rädd för att inte vara tuff nog, både på isen och utanför den. Även tränaren är tveksam om 

Robert är stark nog, de andra killarna är både större och mer tävlingsinriktade. Men han ser 

även att Robert är en perfekt lagspelare som ger alla i laget en chans att skina, vilket visar att 
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han är osjälvisk. Han sätter andras behov framför sina egna och han har en bra relation både 

till sin familj och till sina vänner. 

 

När Robert ska presentera sig för sina nya klasskompisar känner han sig väldigt liten och 

nervös och genom det får han svårt att få rösten att hålla. Det enda han vill är att vara som alla 

andra, de låter självsäkra och trygga. Men han frågar aldrig någon av sina kompisar vad de 

känner utan utgår bara ifrån det han ser och hör. Den dagen han blir tacklad tar allt en ny 

vändning för Robert. Då ställer sig alla de andra killarna i klassen bakom honom och inte 

Paul. De försvarar honom och tycker att han var tuff som klarade av att fortsätta spela efter att 

ha blivit brutalt tacklad. Nu blir han starkare och ger ett manligare intryck. 

 

Robert är intelligent och det visar sig i skolan, men även en viss del på isen. Tränaren är 

imponerad över att han kan tänka ut spelet i förväg och alltid hamnar på rätt positioner. Han 

tycker inte om hushållsarbete, städningen kan man spara tills det blir absolut nödvändigt och 

tvätten tar han med hem till mamma. Robert varken vill eller kan laga mat och kompisarna får 

absolut inte se kokboken som han fått i flyttpresent av mamma. Men han kan sitta och putsa 

och tvätta hockeyutrustningen. Han lever för sin sport och det har krävt en stor envishet för att 

komma in på hockeygymnasiet.  

 

Paul är väldigt stark och välväxt, vilket Connell och Nikolajeva beskriver som en stereotypisk 

manlig egenskap, han är t.ex. välkänd för sina hårda tacklingar. När de andra killarna ser 

honom blir de nervösa över hans storlek. Killarna ser honom som våldsam både på och 

utanför isen. Han tacklas hårt oavsett om det är träning eller match, anledningen till detta är 

att han egentligen känner sig väldigt osäker på isen. Han har ingen speciell talang som de 

andra killarna har och därför har han valt att ha tacklingar som sin färdighet. Att han går hårt 

fram på isen beror även på att han har en stark tävlingsinstinkt. När han t.ex. ska hälsa på de 

andra pojkarna gör han det genom att klappa dem hårt på axeln. De är tveksamma om det är 

vänskapligt eller bara irriterande. Han har svårt att hitta en roll i klassen och alla försök till 

kontakt misstolkas av klasskompisarna, såsom klappen på axeln. Han ser upp till Robert och 

vill bli vän med honom, det är därför som han småretas och skojar med honom. 

 

Men Paul har, enligt Nikolajeva och Connell, även stereotypiskt kvinnliga egenskaper såsom 

omvårdande, sårbar, pratsam och duktig på hushållssysslor. Han har tagit hand om sin 

missbrukande mamma under hela sin uppväxt. Det är han som har handlat, lagat mat och tagit 
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hand om hushållet. Han blir lätt ledsen när han tänker på de andra killarna som kommer från 

trygga familjer. Hans stora dröm är att hans mamma ska komma på någon match, vill känna 

upplevelsen att någon är där som bara hejar på honom. Han tycker om att prata, men många 

gånger missuppfattar klasskompisarna det som skryt, som t.ex. tågrånet eller att han kan laga 

mat. 

 

3.2.4 Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 

Boken visar att det är viktigt för killar att vara tuffa och visa framfötterna, man måste våga 

satsa och gå ut starkt för att vinna. Det fungerar inte att bara flyta med, ska man lyckas måste 

man bli bäst. Det är inte vem som helst som får gå på hockeygymnasiet utan bara de bästa av 

de bästa. Killarna kommer från hela Sverige och konkurrensen är stenhård. Det är väldigt 

viktigt att killar är tävlingsinriktade och aggressiva om de ska klara sig inom sportens värld. 

 

De flesta killarna i boken är rädda för att inte passa in i gruppen. Det är den som är stark och 

tuff som får respekt i gruppen och blir därmed även ledaren för gruppen. Även fast en kille 

har en illa omtyckt attityd blir han någon att se upp till för han utstrålar självförtroende och 

styrka. Men ska man tillhöra gruppen måste man spela schysst och följa spelets regler, gör 

man inte det hamnar man utanför gruppen och blir ensam. Killarna vill inte laga mat eller 

hålla på med hushållssysslor, det ser mycket bättre ut att gå på pizzerian än att stå vid spisen. 

De håller ihop och försvarar och skyddar varandra när det behövs. Genom vänskapen blir man 

stark, en för alla och alla för en. Idrotten är viktigast och ska sättas i första rummet, oavsett 

sjukdom, familj och flickvänner.  

 

I boken figurerar några flickor/kvinnor lite snabbt. 

 Boken förmedlar en bild av att mammor är oroliga och jobbiga, ”Morsor skulle alltid hålla på 

i alla lägen”(s. 13). De tjatar om att killarna ska laga och äta ordentligt med mat, sova 

tillräckligt mycket och komma hem ofta, vilket i och för sig är lämpligt för då kan killarna ta 

hem tvätten. Men mammor är väldigt bra att ha när man behöver tröst eller uppmuntran.  

 

Flickor framställs som omogna och har t.ex. svårt för att sova själva, men på samma gång kan 

de redan laga mat och ta hand om andra hushållssysslor. Flickvänner ses som ett hinder: ska 

killen träffa tjejen eller träna med kompisarna? Men på samma gång är det väldigt bra att 

prata problem med flickvännen som kommer med kloka lösningar. 
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3.3 Allie Finkles Regler för Tjejer. Bästisar av Meg Cabot (2010) 

3.3.1 Om boken 

Boken är översatt av Maria Holst, den amerikanska originaltiteln är: Allie Finkle´s rules for 

girls. Best friends and drama queens. Detta är fjärde delen av bokserien och den första boken 

i serien om Allie utgavs 2009. Det är en barn- och ungdomsroman för åldrarna mellan 9 och 

12 år. Den består av 189 sidor indelade i 13 regler, en regel är ett kapitel. Den är en 

samtidsroman som är berättad i jagform genom Allies ögon. Handlingen kretsar till största del 

kring Allie och hennes fyra tjejkompisar samt den nya tjejen Cheyenne. Jag har valt att rikta 

in analysen på Allie och Cheyenne, men kommer även att ta upp pojkarna i klassen under 

rubriken: Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 

 

Handlingen 

Det är första skoldagen efter jullovet och Allie längtar att efter att få träffa sina kompisar igen. 

Hon har dessutom redan hört att Caroline har en spännande nyhet att berätta. Det visar sig att 

det har börjat en ny flicka i klassen som heter Cheyenne och hon kommer från Ontario i 

Canada. Alla i klassen tycker att det är spännande och exotiskt med den nya tjejen som visar 

sig vara både annorlunda och tuff. Hon har alltid fina modekläder på sig och vill inte leka 

”barnsliga lekar”. Hon tycker att Allie och hennes kompisar är omogna och börjar därför reta 

och ställa till problem för dem, problemen blir till sist så allvarliga att det blir ren mobbning.  

 

3.3.2 Hur gestaltas personerna i boken? 

Allie  

Allie är bokens huvudperson. Hon är tio år gammal och bryr sig inte särskilt mycket hur hon 

ser ut. Hon tycker att det är viktigt att inte lukta illa ”[…] men jag tänker inte heller ha blå 

ögonskugga i skolan som Leanne Perkins har trots att hon bara går i femman. För det skulle 

vara helt tokigt” (s.10). Men hon skulle gärna vilja ha ett par snygga högklackade stövlar fast 

hennes mamma säger att man kan vricka fötterna av dem. Därför måste hon ha på sig ett par 

helt vanliga, tråkig och fula vinterkängor. 

 

Det viktigaste för Allie är hennes tre bästa kompisar Erica, Sophie och Caroline. De älskar att 

leka olika låtsaslekar eller att smyga in till mammans rum och låna hennes kläder och 

smycken. När den nya tjejen kommer till klassen och talar om att deras lek är barnslig blir 

Allie alldeles chockad. Hon kan inte fatta att någon kan tycka att det är tråkigt och barnsligt 



22 
 

att kriga i skogen mot den elaka krigsherren. Det måste vara mycket tråkigare att bara gå runt 

som de andra tjejerna gör på rasten. 

 

Allie framställs som en vanlig tioårig tjej som gillar att leka och vara med kompisarna. Hon är 

snäll och omtänksam men samtidigt tuff och självständig, hon vågar säga ifrån när hon tycker 

att något är fel. När alla andra börjar leka den nya leken vågar Allie och hennes vänner säga 

nej till att vara med.  

 

Cheyenne 

Hon är den nya flickan i klassen och hon kommer från Ontario, Canada. Hon har mörkt lång 

lockigt hår och ”var nästan lika vacker som Sophie, och kanske till och med flickigare […] 

(s.38). Hon har alltid på sig högklackade stövlar, precis samma som Allie önskade sig i 

julklapp men inte fick. När hon ska presentera sig stakar hon sig inte en enda gång och 

presenterar sig med ”Jag anses mycket intelligent […]” (s.40). 

 

När flickorna frågar om hon vill vara med i deras lek svarar hon: ”Nej tack. Jag vet inte om ni 

har märkt det, men vi går i fyran. Då är man lite för stor för att leka barnsliga låtsaslekar, eller 

hur?” (s.47) Cheyenne blir däremot kompis med Dominique och Marianne som följer efter 

henne som en svans.  

 

Cheyenne kallar hela tiden Allie och hennes vänner för omogna, barnsliga, barnrumpor och 

barnrumpan Finkle. När Allie säger nej till att fråga chans på Joey blir Cheyenne väldigt arg, 

alla måste lyda vad hon säger. 

 

”Det är bara omogna småungar som inte gillar killar´[…] `vill du verkligen vara så 

barnslig, Allie? […] Det är dags att växa upp.[…] om du vill bli accepterad i 

vuxenvärlden måste du förr eller senare sluta bete dig som ett barn.(s.130,131) 

 

Cheyenne framställs som en tuff tjejer som genast tar rollen som ledare över tjejerna. Hon är 

väldigt modemedveten och vuxen till sitt sätt. 

 

3.3.4 Preliminär analys 

Allies utseende beskrivs inte i boken, men pojkarna i boken framställer henne som söt. Andra 

stereotypiskt kvinnliga egenskaper är lydig, emotionell och osjälvisk och Allie uppfyller även 
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dessa. Hon tycker att det är väldigt viktigt att göra det som föräldrarna och läraren säger. När 

lärarinnan ber henne att byta plats i klassrummet och sätta sig längst bak för att hjälpa till med 

de stökiga pojkarna, lyder hon. Med tårar i ögonen går hon till sin nya bänk och hon är noga 

med att fröken inte ser tårarna, det kan göra henne ledsen. 

 

Allie har tre ”bästisar” och de håller ihop i vått och torrt. Alla i gruppen tycker det är viktigt 

att vara omtänksam mot alla och är alltid noga med att trösta kompisen som är ledsen. När 

Caroline och Sophie blir ovänner så ser Allie och Erica till att de blir vänner igen. Allies 

sårbarhet tar sig i uttryck att hon blir ledsen om någon säger något negativt, det kan gälla 

småsaker såsom att en klasskompis säger att hon räknat har fel. Hon tar väldigt illa vid sig när 

någon annan mår dåligt, till och med när det gäller jobbiga Joey. Alla flickorna i gruppen är 

duktiga på hushållsarbete, på pyjamaspartyt bakar de t.ex. helt själva en tårta från grunden. 

 

Men Allie är också självständig som är en stereotypiskt manlig egenskap. Hon bestämmer 

själv med vilka och vad hon vill leka, ingen kan bestämma över henne. När alla andra i 

klassen lyder Cheyenne att skaffa pojkvänner, även ”bästisarna” gör detta, vägrar Allie. När 

hon väl har bestämt sig för en sak ändrar hon sig inte. Hon fattar inte varför man ska vara 

tillsammans med någon man inte tycker om och tycker att de andra bara är löjliga. Detta visar 

även att hon är väldigt stark som orkar stå emot grupptrycket från alla tjejer. Cheyenne är en 

mycket vacker flicka som har lindad nästan alla flickor i klassen runt sitt finger. Hon kan 

uppfattas som väldigt stark men egentligen är hon beroende av flickorna bakom henne, ensam 

är hon svag. Hon älskar att skvallra och reta de andra i klassen, speciellt Allie och hennes 

grupp. Men ingen får säga något negativt om henne. Men detta visar samtidigt att hon är dålig 

på relationer, kompisarna ses mer som ägodelar än vänner. 

Cheyenne har få stereotypiskt kvinnliga egenskaper men desto mer manliga. Hon framställs 

som väldigt känslokall, tar inte hänsyn till någons känslor. Till och med dem som tillhör 

hennes ”inre krets” är hon dum och sarkastisk mot. Hon vill gärna tala om för andra vad deras 

fel och brister är, men är det någon som säger något negativt om henne blir hon arg och 

aggressiv. Hon kan ses som tävlande i den mening att hon hela tiden ser till att alla i klassen 

tävlar, om t.ex. vem som först fångar killen i kyssleken eller vem som får den bästa killen. 

Självfallet ser hon till att det är hon själv som får vinstlotten. 

 

Man kan säga att hon är rovgirig i den mening att hon låter alla tjejer jaga en kille men när de 

fångar honom är det endast Cheyenne som får kyssa honom. Hon klarar inte av att någon 
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säger nej till henne, om hon fick välja skulle hela klassen dansa efter hennes pipa. När Allie 

och hennes vänner vägrar att lyda blir hon otrevligare och till slut är det ren och skär 

mobbning.  

 

3.3.5 Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 

Killar framställs som mycket busiga, bråkiga och ouppfostrade. De stör konstant under 

lektionen såsom att de hoppar på bänkarna, för oljud, petar sig i näsan, sitter och pickar på 

grannen eller bara sitter och ritar otäcka teckningar. Joey kommer aldrig ”[...] ihåg att tvätta 

sömnen ur ögonen på morgnarna och som skäller och morrar som en hund i stället för att prata 

som en normal människa”(s.26). Allie upptäcker en dag att Joey läser samma böcker som 

henne: ”Men det kan inte vara möjligt för killar läser inte såna böcker. Särskilt inte knäppa, 

dumma killar som Joey Fields”(s.43). Allie beskriver pojkarna som ”otrevliga” och väldigt 

”störande”. Killar är även lättledda och det visar sig genom att de egentligen inte vill leka 

kyssleken, tycker att det är lite äckligt, men ändå är de med.  

 

Även elevernas placering i klassrummet visar tydliga skillnader mellan pojkarna och 

flickorna. Medan flickorna sitter längst fram vid tavlan är pojkarna placerade längst bak där 

även Mrs Hunter har sin kateder placerad för att kunna hålla ett vakande öga över dem. Men 

inte ens fröken klarar av att handskas med de busiga pojkarna och placerar därför några 

”duktiga” flickor mellan killarna, bland annat Allie: ”jag tror att du skulle komma att påverka 

killarna på ett bra sätt” (s. 26). Boken förmedlar att pojkar inte kan uppföra sig i klassrummet 

medan flickorna är duktiga och bra föredömen för de bråkiga pojkarna. 

 

Alla pojkar som är med i boken är formade ur samma mall, det är busiga, stökiga osv. det 

finns ingen som bryter mönstret. Till och med Allies bröder är precis som killarna i klassen, 

men lite snällare och gör småbus med glimten i ögat. 

 

 Flickorna däremot är gestaltade i tre varianter, de snälla och ordentliga, den elaka och de som 

bara hänger på, medlöpare. Det är även flickorna som skrämmer Allie mest 

.  

[…] när man hamnar i bråk med killar slår de en och sen slår man tillbaka och sen är 

det över. Tjejer skrämmer mig däremot ibland.[…] Det beror på att tjejer inte bråkar 

på samma sätt som killar. Tjejer använder sig av nåt som min farbror Jay kallar 

psykologisk krigsföring. Som när de talar om att de tänker slå en men inte när, så att 
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man hela tiden måste leva med rädslan för att bli slagen. Eller också kanske de inte 

pratar med en alls, eller också pratar de bakom ryggen på en och kallar en elaka saker, 

vilket på sätt och vis är nästan värre än att få stryk. (s. 33,34) 

 

De snälla flickorna är duktiga och ordentliga både i och utanför klassrummet. För dem är det 

väldigt viktigt att vara omtyckt av fröken. De leker fortfarande, gillar att klä ut sig och låtsas 

vara någon annan och har jättekul. De hittar på rackartyg men inte på någon annans 

bekostnad. När de leker får alla vara med och bestämma och alla är lika viktiga i gruppen. De 

är starka och vågar stå emot grupptrycket. 

