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 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön i tio barnböcker 

publicerade de senaste fem åren. Som teoretiskt ramverk har vi utgått ifrån 

socialkonstruktionismen som diskursanalysen vilar på. Därtill har vi valt att utgå från ett 

genusperspektiv med en samling teoretiska begrepp som kan kopplas till detta. Vi har använt 

Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och Judith Butlers teori om performativitet. 

Metoden vi valt att använda oss av är diskurspsykologi och vi har använt de analytiska 

begreppen subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering för att 

studera vårt material. I resultatet kom vi fram till sex olika teman som innefattat 

tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Det första temat handlar om att pojkar 

konstrueras som rationella i relation till känslosamma flickor som behöver korrigeras. Det 

andra temat handlar om hur omhändertagande attribueras som feminint genusattribut. Det 

tredje temat belyser hur risktagande beteende konstrueras som maskulint genusattribut. Tema 

fyra visar hur män och pojkar konstrueras som handlingskraftiga medan flickor och kvinnor 

illustreras som passiva och beroende. Vårt femte tema handlar om hur könstillhörighet 

påverkar självförtroendet hos en karaktär och slutligen beskriver vi i det sjätte temat 

normbrytandets svårigheter. Sammanfattningsvis har vi sett tydliga exempel på traditionella 

könsdikotomier.    

Nyckelord: Socialkonstruktionism, diskurspsykologi, genus, performativitet, barnlitteratur 
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1. Inledning 

Genus är ett ämne som tar allt större plats i samhällsdebatten, ett ämne som väcker en hel del 

känslor. Det finns en mängd olika åsikter om hur jämställdhetsfrågan ska lösas och vad den 

grundar sig i. Vårt intresse grundar sig i frågan om hur det kommer sig att det fortfarande 

finns så stora klyftor mellan kvinnor och män vad gäller förväntningar och möjligheter trots 

att vi i Sverige har kommit längre än många andra länder vad gäller jämställdhet. Vi har 

funderat en hel del kring vilka faktorer som kan anses ha stor betydelse för de skillnader som 

uppstår mellan det som anses feminint och maskulint. Vad är det som gör att kvinnor inte tar 

för sig på samma sätt som män och hur kommer det sig att det inte är lika accepterat för män 

att vara känslosamma som för kvinnor. När i livet inträffar brytningspunkten där vi på något 

vis utvecklas åt olika håll? När vi via vänner och familj kom i kontakt med informationen att 

barn i lågstadiet i snitt läser 1-2 böcker i veckan väcktes vårt intresse för just litteratur för 

barn. Vilken inverkan kan litteraturen möjligtvis ha på barns identitetsskapande vad gäller just 

genus? Ämnet genus är något som vi båda är intresserade av och något som vi gärna 

diskuterar för att uppmärksamma varför det ser ut som det gör i vårt samhälle. Till en början 

funderade vi mycket på vad som är manligt och kvinnligt och hur det påverkar oss människor 

i våra liv. Vi ställde oss frågor som: varför finns vissa förväntningar på kvinnor och inte på 

män och vice versa, varför är det så svårt att bryta dessa mönster? Detta ledde oss in på vad 

det är som händer när vi växer upp som barn och göra olika försök till att skapa en identitet 

och barn påverkas av varandra och den omgivande vuxenvärld som finns. Att titta på 

barnböcker såg vi som ett spännande fält att ta sig in på för att se vilka strukturer som finns 

där och hur berättandet kan påverka hur barn blir vuxna. Litteraturen kan tänkas ha en 

inverkan på barnens uppfattningar om kön i framtiden. 

Att genus är en social kategori av stor vikt och med stor makt kan vi förstå genom frågan ”är 

det en flicka eller pojke” som föräldrarna får när ett barn föds. Vi människor förlitar oss på att 

ett barns könstillhörighet kan berätta viss information för oss vad gäller beteende, 

personlighet och riktlinjer för interaktion. Hur pålitlig denna information är kan givetvis 

diskuteras men det viktiga är att vi människor just tar för givet att könstillhörighet säger något 

om oss som individer och att vi agerar utifrån dessa antaganden. Vi skulle kunna kalla dessa 

antaganden för självuppfyllande profetior eftersom antagandena kan bli verkliga genom sina 

konsekvenser när vi börjar agera i enlighet med dem. (Wharton, 2012:137).  

Det som är kärnan i ett samhälles sociala reproduktion är den socialisationsprocess som barn 

genomgår när de växer upp. Detta innebär att barnen intar kunskaper och färdigheter som de 

blir medvetna om genom den kultur de lever i. Det som är centralt är att barn lär sig hur de 

äldre agerar och tar då till sig dess normer, värderingar och beteendemönster. Sociala och 

kulturella egenskaper är något som skapats under en längre tid i ett samhälle och 

socialisationsprocessen kopplar därmed samman olika generationer. Barnet ses som en aktiv 

varelse som redan från födseln tar till sig det som händer runtomkring det. (Giddens, 

2007:161-162).  
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Genussocialisation handlar mer specifikt om att barn lär sig köns- och genusroller utifrån 

familj och media. Inledningsvis i barnets liv är detta något som sker omedvetet utifrån 

omgivningens definitioner innan de börjat kalla sig för flicka och pojke. En grundligare 

diskussion om vad genus och könsroller är tar vi upp senare under teoriavsnittet. Delvis har 

föräldrars inverkan en stor betydelse då könet på barnen gör att föräldrarna behandlar dem 

olika. Tillsammans med den aspekten har framför allt böcker och TV en påverkan då det visat 

sig, efter olika studier av exempelvis böcker, att stora skillnader mellan karaktärer beroende 

på könstillhörighet. Pojkar och män ägnar sig mer åt äventyr utomhus vilket kräver styrka och 

mod medan flickor och kvinnor skildras som passiva inom hemmets väggar. (168-169). 

Under 1960- och 70-talen ökade intresset för kön och genus i barnlitteraturen. Forskare 

studerade i början litteraturens sätt att skildra kvinnor och män, pojkar och flickor och detta 

gjordes genom att enbart beskriva könsroller utifrån stereotyper. Könsstereotyper bygger på 

motsatser där bland andra egenskaper som emotionell hos en kvinna eller flicka kan ställas i 

kontrast till känslokall hos en man eller pojke. Olika kontrasterade egenskaper utifrån manligt 

och kvinnligt hjälper oss att bedöma hur stereotypa personer skildras men innebär inte att alla 

karaktärer skildras utifrån dem. Eftersom vår kultur värderar manliga normer högre än 

kvinnliga finns exempel på kvinnliga karaktärer som när de visar några få maskulina drag 

tvingas tillbaka till kvinnliga beteendenormer. Alltså på grund av att samhället är 

mansdominerat tvingas kvinnan anpassa sig efter rådande kvinnliga stereotyper. Det som 

forskare vill skapa förståelse kring vid litteraturanalys är hur genus konstrueras socialt, alltså 

hur pojkar och flickor beter sig på bestämda sätt utifrån deras kön och om det finns de som 

bryter mot dessa. Genusaspekter är oftast mer framträdande i ungdomsböcker eftersom 

tonåren är den del av utvecklingen som sökandet efter könsidentitet förknippas mer med. 

Däremot finns förväntningar även på yngre barn vilket gör att könet på karaktärerna i 

barnlitteratur sällan bestäms av slumpen. Exempelvis tillåts pojkar mer frihet än flickor i 

litteraturen vilket såklart påverkar handlingen. Senare studier om genus i barnlitteratur 

innebär en mer teoretisk diskussion där en ser genus med tillhörande förväntningar och 

normer som en social konstruktion. Med det förklaras beteende utifrån rådande normer. 

Genom att illustrera en feminin karaktär i en typiskt manlig roll (som exempelvis hjälte) 

kallas detta ”a hero in a drag” eftersom den kvinnliga karaktären kliver in i en roll baserad på 

manliga normer. En kvinnlig kropp som spelar en manlig roll gör att det fortfarande är 

mannen som norm som styr men att kvinnor mer och mer tillåts inta den rollen snarare än att 

skapa något eget. (Nikolajeva, 2004:129-133). 

Även om föräldrar har en viktig roll i formandet av barnets erfarenheter kring genus kan 

barnen själva bli experter på att avkoda så kallade meddelanden om genus i deras omvärld. 

