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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genus beskrivs i två barnböcker och jämföra 

resultatet mot läroplanen Lgr11:s värdegrund. De analyserade böckerna kommer från olika 

förlag varav det ena förlaget ger ut normutmanande litteratur och medan det andra förlaget 

inte är uttalat normutmanande. Metoden för analysen är diskursanalys samt dekonstruktion av 

texten med hjälp av Nikolajevas (2004) motsatsschema och Kårelands (2005) analys av 

handlingsförlopp i barnlitteratur. Analysen av texterna visar att det finns skillnader mellan hur 

de två böckernas karaktärer framställs beroende på könstillhörighet. Det som framkommer är 

att i den ena boken värderas femininiteten högt medan det saknas jämställdhet mellan könen 

medan huvudpersonerna beskrivs som jämställda i den andra boken trots att karaktärerna i 

övrigt beskrivs utifrån stereotypa könsmönster. Slutsatsen blir att om en norm utmanas stärks 

en annan norm vilket innebär att genusframställningen i böckerna både följer och motverkar 

det jämförda innehållet i läroplanen Lgr 11. 
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Abstract 

 

Children's book characters from a gender perspective-stereotype or not? 

The aim of this paper is to examine how gender roles are described in two children's books 

and compare the results against the curriculum Lgr11 's values.  The compared books have 

different aims though one of the analyzed books claimed to go against the gender roles and 

the other one isn’t. The method of analysis is discourse analysis and deconstruction of the text 

by using Nikolajeva´s (2004) pattern for stereotype gender descriptions and Kåreland´s (2005) 

analysis of story actions based on gender representations in children's literature. The analysis 

of the texts shows that there are differences between how the two books characters are 

described depending on gender. What emerges is that in one of the books femininity is valued 

high but instead it lacks equality between the sexes, while in the second book the main 

characters are described as equal even though the other characters are described in a 

stereotypical way.  The conclusion will be that if one gender role is challenged another  

gender role is growing strong which means that gender representation in the books are both 

following and going against the curriculum Lgr 11. 
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1  Inledning   

1.1  Bakgrund 
Blev det en pojke eller flicka? är förmodligen den första fråga som ställs till de nyblivna 

föräldrarna, en fråga som kan tyckas ganska ovidkommande men dock så viktig, för hur ska vi 

annars förhålla oss till den nya lilla människan, blir det blått eller rosa, bilar eller dockor? 

Redan under den första dagen i livet blir genus, det förstådda underförstådda, som påverkar 

sättet hur vi bemöter och bemöts och vilka möjligheter vi ges och berövas, en ständig 

följeslagare i våra liv. Genus är den kulturellt och socialt skapade synen på hur vi förväntas 

agera utifrån biologisk könstillhörighet (Hirdman 2004), vi är alltså inte bara män eller 

kvinnor, vi är även produkter av samhällets syn på hur vi bör vara baserat på könstillhörighet. 

Men genusbegreppet innefattar inte bara synen på hur manligt eller kvinnligt bör gestaltas, det 

innefattar även över- och underordning beroende på könstillhörighet vilket baserar sig på 

historiska föreställningar om kön. Professor Yvonne Hirdman (2004) talar om 

genusordningen vilket innebär att det manliga ses som överordnat och det kvinnliga som 

underordnat vilket gör att det manliga är styrande på bekostnad av det kvinnliga (Hirdman 

2004:11-16). Detta leder in på begreppet jämställdhet, vilket innebär att det kvinnliga 

värderas lika högt som det manliga, men hur jämställt är det i samhället och vilka 

underliggande normer påverkar oss utan att vi reflekterar över det? I skolan talas det om 

jämställdhet mellan könen och i läroplanens värdegrund står det klart att ” […] jämställdhet 

mellan kvinnor och män […] är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”(Lgr 11 

2011:7). Men blir verkligen de underliggande, nästintill osynliga normerna verkligen 

ifrågasatta? I skolan används skönlitteratur som diskussionsunderlag, för högläsning samt för 

läsfärdighetsträning. Regelrätta läromedel är anpassade för skolans syfte och man får anta att 

de även följer skolans styrdokument men hur är det med den skönlitteratur som även den har 

sin givna plats i undervisningen, följer den eller motverkar den till och med den värdegrund 

som läroplanen förmedlar? Jämställdhet och likabehandling oavsett kön är värden som är 

tydligt framskrivna i Lgr11 vilket innebär att det är skolans skyldighet att förhålla sig till 

dessa. Detta gör mig nyfiken på att undersöka hur normer kan gestaltas i skönlitteratur för 

barn och jag undrar om normativa föreställningar om kön skiljer sig mellan en bok som är 

uttalat normkritisk och en som inte är det. För normer i skönlitteratur påverkar oss, det visar 

flera forsknings resultat på, och om böcker kan reproducera normativa föreställningar om kön, 

vilka skolan skall motverka enligt sina styrdokument då borde det också vara skolans 
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skyldighet att lyfta fram och medvetandegöra dessa. Även jag kommer i min lärarroll att 

använda mig av skönlitteratur i undervisningen och syftet med min undersökning är att 

studera hur genus gestaltas i de två utvalda böckerna och jämföra resultatet med vad Lgr 11 

säger om jämställdhet. 

 

1.2  Syfte 
Jag kommer i min uppsats att undersöka hur genus framställs i de två barnböcker jag valt för 

min undersökning. Valet av dessa böcker grundar sig på att jag vill undersöka hur och om en 

bok från ett förlag som ger ut normkritisk litteratur skiljer sig från en bok utgivet av ett inte 

uttalat normkritiskt förlag. Resultatet kommer jag sedan att jämföra mot Lgr 11:s värdegrund 

för att se om mitt resultat följer eller motverkar vad värdegrunden säger om jämställdhet. 

 

1.3  Frågeställning 
Finns det någon skillnad på hur genus framställs utifrån text i en barnbok som är uttalat 

normutmanade i förhållande till en barnbok som inte är det och speglar böckerna jämställdhet 

i enlighet med vad Lgr 11 säger. 

För att kunna göra detta har jag delat upp huvudfrågan i följande delfrågor: 

– hur beskrivs karaktärerna i böckerna utifrån stereotypa föreställningar om kön  

– är beskrivningarna normföljande eller normutmanande 

– på vilket sätt följer/motverkar böckernas innehåll vad Lgr 11:s värdegrund säger om 

jämställdhet 

 

1.4  Styrdokument  
Lgr 11 framhåller att skolan skall verka för jämställdhet och att elever oavsett kön skall få 

möjlighet att utvecklas utifrån intresse utan att påverkas av normativa föreställningar. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Lgr 2011:7). 
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 Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. (Lgr 2011:8). 

Dessa delar ur värdegrunden i Lgr 11 kommer jag att jämföra mitt resultat av de analyserade 

böckerna mot. 

2  Teoretisk ram 
I den teoretiska ramen kommer jag att ta upp de teorier som jag baserar mitt vetenskapliga 

arbete på. Jag kommet att ta upp teorier om genus och avsluta med den vetenskapsteori jag 

bygger min uppsats på. 

 

2.1  Genusteorier 
Genus eller kön som begrepp är historiskt laddade då de enligt Yvonne Hirdman (2004) 

professor och forskare i kvinnovetenskap representerar olika dimensioner av hur vi närmar 

oss förståelsen av ”kvinnor och män”. Hirdman menar att genom användandet av begreppet 

genus istället för kön flyttas fokus från det biologiska könet till det kulturellt skapade genus 

som är en social konstruktion till skillnad från könets biologiska utgångspunkt. Skillnaden 

mellan begreppen är enkelt uttryckt att biologin bestämmer hur könsrollen formas medan det 

är den kulturella skapelsen genus som styr vilka roller vi tillåts inta eller inte baserat på den 

sociala förståelsen om hur kvinnor och män förväntas agera. Hirdman (2004) menar att 

användandet av kön som vetenskaplig term innebär en risk att den gammalmodiga 

uppfattningen om kön cementeras istället för att utmanas och hon menar att användandet av 

begreppet genus istället flyttar fokus från kroppen till tanken att manligt och kvinnligt finns i 

allt omkring oss (Hirdman 2004:11–16). Jag kommer att följa Hirdmans (2004) tankegångar 

och använda mig av begreppet genus i följande uppsats då min avsikt är just att undersöka hur 

kvinnor och män tillåts agera utifrån normativa föreställningar om kön. 

 

2.1.1  Genusordning  

Hirdman (2004) menar att göra genus ”är att göra skillnad där skillnad inte finns” (Hirdman 

2007:13) och fortsätter med att mannen historiskt sett har ansetts representera det fullständiga 

medan kvinnan har uppfattats som en defekt och ofullständig man. Vidare menar Hirdman att 
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detta lägger grunden till ett historiskt grundlagt vi och dem tänkande, en ojämlik maktordning 

där mannen ses som norm och kvinnan som avvikelse. Normen måste inte uttalas eller 

försvaras för den innehar sin position utan några tillägg vilket innebär att det som är manligt 

inte måste benämnas utan förstås ändå (Hirdman 2007:13). Genom detta historiska synsätt på 

manligt och kvinnligt har den manliga normen blivit den överordnade i könshierarkin, den så 

kallade genusordningen, vilken vi inrättar våra föreställningar om makt och underlägsenhet 

efter baserat på könstillhörighet (Hirdman 2004:59). Det finns tre tankefigurer som Hirdman 

(2004) menar ligger till grund för stereotypa föreställningar om kön.  

Den första grundformeln är synen på kvinnan som den icke närvarande vilket är en historiskt 

förankrad tanke. Kvinnan sågs helt enkelt inte, hon var den osynliga som inte räknades, en 

slags oformlig varelse som inte ens kunde jämföras mot mannen. Det är ur denna föreställning 

de följande figurerna uppkommer (Hirdman 2004:27). 

Den andra formeln är jämförelsernas formel där kvinnan sågs som en defekt man, den så 

kallade enkönsmodellen där mannen är normen och kvinnan avvikaren. Människan sågs helt 

enkelt som en man och kvinnorna sågs som en icke fulländad man, mannen var måttstocken 

som kvinnan mättes mot (Hirdman 2004:28). Kvinnan ansågs vara en produkt av sina känslor 

som hon inte förmådde kontrollera vilket innebar att kvinnan sågs som den hysteriska som 

inte klarade av att ta hand om sig själv och fatta rationella beslut (Hirdman 2004:30). 

Den tredje formeln som är den normativa formeln som säger att män och kvinnor är varandras 

oförenliga motsatser. Kvinnor och män ses som motpoler som står för olika värden, det 

manliga mot det kvinnliga utan möjlighet att förenas eller skiftas mellan varandra (Hirdman 

2004:35). 

Dessa historiskt belagda synsätt på kvinnan ligger till grund för genusordningen där mannen 

ses som normen och kvinnan som avvikelsen (Hirdman 2004:59). 