 

Den elaka flickan har en ledarroll i klassen och hon utstrålar styrka och självförtroende men 

det är endast när hon har gruppen med sig. Hon pratar illa om alla som inte gör som hon vill 

och bryr sig inte om någon mår dåligt. Det viktigaste för henne är att alla lyder och ser upp till 

henne. 

 

Den största gruppen är den med flickor som bara följer ledaren. De har ingen egen vilja eller 

åsikter utan de gör bara som den elaka flickan säger. De låter sig bli utnyttjade som redskap, 

de gör jobben som inte ledaren vill göra. 

 

De få vuxna som är med i boken är alla snälla och mjuka. Det finns ingen skillnad mellan 

könen, det är både mamma och pappa som lagar mat och tar hand om hushållet. Båda är 

tröstande och uppmuntrande. Mrs Hunter (lärarinnan) framställs som vacker, mild, snäll och 

omtänksam, hon är oerhört omtyckt av eleverna. Allies farbror Jay bor ett tag på familjens 

soffa för han har ett brustet hjärta som Allie beskriver det. Han mår dåligt, äter popcorn och 

gråter. Flickvännen har gjort slut för att han inte vill ta sitt ansvar och skaffa ett jobb, han vill 

helst bara ha kul. Men i slutet av boken inser han att han inte är en pojke längre utan en man 

och skaffar sig ett jobb och får tillbaka flickvännen. 

 

 

3.4 Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej av Måns Gahrton.  

3.4.1 Om boken 

Det är en barn- och ungdomsroman för åldrarna mellan 9 och 12 år. Den består av 112 sidor 

indelade i 21 kapitel. Boken är fylld med svartvita illustrationer ritade av Johan Unenge som 

är väldigt roliga och pricksäkra. Det är en samtidsroman, berättad ur två perspektiv. När 
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berättelsen handlar om Rosa är det Rosa själv som är bokens berättarröst, läsaren får uppleva 

allt ur hennes ögon. Under sju kapitel handlar berättelsen om Ville och hans funderingar och 

de är berättade i tredjeperson. Handlingen kretsar kring Rosa, Anton och Ville. Detta är sjätte 

boken om Rosa, den första boken utgavs 2005.  

 

Handlingen 

Rosa har träffat en ny kille som heter Anton och han är annorlunda än alla andra killar. Han är 

en kille som verkligen bryr sig om saker och ting enligt Rosa. Han bryr sig speciellt om 

jorden, miljöförstöring, djur och Rosa. Detta tycker Rosa är jättespännande och det leder till 

och med hon bestämmer sig för att bli vegetarian. Men efter ett tag blir Anton lite tråkig, han 

har inga egna åsikter längre. Han gör allt som Rosa vill. 

 

Samtidigt har vi Ville som är Rosas gamla pojkvän men nu är de endast vänner. Han får 

massor av kärleksbrev och har flera tjejer som inget annat vill ha än honom. Men det Ville 

högst av allt vill ha är ett brev från en väldigt speciell tjej. En tjej som är helt underbar, söt 

och trevlig. Men hon är upptagen. 

 

3.4.2 Hur gestaltas personerna i boken? 

Rosa 

Rosa är bokens huvudperson. Hennes ålder nämns inte i boken, men på illustrationerna ser 

hon ut att vara mellan 10 och 12 år. Hennes föräldrar är skilda och hennes pappa bor nu på 

Gotland med Tina som väntar barn och med Rosas lillasyster Moa. Rosa ser framemot ett nytt 

syskon, varje kväll läser hon ur boken om att föda barn för att veta vad som händer i magen. 

Hon drömmer om att bli en popstjärna och skriver egna låtar med hjälp av sin gitarr. Varje 

kapitel börjar med att hon blir intervjuad av en reporter. 

 

– Rosa, ditt nya album har hyllats i hela världen som både fantastiskt och 

nyskapande. Hur känns det? 

                          – Underbart. 

– Men hur kommer det sej att varje album du spelar in känns så fräscht och nytt? 

– För att jag vågar. 

– Vad menar du? 

– Man måste vara modig när man skriver musik. Man måste våga prova nya grejor 

(s.66). 
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Efter första intervjun visar det sig att det är Rosa själv som står fram spegeln med ett hopprep 

som mikrofon. Rosa dagdrömmer ofta om Anton och i hennes fantasi är han en superhjälte 

som räddar världen. 

 

Rosa framställs som väldigt envis, det går inte att försöka ändra på något som hon redan har 

bestämt sig för. Det är hon som tar alla initiativ när det gäller Anton, ringer honom först, 

bjuder ut honom, planerar picknick osv. Rosa vill att något ska hända hela tiden och hon är 

inte rädd för att prova nya saker. Hon är en bestämd ung dam som vågar säga vad hon tycker. 

Detta kan man speciellt se i förhållandet mellan henne och pappan. 

 

Men jag tänker inte sluta. Plötsligt har jag fått nog. Han pratar om att han vill träffa 

mej, men det är alltid jag som ringer, alltid jag som ber att få komma. 

– Du bryr dej inte om mej, säjer jag. Du bryr dej bara om Moa och Tina och bebisen i 

magen! 

     Och så slänger jag på luren. Strax ringer telefonen. 

     – Svara inte, ropar jag. Det är pappa! 

   Efter sju signaler ringer det på min mobil. Jag låter det ringa. Rätt åt   honom! (s.32) 

 

Hennes humör svänger snabbt och hon är inte rädd för att visa när hon är glad, ledsen och 

förbannad. Hennes vänskap med Ville är oerhört viktig för henne. Ville beskriver Rosa som 

en tjej som man absolut inte kan fatta hur hon tänker, vilket även gör att hon blir spännande 

att umgås med. 

 

 

Ville 

Ville bor ensam med sin pappa medan hans mamma bor i Göteborg och han har ett väldigt 

nära förhållande till båda föräldrarna. Ville och Rosa är jämnåriga och har en gång varit 

tillsammans men nu är det enbart nära vänner. Till Villes stora förtret är han fortfarande 

intresserad av Rosa men hon ser honom bara som en vän. Ville tycker att det är svårt att veta 

hur han ska uppföra sig mot Rosa, vill inte att hon ska missuppfatta honom. Det är väldigt 

jobbigt för honom att se Rosa och Anton tillsammans. Rosa säger att  ”[…] han tänker för 

mycket” (s.35) och han håller med om detta. Genom att han tänker över saker och ting väldigt 

noga går han miste om viktiga händelser eller tillfällen. 
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3.4.3 Preliminär analys 

Rosa framställs med flera, enligt Nikolajeva och Connell, stereotypt kvinnliga egenskaper.  

Hennes utseende beskrivs aldrig i boken, men illustrationerna och hennes självförtroende 

bidrar till en tolkning att hon är en tuff tjej med stor utstrålning. Något som tyder på att Rosa 

är söt/vacker är att hon har haft några pojkvänner, andra pojkar visar sitt intresse för henne 

och Ville beskriver henne som perfekt. Rosa är omtänksam och det framkommer genom att 

hon bryr sig om andra och försöker att inte såra andras känslor. Hon har t.ex. inte talat om för 

Ville att hon är tillsammans med Anton för hon vet att han kommer att bli ledsen.  

 

Rosa är impulsiv och gör precis det som faller henne in, det leder bland annat till att Ville inte 

fattar hur hon tänker. Ena dagen vill hon vara med honom, t.ex. att de cyklar till skolan 

tillsammans på Villes tandemcykel och andra dagar existerar han inte. Rosa är väldigt duktig 

på att prata och många gånger säger hon saker utan att tänka efter. När hon är ensam hemma 

lagar hon sin egen mat och hon lagar även middag åt sin mamma ibland.  

 

När det kommer till relationen mellan henne och hennes pappa är Rosa väldigt känslig. 

Eftersom han bor på Gotland träffar hon inte sin pappa så ofta. Det är alltid hon som ringer till 

honom och det gör henne både arg och ledsen. Hon skulle vilja att han ringer och bara säger 

att han saknar henne. Hon tror att han inte tycker om henne, att hans nya familj är viktigare 

och det medför att hon är väldigt sårbar när det gäller pappan. De gånger som hon blir arg är 

när hon pratar med pappan på telefonen, hon säger själv att det är väldigt skönt att bli arg. 

 

Rosa beskrivs även med stereotypiskt manliga egenskaper. Hon är stark i den mening att hon 

vågar säga vad hon tycker, det gäller till både föräldrar och kompisar. Detta åskådliggör även 

att hon är självständig, det är ingen som kan säga vad hon ska göra eller tycka. Egenskapen 

aktiv visar sig genom att hon hela tiden vill att det ska hända någonting och har hon tid över 

spelar och sjunger hon. Har hon bestämt sig för någonting går det inte få henne att byta 

uppfattning, som t.ex. när hon bestämmer sig för att bli vegetarian. Men man kan även tolka 

detta som att hon är lättpåverkad, hon vill imponera och vara mer lik Anton och att bli 

vegetarian är det första steget mot detta. Hennes intelligens märks genom det att hon ofta vet 

svaren på olika saker oavsett om det gäller skolan eller t.ex. graviditet. Hon gillar sport och 

vill gärna prova på nya saker såsom att skjuta pilbåge. 
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Ville är en snäll kille som har många vänner och en fin relation till båda föräldrarna. Han och 

pappan åker ofta ut med båten och det är en mysig stund när de kan prata om allt, t.o.m. 

kärleksbekymmer. Ville säger aldrig något elakt om någon, förutom den gång när han nämner 

att han inte tycker att Anton är rätt kille för Rosa men det är det enda. Han är väldigt söt och 

det visar sig genom alla kärleksbrev han får, i dem står det uttryckligen att han är både söt och 

snäll. Han väljer att dölja sina känslor för Rosa av två anledningar, dels för att det är 

känsloladdat för honom själv, dels för att han inte vill att Rosa ska må dåligt. Vänskapen till 

Rosa är oerhört viktigt för Ville och ingenting ska få förstöra den. Han är omtänksam i den 

meningen att han tar hand om sin pappa, kompisar och Rosa, han ser till att alla mår bra. 

Sårbarheten visar sig i de stunder han ser Rosa och Anton tillsammans, han mår dåligt och blir 

oerhört ledsen, speciellt efter han såg dem kyssas. Dessa är alla stereotypiskt kvinnliga 

egenskaper enligt Connell och Nikolajeva.   

 

Ville har också stereotypiskt manliga egenskaper, såsom att han är väldigt analyserande och 

rationell. Han tänker igenom precis allt, t.ex. kan jag dricka ur samma flaska som Rosa eller 

är det samma sak som att kyssas? Han försöker skriva ett kärleksbrev men analyserar sönder 

varje brev och efter minst 20 varianter slutar det med att inget blir skickat. Ville är rationell i 

den meningen att han vet vad han talar om och kommer med en hel del bra lösningar. Han 

tycker om att cykla eller hänga med kompisarna vid skateboardrampen på torget. Det är ingen 

av kompisarna som kan bestämma över honom. Ville är varken tystlåten eller pratsam, han 

vet när han ska tala eller vara tyst och bara lyssna. 

 

3.4.4 Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 

Boken visar att tjejer kan vara tuffa och våga säga precis vad de tycker utan att behöva 

skämmas. De behöver inte alltid vara snälla och gulliga, man får vara arg och skrika, smälla 

igen dörren och lämna en arg mamma bakom sig. Tjejer vågar prova på nya saker och 

behöver inte vara rädda för att göra bort sig. Det är inget fel på att vara lite barnslig ibland, 

man får stå framför spegeln och leka rockstjärna. Det är skönt att krypa upp i mammas famn 

när man är ledsen och behöver tröst. Rosa visar tydligt att ingen som ska komma och 

bestämma över henne, oavsett om det är pojkvännen, kompisar eller föräldrar.  

 

Killar i boken är osäkra och vågar inte ta egna initiativ, de låter i stället flickorna styra. Det är 

Rosa som bestämmer vad de ska göra, när och hur. De ger intrycket att de har svårt att 

bestämma sig för vad de verkligen vill ha. Ville är t.ex. jätteglad över sina kärleksbrev men 
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samtidigt får han ett stort bekymmer, ska han besvara dem och i så fall till vem? Anton håller 

med om allt och har aldrig några egna åsikter, kan till och med äta kött fast han är vegetarian. 

För Rosa är det väldigt viktigt att alla står för sina åsikter. Hon blir tokig på Anton som hela 

tiden håller med henne. Det behöver inte bara vara pojkarna som tar alla initiativ, här är det 

Rosa som ringer upp Anton och bjuder ut honom. Det är viktigt att lita på sina egna känslor, 

tycker man att pojkvännen är tråkig så är det bara att gå.  

 

Killarna i boken framställs som söta och omtänksamma. De har bra relationer med föräldrar 

och kompisar, speciellt Villes relation till pappan är underbar. Ville och hans kompisar 

småretas med varandra, speciellt när det kommer till tjejer, men det görs med glimten i ögat. 

Killarna framställs som väldigt snälla, nästan för snälla ibland. 
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4. Slutsats och diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera mitt resultat. Mitt syfte med denna uppsats 

var att se hur tjejer och killar framställs i barn- och ungdomsboken. Litteraturen kan 

vara till en stor hjälp när det gäller att skapa nya genusmönster och att ifrågasätta den 

nuvarande genusordningen, men gör dagens ungdomsböcker detta?   

 

4.1 Slutsats 

De åtta karaktärerna har satts in i ett analysschema för ge en tydligare överblick vilka 

egenskaper de olika karaktärerna har samt en sammanställning över manliga och kvinnliga 

egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenskaper Rian Elien Robert Paul 

Manliga 

 
Kvinnliga  M K M K M K M K 

starka vackra   X X X  X X  

våldsamma aggressions- 

hämmande 

 

 

X 

 

 

 

X  

 

X X 

 

 

 

känslokalla emotionella,  X  X  X  X 

aggressiva lydiga  X  X  X X  

tävlande osjälvisk  X  X  X X  

rovgiriga omtänksamma  X  X  X  X 

skyddande sårbara  X X X  X  X 

självständiga beroende X  X  X  X  

rationella intuitiva X  X  X   X 

envisa lättpåverkade X  X  X  X  

tystlåtna pratsamma  X X   X  X 

intelligent ointelligent X  X  X  X  

gillar sport ogillar sport     X  X  

dålig på hus- 

hushållsarbete 

bra på hus- 

hushållsarbete 

 

 

X  

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

dålig på 

relationer 

bra på 

relationer 

 X  X  X X  

                                         Totalt 

 

4 10 7 9 6 9 9 6 
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Det första man lägger märke till är att var och en av de undersökta böckerna har en karaktär 

som bryter mot de stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaperna. Det är i överlag pojkar 

som bryter mot de traditionella könsrollerna och det visar sig genom egenskaper såsom 

vackra, emotionella, lydiga, osjälviska, omtänksamma, sårbara och pratsamma. Men på 

samma gång är det bara pojkarna i dessa fyra böcker som genomgår en utveckling och en 

mognadsprocess som leder fram till att de i slutändan får mer manliga egenskaper. Detta 

märks speciellt i böckerna Den försvunna staden och i ROOKIE, Hockey på schemat som har 

pojkar som huvudkaraktärer. Där är pojkarna till en början svaga och sårbara, vilket är 

stereotypiskt kvinnliga egenskaper, men olika händelser leder till att de båda mognar och blir 

starka och modiga. Pojkar ska våga möta sina rädslor, de ska våga kasta sig in i det okända 

som t.ex. brunnar eller flytta hemifrån, det gör dem till ”män”.  

 

De två karaktärerna som bryter mest mot de traditionella könsrollerna är Rian och Cheyenne. 