Denna själv-socialisering startar redan vid spädbarnsåldern och när de tilldelas en 

genusidentitet blir barnen än mer involverade i socialiseringsarbetet. Vid 3-års ålder kan barn 

identifiera sig själva som flicka eller pojke och antingen skilja sig från andra eller förenas med 

andra utifrån detta. Genom exempelvis egenskaper, klädstil och hårfrisyr kan barnen skilja på 

andra människor utifrån deras kön. Dessa olika stereotyper hjälper barnen att kategorisera 

världen och det gör att de lär sig att förvänta sig vissa saker av pojkar/män och andra saker av 

kvinnor/flickor. Dessa förväntningar kan självklart skilja sig åt mellan olika kulturer. Den 

mest ”sexistiska perioden” i ett barns liv är mellan åldrarna 5-8år eftersom genusstereotyper 

är mest förankrade under denna tid. Barnen applicerar könsstereotyper som de lärt sig i sin 

kulturella omgivning för att organisera människor och ting, detta görs inte intentionellt utan 

bör ses som ett sätt att organisera information om världen. Det ser genom att barnen resonerar 

sig fram och drar slutsatser snarare än genom observationer. Genom detta kan vi förstå hur 

barnen tar till sig kulturella meddelanden om genus och hur genussocialisation går till. Med 
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tiden utvecklar barnen en mer sofistikerad förståelse för hur genus relateras till olika 

aktiviteter och beteenden. (Wharton, 2012:152-153). Det är här vi gör kopplingen till vårt 

urval av åldersspannet vad gäller barnböcker. Om det redan är i åldern 5-8 år som vi ser att 

barn tydligt kategoriserar människor utifrån kön stärker det motiveringen till varför 

barnlitteratur är viktigt att studera ur ett genusperspektiv. Detta då barn onekligen påverkas av 

de könsrollsgestaltningar som barnböckerna förmedlar.  

Upplevda könsskillnader som finns i samhället påverkar utvecklingen av olika 

könsrollsidentiteter och bidrar till reproduktionen av dessa skillnader. Genom att ta till sig 

vissa förutbestämda uttryck för manlighet eller kvinnlighet konstrueras identiteter. (Giddens, 

2007:373). Vi kan se det som att barn genom olika media lär sig de föreställningar som finns i 

samhället om vad manligt och kvinnligt är och därefter konstruerar de sin identitet utifrån 

dessa föreställningar. Det är inte så att barn passivt tar till sig hur flickor och pojkar ska vara 

och sedan helt omedvetet uttrycker detta, snarare så görs identitetsarbetet aktivt hela tiden 

utifrån de föreställningar som finns.  

Anledningen till att vi valt att angripa just detta ämne är för att vi tycker att det är viktigt att 

belysa. Framför allt när en individs könstillhörighet medför begränsningar för dess 

möjligheter att leva det liv som denne önskar. När förväntningar och krav på individer på 

grund av deras könstillhörighet blir så pass höga att det snarare begränsar än möjliggör så 

tycker vi att det är viktigt att medvetandegöra orsakerna bakom. När något tas för givet som 

sant och som mer värt än något annat väcker det vårt intresse. Genom att förstå hur något är 

skapat kan vi förstå hur detta kan förändras. Det finns inte alltid några enkla svar men ibland 

är det viktigaste att åtminstone ställa frågorna.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Utifrån de inledande resonemang vi tagit upp ovan leder det oss fram till syftet med vår 

uppsats som är att studera språkliga konstruktioner av kön i litteratur för barn. De 

frågeställningar vi därefter valt att fokusera på i vår studie är: Vilka karaktärer med 

tillhörande egenskaper finns tillgängliga i berättelserna? Vilka språkbruk används för att 

beskriva och därmed konstruera kön? Hur konstrueras skillnader mellan feminint och 

maskulint? Och slutligen hur kategoriseras feminint och maskulint beteende? 

 

1.2 Disposition  

Under avsnitt ett har vi presenterat några inledande resonemang kring vårt ämne och vårt 

intresseområde som sedan har resulterat i ett syfte och frågeställningar. I avsnitt två redogör vi 

för tidigare forskning som genomförts inom ämnet genus i barnböcker. Därefter i avsnitt tre 

beskriver vi de valda teoretiska perspektiv som vi använder oss av i denna studie. Avsnitt fyra 

innehåller den metod och de analytiska begrepp vi använt oss av tillsammans med 

genomförande och viktiga aspekter vad gäller forskning. Avsnitt fem innehåller resultatet av 

vår analys som vi valt att dela upp under sex olika teman. I det avslutande och sjätte avsnittet 

diskuterar vi igenom uppsatsens olika delar i relation till vårt resultat för att knyta ihop 

säcken. Längst bak finner ni en referenslista.    
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer vi att presentera det vi funnit relevant av den forskning som 

tidigare bedrivits i ämnet genus i barnlitteratur. De artiklar vi använt har vi hittat i databasen 

Sociological abstracts som finns på MDH:s hemsida. Där hade vi svårt att hitta studier gjorda 

i Sverige vilket resulterade i att det är mestadels amerikanska studier vi använt oss av, samt en 

från Kanada och en från Nya Zeeland. De ord vi använt i sökningen är: genus/gender, 

barnlitteratur/children´s litterature, social konstruktion och diskurs. För att utöka vår sökning 

använde vi sökmotorn Swepub också via MDH, där sökte vi på orden genus och barnlitteratur 

vilket resulterade i att vi kunde komplettera med en studie från Sverige. Den tidigare 

forskningen redovisas utifrån ett antal teman som varit särskilt framträdande i forskningen 

och som äger relevans för vår studie. De teman vi pekat ut som centrala för att sammanfatta 

den tidigare forskningen är sysselsättning, känslor, egenskaper och socialisering. 

 

2.1 Sysselsättning 

Under detta tema har vi lyft fram de forskningsresultat som handlar om den sysselsättning 

som kvinnor och män ägnar sig åt i litteratur för barn.  

Judith Stevenson Hillman (1976) har i en kvalitativ studie som omfattade 120 böcker 

publicerade mellan åren 1930-1973, undersökt hur amerikansk barnlitteratur skildrar 

karaktärer i deras sysselsättningsroller. Det delades upp i en ”Tidig period” mellan åren 1930 

till 1963 och en ”Aktuell period” mellan åren 1963-1973. Innan arbetets gång antogs 

hypotesen att skillnader i förekomsten av manliga och kvinnliga yrkesroller skulle jämnas ut 

vid jämförelsen mellan den två perioderna, att det skulle förekomma fler kvinnor då med 

tanke på omständigheterna i samhället. I det amerikanska samhället hade det skett 

förändringar under dessa år vilket var studiens syfte, att se om skildring i böcker hängt med i 

samhällsförändringen. Den första tidperioden präglades av ”den stora depressionen” och 

andra världskriget som båda var händelser som kom att ha stor påverkan för amerikansk 

historia. Den andra periodens tidsera innehöll stora sociala och samhälleliga förändringar som 

Kvinnorörelser, lagstiftning kring lika rättigheter, daghem för barn och äldre och debatter 

kring abort.  

De resultat hon fick fram i sin undersökning var att det förekom betydligt fler män än kvinnor 

som de facto arbetade, i båda perioderna. Dessutom var variationen av yrkesroller högre för 

män och antalet beskrivna yrken var avsevärt fler beskrivna som att vara manliga än vad det 

beskrevs vara kvinnliga eller innehavda av/tillskrivna kvinnor även här i båda perioderna. Det 

visade det sig härmed i jämförelsen mellan de två perioderna att det inte skedde speciellt stora 

förändringar mot en mer jämställd skildring könen emellan. Män som yrkesarbetande och 

antalet utpekade yrkesprofessioner som män kunde inneha var fortfarande i stor majoritet. 

Dessutom såg hon att kvinnors yrkesroller mestadels hamnade inom spektra för 

kvinnoassocierade professioner som hembiträden, vårdgivare eller lärare. Kvinnor i 

maktpositioner var väldigt få, deras arbeten associerades sällan med prestige eller 

förmögenhet. Det fanns t.ex. aldrig någon kvinnlig politiker eller vd för något företag. 

Genomgående i alla barnlitteratur som ingick i urvalet antogs män att vara den ekonomiska 

familjeförsörjaren och kvinnor antogs vara hemmafruar. Männen blev aldrig beskrivna som 

att vara ”hemmamän”. Samtidigt påpekade Stevenson Hillman att ordet ”hemmamän” inte 

ingår som ett ord i den engelska vokabulären och därför kan vara en bidragande orsak åt att 

både användandet och antagandet av det inte förekom.  
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En studie av Hamilton m.fl (2006) syftar att undersöka samma som föregående studie men är 

en nyare uppdatering. Här ser vi återigen prov på att kvinnor och män blir åtskilda vad gäller 

sysselsättning, att förväntningarna följs åt av normer som styrs av tidigare samhälleliga 

strukturer. Här undersöks 155 toppsäljande barnböcker i USA publicerade från året 2001 och 

framåt, 30st prisvinnande böcker utkomna mellan åren 1995-2001 och ytterligare ett 20 tal 

böcker som vunnit andra mindre utmärkelser under samma års period. Studiens resultat visar 

på att förekomsten av manliga karaktärer dominerar precis som den ovan nämnda studien när 

det gäller förekomsten av huvudkaraktärer, titlar och bilder, antalet kvinnliga karaktärer är 

procentuellt sett underrepresenterade. Dessutom visar den här studien att manliga författare i 

större utsträckning porträtterar fler manliga karaktärer än kvinnliga i sina böcker, medan 

kvinnliga författare hade en mer jämn fördelning av antalet kvinnor och män. Det 

konstaterades också att det var fler manliga författare än kvinnliga författare som ingick i 

studien vilket då gjorde att den manliga dominansen var mer uppenbar. Ett tredje resultat som 

visade sig var att manliga karaktärer oftare än kvinnliga karaktärer framställdes som aktiva 

och därför tilläts mer spelutrymme. Kvinnorna framställdes som mer passiva och beroende av 

andras hjälp. Det visade sig inte vara någon märkbar skillnad mellan prisvinnande böcker 

gentemot icke prisvinnande böcker. Slutsatser författarna gör i jämförelse med tidigare 

liknande undersökningar är att det inte skett någon märkbar utveckling mot en mer jämställd 

framställning mellan mäns och kvinnors sysselsättning, könsrollerna är fortfarande relativt 

fasta vid tidigare stereotypa uppfattningar och indelningar. 