 

2.1.2  Isärhållandets princip 

Hirdman (2004) menar att den maskulina normen är så självklar, så djupt rotad att den inte 

syns om den inte verbaliseras men att den hela tiden finns där som ett relationellt 

mätinstrument vilket manligheten jämförs mot. Manligheten uppkommer i förhållandet till 

vad det inte är; genom att verbalisera kvinnligheten uppkommer manligheten. Hirdman 

(2004) benämner detta som isärhållande principer det vill säga att det som ses som kvinnligt 
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inte är förenligt med det som ses som manligt vilket bekräftar maskulinitetsnormen (Hirdman 

2004:65). Genom att den maskulina normen, vilken skapats genom isärhållandet av vad som 

är manligt och kvinnligt, ses som riktlinje för normaliteten uppkommer genusordningen som 

upprätthåller skillnad mellan könen där skillnad inte finns (Hirdman 2004:63). 

 

2.1.3  Heteronormativitet  

Socialantropologen och genusforskaren Fanny Ambjörnsson (2008) beskriver den 

heteronormativa genusordningen som att människor av samma biologiska (kvinnliga) kön 

förväntas bete sig och klä sig annorlunda än det andra biologiska (manliga) könet men att de 

förväntas vilja ha sexuella relationer med dessa annorlunda (manliga) människor. Hon menar 

vidare att vissa relationer mellan individer är sanktionerade medan andra är godtagbara vilket 

är sammankopplat med heteronormativiteten, som innebär att olika kön attraherar varandra. 

Detta synsätt är stark sammankopplat med historiska och kulturella föreställningar vilket 

innebär att heteronormativiteten innefattar många olika maktförhållanden och hierarkier 

(Ambjörnsson 2008:14–16).  

 

2.2  Genus i barnlitteratur 
Genus genomsyrar litteraturen på samma sätt som det styr samhället. Trots försök att plana ut 

könsrollerna finns de där och professorn i litteraturvetenskap Maria Nikolajeva (2004) menar 

att det är synliggörandet av det performativa genuset, ett föreskrivet sätt att bete sig utifrån 

könstillhörighet, som är det svåra att komma åt och förändra inom litteraturen. Många 

kvinnliga litterära personer följer ett stereotypt schema där de förväntas förhålla sig till den 

maskulina normen vilket gör att det inom litteraturen finns en tendens att flickorna krymper 

medan pojkarna växer. Detta kan visa sig genom att en manlig karaktär går mot oberoende 

och styrka medan en kvinnlig karaktär istället anpassar sig till den rådande stereotypa 

föreställningen om kvinnan (Nikolajeva 2004:130). Det kan även visa sig genom att flickor i 

barnböcker nedvärdera sig själva och sina sysslor i förhållande till pojkarnas agerande som 

professorn och barnboksforskaren Lena Kåreland och barnboksforskaren Agneta Lindh-

Munther ser i sin studie av barnböcker (Kåreland & Lindh-Munther 2005:135). Men om de 

kvinnliga gestalterna däremot avviker från den föreskrivna genusmatrisen utan att göra avkall 

på sin femininitet ifrågasätts istället de normer som förpassar kvinnor till bakgrunden. Det är 
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alltså genom att bejaka och uppvärdera kvinnligheten i förhållande till manligheten som 

normen utmanas (Nikolajeva 2004:133).  

Det är även vanligare att en flicka bryter könsmönstret än att en pojke gör det. Detta kan vara 

ett resultat av att det är positivt för en flicka att röra sig mot det maskulina och bli en 

pojkflicka än det omvända förhållandet vilket innebär att om en pojke rör sig mot det 

feminina kan det uppfattas som något negativt av läsaren (Kåreland & Lindh-Munther 

2005:133). Men, menar Nikolajeva (2004) och Kåreland och Lindh-Munther (2005) om en 

flicka följer ett maskulint genusmönster blir hon oftare intvingad i ett mer feminint mönster i 

slutet av berättelsen vilket innebär att hon tvingas böja sig för den maskulina normen där 

kvinnan till slut måste foga sig i sin roll som kvinna (Nikolajeva 2004:130, Kåreland & 

Lindh-Munther 2005:134). Den manliga normen gör även att läsaren tenderar att uppfatta en 

karaktär som inte tillskrivs någon könstillhörighet som manlig i sin neutralitet vilket innebär 

att kvinnligheten måste skrivas ut för att läsaren ska uppfatta och tolka den som kvinnlig 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005:125). 

Kåreland (2005) menar att litterära personer framställs olika beroende på könstillhörighet. I en 

studie av barnböcker kom hon fram till att det var skillnad mellan vilka rörelseverb som 

beskrev pojkars respektive flickors rörelser, pojkarna beskrevs med aktiva rörelseverb som att 

springa medan flickor beskrevs utifrån mer passiva rörelseverb som att trippa (Kåreland 

2005:40). Pojkar i litteraturen ges även ofta större frihet och handlingsutrymme än vad 

flickorna får (Kåreland & Lindh-Munther 2005:131). Det resulterar i att maskulina 

handlingsförlopp är mer autonoma och utåtriktade medan de feminina handlingsförloppen är 

relationsinriktade och utspelar sig i en trygg hemmiljö (Kåreland 2005:45). Även den 

språkliga kommunikationen skiljer sig åt mellan ett feminint och ett maskulint 

handlingsförlopp genom att den maskulina kommunikationen är mer konkurrensinriktad 

vilket gör att den är fokuserad på information och även kan innehålla både skämt och 

förolämpningar medan den feminina kommunikationen är mer samarbetsinriktad och 

interagerande med sin omgivning (Kåreland 2005:43).  

Barnböcker uttrycker kulturella värden som förmedlar samhällets syn på vad som är 

godtagbart feminint och maskulint beteende men böcker kan även ge barn vetskap om att det 

finns andra positioner att välja på som tar avsteg från den gällande genusordningen (Kåreland 

& Lindh-Munther 2005:126). Forskning visar att det oftare är en manlig huvudperson i 

barnböcker vilket innebär att den manliga dominansen är högst påtaglig och genom detta 
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stöds den manliga normen. Det finns dock omhändertagande maskulina karaktärer även i 

barnbokens värld men den typen av handlingsförlopp återfinns ofta i en syskonrelation med 

en omhändertagande storebror och en lillasyster vilket gör att det uppkommer ett 

dominansförhållande även där dock baserat på ålder (Kåreland & Lindh-Munther 2005:123). 

Ibland väljer även en författare att ha både en flicka och en pojke som huvudpersoner på 

grund av att fler läsare ska kunna identifiera sig med dem (Kåreland & Lindh-Munther 

2005:122). Detta gör även att författaren kan fördela de olika delarna i en persons karaktär på 

flera individer vilket gör att det inte blir så komplicerade personligheter vilket hade varit fallet 

om det endast hade varit en person (Nikolajeva 2004:96).  

 

2.3  Diskursanalys 
Genom att jag kommer att genomföra en textanalysera med fokus på maktrelationer, där 

normerna via språket sätter gränserna för hur vi tillåts tänka och handla ligger diskursanalysen 

närmast till hands som metod då den inriktar sig på innebörden av texten (Bergström & 

Boréus 2009:322). Denna metod får ses som kvalitativ genom att den kombinerar tolkningar 

av texten genom den rådande diskursen och det sociala sammanhanget. Detta innebär att 

texten kommer att sättas i relation till språket/diskursen och människan/samhället (Bergström 

& Boréus 2009:306).  Bergström och Boréus menar att diskursanalysen har kommit att bli ett 

verktyg inom samhällsvetenskapen då den fokuserar på de språkliga uttrycken av diskursiva 

relationer och menar med detta att språket bidrar till att forma verkligheten och då även den 

samtida diskursen (Bergström & Boréus 2009:305). Genom detta synsätt är den överordnade 

tanken inom diskursteorin att sociala fenomen ständigt omformateras med hjälp av språket 

och samhällets definitioner (Winther Jørgensen & Phillips 2011:31). 

Det finns olika teoretiska vinklingar inom diskursanalysen men en av de mest ledande inom 

den kritiska diskursteorin är den som Fairclough har skapat. Det är genom produktionen och 

konsumtionen av texter som den sociala praktiken formar och formas av vilket innebär att 

mediering av diskurser är en språklig handling enligt Faircloughs sätt att se på det (Fairclough 

i Winther Jørgensen & Phillips 2011:74,75). Genom denna modell kan forskaren uppfylla det 

centrala målet inom diskursanalysen vilket är att kartlägga förbindelserna mellan social 

praktik och språkbruk (Winther Jørgensen & Phillips 2011:76). Inom den kritiska 

diskursteorin ses de diskursiva praktikerna som en bidragande faktor till att ojämlika 

förhållanden skapas och reproduceras mellan olika sociala grupperingar till exempel mellan 
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kvinnor och män och mellan etniska minoriteter och majoriteter. Den kritiska diskursteorins 

syfte är att synliggöra dessa ojämnlika förhållanden inom den sociala världen och genom detta 

bidra till mer jämlika förhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2011:69). Därför är det 

viktigt att undersöka vilka diskurser som samverkar med varandra, en så kallad 

diskursordning, för att kunna se vilken maktordning som finns mellan dem (Winther 

Jørgensen och Phillips 2011:140–141). Den kritiska diskursanalysen förmedlar med andra ord 

inte en total sanning utan istället en tolkning genom forskarens erfarenheter vilket innebär att 

nya förståelser ständigt uppkommer om samma fenomen (Börjesson & Palmblad 2010:18). 

Användandet av diskursanalys vid textanalys medför inte bara fördelar utan även en del 

kritiska ställningstagande. Eftersom diskursanalysen fokuserar på maktrelationer finns det 

anledning att fråga sig om dessa maktrelationer verkligen kan studeras helt problemlöst då 

motfrågan blir om ”allt” är makt vad finns då att studera. Detta antagande leder till nästa 

ifrågasättande som menar att om verkligheten är konstruerad måste även det studerade 

fenomenet vara det vilket innebär att resultatet är en konstruktion (Bergström & Boréus 

2009:353). Vidare menar Bergström och Boréus (2009) att tolkning alltid innehåller ett mått 

av påverkan av den som tolkat texten och Gadamers teori om att vår förförståelse påverkar 

hur vi tolkar och att vi genom ökad förståelse kan omtolka ett fenomen bör tas med i 

problematiken med att använda sig av denna metod vid undersökningar (Bergström & Boréus 

2009:25). Winther Jørgensen och Phillips (2011) menar att inom diskursteorin är den 

överordnade tanken att sociala fenomen ständigt förändras och omstruktureras vilket innebär 

att en slutgiltig betydelse aldrig kan fastställas (Winther Jørgensen & Phillips 2011:31).  

3  Tidigare forskning 
Det finns många forskningsstudier på hur genus representeras och uttrycks i barnlitteratur, i 

läromedel och i skolan. 