Rian har kvinnliga egenskaper i början av boken men utvecklas under händelsernas gång och 

 

Egenskaper 

 

Allie 

 

  Cheyenne                       

 

Rosa 

 

Ville 

Manliga Kvinnliga  M K 

 
M 

 
K 

 
M 

 
K 

 
M 

 
K 

 

starka vackra  X X  X X X  X 

våldsamma 

 

aggressions- 

hämmande 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

känslokalla emotionella,  X X   X  X 

aggressiva lydiga  X X  X   X 

tävlande osjälvisk  X X   X  X 

rovgiriga omtänksamma  X X   X  X 

skyddande sårbara  X  X  X  X 

självständiga beroende X   X X  X  

rationella intuitiva X  X   X X  

envisa lättpåverkade X  X  X X  X 

tystlåtna pratsamma,   X  X  X X X 

intelligent ointelligent X  X  X  X  

gillar sport ogillar sport   X  X  X  

dålig på hus- 

hushållsarbete 

bra på hus- 

hushållsarbete 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

dålig på 

relationer 

bra på 

relationer 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

          Totalt 5 10 10 4 6 11 5 10 
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får mer manliga egenskaper. Men han fortsätter att ge en sympatisk bild och är en karaktär 

läsaren tycker om.  Cheyenne har övervägande manliga egenskaper men hon framställs som 

hemsk, elak och en karaktär som läsaren inte tycker om. Hon ger en stereotypisk bild av den 

elaka flickan i klassen. Det visar att flickor ska vara snälla, lydiga och omtänksamma och är 

man det så ”vinner” man i längden. De karaktärer som känns mest verkliga och nyanserade är 

Paul, Robert och Rosa som alla har sina kryss lite mer utspridda i schemat.  

 

Något som är intressant är att alla karaktärerna har den enligt Nikolajeva och Connell 

traditionellt manliga egenskapen intelligent. Nästa alla karaktärer har även de manliga 

egenskaperna rationell och självständigt samt de kvinnliga egenskaperna emotionell och 

omtänksam. Detta kan ses som ett steg mot rätt riktning när det gäller att bryta det 

traditionella könsmönstret.  

 

Karaktärernas utseende har till en viss del betydelse i de fyra böckerna, men tar sig olika 

uttryck i böckerna som har manliga karaktärer respektive i de med kvinnliga karaktärer. Både 

i Den försvunna staden och i ROOKIE, Hockey på schemat är utseendet viktigt i den 

meningen att både Rian och Robert beskrivs som liten för sin ålder. Rian lider inte av detta 

utan har snarare nytta av det. Robert däremot önskar att han hade varit lite större. Förutom 

detta har inte karaktärernas utseende någon vikt i båda av dessa böcker. 

 

I Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej är det illustrationerna som ger en bild av 

hur karaktärerna ser ut. Det nämns inte mycket om vad de har på sig förutom när Rosa 

dagdrömmer om sina coola scenkläder som hon lånar av syrran. Men utseendet har vikt i den 

meningen att både Rosa och Ville är söta, hela boken kretsar kring deras kärleksproblem. 

Däremot är utseendet av större vikt i Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar. Det beskrivs 

tydligt vilka flickor som är söta och flickiga, även fröken Mrs Hunter beskrivs som väldigt 

söt. Stor vikt läggs på vad flickorna har på sig, speciellt Cheyennes kläder som alltid är coola. 

De andra flickorna vill också ha korta kjolar, häftiga tröjor och högklackade stövlar. Boken 

ger ett intryck av att det är viktigt att flickor är söta, pojkarna däremot beskrivs inte efter 

utseendet utan efter deras uppförande. 

 

I böckerna Den försvunna staden och i ROOKIE, Hockey på schemat är det handlingarna som 

är i fokus. I Den försvunna staden får Rian uppleva ett litet äventyr i en mörk brunn, en trång 

tunnel och ett stort hemligt rum. Dessa handlingar leder till att han mognar och blir stark och 
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modig. I ROOKIE, Hockey på schemat är det handlingarna på isen som står i fokus och vikten 

av ett schysst spel.  

 

 I Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar och Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej 

är det relationer som står i fokus. I Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar får man lära sig hur 

man är en bra kompis och klasskamrat. Här betonas vikten av att vara snäll mot alla, den som 

är dum förlorar i slutändan. I Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej är det 

relationen mellan pojkvän och flickvän som står i fokus, vem ska man välja, är han/hon rätt 

för mig, ska jag göra slut osv. I alla fyra böckerna är vänskapen det viktigaste, man ska vara 

rädd om sina vänner.  

   

4.2 Diskussion  

Min analys av fyra barn- och ungdomsböckerna har synliggjort att det fortfarande finns 

könsstereotypa skildringar av hur pojkar och flickor framställs. 

 

I böckerna med pojkar som huvudkaraktär är det viktigt att pojken är stark och modig. I boken 

ROOKIE, Hockey på schemat är killarna 16 år och vill absolut inte kopplas till något som kan 

anses som kvinnligt. De kan inte ens laga mat för det är ingen syssla för tuffa killar. I boken i 

Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar kan man tydligast se de stereotypiska könsrollerna, där 

framställs flickorna som snälla, lydiga, söta och omtänksamma. Pojkarna framställs som 

bråkiga, busiga, snorkråkeätande odjur.  Det finns visserligen en flicka som bryter mot 

normen och har mer manliga egenskaper, men hon framställs som en elak mobbare. Livet 

enligt Rosa. Rädda världen och krama mej är den bok som bryter mot de traditionella 

könsrollerna mest. Rosa är en tuff tjej som vågar säga och göra precis som hon tycker, 

samtidigt som hon fortfarande kan stå framför spegeln och låtsas vara kändis. Ville är en 

snäll, sårbar och omtänksam kille, men han framställs inte som töntig utan någon man kan se 

upp till både som kille och tjej. 

 

Enligt både Lpo94 samt kursplanen för ämnet svenska spelar skönlitteratur och litterära 

gestalter en stor roll för skapandet av identitet. Genom litteraturen möter eleverna förebilder, 

och litteraturen återger dessutom samhällets normer. Både Appleyard (se Kåreland 2005:182) 

och Brink (ALBA: Nummer 4 2006) menar att läsarna intar en roll där de identifierar sig med 

någon av samma kön och ålder samt att de identifierar sig med den de skulle vilja vara. 
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Detta skulle innebära att Rian och Robert är förebilder för pojkarna och Allie och Rosa för 

flickorna. Pojkarna får därmed veta att det är viktigt att man som kille vågar utmana sina 

rädslor eftersom man genom detta mognar och få en inre styrka. Men även att det är 

betydelsefullt med vänskap och att man ska vara rädd om sina kompisar. Flickorna som 

identifierar sig med Allie lär sig att de alltid ska vara snälla, omtänksamma och lydiga, medan 

flickorna som identifierar sig med Rosa lär sig att man vågar säga ifrån och att man 

bestämmer själv vad man vill och kan göra. 

 

Flera av karaktärerna i böckerna skildras till en stor del stereotypiskt men jag kan ändå inte 

bortse från att de även skildrar en del av den vardag som barnen dagligen möter. Under min 

utbildning har jag ofta reflekterat över att det är viktigt att elevernas böcker ligger nära deras 

verklighet för att de överhuvudtaget ska ta till sig det som står i texten. Är karaktärerna 

framställda för annorlunda så finns det en risk att de väljer bort boken, de behöver någon att 

identifiera sig med. Vi behöver böcker som sakta bryter mot de traditionella stereotyperna 

utan att skrämma bort läsarna och jag anser att boken Livet enligt Rosa. Rädda världen och 

krama mej har tagit ett steg i den riktningen. I den kan både flickor och pojkar få en bra 

förebild, det är synd att böckerna i serien har pastellfärgade omslag. När jag har observerat 

och talat med mina elever så är det ingen kille som vill ta i dem med tång ens. 

 

Denna studie har relevans för mig som blivande lärare då den synliggör olika mönster kring 

genus i barn- och ungdomslitteraturen och ger mig en insikt över hur böckerna kan påverka 

eleven. Det är oftast pedagogen som väljer t.ex. högläsningsboken, eller den gemensamma 

läsboken och då är det bra att veta vad man vill att litteraturen ska innebära för läsaren. Jag 

anser att det är viktigt att eleverna får uppleva olika genrer av böcker, men speciellt att varje 

elev får möta karaktärer av båda könen. Alla pedagoger ska följa Lpo94 och kursplanen för 

ämnet och där står det uttryckligt att lärarens uppdrag är att verka för jämställdheten mellan 

kvinnor och män. Genom litteraturen får eleverna kunskaper om barns, kvinnors och mäns 

livsvillkor under olika tider och andra länder.  

 

För vidare forskning hade jag tyckt att det skulle vara intressant att studera hur olika litterära 

karaktärer tas emot av eleverna. Kanske göra ett experiment och byta ut flickornas och 

pojkarnas namn i t.ex. boken Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej och se vad 

responsen på boken blir. Eller att intervjua eleverna om hur de upplever karaktärerna i de fyra 

böckerna, ser och upplever de samma sak som mig eller får de en helt annan bild av 
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karaktärerna. Det hade även varit intressant att genomföra en större studie för att analysera 

materialet ur ett annat perspektiv, såsom klass och etnicitet.   

. 

Genom denna undersökning har jag fått en liten inblick vilka ”förebilder” och vilken 

samhällsnorm som eleverna möter varje dag under den dagliga lässtunden samt ett hjälpmedel 

till den dagen jag själv ska välja högläsningsbok. 

 

Sammanfattning 

Enligt kursplanen i ämnet svenska så hjälper skönlitteraturen” […] människan att förstå sig 

själv och världen och bidrar till att forma identiteten” (Skolverkets hemsida. Kursplan för 

svenska. 2010-11-01). Mitt syfte med denna uppsats var att se hur tjejer och killar framställs i 

barn- och ungdomsboken som vänder sig främst till barn och ungdomar mellan 9 och 12 års 

ålder.   

 

Tidigare forskning visar att en av skolans viktigaste roll är att förmedla litteratur till eleverna 

och de böcker som lyfts fram ska kunna påverka deras uppfattning om genus. Studier pekar på 

att pojkar och flickor oftast väljer böcker som handlar om en karaktär av samma kön som sig 

själva och antar en roll som hjälte/hjältinna. Det finns olika åsikter kring vad pojkar och 

flickor bör läsa. En åsikt är att pojkar bör läsa böcker med en manlig huvudkaraktär för att 

grundlägga en trygg könsidentitet. En annan åsikt är att det är viktigt att låta pojkar och 

flickor läsa böcker där de får möta bägge könen och genom detta få flera förebilder. 

 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod som innebar att jag kritiskt granskade och 

analyserade fyra skönlitterära barn- och ungdomsböcker Den försvunna staden, ROOKIE. 

Hockey på schemat, Allie Finkles Regler för tjejer. Bästisar och Livet enligt Rosa. Rädda 

världen och krama mej. Urvalet av skönlitteraturen grundades på vilka böcker som var mest 

utlånade på ett stadsbibliotek och två skolbibliotek samt med hjälp av bibliotekariernas råd 

och tips. Analysen har genomfört med hjälp av ett analysschema med stereotypiskt manliga 

och kvinnliga egenskaper. 

 

Studiens resultat visar att i var och en av de undersökta böckerna finns en karaktär som bryter 

mot de stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaperna. Det är i överlag pojkarna i 

böckerna som bryter mot de traditionella könsrollerna och det visar sig genom egenskaper 
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såsom vackra, emotionella, lydiga, osjälviska, omtänksamma, sårbara och pratsamma. Men på 

samma gång är det bara pojkarna i dessa fyra böcker som genomgår en utveckling och en 

mognadsprocess som leder fram till att de i slutändan får mer manliga egenskaper. Alla 

karaktärerna har den traditionellt manliga egenskapen intelligent. Det är inte längre bara 

pojkar som är intelligenta i litteraturen, utan även flickorna får vara smarta och förståndiga. 

Nästa alla karaktärer har även de manliga egenskaperna rationell och självständigt samt de 

kvinnliga egenskaperna emotionell och omtänksam. Studien visar att några av barn- och 

ungdomsböckerna börjar bryta de traditionella könsmönstren. Nu kan flickorna vara 

intelligenta och självständiga och pojkarna får vara känslosamma och mjuka.  

 

Nyckelord: genus, genusordning, kön, skönlitteratur, pojk- och flickböcker, elever, läsning. 
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1. Inledning 
 
Alla människor har någon sort relation till skönlitteratur oavsett om man tycker om att läsa 


eller inte. Jag själv har alltid älskat böcker och det är till stor del därför som jag valde att läsa 


till lärare inom ämnet svenska. Jag har som mål att använda mig så mycket som möjligt av 


skönlitteraturen inom mitt kommande yrkesliv och kurserna inom barn- och 


ungdomslitteraturen har varit en stark inspirationskälla till detta. Inom dessa kurser har det 


även varit väldigt betydelsefullt att hela tiden se litteraturen ur ett genusperspektiv, hur 


författarna väljer att gestalta kvinnors och mäns roller. Detta är extra viktigt när det gäller 


barns läsning.  


 


Genom att läsa böcker får barnen en kunskap om sin omvärld och vilka regler som finns i 


samhället. Barnen får även olika förebilder som hjälper dem att bygga upp sin egen identitet.  


Därför anser jag att det är angeläget att titta närmare på hur författarna gestaltar personerna i 


sina böcker. Bekräftar författaren könsrollerna som finns i samhället eller väljer han/hon att 


ifrågasätta dem? Är det fortfarande viktigt hur pojkar och flickor ska uppföra sig för att passa 


in i samhället? 


 


  


1.1 Bakgrund 


1.1.1 Kursplanen 


 


I kursplanen för svenska i grundskolan står det:  


 


Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att 


använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva 


samt uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater.[…] 


Språkförmågan har en stor betydelse för allt arbete i skolan och för 


elevernas fortsatta liv och verksamhet. Därför är ett av skolans 


viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för språkutveckling[…] 


Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 


identiteten. […] Det ingår i ämnet att beakta genusperspektivet, så att 


förutsättningarna för utvecklingen av språket i såväl tal som skrift blir 


gynnsamt för båda könen. […] Skönlitteraturen, filmen och teatern 


hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 


forma identiteten.  


(Skolverkets hemsida, kursplan för svenska. 2010-11-02) 


  


1.1.2 Litteraturen och skolans roll enligt forskningen 
 


Fanny Ambjörnsson har i sin avhandling I en klass för sig. Genus klass och sexualitet bland 


gymnasietjejer (2004) fått en unik bild av tjejers vardag och villkor. I avhandlingen 


återkommer Ambjörnsson (2004: 28) flera gånger till normer i samhället, vad som är normalt 


och onormalt, samt hur olika tjejer och killar beter sig i skolmiljön. Forskningen har redan 


från slutet av 1970-talet lagt märke till att det finns stora skillnader i villkor mellan pojkar och 


flickor i skolan. Flickorna tenderar att ta både mindre tid och plats i klassrummet än vad 


pojkarna gör. Hon har under sina observationer sett att vissa flickor är tysta eller låter bli att 
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räcka upp handen i klassrummet medan de pratar till synes ohämmat med tjejkompisarna på 


rasten (Ambjörnsson 2004:58). 


 


I inledningen till boken Modig och stark – eller ligga lågt lyfter litteraturvetaren Lena 


Kåreland (2005:9, 16) fram att pojkarna dominerar på skolarenan. Hon menar att flickorna 


som är duktiga på att läsa ofta tar på sig ett ansvar för ordningen i gruppen och gärna hjälper 


pojkarna, som så kallad hjälpfröken. Både pojkar och flickor intar olika positioner inom 


skolan. Kåreland påvisar att en av skolans viktigaste roll är att förmedla litteratur till eleverna. 


Böckerna som lyfts fram ska kunna påverka deras uppfattning om genus. Men många gånger 


är flickorna underrepresenterade i de böcker och texter som använd i klassrummet. Kåreland 


menar att pedagogerna ofta väljer ut böcker som domineras av manliga huvudpersoner samt 


manliga författare. Om man identifierar sig med huvudpersonen i böckerna så kan det ge en 


snedvriden bild av vad som är manligt och kvinnligt. I kapitlet Skönlitteraturen i förskolan 


som ingår i boken Modig och stark- eller ligga lågt (Kåreland 2005:106) lyfter Kåreland och 


Lindh- Munther fram böckerna som riktar sig till de mindre barnen. Böckerna visar tydligt att 


det finns en gräns mellan de goda och onda och manligt och kvinnligt. Den onda styvmodern, 


elaka häxan etc. är alltid av kvinnligt kön, man hör aldrig talas om den elaka styvpappan. 


Viktigt är att barnen får möta både manliga och kvinnliga förebilder i litteraturen.  


 


Litteraturforskaren Lars Brink skriver i nättidningen ALBA (Nummer 4 2006) att pojkar 


behöver få läsa traditionella pojkböcker för att bygga upp sin könsidentitet.  Även han 


påpekar att barnen ofta väljer att läsa böcker där huvudpersonen har samma kön som sig 


själva. Barn är tidigt är medvetna om vilken könskategori de tillhör men könsidentiteten tar 


mycket längre tid att bygga upp. Han menar att pojkarna genom att plocka de mest 


schabloniserade egenskaperna blir tryggare och säkrare i sin manliga identitet. I en 


undersökning samtalade han med 10-åringar om Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. De 


flesta av pojkarna identifierar sig med de starka personerna i boken medan flickorna var mer 


benägna att identifiera sig med Skorpan som bitvis är en svag och känslig karaktär. Brinks 


studie visar att elever i 10-års ålder vill identifiera sig med ”hjälten eller hjältinnan” och helst 


med personer av samma kön och ålder. 