En annan ytterligare studie som undersökt sysselsättning är den av Williams m.fl (1987) har i 

sin studie studerat 18 böcker som alla vunnit barnbokspriser i USA mellan åren 1967-71 och 

jämfört resultaten med tidigare liknande studier vad gäller konstruktioner av feminina och 

maskulina stereotyper. Sammanlagt antal böcker som innefattades av studien var 53 stycken. 

Dessa böcker har i och med sina utnämnda priser haft stort inflytande på amerikansk 

bokindustri och har därmed nått en stor publik, dessutom köptes de in av biblioteken och 

flertalet skolor runt om i USA. Syftet för studien var att titta på om någon förändring skett i 

barnböckernas framställning över tid fram till aktuell studie. Frågan forskarna ställde sig var 

om de kvinnliga karaktärerna blev mer synliga, signifikanta och självständiga. Utifrån utvalda 

variabler kopplade till potentiellt könsrelaterade beteenden mättes förekomsten av flickor 

respektive pojkar i böckerna. I de tidigare böckerna fann forskarna att kvinnor nästintill var 

osynliga eftersom de var starkt underrepresenterade i bilder, titlar, berättelser och karaktärer. 

Längre fram i tiden visade resultatet på att förekomsten av kvinnliga karaktärer ökade. 

Ökningen menade forskarna visade på att vi kommit närmare jämlikhet under tiden som 

passerat mellan dessa studier. Huvudkaraktärens kön undersöktes också då detta ofta ses som 

centralt eftersom hela berättelsen oftast centreras kring huvudpersonen och här kunde 

forskarna se en skiftning mot en mer jämlik hållning då antalet kvinnliga huvudkaraktärer 

även det ökat från när denna studie gjordes för första gången. Ett annat sätt att studera kvinnor 

och män var genom att titta på platsen där karaktärerna agerar, som inomhus eller utomhus. 

Majoriteten av männen ägnade sig åt aktiviteter utanför hemmet medan kvinnorna oftare 

illustreras inom hemmets väggar. Slutsatsen forskarna blev att den stereotypa bilden av 

kvinnan och feminina beteenden var passivitet och hennes plats var i hemmet. Då avvikelser 

från detta mönster uppenbarade sig var det oftare kvinnan som börjat röra sig utanför hemmet, 

det var sällan så att männen intog rollen av att vara närmare hemmet. Slutsatsen var att 

kvinnorna gått från mindre osynliga till synliga men utan att bli mer jämlika med männen, det 

syns inga kvinnor i yrkesroller. Både kvinnor och män är synliga i böckerna men bara  
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uppemot en tredjedel av karaktärerna är kvinnor jämfört med män, vilket visserligen är mer än 

i tidigare studier. Det som saknas är starka och ambitiösa kvinnliga karaktärer som kan agera 

förebilder men även män som visar känslor utan skam saknas.  

För att få forskning med anknytning till en svensk kontext fann vi Ylva Odenbrings (2014) 

kritiska studie på författaren Gunilla Woldes Emma-serie, som är böcker skrivna för barn. 

Wolde var en av de mest framträdande barnlitteraturförfattarna i Sverige på 1970-talet, ett 

decennium då barnlitteratur av mer radikal karaktär kom att få genombrott och där Wolde var 

en av dem som bröt mot traditionella uppfattningar av könsroller i sina böcker. Hon 

ifrågasatte gamla hierarkier mellan vuxna och barn och nya institutioner såsom förskolan. 

Studien är en kritisk text- och bildanalys av hur den jämställda familjen och förskolan som 

utbildningsinstitution konstrueras i relation till kön, samt beskrivs utifrån ett historiskt och 

samhällskritiskt perspektiv. Odenbring har tittat på huruvida deras könstillhörighet, 

förväntningar och eventuella gränsöverskridanden konstruerats i berättelserna, hur 

performativt genus framställs i text och bild. 

Resultatet visade på att böckerna på många sätt präglas av 70-talets ideologiska strömningar 

men visade ändå på att familjen, förskolläraren och förskolebarnet porträtterades på ett 

normativt sätt. De representationer av kön som gjordes i Emmaböckerna var mångt och 

mycket traditionella. Emmas familj beskrevs som jämställd, som exempel delade föräldrarna 

på ansvaret för hemmet och barnen, men vid djupare analyser fann Odenbring att det ändå var 

mamman som bar huvudansvaret för omsorgen av barnen. Pappan fanns med när Emma eller 

hennes bror behövde tröstas eller tas om hand, men när de gällde att aktivt plåstra om eller ta 

barnen till sjukhus var det mamman som beskrevs göra detta. När det kommer till yrkesroller 

som sjuksköterska och doktor följde även dessa traditionella beskrivningar, sjuksköterskan 

var en kvinna iklädd klänning som visade på omvårdande känslor medan det var en manlig 

doktor iförd vit rock och inte visade på några känslor alls. Dock bröts mönstret något när det 

förekom en manlig förskolelärare men han beskrevs då som mer fysiskt aktiv då han oftare 

var ute och spelade fotboll med barnen än sina kvinnliga kollegor som satt inne och sydde. 

Slutsatsen Odenbring gör i sin studie är således att även om Woldes Emma böcker ansågs 

radikala och normbrytande så beskrivs könsrollerna i Emma- böckerna olika, ofta i enlighet 

med traditionella synsätt. 

 

2.2 Känslor  

 

Under detta tema presenterar vi resultat som visar på hur pojkar/män och flickor/kvinnor 

uttrycker känslor på olika sätt och generellt har vi sett att känslosamhet och kontakt med 

känslor är något som visat sig kopplas till feminina attribut i litteraturen som studerats. 

Tetenbaum och Pearson (1989) har i sin studie tittat på 50 barnböcker publicerade mellan åren 

1974-1984 som plockats ut från listor i en sammanställning av barns favoritböcker. Böckerna 

som valdes ut skrevs av jämnt antal kvinnor och män dessutom var böckerna tvungna att ha 

både manliga och kvinnliga huvudkaraktärer. Det forskarna fokuserade på i studien var 

moraliska dilemman som uppstod när en individ hamnade i en situation där han eller hon varit 

tvungen att ta ett beslut utifrån vad som var rätt men som ändå upplevde sig osäker på hur 

denne skulle göra härnäst. I studien vände forskarna sig till tre professionella psykologer inom 

psykisk hälsa som tränats till att kunna identifiera dessa moraliska dilemman hos karaktärer i 

böckerna. Dilemman delades upp utifrån 1. rättvisa och omtanke och 2. karaktärernas 
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självorientering där begrepp som separat/objektivt själv eller ett sammanhängande själv 

användes. Fokus låg på att få fram om karaktärernas kön hade en inverkan på moralen eller 

inte. Forskarna visade genom sin studie hur flickors och pojkars moraliska orientering skiljde 

sig åt i barnlitteratur då flickor målades upp som mer omvårdande och i kontakt med sig 

själva medan pojkars moral beskrevs utifrån rättvisa och att deras identitet var mer objektiv 

och osammanhängande. Under den upplevda problemfasen skedde ibland en skiftning över 

till beslutsfasen av det moraliska dilemmat där både flickor och pojkar lutade mer åt ett 

omvårdande agerande. Detta ser vi som att flickor beskrivs agera mer utifrån sina känslor 

medan pojkar har en distans och agera mer utifrån rättvisa.  

Jackson och Gee (2006) har i sin studie jämfört barnböckers utveckling från år 1950 fram till 

år 2000 och funnit att väldigt lite har hänt i formuleringarna kring vad som är stereotypt för 

pojkar respektive flickor. Här har 100 böcker som riktar sig till barn i tidig skolålder valts ut 

för att se hur dessa beskriver och illustrerar kvinnliga och manliga identiteter för att kunna se 

hur dessa kan påverka barns meningsskapande av feminina och maskulina stereotyper. 