I barnbokens värld visar majoriteten av berättelserna på stereotypa manliga och kvinnliga 

roller där både handlingar och attribut är könskodade. I en studie gjord av Crabb och 

Marciano (2011), framkommer det att kvinnor framställs stereotypt i flertalet barnböcker. 

Deras undersökning visar på att kvinnor oftast blir förknippade med hushållsgöromål medan 

män förknippas med teknik och fysiskt arbete. Crabb och Marciano (2011) menar att normer 

reproduceras under barndomen och gör att föreställningar om kön förblir oreflekterade. 

Vidare anser de att barn behöver hjälp att se och utmana normer, det räcker inte med 
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barnlitteratur som är normbrytande utan det krävs diskussion om innehållet för att ändra på 

och synliggöra normativa föreställningar (Crabb & Marciano 2011). 

I Sverige tar Eilard (2008) i sin doktorsavhandling Modern, svensk och jämställd upp det 

intersektionella perspektivet på läromedel med fokus på genus, klass och etnicitet under en 

50- års period. Hon menar att läromedel reproducerar sin tids normativa föreställningar och 

kommer fram till att läromedel inte är frikopplat från vi och dem relationer. 

Jämställdhetsdiskursen har funnits med i läseböckerna sedan Lgr 69 men förhållandet mellan 

manligt och kvinnligt har ändrats över tid. Från att ha definierat tydliga manliga och kvinnliga 

sfärer som inte varit tillgängliga för det motsatta könet har det i takt med att jämställdheten 

blivit norm i samhället och kvinnan har tagit plats i offentlighetens rum även inneburit att 

kvinnan har underordnats de manliga idealen. Detta har inneburit att synen på hur en kvinna 

ska vara har förändrats från att vara feminin till att gå mot mer maskulina mönster. I den 

sammanfattande diskussionen som Eilard (2008) för om sin studie utkristalliserar sig två 

kvinnliga utseendeideal varav det ena är den blonda, smala, söta, snälla flickan i kontrast till 

den mörka, tuffa, slanka tjejen. Detta ideal menar Eilard (2008) kan vara en utvidgning av det 

västerländska idealet som ett resultat av globaliseringen men även som en markering av olika 

klasstillhörigheter; den snälla medelklasstjejen kontra den tuffa arbetarklasstjejen. Eilard 

(2008) menar vidare att flickors framställning i läseböckerna har ändrats över tid vilket hon 

menar är ett uttryck för ett mer jämställt perspektiv. Flickorna har maskuliniserats i kontrast 

till att pojkkaraktärerna har förblivit oförändrade. Men i de senaste läroböckerna har även en 

även en förändring av pojkarnas framtoning skett då ett mjukare mer feminint perspektiv har 

framkommit vilket kan tolkas som att de feminina värdena har fått större genomslag i 

samhället. Det framkommer även i de senare läseböckerna att intolerans och ett subtilt 

förlöjligande drabbar de flickor som gör alltför stora avsteg från idealet; de får inte vara för 

starka och självständiga men heller inte för feminina. Eilard (2008) menar att om en flicka 

uppträder alltför feminint kan detta ses som en svaghet i en maskulin tid. 

Det finns flera forskningsstudier som pekar på ett historiskt grundlagt fokus på kvinnans 

utseende och manliga underordning. Andersdotter Sveen (2005) har i sin avhandling 

”Honourable” or ”Highly Sexed” jämfört hur män respektive kvinnor beskrivs i litteratur från 

1850-talet samt i nutida verk utifrån en språklig metod. Hon kommer fram till att 

beskrivningarna från 1800-talet är stereotypa och följer det tidstypiska idealet det vill säga 

mer som ideal än som verkliga personer. Kvinnor beskrevs i 1800-talslitteraturen utifrån 

utseende och mer som ett objekt medan män beskrivs utifrån sin sociala ställning och sin 
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mentalitet. I nutida litteratur var beskrivningar av könen mer realistiska men Andersdotter 

Sveen (2005) kommer fram till att fokus på det kvinnliga utseendet verkar vara statiskt över 

tid (Andersdotter Sveen 2005).  

Nikolajeva (2004) ger i sin bok Barnbokens byggklossar (2004) en djupgående beskrivning av 

hur barnlitteratur kan förstås och analyseras utifrån olika synsätt baserat på hennes 

barnlitteraturforskning. Vidare framhåller Nikolajeva att i vårt samhälle är det den maskulina 

normen som är den rådande vilket även avspeglas i barnböckerna (Nikolajeva 2004:13,131).  

Även Kåreland och Lindh-Munther (2005) har studerat barnböcker utifrån ett genusperspektiv 

och de ger en bred och innehållsrik bild av hur genus gestaltas inom barnlitteratur. Kåreland 

och Lindh-Munther (2005) kommer fram till att innehållet i barnböcker ganska statiskt och 

okritiskt följer genusordningen och deras studie visar att huvudpersonerna i de granskade 

böckerna var övervägande av manligt kön. Slutsatsen i deras undersökning är att merparten av 

litteraturen följer den maskulina normen men att det finns några undantag (Kåreland & Lindh-

Munther 2005:123). De avslutar med att fundera över hur barn påverkas av att möta dessa 

könsmönster i litteraturen och väcker frågan om hur barn kan göras medvetna om att det går 

att vara annorlunda mot vad normen föreskriver (Kåreland & Lindh-Munther 2005:152). 

4  Metod och material 

4.1  Val av material 
Jag har valt att göra en jämförande textanalys av två barnböcker som riktar sig till åldrarna 6-

9 år för att se hur karaktärerna i de valda böckerna framställs utifrån genus. De böcker jag har 

valt är Kärleksmysteriet (2009) ur bokserien om LasseMajas Detektivbyrå av Martin 

Widmark och Kalle som lucia (2009) av Anette Skåhlberg. Jag valde ut dessa böcker för att 

båda böckerna är utgivna 2009 och är skrivna av svenska författare som löpande ger ut böcker 

och som även har fått sina böcker recenserade i dagspressen.  Anledningen till att jag valt att 

göra en jämförande textanalys av just dessa böcker är att jag är intresserad av att se om genus 

framställs annorlunda i en bok som är uttalat normutmanande respektive en som inte är uttalat 

normutmanande. Jag har medvetet valt ut böcker som har manliga och kvinnliga 

huvudpersoner detta för att flera forskare menar att läsaren väljer huvudperson efter egen 

könstillhörighet (Andræ2005:254). Med detta antar jag att de utvalda böckerna läses av både 

pojkar och flickor. 



14 
 

 

4.1.1  Böcker  

Jag kommer här att kort redogöra för böckerna som jag kommer att analysera. 

Den första boken heter Kalle som lucia (2009) och handlar om pojken Kalle som gärna vill 

vara lucia i skolan vilket inte är helt accepterat av omgivningen. Denna bok är skriven av 

Anette Skåhlberg som även har gett ut flera bokserier med normutmanande innehåll. Bokens 

tema är att våga göra det man vill trots att det inte ses lämpligt för barnets könstillhörighet och 

huvudpersonen är en pojke. Det utgivande bokförlaget är Sagolikt Bokförlag. Sidantalet i 

boken är 32.  Sagolikt Bokförlag beskriver sig själv som ett förlag som ger ut böcker som 

öppnar upp för andra roller än de som följer de gängse normativa mallarna. Förlaget vill med 

sina böcker att barn skall känna sig värdefulla för den de är oavsett hudfärg, ålder, kön, 

utseende eller religion. Deras vision är; ”Bryt normerna! Befria sagorna! Väck 

läslusten!”(Sagolikt Bokförlag 2012). 

Den andra boken är Kärleksmysteriet (2009) och är hämtad från serien om LasseMajas 

Detektivbyrå där olika mystiska händelser löses av barnen Lasse och Maja som har en 

detektivbyrå. Boken är skriven av Marin Widmark som även har mottagit pris från Bokjuryn 

för böckerna i serien om LasseMaja. Boken har mysterier som tema och huvudpersonerna är 

en pojke och en flicka. Det utgivande förlaget är Bonnier Carlsen. Sidantalet i boken är 92. 

Bonnier Carlsen säger sig vara ett av Sveriges ledande barnbokförlag som ger ut böcker för 

barn och ungdomar i alla åldrar och med olika intressen och behov. De är inte ett uttalat 

normutmanande bokförlag (Bonnier Carlsen 2012). 

 

4.2  Metod  
Bergström och Boréus menar att för att kunna genomföra en textanalys måste man använda 

sig av någon form av struktur att analysera utifrån. De menar att en överblick av innehållet för 

att sedan hitta vilka problematiseringar texten innehåller utifrån undersökningen man 

genomför möjliggör en strukturering av texten (Bergström och Boréus 2009:427). Enligt den 

kritiska diskursanalysen finns det ingen given mall utan lämnar upp till forskaren att själv 

designa sin undersökningsmodell som svarar mot frågorna som ställs i undersökningen 

(Börjesson & Palmblad 2010:18).  
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Jag kommer att göra en jämförande textanalys av de två böckerna och min 

undersökningsmetod kommer att vara dekonstruktion av texterna. Dekonstruktion innebär att 

texterna bryts ner för att påvisa underliggande strukturer för att sedan sammanföras igen till 

en helhet som skapar nya betydelser. Genom dekonstruktion av en text kan stereotypa 

föreställningar synliggöras och de normer som ligger dolda i texten kan lyftas fram och 

utmanas (Eilard 2008:70). För att dekonstruera texterna kommer jag att använda mig av 

Nikolajevas motsatsschema för att analysera hur karaktärerna i texterna framställs utifrån 

könstillhörighet. Motsatsschemat bygger på att par som beskriver manliga och kvinnliga 

egenskaper konstrueras enligt ett abstrakt schema vilket ger en bedömnings mall att skildra 

stereotypa personframställningar utifrån (Nikolajeva 2004:130). 

Tabell 1. Analysschema utifrån Nikolajevas motsatspar 

Män / pojkar Kvinnor / flickor 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla emotionella/milda 

aggressiva  lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

och så vidare  

(efter Nikolajeva 2004:129) 

Analysen är grundad på att jag först har studerat hur karaktärerna i de utvalda texterna 

beskrivs och sedan har jag jämfört beskrivningarna mot Nikolajevas (2004) motsatsschema 

för att se hur stereotypt personerna beskrivs utifrån känslor, handlingar och utseende baserat 

på könstillhörighet för att slutligen sammanföra resultatet till en helhet igen och tolka det mot 

mina teorier. Kategorierna jag kommer att redovisa resultatet i är huvudpersoner, kvinnor, 

män och personer utan könsbestämning, dessa har sedan fått underkategorierna känslor, 

handlingar och utseende som är baserade på innehållet i Nikolajevas (2004) motsatsschema. 

Jag kommer även att studera om böckernas handlingsförlopp följer ett feminint eller 

maskulint mönster enligt Kårelands teorier om handlingar i barnlitteratur (Kåreland 2005:49). 