 


 


1.2 Syfte 
 


Enligt kursplanen i ämnet svenska hjälper skönlitteraturen” […] människan att förstå sig själv 


och världen och bidrar till att forma identiteten” (Skolverkets hemsida. Kursplan för svenska. 


2010-11-01). Mitt syfte med denna uppsats är att se hur tjejer och killar framställs i barn- och 


ungdomsboken. Den vänder sig främst till barn och ungdomar mellan 9 och 12 års ålder.  


Litteraturen kan vara till en stor hjälp när det gäller att skapa nya genusmönster och att 


ifrågasätta den nuvarande genusordningen, men gör dagens ungdomsböcker detta?   


 


 


 


Frågeställningar 


 


 Hur gestaltas karaktärerna i böckerna? Vilka egenskaper och handlingar ligger i fokus 


hos karaktärerna? 


 


 Vad skapar detta för bild hos den unge läsaren om vad som är manligt och kvinnligt? 
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1.3 Metod 


 
1.3.1 Urval 


 


Jag har valt att undersöka barn- och ungdomsboken som riktar in sig till barn och ungdomar 


mellan åldrarna 9 och 12 år därför att jag vikarierar på mellanstadiet och dagligen möter 


denna målgrupp. Jag har reflekterat över att eleverna inom dessa åldrar läser väldigt mycket 


böcker och det är viktigt att få en kunskap om vad de läser för att väcka inspiration för deras 


kommande liv som läsare.  


 


Utbudet av böcker riktade till denna målgrupp är väldigt stort, stadsbiblioteket i Bollnäs har 


flera hyllrader med böcker och det medförde att det var svårt att välja ut vilka böcker som 


skulle ingå i analysen. Därför valde jag att ta kontakt med den som är barn- och 


ungdomsbibliotekarie på stadsbiblioteket i Bollnäs samt bibliotekarier på två skolbibliotek, 


Kilbergsskolan och Granbergsskolan i Bollnäs. Från början ville jag ha de böcker som var 


mest utlånade av pojkar respektive flickor inom målgruppsåldern men tyvärr fanns det inget 


system som kunde visa könen på låntagarna. Men barn- och ungdomsbibliotekarien samt 


skolbibliotekarierna kunde ge mig de böcker och bokserier som var mest utlånade under 2010 


samt deras observationer av vilka böcker som är populära av pojkar respektive flickor.  Även 


om jag inte fick rena fakta om vilka som främst valde att läsa de utvalda böckerna fick jag 


ändå  många bra och givande tips som gjorde att urvalet blev relevant för syftet. Genom att 


dessa böcker är mest utlånade vet jag att många i målgruppen läser dem. 


 


Av de förslag som jag fick av bibliotekarierna valde jag först ut sex böcker men insåg när jag 


började läsa och analysera dem att jag måste minska dem till fyra om det ska bli en noggrann 


och djupgående läsning. De två första böckerna har pojkar i huvudrollen och de två andra med 


flickor i huvudrollen. Jag valde böcker efter huvudrollsinnehavarens kön på grund av att 


bland annat litteraturpedagogen Joseph A. Appleyard (se Kåreland 2005:182) anser att barn, 


speciellt i åldrarna 7 och 12 år, vill läsa böcker där karaktärerna speglar en bild av hur de 


själva vill vara och därför väljer de böcker där huvudrollen har samma kön som de själva. 


Genom Appleyards teori samt bibliotekariernas observationer så borde jag ha valt böcker som 


tilltalar både pojkar och flickor. 


 


  De böcker som jag har valt att analysera är: 


  


 Den försvunna staden (2007) Jo Salmonson 


 ROOKIE, Hockey på schemat (2005) Gunnar Nordström 


 Allie Finkles Regler för tjejer - Bästisar (2010) Meg Cabot. Originaltitel: Allie 


Finkle´s rules for girls. Best friends and drama queens. Översättning Maria Holst. 


 Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej (2008) Måns Gahrton och Johan 


Unenge 


 


Alla böcker som blev utvalda ingår i bokserier, med det menar jag att författaren har skrivit 


fler böcker med samma huvudperson/er. Alla dessa serier är väldigt populära och är nästan 


ständigt utlånade därför har jag inte fått den senaste delen av vissa serier, Livet enligt Rosa. 


Rädda världen och krama mig är den sjätte boken i serien och Allie Finkles regler för tjejer. 


Bästisar är den fjärde i serien. Men jag anser att det inte borde påverka analysen eftersom det 


är samma huvudpersoner och böckerna är lika populära som den senaste delen. Boken Den 


försvunna staden är egentligen inriktad till barn mellan 6 och 9 år, men jag valde den ändå 
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därför att det är min målgrupp som lånar den mest. Jag har i detta avseende valt att förbise 


vilken ålder den är skriven för och istället utgå från dess popularitet hos min målgrupp.  


 


 


1.3.2 Bearbetning av materialet 


 


Jag har läst en bok i taget och samtidigt har jag fört ner anteckningar av olika egenskaper i 


texten. Därefter har jag analyserar varje bok igen och då använt mig av analysschemat där jag 


fyllde i de olika karaktärernas egenskaper. Detta för att se om författaren använder eller bryter 


de traditionella könsrollerna. Analysschemat förklaras tydligare under rubriken: 


Analysredskap, som kommer längre ner i analysen. Jag har hela tiden utgått från 


analysschemat, för att undersökningen ska vara så transparent som möjligt. Men är givetvis 


medveten om att denna studie medför en tolkning av texterna. Jag har valt att presentera och 


analysera en bok i taget för att ge en tydligare bild. 


 


 


1.3.3 Litteratursökning 


 


För att hitta den litteratur som är relevant för min undersökning har flera sökningar i olika 


databaser gjorts. Huvudbasen har varit HIG:s bibliotekskatalog Higgins, samt databasen 


Libris. 


 


Mina sökord var: genus, genusordning, kön, skönlitteratur, pojk- och flickböcker, elever, 


läsning. 
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2.  Teori 
 


Syftet med denna undersökning är att se hur flickor och pojkar framställs i dagens 


barn- och ungdomsbok och då blir det naturligt att tolka resultaten utifrån ett 


genusperspektiv.  


 
2.1  Genus 
 


Sociologen och genusforskaren Martha Blomqvist beskriver i skriftserien Dialoger mellan 


kön och genus (2005:5) att redan på 1970-talet började begreppet ”gender” användas inom 


kvinnoforskningen och det var för att beteckna att det sociala könet inte var biologiskt 


bestämt. Man ville nu göra en skillnad mellan sex och gender. När begreppen kom till Sverige 


översattes det till kön och genus, kön står för det biologiska könet och genus för det sociala 


könet. Begreppet började sakta användas mer allmänt under 1980-talet. Det ersatte då 


begreppet könsroll som sågs som ett medvetet förhållningssätt, ett val som man frivilligt 


kunde ta och som var lätt att förändra. Man ansåg att det nya begreppet genus skulle ge en 


mycket bredare och djupare innebörd. 


 


 Även Ambjörnsson (2004:11) redogör för att begreppet genus införlivades under 1980-talet 


för att beteckna de kulturella föreställningarna om skillnaderna mellan könen. Genom att 


skilja biologi från kulturen kunde man begreppsliggöra att förbindelsen mellan könen främst 


måste ses som socialt och kulturellt skapande. En annan viktig aspekt var att visa att den 


kulturella skapelsen hela tiden förändras. Simone de Beauvoirs klassiska formulering lyder: 


”en kvinna inte är något man föds till, utan något man blir” (se Ambjörnsson 2004:12). Tack 


vare begreppet genus har det blivit lättare att på ett metodiskt sätt tala om kvinnor och män, 


om manligt och kvinnligt, utan att behöva härleda till biologiska skillnader. Det som 


bestämmer våra identiteter som män och kvinnor är inget biologiskt eller naturligt kön. Genus 


är något som hela tiden måste återskapas för att vara övertygande (2004: 12,13). 


 


2.2  Genusordning 
 


Kåreland (2005:10,11) gör gällande att varje samhälle bygger på en genusordning och att 


denna ordning till stor del handlar om alla de mönster som finns mellan män och kvinnor. Det 


kan vara t.ex. sysslor i hemmet som kopplas till kvinnor respektive män. Genusordningen ger 


ofta ger en bild av en maktordning där det manliga graderas högre och mer överordnat det 


kvinnliga. Detta kan man se redan hos i förskolan, barnen är helt på det klara med vad som 


anses manligt och kvinnligt. Men skiljelinjerna för vad som anses lämpligt och tillåtet att göra 


för respektive kön skiftar över tid. 


 


Även Yvonne Hirdman (2007:212) menar att det finns ett genussystem som strukturerar 


ordningen efter kön. Det är två saker som vidmakthåller detta system och det är isärhållandet 


som syftar till de oskrivna reglerna om att män och kvinnor ska bete sig olika och se olika ut, 


vi ska agera på skilda sätt. Om t.ex. en pojke har ett kvinnligt kroppsspråk framstår denne som 


en avvikare, han är omanlig och därmed onormal. Den andra är hierarkin som syftar till att det 


är det manliga som utgör normen och det medför att det kvinnliga underordnas. 


 


Lars-Göran Johansson förklarar i skriftserien Dialoger mellan kön och genus (2005:11) att 


begreppet genus har kommit till användning i kampen för att öka jämlikheten och bekämpa 


kvinnors underordning i olika sammanhang. ”Maskulint genus är ofta förknippat med makt 
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och överordning, medan kvinnligt genus ofta förknippas med maktlöshet och underordning” 


(Johansson 2005:11). 


 


I sin doktorsavhandling Rött eller grönt? skriver Maria Andrae (2001:20) att litteraturvetaren 


Sally Robinson poängterar att könskonstrueringen inte bara tillförs litteraturen utan även 


skapas genom den: ”I am concerned with how gender is produced through narrative 


processes, not prior to them” (se Andrae 2001:20). Robinson menar att litteraturen riktar sig 


till läsare på könsspecifika sätt och försöker förföra kvinnor till att bli till bilden av vad en 


kvinna bör vara. 


 
Maria Nikolajeva (1998: 64, 65) menar att genus skapas genom tänkande i motsatser, att det 


kvinnliga hela tiden sätts i relation till det manliga. Kvinnor antas vara det män inte är och 


tvärtom. Hon har konstruerat ett abstrakt motsatsschema för vad som generellt brukar betraktas 


som stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper. I schemat kan man utläsa att traditionellt 


manliga egenskaper är bland annat starka, våldsamma, känslokalla osv. Medan traditionellt 


kvinnliga egenskaper är bland annat vackra, aggressionshämmade, emotionella osv.  


 


I boken Om Genus (2003:58) menar R.W. Connells att kroppsliga skillnader och sociala påföljder 


oftast kopplas samman genom principen egenskapernas dikotomi. Med detta menas att kvinnor 


antas ha en uppsättning egenskaper och män en annan. Kvinnor antas t.ex. vara omvårdande, 


lättpåverkade, pratsamma osv. medan männen antas vara aggressiva, envisa, tystlåtna osv. 


 


 


2.3 Genus i böckerna riktade till barn och ungdomar 
 


Marika Andrae skriver i sin doktorsavhandling Rött eller grönt? (2001) om B. Wahlströms 


välkända ungdomsböcker med röda och gröna bokryggar mellan åren 1914 och 1944. Andrae 


(2001: 14,15,158) beskriver att de svenska förlagen började ge ut särskilda böcker för 


ungdomar under mitten av 1800-talet. De tidigaste berättelserna var äventyrsböckerna och i 


dem var det männen och pojkarna som var huvudpersoner. De ger sig ut i världen och där 


ställs de inför utmaningar av olika slag. 


 


 Vivi Edström som är professor i litteraturvetenskap hävdar i Ungdomsboken. Värderingar 


och mönster (1984: 14-16) att äventyrsboken oftast framställer enskilda pojkar och män som 


hjältar och de framställs som ett med den spännande handlingen. Pojken är oftast ensam bland 


okänsliga män i en främmande miljö. Han är väldigt sällan intressant för sin egen skull utan 


fungerar snarast som ett psykologiskt tomrum. Edström (1984:23–29) förklarar att 


tyngdpunkten i böckerna som riktas till flickorna till en början var hur en ung flicka skulle 


sköta sig själv och hemmet. Flickan skulle vara ordentlig och alltid göra som hon blev tillsagd 


och självuppoffrande. En av de viktigaste sakerna i en flickbok var att tämja aggressiviteten 


och att slipa sin karaktär. I pojkboken ska huvudpersonen utföra en hjältemodig handling men 


i flickboken är den dramatiska tilldragelsen när flickan möter den unge mannen. En man som 


kunde försörja henne och ge henne trygghet. 


 


Andrae (2001:17,14,78,155) påpekar att flickorna i Wahlströmsböckerna beskrivs på ett 


sådant sätt att de ska vara fostrande till ett idealt beteende där de ser könsnormerna som sina 


egna och där det är viktigast att se till andras behov. I pojkböckerna är det äventyret som är 


viktigast och där utvecklas pojkarna till ansvarskännande gentlemän. Flickboken bygger till 


stor del på den ideala flickans drag, såsom arbetsvilja, hjälpsamhet och gott humör. Om 


huvudpersonen till en början inte har dessa drag, följer en väg av motstånd tills den dagen hon 


lär sig hur ”en riktig” flicka ska bete sig. Den ideala flickan ska ha ett gott inflytande på sin 
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omgivning och detta leder till insikt och förändring hos de vuxna i omgivningen. Slutet 


utmärks att flickan till slut får en familj omkring sig, antingen den gamla eller i en ny 


konstellation (s.78). Pojkboken handlar främst om pojkar som måste ge sig ut på ett äventyr 


eller pojkar och deras olika aktiviteter i gänget, små busstreck som leder till problem, men 


som snabbt klaras upp. Aktiviteterna utvecklas från ofog till hjälpsamhet. Gemensamt för 


dessa två är att pojken genomgår en moralisk utveckling, han får ett socialt ansvar, blir 


modigare och i slutändan hjälper andra. Pojken utvecklar nya kvalitéer och kan själv ta steget 


att erbjuda sig att t.ex. följa med på en riskabel resa, delta i en viktig sportaktivitet, leta efter 


en skatt etc. När pojken blir hemmastadda i den nya miljön vågar han ifrågasätta och ställa 


mer krav. Även fast han är liten så är han klok och duktig som en man. Är från början oftast 


en vanlig kille, antingen lite utsatt eller bara finns i ”gruppen” men sedan utmärker sig och 


blir en ledare. Flickor och pojkar fostras till att följa de rådande genusföreställningarna där 


pojkarna ska bli ”riktiga män” och flickorna ska bli omhändertagande (s.164-177).  


 


 


Birgitta Theander lyfter fram i sin avhandling Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 


1945-65 (2006:10,11) att termerna ”flickböcker” och ”pojkböcker” inte finns belagda förrän 


1902, men att de existerade långt innan dess. Men under 1960-talet skedde en förändring av 


hela samhället. Nu skulle man inte längre särbehandla flickor och pojkar, t.ex. så försvann 


flickskolan under denna tid. Självklart blev det även en stark debatt om det var lämpligt att ge 


flickor och pojkar olika litteratur.  


 


Maria Österlund hävdar i sin avhandling Förklädda flickor. Könsöverskridning i 1980-talets 


svenska ungdomsroman (2005:24,32) att ungdomsbokens uppkomst hänger samman med att 


det fanns en önskan om att skapa nya förutsättningar för att skildra kön genom en 


könsintegrerad litteratur efter en lång period där böcker var åtskilda efter kön i form av pojk- 


eller flickböcker. Genom att förena pojk- och flickböckerna så skulle man överbygga 


könsskillnaderna. Det fanns en önskan att göra en mer könsintegrerad litteratur tack vare 


introducerandet av ungdomslitteraturen, men Österlund menar att det har blivit precis tvärtom. 


I dagens ungdomsbok är gränsen mellan pojk- och flickböcker skarp igen och den förmår inte 


att bryta ner de välkända mönstren från flick- och pojkboken. 