Analysen hade som utgångspunkt att kön var något producerat och reproducerat och därefter 

även transformeras genom kulturella meningssystem och tillgängliga diskurser. Det forskarna 

fann i analysen var olika sätt som könsroller skapas på där utseende var en avgörande faktor 

och markör tillsammans med hållning, gester, kläder och utsmyckningar som symboler. Ett 

exempel var hur flickor ”gullade” med objekt såsom gosedjur eller kattungar och höll dessa 

nära intill kroppen medan pojkar höll dessa en bit ifrån kroppen. När pojkar beskrivs ”gulla” 

med objekt hotas inte den ”tuffa” manligheten eftersom den distans de hade till objektet 

symboliserade att pojkarna även höll en emotionell distans. I studien konstruerades mammor 

som barnskötare och skötare av hushållet utifrån traditionell femininitet och omvårdande som 

ser till barnens och partnerns fysiska och emotionella behov medan fäderna konstruerades 

som betalda arbetare och associeras med barnen i termer av utomhusaktiviteter. Pojkar rör sig 

i en diskurs av traditionell maskulinitet som äventyrare, atleter eller spelare, de agerade och 

klädde sig i linje med typiska maskulina drag. Flickor hade visserligen i vissa fall möjlighet 

att anta maskulina drag men alltid tillsammans med typiskt feminina. Trots att många sociala 

faktorer har förändrats under de femtio år som böckerna publicerades under, såsom att 

kvinnor arbetar och att kärnfamiljen i mångt och mycket förändrats, fanns ändå gamla 

stereotyper kvar i berättandet i barnböcker.  

 

2.3 Egenskaper 

Under detta tema tar vi upp forskningsresultat som handlar om attribut och egenskaper som 

förknippas som feminina och maskulina i den litteratur som studerats. 

 

Kortenhaus och Demarest (1993) har undersökt framställning av flickor och pojkar i 250st 

amerikanska bilderböcker för barn utkomna mellan åren 1940-1980. 25 av 

böckerna har vunnit Caldecott pris i USA, fem från varje decennium, resterande 

125 böcker har inga sådana utmärkelser men även här finns böcker från varje decennium, 25 

från varje. Innehållet av böckerna delades upp i olika kategorier som 1. Titel, 2. Centrala 

Roller, 3. Bilder, 4. Djur och 5. Människor och Djur. Ett av resultaten de fann var att det 

förekom signifikant fler manliga karaktärer och gestaltningar än kvinnor i alla kategorier, alla 

decennier, både när det gäller de prisbelönade böckerna och de utan. Fram till 1970-

talet innehöll litteraturen nästan fyra gånger så många pojkar än flickor i titlarna, mer än 

dubbelt så många pojkar än flickor förekom som centrala karaktärer och nästan hälften av 

bilderna, och återigen nästan fyra gånger fler manliga djur illustrerades än kvinnliga djur. 
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Böcker efter 1970talet och framåt har fortfarandet en manlig dominans om än inte i samma 

utsträckning. Utöver dominansen speglas flickor och pojkar olika med olika attribut. De 

passiva och beroende rollerna gestaltats oftare av kvinnor än män medan männen framställs 

som energifyllda och klara sig själva, män var aldrig uppmålade som beroende eller 

omsorgstagande. När kvinnor väl beskrevs som mer oberoende och äventyrliga fanns det 

vanligtvis män med i berättelsen som framställdes som snäppet mer äventyrliga och 

självständiga. Efter 60-talet fram till 80-talet skedde en liten förändring då kvinnor oftare 

beskrevs som äventyrliga, energifyllda och självständiga men den manliga dominansen i 

frekvens bestod. Dessutom visade det sig ofta att starka kvinnor ofta förlitade sig på sin man 

eller son. Under denna senare period förekom det böcker där det illustrerades att flickor vill 

vara mer äventyrliga men som då undertrycktes/hölls tillbaka av omgivningen, ofta av 

familjen som menade att de borde ”act like a lady”.  

Den tydligt ihållande manliga dominansen och den tydliga distinktionen mellan den 

stereotypa feminina rollen och stereotypa maskulina rollen i undersökningen var något som 

ändå förvånade forskarna till studien. De menade att det amerikanska samhället länge fört 

debatter kring stereotypa genusroller, att samhällets trender hade kommit längre i jämställdhet 

än vad litteraturen skildrar. Vidare menade de att dessa skildringar förser barn med ett starkt 

budskap om att könsroller är intimt knutna till vissa normer och beteenden. 

Diekman och Murnen (2004) har gjort en komparativ studie mellan barnlitteratur som klassats 

som icke sexistisk med böcker klassats som sexistiska, tio böcker från vardera kategorin. 

Forskarna lät fyrtio psykologistudenter, tjugo kvinnor och tjugo män, läsa dessa texter för att 

peka ut hur representationer gjordes kring jämlikhet mellan könen och hur det skiljde sig 

mellan de olika texterna, läsarna fick värdera specifika element som porträtterade ojämlikhet. 

De element som tittades på var personlighetsdrag, sociala roller, status, könssegregation, 

traditionella feminina ideal, ojämlika representationer av kön och slutligen fick 

psykologistudenterna svara på öppna frågor om hur de uppfattade boken i sin helhet. 

Resultatet visade att de icke sexistiska böckerna uppvisade en ganska smal bild av jämlikhet 

mellan könen, när jämlikhet uppnåddes var när kvinnor uppvisade manliga egenskaper och 

intog manliga roller. Däremot porträtterades män aldrig utifrån kvinnliga egenskaper och 

roller som identifierats med det stereotypiskt kvinnliga. Med andra ord kan det sägas att dessa 

böcker, trots sin icke sexistiska klassificering, ändå visar på sexistiska representationer men 

att de böcker som klassats som sexistiska visat på mer tydliga traditionella ideal och attribut 

både när det gäller det manliga och kvinnliga. Slutsatsen är att den jämlikhet som uppnåtts i 

de icke sexistiska böckerna egentligen bara handlar om att kvinnor rättar sig efter det typiskt 

manliga. 

Taber och Woloshyn (2011) har i sin kvalitativa studie använt sig av kanadensisk 

barnlitteratur. De har använt sig av feministisk kritisk diskursanalys för att studera hur makt 

och dominans produceras diskursivt och hur motstånd mot detta kan te sig genom att titta på 

representationer av sociala praktiker där kön/genus är centralt. Studiens fokus var att 

undersöka strategier i sociala praktiker genom att titta på språket och hur de sociala 

praktikerna påverkas av diskursen. Forskarna valde ut fem texter som alla vunnit priser 

mellan åren 2005-2009 i genren barnlitteratur för att dessa böcker används i amerikansk 

skolundervisning. Resultatet visade på tydliga normer kring kön och handikapp, de roller och 

möjligheter som porträtteras hos kvinnor och män utgick ifrån stereotypa och heteronormativa 

könsroller och egenskaper. Döttrarna beskrevs oftare ta efter sina mödrar än vad söner var 

benägna att ta efter sina fäder. Flickor porträtterades mer förekommande än pojkar, som 

enkla, svaga och i behov av räddning av en man eller annan person som uppvisade styrka och  
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kunde vägleda. Dock visade ett annat spännande resultat att unga kvinnor målades upp som 

agenter för förändring och hade möjlighet att kritisera sociala hierarkier och normer, något 

unga män verkade vara ointresserade av.  

Män målas upp som beskyddare och äventyrare, våld och faror var något de mötte på oftare 

än kvinnor. Männen skyddar de svaga och deltar i äventyr, ger sig ut på livshotande resor för 

att arbeta och därmed kunna försörja sina familjer. Kvinnorna målas upp som omvårdande 

och håller ihop familjen och samhället, att upprätthålla ett hushåll var en feminin roll 

samtidigt som den maskulina rollen fungerade som överhuvud av hushållet. Intressant nog 

kunde en kvinna anta en typisk manlig roll i en familj där en manlig försörjare saknades, men 

det förekom aldrig så att en man kunde anta en omvårdande feminin roll ifall situationen var 

den motsatta. 

 

 

2.4 Socialisering 

 

Detta tema är något vi funnit viktigt att lyfta fram då vi utifrån vårt syfte i förlängningen är 

intresserade av hur barnböckers innehåll kan ha en inverkan på barns identitetsskapande. 

Nedan presenterar vi några intressanta resultat som forskning visat på vad gäller detta.  

I en studie gjord av Flerx. m.fl (1976) har det visat på att när sysselsättningsgraden illustreras 

olika i litteratur får detta konsekvenser på hur barn uppfattar kvinnor och män. Kvinnorna blir 

då associerade som både mer omvårdande men också beroende av en man. Studien har följt 

76 st barn på en förskola i USA i åldrarna 3, 4 och 5 år som fick titta på filmer och tv-serier 

men framförallt lyssna på böcker som lärarna läste upp. Experimentet var uppdelat i två 

omgångar, i omgång 1 ingick media som hade en uttalade jämställd profilering, där kvinnor 

och män både gjorde jobbkarriär och delade på hushållssysslor. I omgång 2 valdes media som 

hade tydliga stereotypa skildringar av manliga och kvinnliga roller, såsom att kvinnor oftast 

stannade hemma med barnen medan papporna gick till jobbet och gjorde en yrkeskarriär. I 

dessa senare böcker växte flickor upp till att om de gjorde karriär var det som flygvärdinnor 

eller sjuksköterskor samtidigt som pojkarna växte upp till att bli piloter och doktorer. Därefter 

fick barnen som lyssnat på böckerna leka med dockor där det fanns tydliga flick- och pojk-, 

mamma- och pappadockor och lekarna observerades och styrdes till viss del av forskarna. 