Det är skillnad på om ett handlingsförlopp är feminint eller maskulint; ett maskulint 

handlingsförlopp är autonomt och utåtriktat dessutom är kommunikationen 
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konkurrensinriktad och bygger på informationsutbyte till skillnad från ett feminint 

handlingsförlopp som utspelar sig inom den trygga hemmiljön och vars kommunikation 

bygger på samarbete och interagerande med omgivningen (Kåreland 2005:43,45). 

Slutligen vill jag understryka att det kommer att vara mina tolkningar som ligger till grund för 

hur teorierna appliceras på texten vilket ligger i fas med diskursanalysen som Börjesson och 

Palmblad (2010) beskriver den, det vill säga att resultatet av analysen bidrar med en pusselbit 

inom forskningsfältet då det är just den forskarens tolkning av fenomenet som redovisas 

(Börjesson & Palmblad 2010:18). 

5  Resultat och analys 
Jag kommer att redovisa mina resultat genom olika kategoriseringar. Dessa kategorier är 

huvudpersoner, kvinnor, män samt personer utan könsbestämning och dessa kategorier har i 

sin tur undergrupper som är känslor, handlingar och utseende. Detta för att göra resultatet och 

den följande analysen så kvalitativ som möjligt. Jag börjar med boken Kalle som lucia (2009) 

för att sedan analysera Kärleksmysteriet (2009). Resultat och analys kommer att presenteras i 

anslutning till varandra och varje bok kommer att följas av en sammanfattning av analysen. 

 

5.1  Kalle som lucia (2009) 
Boken handlar om Kalle som gärna vill bli klassens lucia för han vill vara magisk, vacker och 

strålande. Denna önskan är dock inte helt oproblematisk och Kalle måste kämpa för att lyckas 

bli lucia. Trots att det är Kalle som blir vald till lucia i skolans omröstning anser både fröken 

och rektorn att det är en flicka som ska vara lucia i enlighet med traditionen och Kalles 

klasskompisar tycker att en lucia måste ha långt böljande hår.  Kalles föräldrar som vill hjälpa 

sin son på alla sätt ser till att Kalle kan köpa en peruk. Men trots att Kalle försöker övertyga 

sin fröken att han är den perfekta lucian anser hon att Maja ska vara lucia istället, något som 

Maja inte riktigt vill. Kalles föräldrar blir arga och besöker rektorn men utan resultat så det 

blir till slut Maja som ser till att Kalle får bli lucia genom att byta plats med honom i 

luciatåget. Detta gör att rektorn blir jättearg men när Kalle skall förpassas bort från luciatåget 

tar alla pappor fram var sin luciakrona och tar över luciatåget därför att de har också alltid har 

haft en önskan att vara magiska, strålande och vackra. 
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Handlingen i berättelsen följer ett feminint förlopp enligt Kårelands (2005) sätt att se på det 

genom att Kalle inte agerar utåt mot världen och söker spänning och äventyr utan istället 

stannar i den mer privata och intima sfären inom skolan och hemmet och interagerar språkligt 

med de andra karaktärerna. Även Kalles nära kontakt och relation till Maja och sina föräldrar 

följer ett mer feminint handlingsförlopp där Kalle söker och får bekräftelse på sitt agerande. 

Kåreland menar att ett feminint handlingsförlopp baseras på intimitet och bekräftelse medan 

ett manligt bygger på ett autonomt agerande där karaktären ser sig själv som ett agerande 

subjekt (Kåreland 2005:49). Berättelsen följer därför till viss del även ett mer manligt förlopp 

då det är Kalle som driver sin önskan framåt och han får ses som ett subjekt i denna handling 

då han är aktiv. Men då Kalle även är beroende av andra och stannar inom den trygga hem-

och skolvärlden tolkar jag ändå att handlingen följer ett mer feminint förlopp.  

 

5.1.1  Huvudperson 

Kalle är ensam huvudperson i boken och man får ta del av berättelsen och Kalles tankar och 

känslor genom en tredjepersonsberättare. 

 

Känslor huvudperson 

Kalle beskrivs som en pojke som uttrycker sina känslor. I inledningen av berättelsen är han 

både glad och nervös då han deltar i framröstningen av skolans lucia. Han beskrivs även vara 

pirrig i magen då luciaomröstningen sker samt ledsen när han inte får vara lucia fast det var 

han som blev vald. Kalle gråter även på två ställen i berättelsen, första gången då han förstår 

att fröken inte kommer att låta honom vara lucia och andra gången då han står i luciatåget som 

stjärngosse. Det är endast på ett ställe i texten som Kalle beskrivs vara arg vilket tar sig 

uttryck i att han sparkar i snön då han går hem efter att fröken hade nekat honom luciarollen. 

Då Kalle beskrivs som emotionell hamnar detta på den kvinnliga sidan av motsatsschemat. 

Han är även sårbar vilket han visar öppet när han uttrycker sin besvikelse över att inte få vara 

lucia.  När Kalle beskrivs uttrycka sina känslor gör han avsteg från den stereotypa mansrollen 

som säger att en man skall agera rationellt utan att visa känslor (Nikolajeva 2004:130). 

Genom att Kalle uttrycker olika känslor som är motpoler till varandra skapas vad Nikolajeva 

(2004) kallar en rund person, det vill säga en person som uppvisar motsägelsefulla drag som 

till exempel snäll och elak. Denna typ av person är motsatsen till stereotyp då den runda 
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personen uppvisar flera olika personlighetsdrag vilket gör dem mer lika en riktig människa. 

Detta medför även att det blir lättare att identifiera sig med denna typ av karaktär (Nikolajeva 

2004:110). 

 

Handlingar huvudperson 

Kalle beskrivs som aktiv i sina försök att bli lucia då han gör allt för att övertyga fröken om 

att han ska vara lucia. Han låser till och med dörren till toaletten när han ska byta om till 

luciakläder trots att det är förbjudet.  Kalle tar även hjälp av gympaläraren för att få hjälp med 

att knyta det röda bandet runt midjan på lucialinnet. Här får man reda på via gymnastikläraren 

att Kalle är en duktig fotbollspelare som hjälpt skolan att vinna många medaljer. Dessa 

handlingar kan ses som självständiga, aktiva, tävlande samt olydiga vilket gör dem till 

manliga. Kalle beskrivs även att springa, rusa och slita av sig peruken vilka är snabba 

rörelseverb som enligt Kåreland (2005) klassas som manliga. Men Kalle beskrivs även att 

vara passiv i sina handlingar till exempel när han inte får vara lucia och gråtande står i 

klassrummet. Då är det Maja som tröstar honom och för hans talan mot fröken och det är även 

Maja som ser till att Kalle får bli lucia genom att byta plats med honom i luciatåget. Kalle 

beskrivs även att unna Maja att vara lucia samt att lussa för sin mamma vilket kan ses som 

omtänksamt. En annan passiv handling är då Kalle inte agerar alls då fröken tar tag i honom 

för att ta bort honom från luciatåget. Rörelsemässigt beskrivs Kalle även att långsamt stega 

och smyga vilka kan ses som långsamma rörelseverb. Dessa handlingar kan tolkas som 

emotionella, sårbara, aggressionshämmade vilket ses som kvinnliga handlingar enligt 

schemat. 

Genom handlingar som beskrivs som passiva och omhändertagande bryter Kalle mot den 

manliga normen enligt Hirdmans (2004) teorier. Trots att Kalle till viss del följer den 

maskulina normen i det att han agerar som ett aktivt subjekt finns det fler indikationer på att 

han faktiskt följer den feminina könsmallen då han både blir omhändertagen och visar sig 

sårbar samt har en önskan att få bli lucia, vilket är en feminin roll. Detta mönster är enligt 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) inte så vanligt när det gäller manliga karaktärer då det 

finns risk att det uppfattas som negativt när en manlig karaktär rör sig mot det feminina. Detta 

könsöverskridande mönster är istället mer vanligt när det gäller kvinnliga karaktärer som går 

mot det maskulina vilket beror på att det manliga värderas högre (Kåreland & Lindh-Munther 

2005:133). Men i Eilards (2008) studie av läseböcker framkommer det att pojkars framtoning 
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har blivit mjukare och mer feminina medan flickorna istället har gått mot en mer maskulin 

framställning (Eilard 2008:428). 

Kalles normbrytande blir även tydligt då han i sin relation med Maja är den som är passiv då 

det är Maja som agerar i luciabytet. Kalles handlingar pekar på att han agerar 

normöverskridande då han både agerar enligt ett manligt mönster samt bejakar ett feminint 

agerande utan att nedvärdera det vilket märks tydligt då han kämpar för att bli lucia trots att 

han möter motstånd. Kalles strävan mot det feminina är ett brott mot den vanliga typen av 

berättelse där den fiktiva karaktären ofta tenderar att återvända till det förväntade 

könsmönstret i slutet av historien (Nikolajeva 2004:130) vilket skulle innebära att Kalle 

återvände till det förväntade manliga beteendet och accepterade att vara stjärngosse i 

luciatåget. 

 

Utseende huvudperson 

Kalle vill vara magisk, vacker och strålande som en stjärna vilket är något som är 

återkommande i hela texten. Vidare ser han sig själv som fin, som en riktig drömlucia när han 

tar på sig peruken vilken ger honom ett långt, böljande och vackert hår. Det finns många 

starka adjektiv som beskriver Kalle och hans utseende men det som är mest framträdande är 

att han vill vara vacker och strålande. Ett viktigt attribut som finns med genom hela 

berättelsen är det vackra, långa och böljande håret vilket ses som en måttstock på skönhet och 

är inträdesbiljetten till luciarollen. Trots detta kastar Kalle bort peruken som han bär i 

luciatåget då han istället vill vara en Kallelucia med kort hår precis som Måns pappa som 

beskrivs vara lucia hemma hos Måns. Beskrivningarna av Kalles utseende pekar alla på att 

vara vacker vilket tillhör den kvinnliga beskrivningen enligt Nikolajevas (2004) 

motsatsschema.  

Genom att framhålla de feminina markörerna som långt hår och en vilja att vara vacker och 

strålande görs det feminina till något åtråvärt. Detta är även en stark markör i texten då det är 

avsaknaden av det långa håret som är det hinder som ligger mellan Kalle och hans önskan att 

få bli klassens lucia. Nikolajeva (2004) menar att när kvinnligheten bejakas och värderas 

högre än det manliga utmanas normen (Nikolajeva 2004:133). 
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5.1.2  Kvinnor  

Det finns fler kvinnor än män beskrivna i handlingen. Fröken, rektorn, Kalles mamma samt 

Maja har alla en aktiv roll i berättelsen och dessutom nämns Katrin som även hon är en 

luciakandidat samt Kalles mormor som endast beskrivs att följa med sin man i en mening på 

slutet. 

Detta kan tolkas som att det feminina värderas högt eftersom det är kvinnor som innehar de 

flesta rollerna i berättelsen. Detta skiljer sig från majoriteten av barnböckerna som enligt flera 

forskningsresultat visar på att det finns fler män än kvinnor representerade i barnböcker 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005:122). Det kan även ses som ett sätt att uppväga att det är en 

manlig huvudperson och även locka flickor som läsare. Forskning visar att läsare oftast väljer 

böcker vars huvudperson har samma kön som dem själva (Andræ2005:254).  