 


2.4 Pojkar och flickor som läsare  
 


I Kårelands antologi Modig och stark – eller ligga lågt (2005) skriver Lars Brink i kapitlet 


Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och 6 år om litteraturpedagogen 


Joseph A Appleyard som har studerat barn och ungdomars läsutveckling. Appleyard anser att 


barn, speciellt i åldrarna 7-12 år, vill läsa böcker där karaktärerna speglar en bild av hur de 


själva vill vara. Flickor väljer därmed oftast att läsa om en kvinnlig huvudperson och pojkarna 


med en manlig. Böckerna blir förebilder och ett stöd i könsidentiteten, därför bör barnen läsa 


böcker där karaktären har samma kön som dem. Pojkarna föredrar berättelser med manliga 


hjältar medan flickorna föredrar böcker som utspelar sig i hem- och skolmiljö. Appleyard 


hävdar även att när flickorna är omkring 10 år börjar de läsa böcker med manliga huvudroller 


medan det tar några år till för pojkarna att läsa böcker med kvinnliga huvudroller (2005:182). 


Brink skriver också att läsforskaren Elaine Millard anser att skillnaden mellan pojkar och 


flickors läsning ökar under skoltiden därför att skolans läsning är mer anpassad till flickornas 


läsintressen än till pojkarnas. Flickorna vill ha ett engagemang i texterna och gärna en 


hjältinna medan pojkarna tycker mer om humoristiska böcker (2005:184, 185).   
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Lars Brink (ALBA: Nummer 4 2006) beskriver även att flickor i trean börjar bli mer 


intresserade av att läsa om det motsatta könet och i årskurs sex börjar även pojkarna bli mer 


öppna för det andra könet. Men när barnen själva får välja sina favoritböcker väljer de 


fortfarande böcker med det egna könet i huvudrollen. Pojkarna väljer oftast böcker som har 


realistiska och historiska skildringar och gärna böcker med mycket humor. Flickorna gillar 


däremot böcker om kärlek, sex och vänskap. Barnen väljer främst att läsa om personer som är 


sådana som de själv skulle vilja vara. Brink menar precis som Appleyard att pojkarna behöver 


få läsa traditionella pojkböcker för att bygga upp sin könsidentitet. 


 


Kåreland (2005:122) hävdar att många författare har uppmärksammat detta och numera är det 


vanligt att ungdomsböckerna har både en manlig och kvinnlig huvudroll och därmed kan det 


läsande barnet oavsett kön identifiera sig med bokens gestalter. Hon menar att det finns en 


risk med barnboken som skildrar traditionella pojkar och flickor, den låser in barnet i 


traditionella könspositioner och hindrar dem från att utveckla en könsidentitet som är till nytta 


för dem och ger dem bra förebilder. 


 
2.5 Sammanfattning 
 


När begreppet gender kom till Sverige översattes det till kön och genus, kön står för det 


biologiska könet och genus för det sociala könet. Tack vare begreppet genus har det blivit 


lättare att på ett metodiskt sätt tala om kvinnor och män, om manligt och kvinnligt, utan att 


behöva härleda till biologiska skillnader.  


 


 Genusordningen ger ofta ger en bild av en maktordning och att det manliga graderas högre 


och mer överordnat det kvinnliga. Men skiljelinjerna för vad som anses lämpligt och tillåtet 


att göra för respektive kön skiftar över tid. Både Nikolajeva (1998) och Connell (2003) menar 


att genus skapas genom tänkande i motsatser, att det kvinnliga hela tiden sätts i relation till det 


manliga.  
 


Redan under 1800-talet började de svenska förlagen började ge ut särskilda böcker för 


ungdomar. De första böckerna var äventyrsromaner som oftast framställer enskilda pojkar och 


män som hjältar. I böckerna som var riktade till pojkar var det äventyret som var viktigast och 


där utvecklas pojkarna till ansvarskännande gentlemän. Tyngdpunkten i böckerna som 


riktades till flickorna var till en början var hur en ung flicka skulle sköta sig själv och 


hemmet. Under 1960-talet fanns en önskan om att skapa nya förutsättningar för att skildra kön 


genom en könsintegrerad litteratur. Österlund (2005) menar att det har blivit precis tvärtom. I 


dagens ungdomsbok är gränsen mellan pojk- och flickböcker skarp igen och den förmår inte 


att bryta ner de välkända mönstren från flick- och pojkboken. 


 


Både Brink och Appleyard menar att flickor och pojkar i målgruppen för min studie oftast 


väljer böcker som handlar om en karaktär av samma kön och antar en roll som 


hjälte/hjältinna. Båda anser även att pojkar bör läsa traditionella pojkböcker och därmed 


fastställa en trygg könsidentitet. Kåreland däremot menar poängterar vikten av att pojkar och 


flickor får möta olika slags förebilder. 
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2.6 Analysredskap 
 


Jag har använt Nikolajevas motsatsschema och de egenskaper som R.W. Connell tar upp i 


boken Om genus (2003:58) som traditionellt anses som typiskt manligt eller kvinnligt. Maria 


Nikolajeva (1998:64,65) har studerat persongestaltning inom skönlitteraturen och har utifrån 


dessa tagit fram ett motsatsschema över stereotypiska manliga och kvinnliga egenskaper.  
 


Män/pojkar    Kvinnor/flickor 


starka, muskulösa     vackra, svaga 


våldsamma     aggressionshämmade 


känslokalla, hårda   emotionella, milda 


aggressiva     lydiga, lugna 


tävlande     själuppoffrande 


rovgiriga     omtänksamma, omsorgsfulla 


skyddande     sårbara 


självständiga    beroende 


aktiva     passiva 


analyserande    syntetiserande 


tänker kvantitativt   tänker kvalitativt 


förnuftiga     intuitiva 


 


En sammanfattning över de egenskaper som traditionellt anses vara manliga eller kvinnliga 


enligt R.W. Connell (2003:46, 58).   


 


Män/pojkar    Kvinnor/flickor 


aggressiva     omvårdande 


tystlåtna     pratsamma, skvallriga 


intelligent     ointelligenta 


gillar sport     ogillar sport 


gör oftast inget hushållsarbete duktiga på hushållsarbete                 


dåliga på relationer   bra på relationer 


promiskuösa    sexuellt lojala   


envisa     lättpåverka 
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3.  Resultat och analys 


 


I detta avsnitt kommer jag bok för bok att lyfta fram de iakttagelser jag har gjort av 


hur pojkar och flickor framställs. Det jag kommer att titta närmare på är främst vilka 


egenskaper karaktärerna tillskrivs samt hur deras handlande, tankar och utseende 


framställs. Ytterligare aspekter som observerats är hur omgivningen beskriver 


karaktärerna och hur de vuxna framställs. Jag kommer att utgå från de egenskaper 


som, enligt Nikolajeva och Connell, är stereotypiskt manliga och kvinnliga när jag gör 


mina iakttagelser. 


 


 


3.1 Den försvunna staden av Jo Salmson (2007) 
 


3.1.1 Om boken 


 


Boken är väldigt lättläst och riktar sig till barn mellan 6 och 9 år. Den består av 109 sidor 


indelade i 12 kapitel. Boken har många svartvita illustrationer ritade av Peter Bergting som är 


realistiskt målade. Handlingen kretsar kring Rian och Elien och den berättas ur Rians 


perspektiv i tredjeperson. 


Boken är den första delen i fantasyserien Almandrarnas återkomst.  


 


Handlingen 


Rian är tio år och sitter ensam i en stuga som ligger högt uppe bland bergen. Hans farfar har 


vandrat ner till byn för att sälja sina handgjorda kvastar, om han får ihop lite pengar kan de 


fylla skafferierna igen. Det är en lång och farlig vandring genom skogen och Rian är rädd att 


det kommer hända farfadern något. När han sitter där alldeles ensam i stugan knackar det 


plötsligt på dörren. Fast han inte vet vem som är där säger han ”kom in” och plötsligt står en 


almander i dörröppningen. Rian har redan som liten hört talas om almandrarna, att det var ett 


folk som levde förr och var underliga för de kunde många olika trollformler. Almandern heter 


Elien och letar efter sin stad och även fast Rian är rädd bestämmer han sig för att hjälpa Elien 


att hitta staden.  


 


 


3.1.2  Hur gestaltas personerna i boken? 


 


I denna bok finns det bara tre karaktärer och det är Rian, hans farfar och Elien. Farfader 


nämns ett fåtal gånger och det är inte för ens på de två sista sidorna som han är med 


personligen och därför lämnas han utanför denna analys. 


 


Rian 


 ”Han var bara tio, och liten för sin ålder. Om någon kom för att röva och stjäla kunde han 


ingenting göra!” (s.14) Detta är Rians tankar om sig själv. Genom texten får läsaren 


egentligen inte veta mycket om Rians utseende. Men boken är fylld med svartvita 


illustrationer som visar att han är ljushårig, har stora ögon, en liten näsa och smal mun 


(tecknad som ett streck). 


Läsaren får därmed inte skapa en egen bild av Rian utan det gör författaren genom sina 


illustrationer. 


 


Den viktigaste personen i Rians liv är hans älskade farfar och det märks tydligast när Rian 


sitter ensam i stugan, han både fryser och är hungrig men den enda han kan tänka på är 
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farfadern. Rian hoppas att farfadern har klarat den långa vandringen och nu sitter i värdshuset 


med en skål varm stuvning framför sig. Rian framställs som väldigt ensam, de bor isolerat och 


han nämner aldrig något om vänner. När han träffar Elien blir han först väldigt rädd, men 


rädslan går snabbt över och börjar sakta utvecklas till en vänskap. När han får reda på att 


Elien letar efter den försvunna staden så erbjuder han sig frivilligt att följa med och leta fast 


han är både mörkrädd och lite feg. Men genom vänskapen till Elien kommer han över sina 


rädslor, det blir viktigare att hjälpa Elien än att tänka på sig själv. När Elien har utfört sitt 


uppdrag och ska åka igen känner Rian sig lite övergiven men Elien lovar att komma tillbaka. 


 


Elien 


Han är en almander som återvänt från skuggornas värld för att rädda sitt folk som är fast där. 


Kunskapen om almanderna förmedlas genom farfar som en kort berättelse. När Elien klev in i 


skuggornas värld slutade han att åldras, vilket resulterar i att han är flera hundra år gammal, 


men ser ut som en 18-åring. Han har gröna ögon som glänser, ett blekt ansikte, hår som är 


långt och rött som eld. Till en början ser han lite hård och kall ut på illustrationerna men 


längre in i boken blir han mjukare och på sista teckningen av honom ler han till och med.  


 


Han inger först ett hotfullt intryck hos Rian men det vänder snabbt, speciellt när han börjar 


laga mat. ”Men det fanns ingenting hotfullt i den varelse som knutit diskhandduken som 


förkläde kring midjan, och nu rörde i grytan med den stora träsleven” (s.27). Han berättar med 


stor sorg om sitt folks öde i skuggornas land. Han framställs som otålig och tyngd av sitt 


uppdrag, utan honom överlever inte hans folk. Men han är även mjuk och känslosam, han 


både gråter och skrattar och när Rian är kall och frusen lägger Elien armen runt honom som 


tröst. 


 


 


3.1.3 Preliminär analys 


 


Nikolajeva och Connell beskriver att stark och muskulös är en stereotypiskt manlig egenskap 


och vacker och nätt är en stereotypiskt kvinnlig egenskap. Ser man på Rians utseende så är 


han liten och klen för sin ålder, den totala motsatsen mot det traditionellt manliga. Han är 


omtänksam, även fast Rian är hungrig, frusen och ensam tänker han mer på att farfar ska ha 


det bra än att tycka synd om sig själv. Omtänksamheten visar sig även i vänskapen mellan 


honom och Elien. Rian utsätter sig för faror som kan komma att kosta honom livet för att 


hjälpa Elien med sitt uppdrag, detta visar också att han är osjälvisk. Han är sårbar i den 


meningen att han är otroligt rädd att förlora sin farfar. Rian har redan förlorat sina föräldrar 


som liten och skulle det hända farfadern något blir han helt ensam. Han har lätt för att visa 


sina känslor, såsom rädsla, glädje, sorgsenhet etc. Det är han som har ansvaret för att 


förbereda maten och att hålla grytan varm. Alla dessa egenskaper kan ses som stereotypiskt 


kvinnliga enligt Nikolajeva och Connell. 


 


Rian mognar genom sin vänskap med Elien och detta inger honom ett mod att utsätta sig för 


saker som han tidigare varit rädd för. Han väljer till exempel att klättra före Elien ner i en 


mörk brunn. ”Han fortsatte klättra en bit längre nerför repet, och lyckades slingra sig in i 


öppningen. Det var mörkt och trångt, man han hade alldeles glömt bort att han brukade vara 


mörkrädd”(s.53). Därefter kryper han ensam genom en mörk illaluktande gång som blir 


trängre och trängre men han litar på att sin nya vän. ”Han var inte ensam, och om lågan skulle 


slocknade kunde han följa Eliens röst tillbaka”(s.55). Detta visar på både en styrka och en 


envishet hos Rian. 
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När han börjar bli modigare får han även mer stereotypiskt manliga egenskaper, såsom att han 


är intelligent och rationell. Det är han som kommer på lösningen till de problem som dyker 


upp i berättelsen, fast han bara är tio år. Bland annat att brunnen kan vara en del av 


almandernas försvunna stad. Han hittar även almandernas hemliga bok som är omöjlig att se 


för en människa, men genom att tänka förnuftigt räknar han ut det rätta föremålet.  


 


Genom texten och illustrationerna kan man se att Elien är stark och manlig, men samtidigt 


beskrivs det att almanderna alltid har vackra ansikten. När han skulle återvända till jorden gav 


hans folk honom den lilla kraft de hade för att han är den ende som är stark nog att rädda dem. 


Elien har lämnat alla han känner för att resa till en främmande plats, det visar att han är 


modig, självständig och mogen att fatta egna beslut. Hans folk litar på att han kommer göra 


allt som står i sin makt för att lyckas med uppdraget. I två dagar har han vandrar genom 


skogen utan att äta eller sova för att han måste hitta den försvunna staden. Det är dessutom 


den kallaste vintern på länge och det visar att han måste vara väldigt envis och verkligen har 


bestämt sig att han ska hitta staden. 


 


Men detta visar att han även är självuppoffrande och lojal mot sitt folk som är en stereotypiskt 


kvinnlig egenskap. Fast det är Elien som är stark och modig blir det istället Rian som utför 


alla modiga handlingar. Elien får rollen som den omhändertagande, han ser till att Rian får 


mat i magen och håller sig varm. När Rian känner sig misslyckad är det Elien som tröstar och 


lägger armen om honom. När han berättar för Rian om sitt uppdrag får han tårar i ögonen och 


han är livrädd över att de ska hitta den försvunna staden för sent. 


 


 


3.1.4 Vad skapar boken för bild om manligt och kvinnligt? 
 


Boken ger en bild av att alla pojkar kan vara starka och modiga oavsett ålder och 


kroppsstorlek. Rian är bara 10 år och liten och klen, men är ändå stark och modig som en 


”riktig karl”. Pojkar får vara rädda, men att det är viktigt att man utsätter sig för de saker som 


skrämmer dem. Genom att göra detta får man mer självförtroende, styrka och blir en man. 


Pojkar är intelligenta och om de stannar upp och lyssnar på sin inre röst kan de till och med 


lösa problem som är omöjliga för vuxna att lösa.  


 


Vänskapen mellan två pojkar är väldigt stark, båda litar på varandra till hundra procent. Den 


är även oerhört viktig i den meningen att pojkar blir modigare och starkare genom den, utan 


den hade Rian aldrig vågat utsätta sig för sina rädslor. Boken visar även att pojkar kan vara 


duktiga på att laga mat och sköta ett hem, fast Rian bara är 10 år klarar han av att vara själv i 


flera dagar.  


 


 


 


 


3.2 ROOKIE. Hockey på schemat av Gunnar Nordströms (2005) 


 
3.2.1 Om boken 


Det är en barn- och ungdomsroman för åldrarna mellan 9 och 12 år. Den består av 155 sidor 


indelade i 22 kapitel. Den är en samtidsroman som är berättad i tredjeperson. Handlingen 


kretsar till största del runt Robert men läsaren får även följa tränarens och Pauls tankar och 


handlingar.  
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Handlingen 


Robert Fahlgren flyttar från hemmets trygghet för att gå på ett hockeygymnasium i 


Örnsköldsvik. Det blir en besvärlig omställning att bo själv i en egen lägenhet. Till en början 


känner han sig väldigt liten, både i och utanför rinken. Men han får snabbt två nya kompisar, 


Simon Eklund och Leo Bollbo, men samtidigt möter han även sitt största hot Paul Marco som 


är en tuff kille från Stockholm. Det blir hårda träningar och träningsmatcher med både 


misslyckanden och skador. Men skolan består även av mycket vänskap, skratt och tårar.  