Forskarna kunde flika in med att leken kunde innehålla vissa aktiviteter, som att någon skulle 

arbeta, någon skulle ha hand om hushållet och barnen. I leken ombads barnen exempelvis att 

peka på den smartaste dockan. Efter varje omgång hade forskarna en frågediskussion med 

barnen där de hade plakat med bilder på flickor och pojkar, mammor och pappor men även 

androgyna personer som inte gick att könsbestämma. Som i ett av exemplen där barnen 

ombads att peka på det barn som skulle vara rädd av en insekt och den förälder som skulle 

trösta ett barn som skadades. Resultatet visar sammanfattningsvis att de symboliska modeller 

barnen möter i bilderböcker, tv-program och filmer är viktiga faktorer, inte bara i 

utvecklingen av könsbundna attityder men även för att kunna förändra dessa stereotypa bilder 

av könsroller. Upprepad exponering av media bidrar till flexibla bilder av vad som är manliga 

och kvinnliga roller, och författarna i denna text menar att bland annat bilderböcker bör 

betraktas som en effektiv metod av att avskaffa restriktiva, dysfunktionella 

könsrollsstereotyper. Vidare menar forskarna att flickor påverkas mer åt att tänka mer 

självständigt och fritt kring de tillskrivna rollerna i böckerna medan det för pojkar tar mer tid 

att göra detta, de påverkas i allt mindre grad. Pojkar uttrycker från början tydligare stereotypa 

uppfattningar av manliga och kvinnliga könsroller än vad flickorna gör och håller fast vid 

dessa längre. De är mindre förändringsbenägna. 
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I en annan studie kom forskare fram till att illustrationer i barnböcker sänder ut budskap till 

barn som läser kring hur en ska vara och tänka som kvinna och man då de vuxna karaktärerna 

blir förebilder för detta. Dessa formar mål och drivkrafter genom socialisering i barnens liv. 

Det finns ingen enhetlig bild av hur en kvinna ska bete sig medan det för de manliga 

karaktärerna syns tydligt att beteenden såsom självständighet, målmedvetenhet, aktivitet, 

nyfikenhet och kreativitet är starkt sammankopplat. Kvinnorna är beroende, underkastade, 

omvårdande och passiva och finns oftast i relation till den aktiva mannen. Alla dessa 

beteenden visar på traditionellt stereotypa beteenden (Williams m.fl, 1987). 

I en studie av Jackson (2007) med ett angreppssätt av feministiska poststrukturalistiska 

analyser undersökte hon hur representationer av illustrationer i barnlitteratur påverkar barn i 

tidig skolålder i sin förståelse kring kön, arbete och förmåga. Metoden hon använde sig av var 

semistrukturerade intervjuer med 35 barn på flera skolor i Nya Zeeland efter att barnen fått 

läsa två förbestämda böcker. Böckerna hade tydliga uppdelningar av beskrivningar av 

könsroller, en icke traditionell och en traditionell. Den icke-traditionella boken hade en 

kvinna som huvudrollsinnehavare och hon beskrevs i termer av annars stereotypa manliga 

attribut och kunskaper, exempelvis var hon bilmekaniker. Målet med intervjuerna var att 

undersöka de olika sätt på vilka barns tal konstruerade kvinnors och mäns förmåga. De tidiga 

initiala analyser av intervjumaterialet resulterade i tematiska kategorier med anknytning till 

olika aspekter av barns konstruktioner av kön, såsom fysiska aspekter av kön (hår, kläder, 

ansiktsdrag, muskulatur), men även personliga egenskaper som förmågor. Jackson kunde 

identifiera tre stora konstruktioner av förmågor: förmåga som närhet eller distans, förmågor 

som tillgång till "rätt" verktyg och förmågor som skicklighet eller erfarenhetsnivå. 

Resultaten Jackson fick fram i denna studie visade att barnen i större utsträckning var benägna 

att tillskriva män traditionellt beskrivna maskulina egenskaper och kvinnor traditionellt 

feminina egenskaper trots att barnen hade läst och exponerats för prövningar av könsrollerna 

från den icke-traditionella boken, som exempel fick barnen peka på det kön som de mest 

trodde skulle klara av olika uppgifter. Ett annat exempel var om en kvinna kommer ha 

möjligheter att laga en trasig bil själv eller om hon kommer behöva be om hjälp och här 

visade det sig att barnen oftare svarade att de trodde att hon kommer behöva hjälp. Dock 

menar Jackson att resultaten ändå visade på att barn kan förändra sina tankegångar kring vad 

som är feminint, maskulint och könsneutralt men att det inte är helt enkelt. Trots att barnen 

exponerades för böcker med illustrationer som utmanade traditionella könsroller var de ändå 

benägna att tillskriva kvinnor och män stereotypa könsroller. Anledningen till det menar 

forskaren berodde på den sociala miljön de lever i, alltså att deras föräldrar och andra 

betydelsefulla människor i deras närhet har stor inverkar för hur barn konstruerar typiskt 

kvinnliga och manliga beteenden. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning och vårt bidrag  

Så vad kan vi sammanfattningsvis säga om tidigare forskning på området genus i barnböcker? 

De teman vi funnit bland resultaten är sysselsättning, känslor, egenskaper och socialisering. 

Temat sysselsättning har handlat om hur kvinnor och män illustreras i olika yrken eller genom 

olika aktiviteter beroende på deras könstillhörighet. Merparten av de resultat som presenterats 

har grundat sig på tydligt stereotypa kategoriseringar där män är de som arbetar medan 

kvinnorna är hemma och sköter hushållet. Män presenteras utifrån en mängd olika yrken med 

tydliga maktpositioner medan kvinnor i de fall de beskrivs i yrkesroller förknippas med 

traditionella omhändertagande kvinnoyrken. Forskningen har även visat på att nivån av 
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aktivitet skiljer sig avsevärt mellan kvinnor och män, då män oftare har större utrymme att 

röra sig utanför hemmet än kvinnor har. Detta kan vidare kopplas till resultat som visar att 

kvinnor i större utsträckning illustreras som passiva inom hemmets väggar, medan män rör sig 

aktivt utanför hemmet. Manliga karaktärer syns och nämns betydligt mer i berättelserna än 

kvinnliga karaktärer vilket kan hänga ihop med detta.  

Under temat känslor har vi redovisat resultat som har att göra med hur kvinnor och män 

illustreras känslomässigt. Det forskningen visar är att kvinnor i större utsträckning än män 

beskrivs som i kontakt med sina egna känslor när de ska ta beslut eller hantera objekt som har 

känslomässig betydelse. Pojkar har en större känslomässig distans både till sig själva och 

andra och agerar i moraliska situationer utifrån vad de anser rättvist snarare än känslomässigt 

rätt. Mammorna är de som ser till barnens behov och beskrivs som omhändertagande till 

skillnad från män som istället engagerar sig i utomhusaktiviteter med barnen. Under temat 

egenskaper har vi sett resultat som visar hur feminina och maskulina attribut beskrivs olika. 

Män framställs med egenskaper som självständiga, energifyllda och äventyrliga medan 

kvinnor är beroende, underkastade och passiva. Även böcker som utnämnts som ”icke 

sexistiska” visar tydliga tecken på dessa stereotypa uppdelningar. Slutligen har vi under temat 

socialisering valt att ta med forskning som studerar hur litteratur kan ha en inverkan på barns 

socialisering och identitetsskapande. Detta för att vi på något vis vill lyfta fram hur innehållet 

i böcker kan säga något om samhället och om hur barn påverkas. Resultaten i forskningen har 

visat hur upprepad exponering av litteratur påverkar barn och därmed finns möjlighet att 

förändra stereotyper genom att förändra hur karaktärer illustreras. När det gäller just 

förändring visar forskning att flickor är mer benägna till förändring än pojkar som i större 

utsträckning anpassar sig till stereotypa beteenden. Barnböcker berättar en historia om 

samhället och innehåller därmed normer kring hur kvinnor och män förväntas agera.  

Vårt bidrag med vår uppsats till ämnet barnlitteratur och dess beskrivningar av könsroller blir 

en aktualisering av dagsfärsk litteratur i och med ett svenskt perspektiv. Vi vill även mena att 

styrkan i vår uppsats kommer att vara de djupgående analyserna på hur språket och rådande 

diskurser underliggande och subtilt konstruerar könsroller, ofta utefter stereotypa normer och 

förlegade värderingar som samhället och vår kultur vilar på. Då diskurspsykologin, som utgör 

vår analytiska ansats, fokuserar på konstruktion vill vi med denna studie påvisa hur detta 

perspektiv kan möjliggöra förändring. Vi har inte för avsikt att säga något objektivt utan vi 

vill lyfta fram ett perspektiv av flera möjliga. I detta fall ett perspektiv som visar hur vi kan 

förstå språket som ett medel för konstruktion av kön. Vad gör vi med språket när vi talar och 

vilka krav och förväntningar skapas genom det genom den inneboende makt som finns inom 

diskurserna i samhället.  
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  3. Teoretiska perspektiv 

I denna uppsats är vårt övergripande teoretiska förhållningssätt socialpsykologiskt vilket 

enligt Lindblom och Stier (2011:13) innebär att se människan som en tänkande, reflekterande, 

kännande och handlande varelse som interagerar med andra människor i olika sociala möten. 