 

Känslor kvinnor 

Kvinnorna i texten är inte lika utförligt beskrivna utifrån sina känslor som Kalle men många 

av känsloyttringarna hos de kvinnliga karaktärerna hamnar på den manliga sidan av 

motsatsschemat. Rektorn beskrivs som arg och förfärad medan fröken beskrivs som besvärad, 

osäker och irriterad. Kalles mamma är arg då hon besöker rektorn och Maja, Kalles 

klasskompis beskrivs vara busig då hon byter plats med Kalle i luciatåget. 

Kvinnorna känns lite reserverade och det är nästan bara känslor som passar in på den manliga 

sidan av motsatsschemat som beskrivs. De är även mer utåtagerande i sina känsloyttringar än 

männen; Kalles mamma beskrivs att understryka sina känslor genom att slå handen mot något 

och fröken försöker handgripligen att föra bort Kalle ur luciatåget. Genom detta anser jag att 

kvinnorna följer ett mer manligt agerande när det gäller känsloyttringar då de till största delen 

hamnar på det manliga fältet av Nikolajevas (2004) motsatsschema. Detta kan tolkas som att 

de gör ett avsteg från den kvinnliga normen där kvinnan skall vara ett anpassligt passivt 

objekt. Eilard (2008) pekar på att flickor beskrivs som mer maskulina än tidigare i de senare 

läseböckerna som ligger till grund för hennes studie och menar att detta kan vara en tendens 

som följer i ett mer maskulint samhälle (Eilard 2008:428). 
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Handlingar kvinnor 

När Kalle inte får bli lucia stegar hans mamma in till rektorn och slår sin hand så hårt i 

skrivbordet att hon måste bli lugnad av pappan. Det är även mamman som måste arbeta då 

pappan är ledig med Kalle. Men Kalles mamma beskrivs även krama Kalle som tack för att 

han lussade för henne. Dessa handlingar är både manliga genom att de är våldsamma och 

självständiga och kvinnliga genom att de är omtänksamma. Men Kalles mamma beskrivs även 

att hela tiden agera tillsammans med pappan vilket kan ses som en passiv handling medan 

pappan å sin sida agerar ensam i fler sekvenser i boken. Kalle interagerar inte heller lika 

många gånger med sin mamma som med sin pappa.  

Maja beskrivs både som omtänksam och självuppoffrande då hon tröstar Kalle och upplåter 

sin plats som lucia åt honom vilket ses som kvinnligt agerande men Maja är även den som är 

aktiv i handlingen vilket gör att det klassas som manligt. Maja bekräftar även Kalle genom att 

viska att han är vacker och strålande då Kalle till slut får vara lucia. Men när hon säger att 

Kalle är fin som stjärngosse håller Kalle inte med utan menar att han ser ut som en glass. 

Maja menar då att hon kan vara en glass med strut, en stjärnflicka för det spelar ingen roll för 

henne. Fröken beskrivs två gånger att fösa bort Kalle och Maja samt att hon tar tag i Kalle för 

att ta bort honom från luciatåger vilket ses som manliga agerande enligt det stereotypa 

motsatsschemat.  

Kvinnornas handlingar är en blandning av att följa både feminina och maskulina mönster. 

Enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005) är det mer vanligt att kvinnliga karaktärer rör sig 

mot det maskulina än det omvända (Kåreland & Lindh-Munther 2005:133). Genom att de 

flesta av kvinnorna beskrivs med få feminina handlingar men fler maskulina blir intrycket att 

de följer det maskulina mönstret men gör avkall på det feminina då det inte uttrycks. Detta är 

ett förlopp som återfinns inom barnlitteraturen och då kvinnligheten kommer i skymundan 

utmanas heller inte den maskulina normen som trycker bort kvinnorna till periferin 

(Nikolajeva 2004:130,133). Majas bekräftande av Kalle samt nedvärderande av sig själv i 

förhållande till honom då hon menar att hon kan vara en glass istället för honom är en 

företeelse som kan ses som ett feminint agerande. Kåreland och Lindh-Munther (2005) menar 

att det förekommer i böcker med manlig dominans att flickor tenderar att nedvärdera sig 

själva i förhållande till pojkarna (Kåreland & Lindh-Munther2005:135). Men Maja är också 

den kvinnliga person som följer det feminina mönstret genom att hon är uppoffrande och 

omhändertagande men samtidigt är aktiv i sina handlingar. Sett ur detta perspektiv kan Majas 
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självuppoffrande luciabyte tolkas som ett omtänksamt drag då Maja inte gjort anspråk på att 

vara lucia vilket innebär att Maja inte nedvärderar sina feminina handlingar utan bejakar dem. 

Majas agerande när hon tar på sig stjärngossestruten kan även tolkas som att hon tar ett 

manligt attribut och gör det till kvinnligt då hon säger att hon är en stjärnflicka vilket innebär 

en uppvärdering av det feminina i förhållande till det maskulina och på så sätt utmanas den 

maskulina normen. 

 

Utseende kvinnor 

Det finns inte så många beskrivningar som syftar till utseende när det gäller kvinnorna i 

texten. Det som nämns är att Maja och Katrin som har långt hår skulle passa bättre som lucia 

än korthåriga Kalle, men det finns dock inga anspelningar på att vara vacker.   

Genom att inte fokusera på hur de kvinnliga personerna framställs utifrån utseende kan man 

anta att det finns en vilja att förskjuta fokuseringen på att kvinnor skall vara vackra till att 

istället fokusera på deras handlingar vilket kan vara ett sätt att förse kvinnan med maskulina 

attribut. 

 

5.1.3  Män 

Männen i berättelsen är färre än kvinnorna. Kalles pappa är den som är mest framträdande 

medan Måns endast nämns en gång då han beskrivs gå hem med Kalle och berätta att hans 

pappa är lucia hemma hos dem. Vidare är det gymnastikläraren som hjälper Kalle att knyta 

luciabandet runt midjan då han ska överraska fröken samt de anonyma papporna som i slutet 

går med i luciatåget som lucior.  Kalles morfar finns också med i en mening i slutet. Det är 

betydligt vanligare att det är övervägande manliga karaktärer i barnböcker enligt många 

forskningsresultat (Kåreland & Lindh-Munther 2005:123). Vilket innebär att denna bok bryter 

mot könsmönstret då den har fler kvinnliga karaktärer än manliga. 

 

Känslor män 

Kalles pappa beskrivs vara bekymrad över att Kalle är leden samt arg över att Kalle inte får 

vara lucia. Kalles morfar beskrivs vara så glad så han fnissar, detta är den enda gången han 

nämns i texten. Vidare beskrivs gymnastikläraren vara både glad och nöjd över Kalles 

framgångar på fotbollsplanen. 
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Dessa känsloyttringar hamnar på den kvinnliga sidan av schemat då jag tolkar dem som 

emotionella och omtänksamma. Det är bara Kalles pappa som beskrivs som arg men han 

uttrycker inte det explicit genom en handling som Kalles mamma gör när föräldrarna besöker 

skolans rektor för att klaga på att Kalle inte får vara lucia. Detta kan tolkas som att Kalles 

pappa inte vågar uttrycka sin ilska vilket kan kategorieras som kvinnligt men det kan även 

tolkas som att han har kontroll över sina känslor, vilket hans fru inte har, och då kan det 

klassas som manligt enligt Hirdmans (2004) tankar om den historiska synen på kvinnan som 

inte kan kontrollera sina känslor (Hirdman 2004:30). Uttrycket att Kalles morfar är så glad att 

han fnissar är ett ordval som gör att jag tolkar detta som ett kvinnligt uttryck som dock inte 

behandlas nedvärderande.  

 

Handlingar män 

Kalles pappa betalar för lucialinnet vilket kan ses som en manlig aktiv självständig handling. 

Vidare bakar han gärna och är ledig från jobbet för att vara med Kalle och det är även pappan 

som lugnar ner mamman och blåser på hennes hand som hon slår i rektorns bord. Pappan och 

Kalle lussar även för mamman. Det är även pappan som övar med Kalle då han ska lära sig 

knyta bandet i lucialinnet och det är pappan som är den första att ta på sig luciakrona vid 

skolans luciatåg. Dessa handlingar kan ses som omtänksamma handlingar vilket ses som 

kvinnliga. Men pappan utför även mer aktiva handlingar som att betala vilket kan kopplas 

ihop med självständighet vilket är manliga handlingar.  

Kalle integrerar mer med sin pappa än med sin mamma vilket kan tolkas som att pappan är 

omvårdande vilket är ett avsteg från den maskulina normen. Genom att papporna gemensamt 

visar att de har en önskan att vara vackra och magiska lucior lyfts det feminina fram utan att 

bli förlöjligat vilket utmanar den maskulina normen. Hirdman menar att den maskulina 

normen uppkommer i motsatsförhållande till det feminina och genom att bejaka det feminina 

utmanas normen om den manliga överordningen (Hirdman 2004:65). 

 

Utseende män 

Under luciafirandet uttrycker alla papporna sina dolda önskningar att vara magiska och 

strålande genom att ta på sig luciakronor. Detta kan tolkas som att de vill vara vackra alltså en 

kvinnlig egenskap. 
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Även genom detta ageraden utmanas normen då männen gör anspråk på feminina attribut 

vilket är ett ovanligt agerande i barnböcker enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005) som 

menar att det kan uppfattas som negativt när män tenderar att gå mot det kvinnliga (Kåreland 

& Lindh-Munther 2005:133).  

 

5.1.4   Personer utan könsbestämning 

Kalles klasskamrater benämns bara som barnen förutom Maja och Katrin. Vid skolans 

luciafirande benämns bara föräldrar och pappor, benämningen mammor utelämnas alltså. 

Genom att inte könsbenämna de föräldrar som kommit på luciafirandet öppnar texten upp för 

andra konstellationer än de heteronormativa men det finns risk för att läsaren ändå uppfattar 

föräldrarna som just mammor och pappor för att heteronormen är den styrande enligt 

Ambjörnssons (2008) resonemang. Genom att inte benämna kön tolkar läsaren ofta det som 

manligt i sin neutralitet (Kåreland & Lindh-Munther 2005:125). Detta innebär att de 

kommentarer som barnen i Kalles klass ger honom kan tolkas av läsaren som att det är pojkar 

som yttrar dem istället för vilket barn som helst. 