 


3.2.2 Hur gestaltas personerna i boken? 


 


I boken figurerar några flickor/kvinnor men de har varken en stor roll eller betydelse i bokens 


handling och därför har jag valt att endast presentera dem under rubriken: Om bokens bild av 


manligt och kvinnligt. 


 


Robert 


Robert är bokens huvudperson. Han framställs som lite osäker, han är hela tiden orolig vad 


killarna och tränaren ska tycka om honom, kommer han att duga? Även när han blir svårt sjuk 


vill han inte gå till läkaren, för då kan tränaren tro att han är svag och inget att satsa på. När 


Paul småretas med honom vet han inte riktig hur han ska ge svar på tal. 


  


Det gällde att stå upp för sin sak, tänkte han, inte låta kaxig men 


absolut inte framstå som mesig heller. […] Fast Paul kallat honom för 


”junior” inför de andra var inte så bussigt. Å andra sidan, Robert var 


något kortare än sina klasskompisar och det fanns ju värre smeknamn 


man kunde råka ut för. Mycket värre. (s.21).  


 


En av hans stora rädslor gäller smeknamn, att klassen skulle börja kalla honom för 


någonting töntigt. Han är bland annat rädd för att de ska börja kalla honom för ”lappen”  


bara för att han kommer från Norrland och därför hittar han på att kompisarna hemma 


kallar honom för ”Rookien”. Läsaren får även veta lite mer om Robert ur tränarens ögon: 
 


Men han registrerade att den där Fahlgren hade talang. Killen var kvick 


i både händer och fötter. Och han hade en bra speluppfattning. Såg var 


öppningarna skulle komma och skickade ofta iväg en passning i rätt 


ögonblick. Men han var liten till växten och frågan var hur mycket 


stryk han kunde ta. (s.51). 
 


Han har en nära kontakt med sin familj och hans lillasyster vill prata med honom varje kväll 


annars kan hon inte somna. Kompisarna är jätteviktiga men utgör även ett dilemma: ska han 


åka hem under helgerna eller stanna kvar med de nya kompisarna?  


 


 


Paul 


”Han hade tyckt att den där killen från Stockholm, Paul Marco, hade varit tuff och framfusig” 


(s. 6) detta är Robert första intryck av Paul. Tränaren beskriver Paul som storväxt med en stor 


dos frustation men som spelar med ett stort hjärta, en oslipad diamant. Men en 


”tacklingsgladare 16-åring hade han inte sett på länge” (s. 54).  


 


Det första Paul gör när han träffar de andra är att berätta om att nattåget som han åkte upp 


med hade blivit utsatt för ett rån. Det är en historia med mystiska män, fordon och poliser. 







14 
 


Alla tycker att det låter som en rövarhistoria och tror att han bara ska imponera. Historien 


visar sig sann, men de andra har redan skapat sig en negativ bild av honom.  


 


Paul själv tycker att de första dagarna varit väldigt omtumlande, han har hamnat i en miljö 


som han inte är van vid. De andra verkar komma från välordnade familjeförhållanden och 


verkar väldigt trygga. Själv har han vuxit upp med en ensamstående mamma med 


missbruksproblem och detta har medfört att han har fått klara sig själv. Han har aldrig haft en 


familj som suttit på läktaren och hejat just på honom. Han försöker närma sig de andra genom 


att skämta eller att småretas men det leder bara till att de andra tröttnar på honom. De tycker 


att det är svårt att veta när han skämtar eller menar allvar.  


 


3.2.3 Preliminär analys 


 


Robert är mycket mindre än sina klasskompisar och Paul kallar honom till och med för 


”junior”, om han är muskulös eller inte nämns inte i boken. Robert framställs även som snäll, 


omtänksam, sårbar och konflikträdd vilket är stereotypiskt kvinnliga egenskaper enligt 


Nikolajeva och Connell. Hans sårbarhet och konflikträdsla visar sig speciellt när Paul är i 


närheten. Robert vet inte riktigt hur han ska hantera Pauls ständiga småretande. Han vill inte 


svara emot på fel sätt för då kan han uppfattas som kaxig, men gör han ingenting alls blir han 


en fegis. Hur de andra killarna i klassen ser på honom är oerhört viktigt och han är ständigt 


rädd för att inte vara tuff nog, både på isen och utanför den. Även tränaren är tveksam om 


Robert är stark nog, de andra killarna är både större och mer tävlingsinriktade. Men han ser 


även att Robert är en perfekt lagspelare som ger alla i laget en chans att skina, vilket visar att 


han är osjälvisk. Han sätter andras behov framför sina egna och han har en bra relation både 


till sin familj och till sina vänner. 


 


När Robert ska presentera sig för sina nya klasskompisar känner han sig väldigt liten och 


nervös och genom det får han svårt att få rösten att hålla. Det enda han vill är att vara som alla 


andra, de låter självsäkra och trygga. Men han frågar aldrig någon av sina kompisar vad de 


känner utan utgår bara ifrån det han ser och hör. Den dagen han blir tacklad tar allt en ny 


vändning för Robert. Då ställer sig alla de andra killarna i klassen bakom honom och inte 


Paul. De försvarar honom och tycker att han var tuff som klarade av att fortsätta spela efter att 


ha blivit brutalt tacklad. Nu blir han starkare och ger ett manligare intryck. 


 


Robert är intelligent och det visar sig i skolan, men även en viss del på isen. Tränaren är 


imponerad över att han kan tänka ut spelet i förväg och alltid hamnar på rätt positioner. Han 


tycker inte om hushållsarbete, städningen kan man spara tills det blir absolut nödvändigt och 


tvätten tar han med hem till mamma. Robert varken vill eller kan laga mat och kompisarna får 


absolut inte se kokboken som han fått i flyttpresent av mamma. Men han kan sitta och putsa 


och tvätta hockeyutrustningen. Han lever för sin sport och det har krävt en stor envishet för att 


komma in på hockeygymnasiet.  


 


Paul är väldigt stark och välväxt, vilket Connell och Nikolajeva beskriver som en stereotypisk 


manlig egenskap, han är t.ex. välkänd för sina hårda tacklingar. När de andra killarna ser 


honom blir de nervösa över hans storlek. Killarna ser honom som våldsam både på och 


utanför isen. Han tacklas hårt oavsett om det är träning eller match, anledningen till detta är 


att han egentligen känner sig väldigt osäker på isen. Han har ingen speciell talang som de 


andra killarna har och därför har han valt att ha tacklingar som sin färdighet. Att han går hårt 


fram på isen beror även på att han har en stark tävlingsinstinkt. När han t.ex. ska hälsa på de 


andra pojkarna gör han det genom att klappa dem hårt på axeln. De är tveksamma om det är 
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vänskapligt eller bara irriterande. Han har svårt att hitta en roll i klassen och alla försök till 


kontakt misstolkas av klasskompisarna, såsom klappen på axeln. Han ser upp till Robert och 


vill bli vän med honom, det är därför som han småretas och skojar med honom. 


 


Men Paul har, enligt Nikolajeva och Connell, även stereotypiskt kvinnliga egenskaper såsom 


omvårdande, sårbar, pratsam och duktig på hushållssysslor. Han har tagit hand om sin 


missbrukande mamma under hela sin uppväxt. Det är han som har handlat, lagat mat och tagit 


hand om hushållet. Han blir lätt ledsen när han tänker på de andra killarna som kommer från 


trygga familjer. Hans stora dröm är att hans mamma ska komma på någon match, vill känna 


upplevelsen att någon är där som bara hejar på honom. Han tycker om att prata, men många 


gånger missuppfattar klasskompisarna det som skryt, som t.ex. tågrånet eller att han kan laga 


mat. 


 


 


3.2.3 Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 
 


Boken visar att det är viktigt för killar att vara tuffa och visa framfötterna, man måste våga 


satsa och gå ut starkt för att vinna. Det fungerar inte att bara flyta med, ska man lyckas måste 


man bli bäst. Det är inte vem som helst som får gå på hockeygymnasiet utan bara de bästa av 


de bästa. Killarna kommer från hela Sverige och konkurrensen är stenhård. Det är väldigt 


viktigt att killar är tävlingsinriktade och aggressiva om de ska klara sig inom sportens värld. 


 


De flesta killarna i boken är rädda för att inte passa in i gruppen. Det är den som är stark och 


tuff som får respekt i gruppen och blir därmed även ledaren för gruppen. Även fast en kille 


har en illa omtyckt attityd blir han någon att se upp till för han utstrålar självförtroende och 


styrka. Men ska man tillhöra gruppen måste man spela schysst och följa spelets regler, gör 


man inte det hamnar man utanför gruppen och blir ensam. 


 


Killarna i boken vill inte laga mat eller hålla på med hushållssysslor, det ser mycket bättre ut 


att gå på pizzerian än att stå vid spisen. De håller ihop och försvarar och skyddar varandra när 


det behövs. Genom vänskapen blir man stark, en för alla och alla för en. Idrotten är viktigast 


och ska sättas i första rummet, oavsett sjukdom, familj och flickvänner.  


 


I boken figurerar några flickor/kvinnor lite snabbt. 


 Boken förmedlar en bild av att mammor är oroliga och jobbiga, ”Morsor skulle alltid hålla på 


i alla lägen”(s. 13). De tjatar om att killarna ska laga och äta ordentligt med mat, sova 


tillräckligt mycket och komma hem ofta, vilket i och för sig är lämpligt för då kan killarna ta 


hem tvätten. Men mammor är väldigt bra att ha när man behöver tröst eller uppmuntran.  


 


Flickor framställs som omogna och har t.ex. svårt för att sova själva, men på samma gång kan 


de redan laga mat och ta hand om andra hushållssysslor. Flickvänner ses som ett hinder: ska 


killen träffa tjejen eller träna med kompisarna? Men på samma gång är det väldigt bra att 


prata problem med flickvännen som kommer med kloka lösningar. 
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3.3 Allie Finkles Regler för Tjejer. Bästisar av Meg Cabot (2010) 
 


3.3.1 Om boken 


Boken är översatt av Maria Holst, den amerikanska originaltiteln är: Allie Finkle´s rules for 


girls. Best friends and drama queens. Detta är fjärde delen av bokserien och den första boken 


i serien om Allie utgavs 2009. Det är en barn- och ungdomsroman för åldrarna mellan 9 och 


12 år. Den består av 189 sidor indelade i 13 regler, en regel är ett kapitel. Den är en 


samtidsroman som är berättad i jagform genom Allies ögon. Handlingen kretsar till största del 


kring Allie och hennes fyra tjejkompisar samt den nya tjejen Cheyenne. Jag har valt att rikta 


in analysen på Allie och Cheyenne, men kommer även att ta upp pojkarna i klassen under 


rubriken: Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 


 


 


Handlingen 


Det är första skoldagen efter jullovet och Allie längtar att efter att få träffa sina kompisar igen. 


Hon har dessutom redan hört att Caroline har en spännande nyhet att berätta. Det visar sig att 


det har börjat en ny flicka i klassen som heter Cheyenne och hon kommer från Ontario i 


Canada. Alla i klassen tycker att det är spännande och exotiskt med den nya tjejen som visar 


sig vara både annorlunda och tuff. Hon har alltid fina modekläder på sig och vill inte leka 


”barnsliga lekar”. Hon tycker att Allie och hennes kompisar är omogna och börjar därför reta 


och ställa till problem för dem, problemen blir till sist så allvarliga att det blir ren mobbning.  


 


 


3.3.2 Hur gestaltas personerna i boken? 


 


Allie  


Allie är bokens huvudperson. Hon är tio år gammal och bryr sig inte särskilt mycket hur hon 


ser ut. Hon tycker att det är viktigt att inte lukta illa ”[…] men jag tänker inte heller ha blå 


ögonskugga i skolan som Leanne Perkins har trots att hon bara går i femman. För det skulle 


vara helt tokigt” (s.10). Men hon skulle gärna vilja ha ett par snygga högklackade stövlar fast 


hennes mamma säger att man kan vricka fötterna av dem. Därför måste hon ha på sig ett par 


helt vanliga, tråkig och fula vinterkängor. 


 


Det viktigaste för Allie är hennes tre bästa kompisar Erica, Sophie och Caroline. De älskar att 


leka olika låtsaslekar eller att smyga in till mammans rum och låna hennes kläder och 


smycken. När den nya tjejen kommer till klassen och talar om att deras lek är barnslig blir 


Allie alldeles chockad. Hon kan inte fatta att någon kan tycka att det är tråkigt och barnsligt 


att kriga i skogen mot den elaka krigsherren. Det måste vara mycket tråkigare att bara gå runt 


som de andra tjejerna gör på rasten. 


 


Allie framställs som en vanlig tioårig tjej som gillar att leka och vara med kompisarna. Hon är 


snäll och omtänksam men samtidigt tuff och självständig, hon vågar säga ifrån när hon tycker 


att något är fel. När alla andra börjar leka den nya leken vågar Allie och hennes vänner säga 


nej till att vara med.  


 


Cheyenne 


Hon är den nya flickan i klassen och hon kommer från Ontario, Canada. Hon har mörkt lång 


lockigt hår och ”var nästan lika vacker som Sophie, och kanske till och med flickigare […] 


(s.38). Hon har alltid på sig högklackade stövlar, precis samma som Allie önskade sig i 
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julklapp men inte fick. När hon ska presentera sig stakar hon sig inte en enda gång och 


presenterar sig med ”jag anses mycket intelligent […]” (s.40). 


 


När flickorna frågar om hon vill vara med i deras lek svarar hon: ”Nej tack. Jag vet inte om ni 


har märkt det, men vi går i fyran. Då är man lite för stor för att leka barnsliga låtsaslekar, eller 


hur?” (s.47) Cheyenne blir däremot kompis med Dominique och Marianne som följer efter 


henne som en svans.  


 


Cheyenne kallar hela tiden Allie och hennes vänner för omogna, barnsliga, barnrumpor och 


barnrumpan Finkle. När Allie säger nej till att fråga chans på Joey blir Cheyenne väldigt arg, 


alla måste lyda vad hon säger. 


 


”Det är bara omogna småungar som inte gillar killar´[…] `vill du 


verkligen vara så barnslig, Allie? […] Det är dags att växa upp.[…] om 


du vill bli accepterad i vuxenvärlden måste du förr eller senare sluta 


bete dig som ett barn.(s.130,131) 


 


Cheyenne framställs som en tuff tjejer som genast tar rollen som ledare över tjejerna. Hon är 


väldigt modemedveten och vuxen till sitt sätt. 


 


. 


3.3.4 Preliminär analys 


 


Allies utseende beskrivs inte i boken, men pojkarna i boken framställer henne som söt. Andra 


stereotypiskt kvinnliga egenskaper är lydig, emotionell och osjälvisk och Allie uppfyller även 


dessa. Hon tycker att det är väldigt viktigt att göra det som föräldrarna och läraren säger. När 


lärarinnan ber henne att byta plats i klassrummet och sätta sig längst bak för att hjälpa till med 


de stökiga pojkarna, lyder hon. Med tårar i ögonen går hon till sin nya bänk och hon är noga 


med att fröken inte ser tårarna, det kan göra henne ledsen. 


 


Allie har tre ”bästisar” och de håller ihop i vått och torrt. Alla i gruppen tycker det är viktigt 


att vara omtänksam mot alla och är alltid noga med att trösta kompisen som är ledsen. När 


Caroline och Sophie blir ovänner så ser Allie och Erica till att de blir vänner igen. Allies 


sårbarhet tar sig i uttryck att hon blir ledsen om någon säger något negativt, det kan gälla 


småsaker såsom att en klasskompis säger att hon räknat har fel. Hon tar väldigt illa vid sig när 


någon annan mår dåligt, till och med när det gäller jobbiga Joey. Alla flickorna i gruppen är 


duktiga på hushållsarbete, på pyjamaspartyt bakar de t.ex. helt själva en tårta från grunden. 