Det är i dessa sociala möten vi blir människor. Vidare menar Lindblom (2011:41-42) att ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att se språket som en del i skapandet av den 

sociala verkligheten, språket är inte neutralt utan alltid värderande och skapar existerande 

fenomen i samhället. Diskursanalys som vi valt som metod innebär ett angreppssätt inte bara 

som metod för analys av sociala fenomen utan måste ses som en helhet tillsammans med det 

teoretiska perspektivet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10) och därför kommer 

diskursanalys och specifikt diskurspsykologin nämnas i både teoriavsnittet och 

metodavsnittet. 

Då vårt syfte med denna uppsats är att titta på konstruktioner av könsroller i litteratur för barn 

valde vi att använda socialkonstruktionismen som grund för vårt teoretiska ramverk. Vi fann 

det passande för att det är just den språkliga konstruktionen av roller och tillhörande 

kategoriseringar som vi är nyfikna på. Vad det är som görs med hjälp av språket i 

berättelserna för att skapa dessa olika roller och varför vissa roller får företräde framför andra 

och hur det kan se ut. Det vi kommer att göra i detta avsnitt är att redogöra för 

socialkonstruktionsmens grundläggande perspektiv och sedan tillföra diskurspsykologin som 

teori med dess tillhörande begrepp. Eftersom vårt ämne för uppsatsen berör genus så har vi 

valt att redogöra för vad det innebär teoretiskt och därefter tar vi upp Judit Butlers begrepp 

performativitet. Detta för att vi genomgripande i vår studie intar ett genusperspektiv för att 

förstå konstruktionen av kön, på så vis är de begrepp relevanta för vår studie. 

 

3.1 Socialkonstruktionismen  

Inledningsvis kan vi säga att socialkonstruktionism som perspektiv handlar om att vara 

medveten om att våra föreställningar om världen inte kan tas för givna som objektiva 

upptäckter om hur världen är utan bör ses som konstruktioner. Ett exempel är att vi människor 

på ett ”naturligt” sätt ofta delar in oss i kategorierna kvinnor och män utifrån att vi har 

biologiska skillnader. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv måste vi förstå 

könsroller och dess olikheter utifrån att dessa uppdelningar grundar sig på föreställningar om 

hur kvinnor och män ska agera, utifrån normer inom en viss kultur med tillhörande sociala 

krav. Skillnaderna bör alltså inte ses som naturligt förekommande baserade på förutbestämda 

orsaker utan som konstruktioner. Vidare måste vi förstå kategorierna som används för att 

förstå världen som historiskt och kulturellt specifika. Hur en människa förstår sin omvärld är 

baserat på hur och var denne har vuxit upp, förståelsen är alltså en produkt av en specifik 

kultur och historia och är beroende av sociala och ekonomiska förhållanden. Med andra ord är 

det en specifik kontext som påverkar en individs förståelse av omvärlden och det kan inte 

sägas att en förståelse är närmare sanningen än någon annan. Kunskap ses vidare som något 

som konstrueras individer emellan och genom det sociala livets dagliga interaktioner 

fabriceras våra versioner av kunskap genom språket. Återigen är den historiska och kulturella 

aspekten av vikt eftersom kunskapen accepteras som just kunskap inom en viss tidpunkt men 

kan förändras. Kunskap är en produkt av sociala processer och interaktioner där människor 

tillsammans konstruerar den. Det finns även en maktaspekt i detta eftersom ett 

kunskapsanspråk kan utesluta ett annat och våra konstruktioner av världen innehåller vissa 

regler för vad som är accepterat att göra och inte (Burr, 2003:3-5).  
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3.2 Diskurspsykologin  

Som inledande beskrivning av vad diskurspsykologin handlar om filosofiskt vill vi ta upp två 

metaforer som Potter nämner och som visar på två olika sätt att uppfatta språket. (1996:97-

98). Å ena sidan har vi spegelmetaforen som beskriver hur vi kan förstå språket och dess 

beskrivningar som en återspegling av världen. Beskrivningarna kan ibland skapa missförstånd 

och lögner om verkligheten men bör ändå ses som speglingar av en yttre verklighet. Å andra 

sidan ses språket som en byggnadsplats och med den metaforen menar Potter att de språkliga 

beskrivningarna snarare konstruerar versioner av världen, därmed är även beskrivningarna 

konstruerade. Den senare metaforen om byggnadsplatsen är den som Potter själv använder sig 

av och den hänvisar till språkliga utsagor som aktiviteter som kan förändra och förändras till 

skillnad från spegelmetaforen som snarare hänvisar till språket som passivt i och med 

spegelns förmåga att enbart reflektera något. Vidare ses beskrivningarna som mänskliga 

praktiker och beskrivningarna skulle kunna vara annorlunda.  

Vårt sätt att tala har stor inverkan på konstruktionen och förändringen av vår omvärld, våra 

identiteter och sociala relationer. Språket är alltså inte en neutral avspegling av detta. Genom 

diskursanalys analyseras sociala domäner och de utsagor inom dessa som följer vissa mönster. 

En diskurs innebär därmed ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). Individers språkbruk står i fokus här tillsammans med hur det 

går att förstå hanteringen av vardagssituationer. Vidare är det intressant att undersöka 

relationen mellan skapandet av betydelser och handlingar som görs av individer och grupper, 

och bredare samhälleliga strukturer och processer. Inom diskurspsykologin ses språket 

tillsammans med social interaktion som en form av social handling. Här förnekas det faktum 

att språket används för att beskriva inre mentala tillstånd och kognitioner i form av attityder, 

föreställningar, känslor och minnen. Genom att använda språket får vi tillträde till den 

verklighet vi befinner oss i, med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten. 

Därmed är inte verkligheten något som finns färdigt för människan att beskriva (den fysiska 

världen finns självklart) utan den skapas och får betydelse genom olika diskurser. (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:14). 

När någon berättar om ett minne eller uttrycker en attityd gör denne mer än att bara förmedla 

en viss information. Dessa uttryck produceras i en specifik kontext och talaren genomför en 

variation av sociala handlingar genom de sätt hen talar på. Handlingar måste ses som 

inbäddade i en historisk och kulturell kontext vilket synliggörs när människor talar då de 

använder det som lexikon eller repertoar som de har fått tillgång till genom livet. 

Språkkulturen är en del av den identitet som uttrycks. Därutöver finns det vissa konstruktioner 

som uppfattas och ofta är mer tillgängliga att använda sig av då de ingår i ett perspektiv som 

är mer kulturellt dominant eller hegemonisk. Som exempel finns den hegemoniska 

maskuliniteten där vissa egenskaper som förknippas som typiskt manliga ingår och ges 

företräde över andra, det blir som en ledstjärna i hur manlighet bör uttryckas. Hegemoniska 

perspektiv blir ofta tagna för givna som det mest korrekta och normala. Det är denna 

normaliseringsprocess som för diskurspsykologin är det centrala studiet och vem eller vilka 

som har ett intresse och vinning av olika diskursiva formuleringar. (Edley, 2001:190) 

Som exempel kan vi ta upp maskulinitet som diskurs vilket handlar om att fånga in de 

normativa beteenden, summera de praktiker och karaktärsdrag som associeras med och antas 

vara typiska för män och vilka av de som inbringar mest status och företräde. Varför denna 

del blir än mer intressant är med bakgrund att såväl sociologer som psykologer, däribland 

Judith Butler som vi återkommer till längre ner, menar att människor inte föds till att vara 
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kvinna eller man utan att det är genom socialisation som människor blir till kvinna och man. 

Att könsidentiteter är flytande, kapabla till att anpassas utefter sociala sammanhang gör att 

maskuliniteten ses som en konsekvens av normativa aktiviteter. (Edley, 2001:191-192).  

Vidare är identiteter inte säkrade enbart genom ett tillkännagivande som ”jag är en man” utan 

måste ständigt förhandlas och vinnas. Det går heller inte att ena dagen erkänna sig som man 

för att nästa dag inte göra det. Detta hör oupplösligt ihop med makt, som vid exemplet med 

manlighet som symbol som ger sociala, politiska och ekonomiska privilegier såsom status. 

Män som reproducerar sina identiteter utefter vad normer säger blir därmed mer fördelaktigt 

behandlade av det omgivande samhället, och ganska snart lär sig människor vilka handlingar 

som är mest fördelaktiga, och den historiska reproduktionen är igång. Maskuliniteten blir som 

en rutin och vana som inte helt konstigt uppfattas som naturlig och automatisk. Sociologiskt 

och diskurspsykologiskt blir dessa identitetsknutna beteenden internaliserade hos människor, 

de blir förkroppsligade. (Edley, 2001:191-195). 

Det vi tagit upp under denna rubrik har gett oss en grund att stå på när vi genomfört vår 

analys. Genom att förstå identiteter framförallt vad gäller genus som vi tittat på, som 

konstruerade inom vissa historiska och kulturella ramar som lärt oss vilka beteenden som är 

fördelaktiga kan vi se konstruktionen av kön ur ett större perspektiv. Detta är en hjälp på 

vägen för att bryta ner de konstruktioner som förknippas med femininitet och maskulinitet. 