 

5.1.5  Sammanfattning av analysen 

Huvudpersonen i berättelsen är en pojke vilket är det vanligaste i barnböcker enligt flera 

studier (Kåreland & Lindh-Munther 2005:123). Men då läsaren tenderar att identifiera sig 

med huvudpersoner av samma kön är det troligt att denna boks vars vilja att vara 

normutmanande medvetet har valt en manlig huvudperson för att visa att det är möjligt att 

agera normutmanande och gå mot det feminina även för en pojke. Kåreland och Lindh-

Munther (2005) menar att det är ovanligt i barnlitteraturen att en manlig karaktär går mot det 

feminina då det kan ses negativt av läsaren. Kalle är normutmanande då han både är 

emotionell och agerar passivt i flera delar av boken samt eftersträvar feminina attribut som att 

vara lucia, ha långt hår och vara vacker utan att nedvärdera varken det feminina eller sig själv. 

Men Kalle beskrivs även ha en hel del maskulina markörer som att spela fotboll och vara 

mycket aktiv och drivande i att uppfylla sin önskan. Männen i boken eftersträvar också 

feminina attribut och liksom Kalle har de en önskan att vara vackra som är genomgående. 

Kvinnorna i boken har en mer tillbakadragen roll när det gäller känslor trots att de är fler än 

männen i boken beskrivs de inte lika utförligt och både deras handlingar och känslor hamnar i 

majoritet på den maskulina sidan av Nikolajevas (2004) motsatsschema. Detta kan tolkas som 



25 
 

att de följer ett maskulint mönster som gör att det feminina kommer i skymundan. Själva 

handlingsförloppet följer däremot ett feminint förlopp då det är relationsinriktat samt håller 

sig inom en trygg hemmamiljö vilket kan jämföras mot ett maskulint handlingsförlopp som är 

autonomt och där språket bygger på informationsutbyte snarare än kommunikation (Kåreland 

2005:43). Denna tendens som visar på mer maskulina kvinnor och män som går mot det 

feminina återfinns även i de läromedel som Eilard (2008) har analyserat och hon menar att 

detta kan ses som ett svar på den jämställdhets diskurs som återfinns i dagens samhälle (Eilard 

2008:428). 

 

5.2  Kärleksmysteriet (2009) 
Handlingen utspelar sig i den lilla staden Valleby där barnen Lasse och Maja, som går i 

samma klass driver en detektivbyrå tillsammans. I staden har man utlyst en kärleksfestival 

som ska samla in pengar till fattiga barn i världen genom att invånarna delar ut pussar och 

kramar till varandra vilka sedan räknas om till pengar som skänks av Muhammed Karat, 

stadens rikaste man. Det anordnas även en danstävling med riktiga danslärare som kommer 

åkande i en husvagn. Idyllen störs av att det mitt under prisutdelningen begås ett brott när ett 

halsband stjäls och Ramon, dansläraren, blir misstänkt. Lasse och Maja rycker ut och det är 

upptakten till anklagelser, förvecklingar och nya brottsliga gärningar där den rätta tjuven till 

sist grips tack vare Lasse och Maja. 

Handlingen följer ett maskulint förlopp genom att handlingen utspelar sig utanför hemmiljön 

och att det är själva handlingsförloppet som är det intressanta och inte karaktärernas relationer 

vilket stämmer med Kårelands (2005) beskrivning av det manliga handlingsförloppet i 

barnböcker. Även språket stödjer detta då det är mer informations inriktat i motsats till att 

vara relationsinriktat vilket ett feminint förlopp ofta är (Kåreland 2005:43).  

 

5.2.1  Huvudperson 

Lasse och Maja är klasskamrater och driver en detektivbyrå. Man får ta del av berättelsen 

genom en tredjepersonsberättare. Lasse och Maja beskrivs som en kollektiv huvudperson 

vilket innebär att det är en växelverkan mellan dem när de talar och agerar vilket gör att man 

som läsare upplever dem som en person. Detta gör att boken kan attrahera läsare av båda 

könen då det är vanligt att barn väljer böcker vars huvudperson har samma könstillhörighet 
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som dem själva (Kåreland & Lindh-Munther 2005:122). Genom att Lasse och Maja 

kompletterar varandra så de framstår som en karaktär bidrar detta till att deras individuella 

framställning blir enklare vilket också beskrivs av Nikolajeva (2004) som menar att det är ett 

berättartekniskt drag att fördela ut karaktärsdragen ur en komplex personlighet till flera 

individer som samverkar och genom detta bildar en helhet (Nikolajeva2004:96). 

 

Utseende huvudperson 

När det gäller utseende finns det inga beskrivningar i texten som anspelar på varken Lasse 

eller Majas utseende. Detta kan vara ett utslag av att berättelsen följer ett maskulint 

handlingsförlopp som är inriktat på handling vilket gör att utseende inte är relevant för 

huvudpersonerna. 

 

Handlingar huvudperson 

Lasse och Maja agerar i de flesta handlingar antingen som en person eller i en växelverkan 

med varandra. Deras handlingar är aktiva och det är de som leder handlingen i berättelsen 

framåt. Till största del hamnar deras kollektiva handlingar på den maskulina sidan av motsats 

schemat då de agerar aktivt och självständigt. Den handling som skiljer sig från deras 

kollektiva handlande är då Maja pussar Lasse under kärleksfestivalen. Hon gör det med stor 

självsäkerhet och menar, då Lasse blir generad, att det är för världens barn och för att 

understryka detta pussar hon honom en gång till. Lasse tänker att han aldrig pussat Maja förr, 

de är ju kompanjoner. Maja tar även upp detta en gång till senare i boken och skämtar med 

Lasse om det, något han dock aldrig svarar på. Vidare bekräftar både Lasse och Maja 

varandra med anspelningar på att vara smarta då de växelvis lyckas komma på lösningar i 

fallet. Det är bara en gång i hela boken som Lasse och Maja agerar var för sig och det är när 

de både måste uppehålla danslärarna från att resa samtidigt som de måste hämta 

polismästaren. Maja är den som tar kommandot i denna handling och säger att hon stannar 

och uppehåller dem medan Lasse får cykla och hämta polisen. Lasse och Maja beskrivs även 

med aktiva rörelseverb som att springa, cykla fort, spana och smyga på misstänkta.  

Lasse och Maja beskrivs som en kollektiv person och deras handlingar är övervägande 

maskulina då de är aktiva, självständiga och rationella. Handlingen då Maja pussar Lasse 

skiljer sig dock från mönstret då hon med stor självsäkerhet pussar Lasse vilket kan ses som 
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att hon tar avsteg från det feminina passiva mönstret och istället intar en aktiv maskulin roll. 

Kåreland och Lindh-Munther (2005) påpekar att det är ett vanligare mönster i böcker att 

feminina karaktärer går mot det maskulina mönstret än det omvända förhållandet (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005:133). Men då Maja i övrigt håller sig på den maskulina sidan av 

Nikolajevas (2004) motsatsschema tolkar jag hennes agerande som att hon följer det 

maskulina mönstret genom hela berättelsen då hon inte visar några feminina sidor vilket kan 

vara ett resultat av att hon och Lasse beskrivs som en kollektiv person. Lasses agerande blir 

istället mer normbrytande då han blir generad och svarslös då Maja tar initiativet och pussar 

honom. Han blir även svarslös då Maja skämtar med honom om det vilket får ses som ett 

maskulint agerande från Majas sida. Genom sina handlingar tolkar jag att både Lasse och 

Maja följer ett stereotypt maskulint mönster men att det ändå sker vissa normöverskridanden 

till exempel då Maja tar initiativet till att pussa Lasse och att han blir generad samt att Lasse 

och Maja agerar som jämlika. Det är svårt att avgöra om det feminina nedvärderas i 

förhållande i det maskulina i handlingsutrymmet mellan Lasse och Maja men då deras 

kollektiva växelverkan gör att de upplevs som en person är det är mer troligt att de båda följer 

det maskulina mönstret. Enligt Kåreland är det vanligare att en flicka bryter könsmönstret än 

att en pojke gör det och det ses även som mer positivt att röra sig mot det maskulina istället 

för att bejaka det feminina (Kåreland & Lindh-Munther 2005:133). Det är också vanligt att en 

flicka som bryter könsmönstret och agerar maskulint blir intvingad i det feminina mönstret på 

slutet av berättelsen (Nikolajeva 2004:130). Detta är dock inte fallet när det gäller Maja då 

hon följer det maskulina mönstret genom hela berättelsen. Men det kan vara ett resultat av att 

det är själva handlingen som är i fokus och karaktärernas uppgift verkar vara att föra 

handlingen framåt. 

 

Känslor huvudperson 

Lasse och Maja beskrivs med få känslor men det som är mest framträdande är då Lasse och 

Maja tycker lite synd om skolsyster Mary som precis blivit arresterad för stölden av pengarna 

som samlats in till världens barn. Men de slutar snart tycka synd om henne för att stjäla 

pengar från de fattiga barnen är ett hemskt brott. Lasse beskrivs även bli generad då Maja 

pussar honom medan Majas känslor i samma handling inte beskrivs.  

Lasse och Majas känslor för Mary kan sorteras in under den maskulina delen av motsats 

schemat då de både tänker rationellt om själva brottet och inte visar några känslor. Men det 
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handlingsförlopp som kännetecknar en maskulin berättelse fokuserar inte på känslor utan mer 

på handling (Kåreland 2005:43). Lasses känsloyttring kan däremot klassas som feminin då 

han blir generad. 

 

5.2.2  Kvinnor 

I berättelsen finns det färre kvinnor (10 stycken) än män (14 stycken) omnämnda och det är 

bara Maja och skolsyster Mary, som även är tjuven, som är aktivt agerande. Trots att det 

nämns åtta andra kvinnor, förutom Maja och Mary, men det är ingen av dessa som agerar 

aktivt i handlingen. De flesta kvinnor i berättelsen beskrivs även utifrån sitt arbete, som är 

stereotypa kvinnojobb som bland annat servitris, kassörska, bankkassörska och bibliotekarie. 

Den kvinna som avviker från detta mönster är Barbro Palm som är museichef och den enda 

kvinna som beskrivs ha ett arbete med högre befattning.  Den enda kvinna som inte benämns 

ha något arbete är Ivy Ros som är en av delatagna i danstävlingen. 

Enligt Crabb och Marcianos (2011) studie av barnböcker är det vanligt att kvinnor beskrivs 

med könskodade attribut och med stereotypa arbeten(Crabb & Marciano 2011). Resultatet av 

denna studie blir synligt när karaktärerna i Kärleksmysteriet (2009) beskrivs utifrån stereotypa 

yrken. 

 

Utseende kvinnor 

Det finns inte många beskrivningar i texten som syftar till utseende. De få beskrivningarna 

som nämner utseende är när Ivy Ros beskrivs ha ett guldhalsband runt halsen under 

danstävlingen samt att Pernilla en av deltagarna i danstävlingen beskrivs borsta av sin 

klänning innan hon går tillbaka till sin danspartner. Ebba, som även hon är danslärare, 

beskrivs utifrån sin stiliga hårknut vilket kan ses i kontrast till att Ebbas man Ramon får en 

utförlig beskrivning medan Ebba bara beskrivs utifrån sitt hår. 