 


Men Allie är också självständig som är en stereotypiskt manlig egenskap. Hon bestämmer 


själv med vilka och vad hon vill leka, ingen kan bestämma över henne. När alla andra i 


klassen lyder Cheyenne att skaffa pojkvänner, även ”bästisarna” gör detta, vägrar Allie. När 


hon väl har bestämt sig för en sak ändrar hon sig inte. Hon fattar inte varför man ska vara 


tillsammans med någon man inte tycker om, tycker att de andra bara är löjliga. Detta visar 


även att hon är väldigt stark som orkar stå emot grupptrycket från alla tjejer. Cheyenne är en 


mycket vacker flicka som har lindad nästan alla flickor i klassen runt sitt finger. Hon kan 


uppfattas som väldigt stark men egentligen är hon beroende av flickorna bakom henne, ensam 


är hon svag. Hon älskar att skvallra och reta de andra i klassen, speciellt Allie och hennes 


grupp. Men ingen får säga något negativt om henne. Men detta visar samtidigt att hon är dålig 


på relationer, kompisarna ses mer som ägodelar än vänner. 
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Cheyenne har få stereotypiskt kvinnliga egenskaper men desto mer manliga. Hon framställs 


som väldigt känslokall, tar inte hänsyn till någons känslor. Till och med dem som tillhör 


hennes ”inre krets” är hon dum och sarkastisk mot. Hon vill gärna tala om för andra vad deras 


fel och brister är, men är det någon som säger något negativt om henne blir hon arg och 


aggressiv. Hon kan ses som tävlande i den mening att hon hela tiden ser till att alla i klassen 


tävlar, om t.ex. vem som först fångar killen i kyssleken eller vem som får den bästa killen. 


Självfallet ser hon till att det är hon själv som får vinstlotten. 


 


Man kan säga att hon är rovgirig i den mening att hon låter alla tjejer jaga en kille men när de 


fångar honom är det endast Cheyenne som får kyssa honom. Hon klarar inte av att någon 


säger nej till henne, om hon fick välja skulle hela klassen dansa efter hennes pipa. När Allie 


och hennes vänner vägrar att lyda blir hon otrevligare och till slut är det ren och skär 


mobbning.  


 


 


3.3.5 Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 
 


Killar framställs som mycket busiga, bråkiga och ouppfostrade. De stör konstant under 


lektionen såsom att de hoppar på bänkarna, för oljud, petar sig i näsan, sitter och pickar på 


grannen eller bara sitter och ritar otäcka teckningar. Joey kommer aldrig ”ihåg att tvätta 


sömnen ur ögonen på morgnarna och som skäller och morrar som en hund i stället för att prata 


som en normal människa”(s.26). Allie upptäcker en dag att Joey läser samma böcker som 


henne: ”Men det kan inte vara möjligt för killar läser inte såna böcker. Särskilt inte knäppa, 


dumma killar som Joey Fields”(s.43). Allie beskriver pojkarna som ”otrevliga” och väldigt 


”störande”. Killar är även lättledda och det visar sig genom att de egentligen inte vill leka 


kyssleken, tycker att det är lite äckligt, men ändå är de med.  


 


Även elevernas placering i klassrummet visar tydliga skillnader mellan pojkarna och 


flickorna. Medan flickorna sitter längst fram vid tavlan är pojkarna placerade längst bak där 


även Mrs Hunter har sin kateder placerad för att kunna hålla ett vakande öga över dem. Men 


inte ens fröken klarar av att handskas med de busiga pojkarna och placerar därför några 


”duktiga” flickor mellan killarna, bland annat Allie: ”jag tror att du skulle komma att påverka 


killarna på ett bra sätt” (s. 26). Boken förmedlar att pojkar inte kan uppföra sig i klassrummet 


medan flickorna är duktiga och bra föredömen för de bråkiga pojkarna. 


 


Alla pojkar som är med i boken är formade ur samma mall, det är busiga, stökiga osv. det 


finns ingen som bryter mönstret. Till och med Allies bröder är precis som killarna i klassen, 


men lite snällare och gör småbus med glimten i ögat. 


 


 Flickorna däremot är gestaltade i tre varianter, de snälla och ordentliga, den elaka och de som 


bara hänger på, medlöpare. Det är även flickorna som skrämmer Allie mest 


.  


[…] när man hamnar i bråk med killar slår de en och sen slår man 


tillbaka och sen är det över. Tjejer skrämmer mig däremot ibland.[…] 


Det beror på att tjejer inte bråkar på samma sätt som killar. Tjejer 


använder sig av nåt som min farbror Jay kallar psykologisk krigsföring. 


Som när de talar om att de tänker slå en men inte när, så att man hela 


tiden måste leva med rädslan för att bli slagen. Eller också kanske de 


inte pratar med en alls, eller också pratar de bakom ryggen på en och 
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kallar en elaka saker, vilket på sätt och vis är nästan värre än att få 


stryk. (s. 33,34) 


 


De snälla flickorna är duktiga och ordentliga både i och utanför klassrummet. För dem är det 


väldigt viktigt att vara omtyckt av fröken. De leker fortfarande, gillar att klä ut sig och låtsas 


vara någon annan och har jättekul. De hittar på rackartyg men inte på någon annans 


bekostnad. När de leker får alla vara med och bestämma och alla är lika viktiga i gruppen. De 


är starka och vågar stå emot grupptrycket. 


 


Den elaka flickan har en ledarroll i klassen och hon utstrålar styrka och självförtroende men 


det är endast när hon har gruppen med sig. Hon pratar illa om alla som inte gör som hon vill 


och bryr sig inte om någon mår dåligt. Det viktigaste för henne är att alla lyder och ser upp på 


henne. 


 


Den största gruppen är den med flickor som bara följer ledaren. De har ingen egen vilja eller 


åsikter utan de gör bara som den elaka flickan säger. De låter sig bli utnyttjade som redskap, 


de gör jobben som inte ledaren vill göra. 


 


De få vuxna som är med i boken är alla snälla och mjuka. Det finns ingen skillnad mellan 


könen, det är både mamma och pappa som lagar mat och tar hand om hushållet. Båda är 


tröstande och uppmuntrande. Mrs Hunter (lärarinnan) framställs som vacker, mild, snäll och 


omtänksam, hon är oerhört omtyckt av eleverna. Allies farbror Jay bor ett tag på familjens 


soffa för han har ett brustet hjärta som Allie beskriver det. Han mår dåligt, äter popcorn och 


gråter. Flickvännen har gjort slut för att han inte vill ta sitt ansvar och skaffa ett jobb, han vill 


helst bara ha kul. Men i slutet av boken inser han att han inte är en pojke längre utan en man 


och skaffar sig ett jobb och får tillbaka flickvännen. 


 


 


 


 


3.4 Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej av Måns Gahrton.  
 


3.4.1 Om boken 


Det är en barn- och ungdomsroman för åldrarna mellan 9 och 12 år. Den består av 112 sidor 


indelade i 21 kapitel. Boken är fylld med svartvita illustrationer ritade av Johan Unenge som 


är väldigt roliga och pricksäkra. Det är en samtidsroman, berättad ur två perspektiv. När 


berättelsen handlar om Rosa är det Rosa själv som är bokens berättarröst, läsaren får uppleva 


allt ur hennes ögon. Under sju kapitel handlar berättelsen om Ville och hans funderingar och 


de är berättade i tredjeperson. Handlingen kretsar kring Rosa, Anton och Ville. Detta är sjätte 


boken om Rosa, den första boken utgavs 2005.  


 


Handlingen 


Rosa har träffat en ny kille som heter Anton och han är annorlunda än alla andra killar. Han är 


en kille som verkligen bryr sig om saker och ting enligt Rosa. Han bryr sig speciellt om 


jorden, miljöförstöring, djur och Rosa. Detta tycker Rosa är jättespännande och det leder till 


och med hon bestämmer sig för att bli vegetarian. Men efter ett tag blir Anton lite tråkig, han 


har inga egna åsikter längre. Han gör allt som Rosa vill. 


 


Samtidigt har vi Ville som är Rosas gamla pojkvän men nu är de endast vänner. Han får 


massor av kärleksbrev och har flera tjejer som inget annat vill ha än honom. Men det Ville 
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högst av allt vill ha är ett brev från en väldigt speciell tjej. En tjej som är helt underbar, söt 


och trevlig. Men hon är upptagen. 


 


 


3.4.2 Hur gestaltas personerna i boken? 


 


Rosa 


Rosa är bokens huvudperson. Hennes ålder nämns inte i boken, men på illustrationerna ser 


hon ut att vara mellan 10 och 12 år. Hennes föräldrar är skilda och hennes pappa bor nu på 


Gotland med Tina som väntar barn och med Rosas lillasyster Moa. Rosa ser framemot ett nytt 


syskon, varje kväll läser hon ur boken om att föda barn för att veta vad som händer i magen. 


Hon drömmer om att bli en popstjärna och skriver egna låtar med hjälp av sin gitarr. Varje 


kapitel börjar med att hon blir intervjuad av en reporter. 


 


- Rosa, ditt nya album har hyllats i hela världen som både fantastiskt 


och nyskapande. Hur känns det? 


                      – Underbart. 


– Men hur kommer det sej att varje album du spelar in känns så fräscht 


och nytt? 


– För att jag vågar. 


– Vad menar du? 


– Man måste vara modig när man skriver musik. Man måste våga 


prova nya grejor(s.66). 


 


Efter första intervjun visar det sig att det är Rosa själv som står fram spegeln med ett hopprep 


som mikrofon. Rosa dagdrömmer ofta om Anton och i hennes fantasi är han en superhjälte 


som räddar världen. 


 


Rosa framställs som väldigt envis, det går inte att försöka ändra på något som hon redan har 


bestämt sig för. Det är hon som tar alla initiativ när det gäller Anton, ringer honom först, 


bjuder ut honom, planerar picknick osv. Rosa vill att något ska hända hela tiden och hon är 


inte rädd för att prova nya saker. Hon är en bestämd ung dam som vågar säga vad hon tycker. 


Detta kan man speciellt se i förhållandet mellan henne och pappan. 


 


Men jag tänker inte sluta. Plötsligt har jag fått nog. Han pratar om att 


han vill träffa mej, men det är alltid jag som ringer, alltid jag som ber 


att få komma. 


– Du bryr dej inte om mej, säjer jag. Du bryr dej bara om Moa och Tina 


och bebisen i magen! 


 Och så slänger jag på luren. Strax ringer telefonen. 


 – Svara inte, ropar jag. Det är pappa! 


Efter sju signaler ringer det på min mobil. Jag låter det ringa. Rätt åt 


honom! (s.32) 


 


Hennes humör svänger snabbt och hon är inte rädd för att visa när hon är glad, ledsen och 


förbannad. Hennes vänskap med Ville är oerhört viktig för henne. Ville beskriver Rosa som 


en tjej som man absolut inte kan fatta hur hon tänker, vilket även gör att hon blir spännande 


att umgås med. 
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Ville 


Ville bor ensam med sin pappa medan hans mamma bor i Göteborg och han har ett väldigt 


nära förhållande till båda föräldrarna. Ville och Rosa är jämnåriga och har en gång varit 


tillsammans men nu är det enbart nära vänner. Till Villes stora förtret är han fortfarande 


intresserad av Rosa men hon ser honom bara som en vän. Ville tycker att det är svårt att veta 


hur han ska uppföra sig mot Rosa, vill inte att hon ska missuppfatta honom. Det är väldigt 


jobbigt för honom att se Rosa och Anton tillsammans. Rosa säger att  ”[…] han tänker för 


mycket” (s.35) och han håller med om detta. Genom att han tänker över saker och ting väldigt 


noga går han miste om viktiga händelser eller tillfällen. 


 


 


3.4.3 Preliminär analys 


 


Rosa framställs med flera, enligt Nikolajeva och Connell, stereotypt kvinnliga egenskaper.  


Hennes utseende beskrivs aldrig i boken, men illustrationerna och hennes självförtroende 


bidrar till en tolkning att hon är en tuff tjej med stor utstrålning. Något som tyder på att Rosa 


är söt/vacker är att hon har haft några pojkvänner, andra pojkar visar sitt intresse för henne 


och Ville beskriver henne som perfekt. Rosa är omtänksam och det framkommer genom att 


hon bryr sig om andra och försöker att inte såra andras känslor. Hon har t.ex. inte talat om för 


Ville att hon är tillsammans med Anton för hon vet att han kommer att bli ledsen.  


 


Rosa är impulsiv och gör precis det som faller henne in, det leder bland annat till att Ville inte 


fattar hur hon tänker. Ena dagen vill hon vara med honom, t.ex. att de cyklar till skolan 


tillsammans på Villes tandemcykel och andra dagar existerar han inte. Rosa är väldigt duktig 


på att prata och många gånger säger hon saker utan att tänka efter. När hon är ensam hemma 


lagar hon sin egen mat och hon lagar även middag åt sin mamma ibland.  


 


När det kommer till relationen mellan henne och pappan är Rosa väldigt känslig. Eftersom 


han bor på Gotland träffar hon inte sin pappa så ofta. Det är alltid hon som ringer till honom 


och det gör henne både arg och ledsen. Hon skulle vilja att han ringer och bara säger att han 


saknar henne. Hon tror att han inte tycker om henne, att hans nya familj är viktigare och det 


medför att hon är väldigt sårbar när det gäller pappan. De gånger som hon blir aggressiv är 


när hon pratar med pappan på telefonen, hon säger själv att det är väldigt skönt att bli arg. 


 


Rosa beskrivs även med stereotypiskt manliga egenskaper. Hon är stark i den mening att hon 


vågar säga vad hon tycker, det gäller till både föräldrar och kompisar. Detta åskådliggör även 


att hon är självständig, det är ingen som kan säga vad hon ska göra eller tycka. Egenskapen 


aktiv visar sig genom att hon hela tiden vill att det ska hända någonting och har hon tid över 


spelar och sjunger hon. Har hon bestämt sig för någonting går det inte få henne att byta 


uppfattning, som t.ex. när hon bestämmer sig att bli vegetarian. Men man kan även tolka detta 


som att hon är lättpåverkad, hon vill imponera och vara mer lik Anton och att bli vegetarian är 


det första steget mot detta. Hennes intelligens märks genom det att hon ofta vet svaren på 


olika saker oavsett om det gäller skolan eller t.ex. graviditet. Hon gillar sport och vill gärna 


prova på nya saker såsom att skjuta pilbåge. 


 


Ville är en snäll kille som har många vänner och en fin relation till båda föräldrarna. Han och 


pappan åker ofta ut med båten och det är en mysig stund när de kan prata om allt, t.o.m. 


kärleksbekymmer. Anton säger aldrig något elakt om någon, nämner en gång att han inte 


tycker att Anton är rätt kille för Rosa men det är det enda. Han är väldigt söt och det visar sig 


genom alla kärleksbrev han får, i dem står det uttryckligen att han är både söt och snäll. Han 
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väljer att dölja sina känslor för Rosa av två anledningar, dels för att det är känsloladdat för 


honom själv, dels för att han inte vill att Rosa ska må dåligt. Vänskapen till Rosa är oerhört 


viktigt för Ville och ingenting ska få förstöra den. Han är omtänksam i den meningen att han 


tar hand om sin pappa, kompisar och Rosa, han ser till att alla mår bra. Sårbarheten visar sig i 


de stunder han ser Rosa och Anton tillsammans, han mår dåligt och blir oerhört ledsen, 


speciellt efter det han såg dem kyssas. Dessa är alla stereotypiskt kvinnliga egenskaper enligt 


Connell och Nikolajeva.   


 


Ville har också stereotypiskt manliga egenskaper, såsom att han är väldigt analyserande och 


rationell. Han tänker igenom precis allt, t.ex. kan jag dricka ur samma flaska som Rosa eller 


är det samma sak som att kyssas? Han försöker skriva ett kärleksbrev men analyserar sönder 


varje brev och efter minst 20 varianter slutar det med att inget blir skickat. Ville är rationell i 


den meningen att han vet vad han talar om och kommer med en hel del bra lösningar. Han 


tycker om att cykla eller hänga med kompisarna vid skateboardrampen på torget. Det är ingen 


av kompisarna som kan bestämma över honom. Ville är varken tystlåten eller pratsam, han 


vet när han ska tala eller vara tyst och bara lyssna. 


 


 


3.4.4 Vad skapar boken för bild om vad som är manligt och kvinnligt? 
 


Boken visar att tjejer kan vara tuffa och våga säga precis vad de tycker utan att behöva 


skämmas. De behöver inte alltid vara snälla och gulliga, man får vara arg och skrika, smälla 


igen dörren och lämna en arg mamma bakom sig. Tjejer vågar prova på nya saker och 


behöver inte vara rädda för att göra bort sig. Det är inget fel på att vara lite barnslig ibland, 


man får stå framför spegeln och leka rockstjärna. Det är skönt att krypa upp i mammas famn 


när man är ledsen och behöver tröst. Rosa visar tydligt att ingen som ska komma och 


bestämma över henne, oavsett om det är pojkvännen, kompisar eller föräldrar.  