Tillsammans med det socialkonstruktionistiska perspektivet kan vi känna en känsla av hopp, 

att förändring är möjlig men samtidigt är det viktigt att belysa att förändring är något som tar 

tid och kräver mycket arbete. Konstruktioner som byggts upp under lång tid kan vara svåra att 

medvetandegöra och tänka på aktivt vad gäller just kön och de förväntningar som finns. 

Mycket av det vi lär oss blir förkroppsligat och de sätt vi tolkar vår omvärld kan ofta tas för 

givna. När vi ser vår omvärld som konstruerad kan vi lättare förstå framför allt hur vi i sociala 

kontexter påverkar varandra att inrätta oss inom de ramar som byggts upp med tillhörande 

normer och förväntningar.  

 

3.3 Genus – könsroll – identitet 

Då vårt syfte i denna uppsats är att studera språkliga konstruktioner av kön fann vi det 

lämpligt att ha med en diskussion kring vad genus handlar om. Då könsroller och identitet kan 

förstås i relation till genus vill vi säga något om detta. Socialkonstruktionismen och även 

diskurspsykologin definierar jaget som socialt och fokus i forskningen är på hur identiteter 

uppstår, omformas och förhandlas fram genom sociala praktiker. När en studerar människors 

identiteter är inte tanken att en ska kunna beskriva och bestämma en identitet en gång för alla 

utan det bör snarare ses som föränderligt och flytande. Det kan sägas att identiteter är 

diskursiva och eftersom en person kan vara en del av flera diskurser kan denne även inta flera 

identiteter. Olika identiteter kan stå i konflikt med varandra i och med den fragmentering som 

är vanligt förekommande i vår tid. En kvinna kan både göra karriär och vara en del av en 

yrkesdiskurs medan hon samtidigt är mamma och förväntas bete sig på ett visst sätt inom en 

föräldradiskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:105-106). Genom att människor 

positionerar sig inom diskurser konstrueras identiteter.  

För att förtydliga vad begreppet genus handlar om är det viktigt att skilja det från begreppet 

kön. Kön syftar till den biologiska och anatomiska aspekten vad gäller skillnader mellan 

kvinnor och män medan genus hänvisar till skillnader som grundar sig i psykologiska, sociala 

och kulturella aspekter. Det som menas med genus är just socialt konstruerade uppfattningar 
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om vad som är manligt och kvinnligt och därmed ska det inte förknippas med en individs 

biologiska kön. Det finns olika sociologiska uppfattningar som handlar om hur det på olika 

sätt kan försöka förklara skillnaderna mellan kvinnor och män. Ett synsätt argumenterar för 

att skillnader i beteende mellan kön har biologisk grund (såsom hormoner, gener och 

liknande). Ett annat lyfter fram socialisation och inlärning (att olikheterna är ett resultat av 

inlärning utifrån könstillhörighet) som centrala faktorer vilket kan uppfatta människan som ett 

passivt objekt. När en pojke lärt sig att vara pojke och en flicka att vara flicka kan de möta på 

motstånd från samhället om detta bryts. Det tredje menar att varken kön eller genus är 

biologiskt grundat utan socialt konstruerat. Här uppfattas både kön och genus som kulturellt 

skapat. Som enskild individ kan en konstruera och omkonstruera sin kropp och identitet. 

(Giddens, 2007:371). 

Yvonne Hirdman menar att begreppen genus och genussystem är användbara inom 

kvinnoforskning. De två grundläggande logikerna inom genussystemet är isärhållandet av 

könen och etablerandet av det manliga som norm. Det hon och många med henne frågar sig 

inom denna typ av forskning är varför kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett 

lägre socialt värde än män. Själva begreppet genus har från början översatts rent grammatiskt 

från engelskans gender men då detta innebär ett begreppsligt tomrum har många föredragit att 

använda benämningen socialt kön istället. Trots detta har begreppet genus fått stor 

genomslagskraft. Själva innebörden som begreppet genus slutligen fått kan förstås som 

”föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” vilka ger upphov till/skapar föreställningar 

och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras” (Hirdman, 

1988:51). Vidare beskriver hon begreppet genussystem som en dynamisk struktur och som en 

beteckning på ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar. Dessa i 

relation till varandra skapar vissa mönster och regelbundenheter vad gäller femininitet och 

maskulinitet. Det kan sägas att genussystemet skapar ordning och struktur på könen och ses 

som basen för andra sociala ordningar såsom ekonomi, politik och sociala ordningar. Genom 

två logiker beskrivs de bärande bjälkarna i genussystemet och dessa är dikotomin, alltså 

isärhållandet av manligt och kvinnligt. Det andra är hierarkin vilket innebär att mannen är 

norm och det som både kvinnor och män bör förhålla sig till för att uppfylla det normala och 

allmängiltiga. Dessa uppdelningar utifrån dikotomier skapar makt i och med hierarkin. 

Genom kulturell överlagring (meningsskapande), social integration och socialisering skapas 

mening och makt i samhället och i denna process är kvinnor trots deras underordning lika 

integrerade som män. Genom mer eller mindre osynliga genuskontrakt ärvs det manliga och 

kvinnliga genom generationer vilket inbegriper föreställningar om kvinnor och män och 

genom att analysera och medvetandegöra detta kan vi förstå gränserna för relationerna dem 

emellan (Hirdman, 1988).  

 

Eftersom vår studie har ett tydligt genusperspektiv finner vi det rimligt att säga något om 

feministisk forskning och vi har här valt att ta upp Drude Dahlerups (2001) diskussion om 

särart-likhet. Inom feminismen finns två huvudlinjer och dessa kallas särartsfeminism och 

likhetsfeminism och det finns en hel del debatter kring om dessa kan användas som analytiska 

verktyg. Inom särartsfeminismen hävdas att skillnader mellan män och kvinnor är biologiskt 

grundade medan likhetsfeminismen lyfter fram att skillnaderna bör förstås utifrån en specifik 

miljö och kultur och därmed bör ses som socialt konstruerade. Ursprungligen handlade 

diskussionen om hur man inom forskning skulle kunna karaktärisera den äldre 

kvinnorörelsens idéer som då handlade om att man ville framhäva att kvinnor var lika män 

vad gäller förnuft och intelligens och innebar en protest mot patriarkala strukturer i samhället. 

Feminismen bör primärt ses som ett uppror mot förtryck. Debatten har idag övergått till hur 

kvinnorörelsen sett ut från 1960-80talen och fram till idag. Feministiska idéer bör förstås 
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genom sin samtida kontext och i relation till det man argumenterar emot. Ofta har 

kvinnorörelsen anklagats för att sudda ut skillnader mellan könen och göra könen lika när 

man genom historien krävt jämställdhet. Genom feminismens historia har motsatsparet särart-

jämlikhet spelat en stor roll och varit föremål för mycket diskussion. Vissa kritiker menar att 

begreppen endast bör användas för att beskriva en människosyn men Dahlerup (2001) menar 

att det inte räcker till för en politisk jämställdhetsdiskussion. Hon ställer frågor som ”ska 

kvinnorna eftersträva att införlivas i samhället på samma villkor som männen”, ”kommer det 

bara att gälla en liten elit?” eller ”ska kvinnorna tvärtom hålla fast vid en annorlundahet som 

kanske dessutom tillskrivs en samhällsförändrande kraft?”. Att hänvisa till biologiska 

skillnader bör ses som problematiskt menar hon (Dahlerup, 2001).  

 

 

3.4 Performativitet 

Ett av Judith Butlers framträdande begrepp är performativitet och vi har valt att ta med det för 

att hon syftar att synliggöra att identiteter innehåller vissa beteendemönster och förväntningar. 

Vidare menar hon att identiteter inte är våra egna utan något som blir till i sociala 

sammanhang. En av dessa identiteter som är central för både Butler och även vårt arbete är 

kön. Något radikalt i jämförelse med andra kända samtida teorier är att kön är, precis som 

genus, socialt konstruerat vilket innebär att en uppdelning av individer i två kön varken är 

naturlig eller nödvändig. Samtidigt menar Butler, vilket också fångar in vår uppsats syfte, att 

en åtskillnad mellan manligt och kvinnligt ändå i dagens samhällen framställs som naturligt. 

Hennes diskursanalytiska undersökning handlar om att se gränsdragningar mellan kön 

skapade av kulturella normer och vilka maktaspekter som identiteterna innebär/åtföljs av. 

Skapandet av manlig och kvinnlig identitet är en ständig process som aldrig är slutgiltig, den 

är under ständig förhandling och det är här perfomativiteten som begrepp får sin betydelse. 