Detta kan tolkas som att femininiteten inte är något eftersträvansvärt som behöver beskrivas 

vilket stödjs av Hirdmans (2004) teorier om genusordingen som säger att det maskulina 

värderas högre än det feminina (Hirdman 2004:59). Andersdotter Sveen (2005) kommer i sin 

avhandling fram till att kvinnan under de senaste 150 åren beskrivits efter utseende. Under 

1800-talet beskrevs kvinnan utifrån utseende och som ett passivt objekt och trots att 150 år 
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har förflutit beskrivs kvinnan fortfarande utifrån sitt utseende i litteraturen enligt Andersdotter 

Sveens avhandling (Andersdotter Sveen 2005). 

 

Handlingar kvinnor 

Det är Maja och skolsyster Mary som är de som agerar i handlingen. Mary är utsedd till 

domare i danstävlingen vilket beror på att hon har en bakgrund som dansare och en önskan att 

åka till tango VM i Argentina. Mary beskrivs som autoritär när hon tar befälet vid 

danstävlingen då prispallen rasar och det är även hon som till slut avslöjas som den tjuv som 

försöker stjäla pengarna som samlats in under festivalen. Men Mary beskrivs även att klappa 

Lasse och Maja på kinden och ogilla orättvisor i världen samt arbeta som skolsyster vilka är 

handlingar som kan klassas som feminina vilket kan ses i motsats till hennes aktiva 

handlingar vilka kan tolkas som maskulina. Mary är även föremål för polismästerens 

beundran för hur brottet planerats vilket kan tolkas som att hon erhåller ett maskulint 

erkännande trots att hon är en kvinna. Anledningen till att Mary försöker stjäla pengarna är att 

hon vill åka till tango VM i Argentina vilket hon inte hade råd till, denna handling kan ses 

både som maskulin då hon begår ett brott men feminint om man ser till att hon vill åka till en 

danstävling. Detta innebär att Mary följer ett maskulint mönster utan att nedvärdera det 

feminina. Genom att använda sig av en kvinnlig brottsling utmanar författaren läsarens 

normativa förståelse av att en brottsling skall vara av manligt kön vilket även Mary gör då 

hon försöker kasta skulden på dansläraren Ramon. Detta kan tolkas som ett normbrott som 

utmanar den stereotypt normativa förståelsen om att män är våldsamma och därmed mer 

troliga brottslingar än en kvinna.  Nikolajeva menar att om en kvinnlig karaktär avviker från 

det förseskrivna könsmönstret utan att göra avkall på sin femininitet uppvärderas 

kvinnligheten och den manliga normen utmanas (Nikolajeva 2004:133).  

Övriga kvinnliga karaktärer är passiva i sina handlingar vilket blir väldigt tydligt i vissa delar 

av boken. Ett exempel är under danstävlingen när Ivy Ros dansar med Rune och när han lutar 

henne bakåt i tangon beskrivs hon titta honom djupt in i ögonen. Detta kan ses som ett 

objektifierande av Ivy Ros då det endast är hon som ser Rune djupt in i ögonen medan han 

inte beskriv göra samma sak. Ett annat exempel är museichefen Barbro Palm som genom hela 

boken beskrivs som den person som Muhammed Karat helst vill pussa då hon är föremålet för 

hans kärlek. Barbro beskrivs stå bredvid Muhammed Karat under danstävlingen med hans 

kavaj runt axlarna samt att han lägger sin arm runt henne för att i slutet av berättelsen synas i 
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en förlovningsannons för dem båda. Genom detta ses Barbro Palm som ett objekt som 

Muhammed Karat erövrar då man aldrig får höra hennes åsikter. Kåreland och Lindh-Munther 

(2005) menar att det är vanligt att den manliga karaktären står för styrka och aktivitet vilket 

gör att han framstår som ett aktivt subjekt medan den feminina karaktären istället blir ett 

passivt objekt fyllt av anpasslighet och underordning (Kåreland & Lindh-Munther 2005:128).  

 

Känslor kvinnor 

Det är inte många känslor som beskrivs i berättelsen men de som skrivs ut är tydligast de 

kvinnliga karaktärernas känslor. Ebba som är danslärare beskrivs som irriterad på Lasse och 

Maja vilket får sin förklaring i att hon är en före detta dagisfröken som ogillar barn. Ivy Ros 

som endast har en roll som deltagare i danstävlingen beskrivs både skrika och tjuta förtvivlat 

då hon blir bestulen på sitt halsband samt när hon ramlar rakt genom den trasiga prispallen 

och får sin danspartner Rune i knäet. Båda gångerna måste polismästaren bryskt lugna ner 

henne genom att vråla ”tyst”. Den person som beskrivs med flest känslor är skolsyster Mary 

som beskrivs att gråta då hon låtsas bli överfallen och men även då hon blir gripen för stölden. 

Mary beskrivs även som chockad av Maja samt överraskad när polisen stoppar henne. 

Hirdman (2004) beskriver den historiska synen på kvinnan som att hon var en hysterisk 

varelse som inte förmådde att kontrollera sina känslor (Hirdman 2004:30). Dessa historiskt 

nedärvda tankegångar på kvinnan som hysterisk och emotionell blir synliga igenom 

beskrivningarna av hur kvinnorna i berättelsen hanterar motgångar. Det är även en stereotyp 

föreställning om hur kvinnorna agerar som kan appliceras på de personer som befinner sig i 

periferin av berättelsen medan de som innehar huvudrollerna beskrivs som mer komplexa då 

de både följer ett maskulint mönster och ett feminint mönster. Det maskulina mönstret syns 

genom att Maja inte uttrycka känslor utom då hon bara tycker lite synd om Mary och ett mer 

feminint mönster syns då Mary beskrivs gråta på två olika ställen i handlingen. 

 

5.2.3  Män  

Det finns fler män (14 stycken) än kvinnor (10 stycken) i Kärleksmysteriet (2009) och det är 

även fler män än kvinnor som har framträdande roller i berättelsen. Förutom Lasse är det 

polismästaren, Muhammed Karat och Ramon som har framträdande roller genom hela 

händelseförloppet och dessutom finns det några andra män som agerar aktivt i delar av 
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historien. Männen liksom kvinnorna beskrivs utifrån yrke vilket när det gäller männen är 

stereotypa manliga yrken som elektriker, reporter, präst, nyckelslipare, sopgubbe och 

brevbärare. Det är även män som beskrivs ha den högsta statusen genom att vara rikast samt 

vara hotell ägare. 

Andersdotter Sveen (2005) konstaterar i sin avhandling att litteratur från 1800-talet beskrev 

de manliga karaktärerna utifrån social ställning och mentalitet (Andersdotter Sveen 2005). 

Detta sätt att beskriva manliga personer är även tydligt i Kärleksmysteriet (2009) där männen 

beskrivs och positioneras utifrån yrke och status. 

 

Utseende män 

Det finns fler utförliga utseende beskrivningar av männen än av kvinnorna. Rune som är en av 

deltagarna i danstävlingen beskrivs ha en svart overall som är full av gnistrande pajletter, 

något som Lasse och Maja fnissar åt. Detta kapitel har även fått namnet ”En receptionist i 

paljetter” (Widmark 2009:29) trots att kläderna bara nämns ett fåtal gånger och andra 

händelser tar större plats. Detta kan tolkas enligt Hirdmans (2004) teori om isär hållandet av 

manligt och kvinnligt vilket innebär att det manliga uppkommer genom att benämna det som 

är kvinnligt för att visa att det inte tillhör manligheten (Hirdman 2004:65). Genom att 

beskriva Runes kläder ingående och visa att Lasse och Maja tycker att den paljett prydda 

overallen är fånig accepteras Runes klädsel genom att påvisa att det är något som inte är 

förenligt med manlighet utan bara nödvändiga attribut i en danstävling, vilken kan klassas 

som en feminin markör. Detta ses även vid beskrivningar av de andra dansdeltagarna, 

kvinnornas utseende beskrivs inte medan en man beskrivs vara så stark att han råkar kasta ut 

sin danspartner bland publiken medan den andra mannen är så fumlig att han hela tiden 

trampar sin partner på tårna. Detta kan tolkas som att männen måste benämnas med maskulina 

egenskaper så att de inte upplevs feminina. Om man jämför egenskaperna med motsats 

schemat ser man att de följer stereotypa mönster för manligheten och de få avsteg som görs 

mot femininitet kompenseras upp direkt genom maskulina beskrivningar. 

Den mesta ingående personbeskrivningen som görs i boken är den som beskriver dansläraren 

Ramons utseende. Han beskrivs ha mörk kostym, en smal svart mustasch och ett stort lockigt 

hår medan hans fru endast beskrivs utifrån sin stiliga hårknut. Trots att denna beskrivning är 

viktig för bokens handling då Mary lämnar ett signalement som skall kasta skulden på Ramon 

finns det anledning att tro att även beskrivningen av Ramon är gjord för att undanröja alla 
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feminina attribut och skapa acceptans för att Ramon är en maskulin danslärare vilket annars 

kan ses som stereotypt feminint. Ramons maskulina framtoning kan även styrkas genom att 

han beskrivs vara gift med Ebba. 

 

Handlingar män 

Merparten av handlingarna som utförs av män är aktiva och kan sorteras in under den 

maskulina sidan på Nikolajevas (2004) motsatsschema. Det är även män som utför de flesta 

handlingarna i boken om man bortser från Lasse och Majas kollektiva agerande. Det är till 

exempel bara män som beskriv ta initiativ till att pussas och kramas när pengar skall samlas in 

under kärleksfestivalen och Muhammed Karat beskrivs vara den aktiva när han uppvaktar 

Barbro Palm. Den handling som skiljer ut sig från de övriga är då brevbäraren Franco Bollo 

kramar om den förvånade prästen. Denna handling kan ses som ett avsteg från 

heteronormativiteten genom att öppna för andra möjliga relationer än den heterosexuella.  

 

Känslor män 

När det gäller känslor är det få direkta känsloyttringar som skrivs ut explicit men den person 

som beskrivs ändra humör är polismästaren. Han beskrivs vara nöjd, fundersam och nästan 

arg då han försöker få Ivy Ros att sluta skrika men det som är mest framträdande är hans 

bestämda framtoning då han med Lasse och Majas hjälp söker efter tjuven. Rune som är med i 

danstävlingen beskrivs att stolt blicka ut över publiken vilket även det kan sorteras in som 

maskulint. Den som visar känslor som är feminina är Muhammed Karat som beskrivs rodna 

när Lasse och Maja kommer på honom med att stå och vänta nedanför Barbro Palm fönster. 

De manliga karaktärerna beskrivs med få känslor som i de flesta fall kan klassas som 

maskulina. Men genom detta uppfattas de som stereotypa och vad Nikolajeva (2004) 

beskriver som platta, endimensionella personligheter, det vill säga karaktärer som beskrivs 

med få och stereotypa karaktärsdrag (Nikolajeva 2004:110). 