 


Killar är osäkra och vågar inte ta egna initiativ, de låter i stället flickorna styra. Det är Rosa 


som bestämmer vad de ska göra, när och hur. De ger intrycket att de har svårt att bestämma 


sig för vad de verkligen vill ha. Ville är t.ex. jätteglad över sina kärleksbrev men samtidigt får 


han ett stort bekymmer, ska han besvara dem och i så fall till vem? Anton håller med om allt 


och har aldrig några egna åsikter, kan till och med äta kött fast han är vegetarian. För Rosa är 


det väldigt viktigt att alla står för sina åsikter. Hon blir tokig på Anton som hela tiden håller 


med henne. Det behöver inte bara vara pojkarna som tar alla initiativ, här är det Rosa som 


ringer upp Anton och bjuder ut honom. Det är viktigt att lita på sina egna känslor, tycker man 


att pojkvännen är tråkig så är det bara att gå.  


 


Killarna i boken framställs som söta och omtänksamma. De har bra relationer med föräldrar 


och kompisar, speciellt Villes relation till pappan är underbar. Ville och hans kompisar 


småretas med varandra, speciellt när det kommer till tjejer, men det görs med glimten i ögat. 


Killarna framställs som väldigt snälla, nästan för snälla ibland. 
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4. Slutsats och diskussion 
 


I det här kapitlet kommer jag att diskutera mitt resultat. Mitt syfte med denna uppsats 


var att se hur tjejer och killar framställs i barn- och ungdomsboken. Litteraturen kan 


vara till en stor hjälp när det gäller att skapa nya genusmönster och att ifrågasätta den 


nuvarande genusordningen, men gör dagens ungdomsböcker detta?   
 


 


4.1 Slutsats 
 


De åtta karaktärerna har satts in i ett analysschema för ge en tydligare överblick vilka 


egenskaper de olika karaktärerna har samt en sammanställning över manliga och kvinnliga 


egenskaper. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Egenskaper Rian Elien Robert Paul 


Manliga 


 
Kvinnliga  M K M K M K M K 


starka Vackra   X X X  X X  


våldsamma aggressions- 


hämmande 


 


 


X 


 


 


 


X  


 


X X 


 


 


 


känslokalla emotionella,  X  X  X  X 


aggressiva lydiga  X  X  X X  


tävlande osjälvisk  X  X  X X  


rovgiriga omtänksamma  X  X  X  X 


skyddande sårbara  X X X  X  X 


självständiga beroende X  X  X  X  


rationella intuitiva X  X  X   X 


envisa lättpåverkade X  X  X  X  


tystlåtna pratsamma  X X   X  X 


intelligent ointelligent X  X  X  X  


gillar sport ogillar sport     X  X  


dålig på hus- 


hushållsarbete 


bra på hus- 


hushållsarbete 


 


 


X  


 


X 


 


X 


 


 


 


 


 


X 


 


dålig på 


relationer 


bra på 


relationer 


 X  X  X X  


                                         Totalt 


 


4 10 7 9 6 9 9 6 







24 
 


 


 


Det första man lägger märke till är att var och en av de undersökta böckerna har en karaktär 


som bryter mot de stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaperna. Det är i överlag pojkar 


som bryter mot de traditionella könsrollerna och det visar sig genom egenskaper såsom 


vackra, emotionella, lydiga, osjälviska, omtänksamma, sårbara och pratsamma. Men på 


samma gång är det bara pojkarna i dessa fyra böcker som genomgår en utveckling och en 


mognadsprocess som leder fram till att de i slutändan får mer manliga egenskaper. Detta 


märks speciellt i böckerna Den försvunna staden och i ROOKIE, Hockey på schemat som har 


pojkar som huvudkaraktärer. Där är pojkarna till en början svaga och sårbara, vilket är 


stereotypiskt kvinnliga egenskaper, men olika händelser leder till att de båda mognar och blir 


starka och modiga. Pojkar ska våga möta sina rädslor, de ska våga kasta sig in i det okända 


som t.ex. brunnar eller flytta hemifrån, det gör dem till ”män”.  


 


De två karaktärerna som bryter mest mot de traditionella könsrollerna är Rian och Cheyenne. 


Rian har kvinnliga egenskaper i början av boken men utvecklas under händelsernas gång och 


får mer manliga egenskaper. Men han fortsätter att ge en sympatisk bild och är en karaktär 


läsaren tycker om.  Cheyenne har övervägande manliga egenskaper men hon framställs som 


hemsk, elak och en karaktär som läsaren inte tycker om. Hon ger en stereotypisk bild av den 


elaka flickan i klassen. Det visar att flickor ska vara snälla, lydiga och omtänksamma och är 


man det så ”vinner” man i längden. De karaktärer som känns mest verkliga och nyanserade är 


Paul, Robert och Rosa som alla har sina kryss lite mer utspridda i schemat.  


 


 


Egenskaper 


 


Allie 


 


  Cheyenne                       


 


Rosa 


 


Ville 


Manliga Kvinnliga  M K 


 
M 


 
K 


 
M 


 
K 


 
M 


 
K 


 


starka vackra  X X  X X X  X 


Våldsamma 


 


aggressions- 


hämmande 


 


 


X 


 


X 


 


 


 


 


 


X 


 


 


 


X 


 


känslokalla emotionella,  X X   X  X 


aggressiva lydiga  X X  X   X 


tävlande osjälvisk  X X   X  X 


rovgiriga omtänksamma  X X   X  X 


skyddande sårbara  X  X  X  X 


självständiga beroende X   X X  X  


rationella intuitiva X  X   X X  


Envisa lättpåverkade X  X  X X  X 


Tystlåtna pratsamma,   X  X  X X X 


intelligent ointelligent X  X  X  X  


gillar sport ogillar sport   X  X  X  


dålig på hus- 


hushållsarbete 


bra på hus- 


hushållsarbete 


 


 


X 


 


 


 


 


 


 


 


X 


 


 


 


 


 


dålig på 


relationer 


dålig på 


relationer 


 


 


X 


 


X 


 


 


 


 


 


X 


 


 


 


X 


 


          Totalt 5 10 10 4 6 11 5 10 
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Något som är intressant är att alla karaktärerna har den enligt Nikolajeva och Connell 


traditionellt manliga egenskapen intelligent. Det är inte längre bara pojkar som är intelligenta 


i litteraturen, utan även flickorna får vara smarta och förståndiga. Nästa alla karaktärer har 


även de manliga egenskaperna rationell och självständigt samt de kvinnliga egenskaperna 


emotionell och omtänksam. Detta kan ses som ett steg mot rätt riktning när det gäller att bryta 


det traditionella könsmönstret. Nu kan flickorna vara intelligenta och självständiga och 


pojkarna får vara känslosamma och mjuka.  


 


Karaktärernas utseende har till en viss del betydelse i de fyra böckerna, men tar sig olika 


uttryck i böckerna som har manliga karaktärer respektive i de med kvinnliga karaktärer. Både 


i Den försvunna staden och i ROOKIE, Hockey på schemat är utseendet viktigt i den 


meningen att både Rian och Robert beskrivs som liten för sin ålder. Rian lider inte av detta 


utan har snarare nytta av det. Robert däremot önskar att han hade varit lite större. Förutom 


detta har inte karaktärernas utseende någon vikt i båda av dessa böcker. 


 


I Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej är det illustrationerna som ger en bild av 


hur karaktärerna ser ut. Det nämns inte mycket om vad de har på sig förutom när Rosa 


dagdrömmer om sina coola scenkläder som hon lånar av syrran. Men utseendet har vikt i den 


meningen att både Rosa och Ville är söta, hela boken kretsar kring deras kärleksproblem. 


Däremot är utseendet av större vikt i Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar. Det beskrivs 


tydligt vilka flickor som är söta och flickiga, även fröken Mrs Hunter beskrivs som väldigt 


söt. Stor vikt läggs på vad flickorna har på sig, speciellt Cheyennes kläder som alltid är coola. 


De andra flickorna vill också ha korta kjolar, häftiga tröjor och högklackade stövlar. Boken 


ger ett intryck av att det är viktigt att flickor är söta, pojkarna däremot beskrivs inte efter 


utseendet utan efter deras uppförande. 


 


I böckerna Den försvunna staden och i ROOKIE, Hockey på schemat är det handlingarna som 


är i fokus. I Den försvunna staden får Rian uppleva ett litet äventyr i en mörk brunn, trång 


tunnel och ett stort hemligt rum. Dessa handlingar leder till att han mognar och blir stark och 


modig. I ROOKIE, Hockey på schemat är det handlingarna på isen som står i fokus, vikten 


med ett schysst spel.  


 


 I Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar och Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mig 


är det relationer som står i fokus. I Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar får man lära sig hur 


man är en bra kompis och klasskamrat. Här betonas vikten av att vara snäll mot alla, den som 


är dum förlorar i slutändan. I Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mig är det 


relationen mellan pojkvän och flickvän som står i fokus, vem ska man välja, är han/hon rätt 


för mig, ska jag göra slut osv. I alla fyra böckerna är vänskapen det viktigaste, man ska vara 


rädd om sina vänner.  


 


   


4.2 Diskussion  
 


Min analys av fyra barn- och ungdomsböckerna har synliggjort att det fortfarande finns 


könsstereotypa skildringar av hur pojkar och flickor framställs. 


 


I böckerna med pojkar som huvudkaraktär är det viktigt att pojken är stark och modig. I boken 


ROOKIE, Hockey på schemat är killarna 16 år och vill absolut inte kopplas till något som kan 


anses som kvinnligt. De kan inte ens laga mat för det är ingen syssla för tuffa killar. I boken i 


Allie Finkles regler för tjejer. Bästisar kan man tydligast se de stereotypiska könsrollerna, där 
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framställs flickorna som snälla, lydiga, söta och omtänksamma. Pojkarna framställs som 


bråkiga, busiga, snorkråkeätande odjur.  Det finns visserligen en flicka som bryter mot 


normen och har mer manliga egenskaper, men hon framställs som en elak mobbare. Livet 


enligt Rosa. Rädda världen och krama mej är den bok som bryter mot de traditionella 


könsrollerna mest. Rosa är en tuff tjej som vågar säga och göra precis som hon tycker, 


samtidigt som hon fortfarande kan stå framför spegeln och låtsas vara kändis. Ville är en 


snäll, sårbar och omtänksam kille, men han framställs inte som töntig utan någon man kan se 


upp till både som kille och tjej. 


 


Enligt både Lpo94 samt kursplanen för ämnet svenska spelar skönlitteratur och litterära 


gestalter en stor roll för skapandet av identitet. Genom litteraturen möter eleverna förebilder, 


och litteraturen återger dessutom samhällets normer. Både Appleyard (se Kåreland 2005:182) 


och Brink (ALBA: Nummer 4 2006) menar att läsararna intar en roll där de identifierar sig 


med någon av samma kön och ålder samt att de identifierar sig med den de skulle vilja vara. 


Detta skulle innebära att Rian och Robert är förebilder för pojkarna och Allie och Rosa för 


flickorna. Pojkarna får därmed veta att det är viktigt att man som kille vågar utmana sina 


rädslor, genom detta mogna och få en inre styrka. Men även att det är betydelsefullt med 


vänskap och att man ska vara rädd om sina kompisar. Flickorna som identifierar sig med Allie 


lär sig att de alltid ska vara snälla, omtänksamma och lydiga, medan flickorna som identifierar 


sig med Rosa lär sig att man vågar säga ifrån och att man bestämmer själv vad man vill och 


kan göra. 


 


Flera av karaktärerna i böckerna skildras till en stor del stereotypiskt men jag kan ändå inte 


bortse från att de även skildrar en del av den vardag som barnen dagligen möter. Under min 


utbildning har jag ofta reflekterat över att det är viktigt att elevernas böcker ligger nära 


läsarens verklighet för att eleven överhuvudtaget ska ta till sig det som står i texten. Är 


karaktärerna framställda för annorlunda så finns det en risk att de väljer bort boken, de 


behöver någon att identifiera sig med. Vi behöver böcker som sakta bryter mot de traditionella 


stereotyperna utan att skrämma bort läsarna och jag anser att boken Livet enligt Rosa. Rädda 


världen och krama mej har tagit ett steg i den riktningen. I den kan både flickor och pojkar få 


en bra förebild, det är synd att böckerna i serien har pastellfärgade omslag. När jag har 


observerat och talat med mina elever så är det ingen kille som vill ta i dem med tång ens. 


 


Denna studie har relevans för mig som blivande lärare då den synliggör olika mönster kring 


genus i barn- och ungdomslitteraturen och ger mig en insikt över hur böckerna kan påverka 


eleven. Det är oftast pedagogen som väljer t.ex. högläsningsboken, eller den gemensamma 


läsboken och då är det bra att veta vad man vill att litteraturen ska innebära för läsaren. Jag 


anser att det är viktigt att eleverna får uppleva olika genrer av böcker, men speciellt att varje 


elev får möta karaktärer av båda könen. Alla pedagoger ska följa Lpo94 och kursplanen för 


ämnet och där står det uttryckligt att lärarens uppdrag är att verka för jämställdheten mellan 


kvinnor och män. Genom litteraturen får eleverna kunskaper om barns, kvinnors och mäns 


livsvillkor under olika tider och andra länder.  


 


För vidare forskning hade jag tyckt att det skulle vara intressant att studera hur olika litterära 


karaktärer tas emot av eleverna. Kanske göra ett experiment och byta ut flickornas och 


pojkarnas namn i t.ex. boken Livet enligt Rosa. Rädda världen och krama mej och se vad 


responsen på boken blir. Eller att intervjua eleverna om hur de upplever karaktärerna i de fyra 


böckerna, ser och upplever de samma sak som mig eller får de en helt annan bild av 


karaktärerna. Det hade även varit intressant att genomföra en större studie för att analysera 


materialet ur ett annat perspektiv, såsom klass och etnicitet.   
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. 


Genom denna undersökning har jag fått en liten inblick vilka ”förebilder” och vilken 


samhällsnorm som eleverna möter varje dag under den dagliga lässtunden samt ett hjälpmedel 


till den dagen jag själv ska välja högläsningsbok. 


 


 


Sammanfattning 
 


Enligt kursplanen i ämnet svenska så hjälper skönlitteraturen” […] människan att förstå sig 


själv och världen och bidrar till att forma identiteten” (Skolverkets hemsida. Kursplan för 


svenska. 2010-11-01). Mitt syfte med denna uppsats var att se hur tjejer och killar framställs i 


barn- och ungdomsboken som vänder sig främst till barn och ungdomar mellan 9 och 12 års 


ålder.   


 


Tidigare forskning visar att en av skolans viktigaste roll är att förmedla litteratur till eleverna 


och de böcker som lyfts fram ska kunna påverka deras uppfattning om genus. Studier pekar på 


att pojkar och flickor oftast väljer böcker som handlar om en karaktär av samma kön som sig 


själva och antar en roll som hjälte/hjältinna. Det finns olika åsikter kring vad pojkar och 


flickor bör läsa. En åsikt är att pojkar bör läsa böcker med en manlig huvudkaraktär för att 


grundlägga en trygg könsidentitet. En annan åsikt är att det är viktigt att låta pojkar och 


flickor läsa böcker där de får möta bägge könen och genom detta få flera förebilder. 


 


Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod som innebar att jag kritiskt granskade och 


analyserade fyra skönlitterära barn- och ungdomsböcker Den försvunna staden, ROOKIE. 


Hockey på schemat, Allie Finkles Regler för tjejer. Bästisar och Livet enligt Rosa. Rädda 


världen och krama mej. Urvalet av skönlitteraturen grundades på vilka böcker som var mest 


utlånade på ett stadsbibliotek och två skolbibliotek samt med hjälp av bibliotekariernas råd 


och tips. Analysen har genomfört med hjälp av ett analysschema med stereotypiskt manliga 


och kvinnliga egenskaper. 


 


Studiens resultat visar att i var och en av de undersökta böckerna finns en karaktär som bryter 


mot de stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaperna. Det är i överlag pojkarna i 


böckerna som bryter mot de traditionella könsrollerna och det visar sig genom egenskaper 


såsom vackra, emotionella, lydiga, osjälviska, omtänksamma, sårbara och pratsamma. Men på 


samma gång är det bara pojkarna i dessa fyra böcker som genomgår en utveckling och en 


mognadsprocess som leder fram till att de i slutändan får mer manliga egenskaper. Alla 


karaktärerna har den traditionellt manliga egenskapen intelligent. Det är inte längre bara 


pojkar som är intelligenta i litteraturen, utan även flickorna får vara smarta och förståndiga. 


Nästa alla karaktärer har även de manliga egenskaperna rationell och självständigt samt de 


kvinnliga egenskaperna emotionell och omtänksam. Studien visar att några av barn- och 


ungdomsböckerna börjar bryta de traditionella könsmönstren. Nu kan flickorna vara 


intelligenta och självständiga och pojkarna får vara känslosamma och mjuka.  


 


Nyckelord: genus, genusordning, kön, skönlitteratur, pojk- och flickböcker, elever, läsning. 
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