 

5.2.4  Personer utan könsbestämning 

I Kärleksmysteriet (2009) beskrivs Lasse och Maja sitta och fika och titta på två snickare som 

arbetar med att bygga dansbanan. Dessa snickare benämns inte med namn eller bild så det är 
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helt upp till läsaren att avgöra ett eventuellt kön på dem. Detta kan tolkas som att det lämnas 

en möjlighet att tolka in vilken könstillhörighet man vill och detta kan ses som ett försök att 

vara normbrytande. Men det kan även tolkas som att snickare är män och mannen är normen 

som inte behöver uttalas enligt Hirdmans (2004) teorier om genusordningen. 

Genom att inte skriva ut en könsbestämning finns det risk att det neutrala uppfattas som 

maskulint. Den manliga normen gör även att läsaren tenderar att uppfatta en karaktär som inte 

tillskrivs någon könstillhörighet som manlig i sin neutralitet vilket innebär att kvinnligheten 

måste skrivas ut för att läsaren ska uppfatta den och tolka den som kvinnlig (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005:125). 

 

5.2.5  Sammanfattning av analysen  

Handlingen i boken följer ett maskulint förlopp enligt Kåreland (2005) som definierar ett 

manligt handlingsförlopp som autonomt vilket gör att handlingen riktar sig utåt och bort från 

tryggheten och hemmet samt att kommunikationen är konturrensinriktad och bygger på 

informationsutbyte istället för interaktion med omgivningen (Kåreland 2005:43,45). 

Huvudpersonerna Lasse och Maja beskrivs som en kollektiv person som mestadels följer det 

stereotypa maskulina handlingsmönstret. Den handling som skiljer sig från detta är då Maja 

pussar Lasse och han beskrivs som generad. Detta kan tolkas som att Maja tog en aktiv 

manlig position i förhållande till Lasse som beskrivs som ett passivt objekt i denna handling.  

Männen i berättelsen följer även de ett maskulint mönster där de få avsteg som går mot det 

feminina är försumbara. Det som bryter den stereotypa framställningen är när brevbäraren 

kramar prästen. Detta kan ses som en öppning till att utmana det heteronormativa synsättet 

och synliggöra att det finns andra relationsmönster än det heterosexuella. 

Det är en kvinna som står för de normativa utmaningarna i Kärleksmysteriet (2009) genom 

Mary som beskrivs handla aktivt enligt det manliga mönstret men utan att nedvärdera det 

feminina vilket innebär att hon får en komplex framställning. Men om man istället studerar de 

övriga kvinnorna beskrivs de stereotypt utifrån arbete och handling samt att det uttrycks en 

objektifiering när det gäller deras framställning i förhållande till männen. 
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6  Slutdiskussion  
De båda böckerna har olika ingångar, de har olika handlingsmönster genom att boken Kalle 

som lucia (2009) följer ett feminint relationsinriktat förlopp medan boken Kärleksmysteriet 

(2009) har ett maskulint, autonomt handlingsförlopp baserat på Kårelands (2005) teorier om 

handlingsförlopp i barnlitteratur (Kåreland 2005:43,45) Det är även skillnad på hur män och 

kvinnor framställs; i Kärleksmysteriet (2009) följer majoriteten av karaktärerna ett stereotypt 

mönster medan i Kalle som lucia (2009) beskrivs många av karaktärerna frångå den 

stereotypa mallen. Detta innebär att man skulle kunna nöja sig med det, att fastslå att 

könsmönster antingen utmanas eller följs men är det så enkelt? När jag tittar mer noga på hur 

män och kvinnor beskrivs slås jag av en tanke att i Kalle som lucia (2009) uppvärderas det 

feminina genom att Kalle har en brinnande önskan att vara vacker och strålande vilket även är 

en önskan som legat dold hos de övriga manliga karaktärerna medan kvinnorna i boken 

beskrivs att antingen följa det maskulina mönstret eller underordna sig det och stötta Kalle i 

hans strävan att bli lucia. I Kärleksmysteriet (2009) beskrivs både handling och karaktärer 

utifrån en maskulin synvinkel vilket nästan är i fas med Hirdmans (2004) teorier om den 

historiskt osynliga kvinnan i förhållande till mannen (Hirdman 2004:27). I Kärleksmysteriet 

(2009) finns inte mycket plats för det feminina, här är det maskuliniteten i den aktiva 

handlingen som är i fokus. Trots detta är det Mary, som även är tjuven, som står för den 

största komplexiteten då hon både beskrivs som maskulin och som feminin utan att 

nedvärdera det feminina. Nikolajeva menar att de karaktärer som avviker från genusmönstret 

utan att göra avkall på det feminina gör att normen som förpassar kvinnan till bakgrunden 

utmanas (Nikolajeva 2004:133). 

Jag menar att i boken Kalle som lucia (2009) bejakas och uppvärderas femininiteten men bara 

genom att männen eftertraktar den vilket innebär att femininiteten som företeelse är det 

åtråvärda medan kvinnan inte räknas in utan utelämnas och antas vara nöjd med att bli 

tilldelad ett maskulint handlingsmönster. Hirdman (2004) menar att när männen gör sitt intåg 

på en arena som tidigare varit kvinnans övertar han det och gör det till sitt vilket innebär att 

det maskuliniseras utan att kvinnligheten uppvärderas (Hirdman 2004:67). Detta innebär, trots 

normbrottet där mannen går mot det feminina, att jämställdhet mellan män och kvinnor 

uteblir. Femininiteten som företeelse och som konstruktion av det godtagbara beteendet 

baserat på biologiskt kön uppvärderas men synen på kvinnan som en biologisk varelse 

uppvärderas inte utan ges istället maskulina egenskaper. Eilard (2008) pekar i sin avhandling 

på en trend i läseböcker att flickan beskrivs som mer maskulin medan pojken går mot en 
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mjukare framtoning (Eilard 2008:428). Med detta antagande anser jag att kvinnor och män i 

boken Kalle som lucia (2009) inte beskrivs utifrån ett jämställt perspektiv. Hirdman (2004) 

beskriver det som ”där män går över till kvinnoområden och gör kvinnosaker, måste dessa 

områden och saker förändras, men där en kvinna går in på manliga områden och gör 

karlasaker, måste hon förändras” (Hirdman 2004:67). Kalle som lucia (2009) presenterar 

normöverskridande positioner för en pojke samt uppvärderar femininiteten men på bekostnad 

av kvinnan som inte uppvärderas utan istället förväntas vara nöjd med att tilldelas maskulina 

egenskaper. 

I boken Kärleksmysteriet (2009) blir det feminina det osynliga, icke förenliga med det 

manliga då män och kvinnor beskrivs inta motsatta stereotypa roller. Hirdmans (2004) teorier 

om den osynliga kvinnan kontra den hysteriska kvinnan som underordnat objekt blir synliga i 

handlingen när kvinnan ses som en objektifierad biperson som har svårt att kontrolla sina 

känslor (Hirdman 2004:27,28). Men det är inte hela bilden för det finns även beskrivningen 

av huvudpersonerna Lasse och Maja där inget tyder på att de skulle inneha olika roller och 

positioner på grund av könstillhörighet vilket visar på en jämställdhet mellan dem. Vidare är 

det skolsyster Mary som trots att hon beskrivs med maskulina egenskaper ändå förmår bejaka 

sin feminina sida utan att nedvärdera den. Om Lasse, Maja och Mary är de karaktärer som 

skiljer sig från de i övrigt stereotypa och maskulina karaktärerna, där män beskrivs som 

subjekt och kvinnorna som objekt, så visar de i alla fall upp en möjlig syn på kvinnan som 

stark och feminin samt jämställd med mannen. 

Nu kommer vi till frågan hur böckernas innehåll samspelar med Lgr 11 värdegrund som syftar 

till jämställdhet och könsöverskridanade. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Lgr 11 2011:7). 

Kärleksmysteriet (2009) gestaltar en jämställdhet mellan vissa av karaktärerna men det är 

inget som genomsyrar handlingen och det finns vissa svårigheter att få syn på jämställdheten 

då den är skymd av stereotypa föreställningar. Kalle som lucia (2009) gestaltar många värden 

men enligt min analys finns det ingen uttalad jämställdhet mellan män och kvinnor. 
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Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet. (Lgr 11 2011:8). 

Kalle som lucia (2009) utmanar könsrollerna genom att boken visar att det finns flera 

positioner som är tillgängliga för pojkar. Men om handlingen är normutmanande när det 

gäller manliga positioner och innehåller uppvärderingar av femininiteten som företeelse 

saknar handlingen samma utrymme för flickor att positionera sig mot. Handlingen uttrycker 

inga normutmanande möjligheter för flickor utan endast en påannonsering om att nu är även 

luciarollen något som en pojke kan inneha. Kärleksmysteriet (2009) följer de traditionella 

stereotypa könsmönstren men gör ett litet avsteg genom Maja och Mary som visar på att 

kvinnan kan välja sin roll oberoende av könstillhörighet. 

Att bortse från genus antingen det är i vardagen eller i den litterära världen är en omöjlighet, 

överallt finns det begränsningar och tolkningsmöjligheter som skapar hinder och restriktioner 

för människor oavsett könstillhörighet. Det är lätt att formulera ord som jämställdhet men 

svårare att formulera hur det skall uppnås. Skolan har en viktig roll i att påtala för sina elever 

att det finns skillnader och olikheter som är svåra att blunda för i samhället men att man kan, 

genom att synliggöra dessa osynliga föreställningar, komma en bit på väg mot ett mer rättvist 

och jämställt samhälle oavsett vilket kön man nu råkat födas till. 

Jag kan i min undersökning bara bekräfta att genusteorierna med sina maktpositioner återfinns 

i de studerade böckerna oavsett om de beskrivs som normutmanande eller inte. Kanske finns 

det inte möjlighet att skapa den jämlika plattform för män och kvinnor att beskrivas utifrån i 

barnböcker som man skulle hoppas på och kanske behövs det inte heller. Crabb och Marciano 

(2011) menar att det är genom att samtala om och reflektera över normer i litteratur som barn 

blir medvetna om normativa föreställningar och genom detta ges möjlighet att ifrågasätta 

positioner som baserar sig på könstillhörighet (Crabb & Marciano 2011). Detta är även något 

som Kåreland och Lindh-Munther (2005) tar upp i sin undersökning och de menar att 

litteraturens påverkan på barn måste synliggöras och genom detta ge barn möjlighet att agera 

normutmanande (Kåreland & Lindh-Munther 2005:152). Om barnlitteraturen utmanas och 

ibland utsätts för kritisk granskning tror jag att man lättare synliggör normer än om man 

skapar den perfekta barnboken då det är genom språket och den sociala samvaron normerna 

skapas men även utmanas. 
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För att bygga vidare på denna textanalys anser jag att det hade varit intressant att analysera 

böckerna ut ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra hur etnicitet, klass, genus, 

sexualitet och ålder samverkar och påverkar varandra. 
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