Butlers idéer är inte meningen att förstås som att kön är ett skådespel utan något som vi både 

själva gör och som samhället inordnar oss i. Sociala handlingar är i huvudsak performativa 

medel för att aktivt definiera ditt kön, det finns inte något samband mellan födelseegenskaper 

och kön utan är mer baserat på ett beteende. Några exempel på detta kan vara: När en kvinna 

sitter med benen i kors istället för brett isär gör hon kön, när en man håller upp dörren för en 

kvinna gör han kön och när olika rum upprättas för toalettbesök så görs kön. Det är 

handlingarna som gör kön och skapar skillnader, inte det kroppsliga. Identiteten förhandlas 

bland annat genom språket vilket både skapar och begränsar utrymmet för människors 

handlingar. Beteenden och handlingar som är knutna till ett visst kön gör då att dessa också 

fortsättningsvis förväntas utföras av samma kön. Omgivningen sätter ramarna för 

handlingsutrymmet och ansvarar för att respondera/svara an på individens identifiering och 

erkännande. Exempelvis så svarar en kvinna an på att hon är en kvinna och fortsätter handla 

inom de ramar som en kvinnlig identitet ger henne för att bli hörd i sociala sammanhang och 

för att verka trovärdig. Överskrider en person dessa förväntningar kan hen betraktas som 

annorlunda och kanske onormal och mista sin sociala gemenskap (Iversen, 2011:234-238). 

Med bakgrund i detta menar Butler att identiteter är sammankopplade med makt och kan 

synliggöras genom att se på språk och diskurser och hur dessa figurerar med 

samhällsstrukturer. Makten är en del av vilka vi är då den både möjliggör vår självständighet, 

som att tillskriva oss en könsidentitet, men samtidigt begränsar den oss då vi avfärdar 

möjligheten till vissa könskopplade handlingsmönster. Hon menar att kön och genus är ett 

resultat, en effekt, av att vissa handlingar upprepas över tid och i olika sammanhang. (233) 
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Vad Butler med sin sina teorier försöker motverka eller åtminstone förklara är att vårt 

samhälle är heteronormativt där heterosexualitet är normen, vilket innebär att människor 

utanför normen inte accepteras i samma utsträckning. Butler menar att människor tvingas att 

handla enligt premisser kopplade till könsidentiteter för att bli förstådda och tagna på allvar 

men menar samtidigt att görandet eller perfomativiteten inom diskurser och samhälleliga 

strukturer är ständigt föränderliga. Det är genom handling individer blir ”till”/erkända, en 

förhandling om tillåtna beteendemönster. Performativiteten är sammankopplad med auktoritet 

och vidare med makt då det handlar om att kunna agera väl inom sin identitets ram.  (238-

240)  

Översatt till vårt undersökningsområde ligger intresset i att se hur kön konstrueras och vilka 

utrymmen som könsidentiteterna tillskrivs och tillåts agera inom.  

 

4. Metod 

Eftersom diskursanalys fungerar som både teori och metod har vi därefter valt ut begrepp från 

diskurspsykologin som vi använt som metodologiska och analytiska verktyg i vårt arbete. Vi 

börjar med att presentera diskursanalysen som metod och specifikt den diskurspsykologiska 

inriktningen. Därefter tar vi upp de analytiska verktyg vi valt för att angripa vårt material och 

dessa är subjektsposition, tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering. Vårt syfte 

är ju som nämnt att titta på könsroller vilket innebär att vi har ett övergripande 

genusperspektiv och därmed har vi, som vi nämnt under teoriavsnittet, haft Judit Butlers 

begrepp performativitet och även Hirdmans teori om genussystemet som teoretiska verktyg 

för att titta på och förstå hur socialt kön och tillhörande makt skapas i barnlitteraturen vi valt. 

Vidare tar vi upp hur vi genomfört vår datainsamling och vårt urval samt hur vi genomfört 

studien. Därefter tar vi upp begreppet reflexivitet för att diskutera vår roll som forskare och 

avslutningsvis framför vi vilka etiska aspekter som är viktiga att ta upp när man genomför en 

studie.  

 

4.1 Diskursanalys som metod  

Diskursanalys handlar om att studera hur språket konstruerar. Vidare är en av 

utgångspunkterna inom DA att titta på hur människor skapar sin verklighet så att den 

uppfattas som självklar. Målet är att visa på hur människor skapar roller i det sociala fält inom 

kulturer, inom grupper och i identiteter och hur dessa uppfattas som objektivt sanna och en 

del av en självklar verklighet. (Taylor, 2001:6-8). 

Vid val av ämnet könsroller ur genusperspektiv, och när vi kom fram till att studera det ur 

barns litteratur, föll vår tanke på diskursanalys som metod då den grundar sig i ett ontologiskt 

förhållningssätt att vara kritisk till objektiva verklighetsanspråk, och istället ser verkligheten 

som språkligt konstruerad. Diskursanalysens grundbultar är just den språkliga användningen 

men även att människan och andra sociala objekt är av anti-essentialistiskt kärna och 

framhäver reflexivitet hos forskaren själv som viktigt. Det är en kunskapssyns som för vår del 

gör det möjligt att se könsroller som just konstruktioner och inte som beständiga. (Börjesson 

& Palmblad, 2007:9-13; Winther Jørgensen & Philips, 2000:104) 

Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för flera former av analysmöjligheter och inriktningar 

för att kartlägga sociala konstruktioner inom språkliga praktiker och har därför största intresse 

för diskurser. (Edley, 2001:190). En av dessa former är Diskurspsykologin som ger oss både 
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en teori och metod med redskap att empiriskt studera språkbruket i den kontext de uttrycks i 

och ser även till den pågående och aktuella sociala interaktionen. Den traditionella psykologin 

står i kontrast till detta med teorier kring hur mänskligt handlande är grundat i inre mentala 

tillstånd och processer. Diskurspsykologin fokuserar istället på hur människor i interaktion 

och utifrån specifika situationer konstruerar sin verklighet. Utgångspunkten är människors 

egna förklaringar, begrepp och tolkningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:97-98 och 

Räterlinck, 2011:212-213). Till skillnad från andra inriktningar inom diskursanalysen är fokus 

inom diskurspsykologin att undersöka människors strategiska användning av diskurser för att 

presentera sig själva och världen på fördelaktiga sätt och vilka sociala konsekvenser de 

skapar. Diskurspsykologin är trots namnet psykologi inte intresserad av inre processer utan 

intresset ligger på sociala interaktioner och relationer mellan grupper och individer både på en 

nära nivå men även på en bredare samhällsstrukturell nivå (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:13-14).  

 

4.2 Analytiska verktyg 1: Subjektsposition och tolkningsrepertoar 

Utifrån vårt syfte som är att titta på konstruktioner av kön i barnböcker fann vi det lämpligt att 

använda begreppet subjektsposition som ledande i vår analys. Detta för att vi därmed kunnat 

forma analysen utifrån de centrala karaktärer i böckerna som vi funnit intressanta och viktiga 

att fokusera på. Vad dessa karaktärer i sin tur talar om och visar upp för beteende har vi 

därefter kunnat koppla ihop med begreppen tolkningsrepertoar, kategorisering och 

faktakonstruktion.  

Subjektspositioner är ett annat analytiskt begrepp som kommer vara fruktbart i vår studie. Här 

handlar det om att se vilka positioner människor upplever sig själva som och vilka positioner 

som människor tillskrivs och inrättas i av omgivningen. Subjektspositioner ses som produkter 

och effekter av ideologi och diskurser. Det här sker genom att människor både anropas och 

svarar på specifika subjekt. Det människor berättar och tänker om både sig själva och andra är 

alltid i termer av språk som gjorts tillgängligt genom tidigare användning och genom 

diskurser. Här hänger subjektspositioner ihop med diskurser och tolkningsrepertoarer. För att 

finna och peka ut just subjektspositioner påminner det precis som med tolkningsrepertoarer att 

det inte finns några vattentäta skott av regler i hur en gör. Utan här gäller det att läsa av 

materialet och försöka se intensiteten för att kunna få en aning om vilka positioner som 

påverkas av specifika diskurser och tolkningsrepertoarer. (Edley, 2001:209-210) 

Diskurs ses utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv som olika typer av verbala interaktioner 

och skriftliga texter med tillhörande betydelser, samtal, berättelser, förklaringar, redogörelser 

och anekdoter. Begreppet tolkningsrepertoar används för att förstå språkbruket som flexibelt 

och dynamiskt i social interaktion, det kan vidare ses som ”ett begränsat antal termer som 

används på särskilt stilistiskt och grammatiskt sätt”. Repertoarerna används av människor som 

resurser för att konstruera versioner av verkligheten. Begreppen diskurs och 

tolkningsrepertoar kan användas i en gemensam beskrivning men användandet av 

tolkningsrepertoar som begrepp tydliggör att de är flexibla resurser i social interaktion och 

dessa kan variera i olika sammanhang. Viktigt att framhålla är att fokus i analys bör vara på 

den sociala interaktionen i sig och inte på att de speglar underliggande psykologiska 

processer. De kategorier som analyseras konstrueras genom diskursiva praktiker och dess 

retoriska organisering av text och tal oh hur det orienteras mot social handling är i fokus 

(Potter, 1996:115-116). Tolkningsrepertoarer kan användas som analysverktyg, centralt i DP 

då det fokuserar på hur något språkmässigt presenteras och ses som konversationers 
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byggstenar. Tolkningsrepertoarer är delar av en kulturs sunda förnuft och tillgängliga sätt att 

tala om objekt och handling, de det tala om i sociala sammanhang som uppfattas som en 

gemensamt social förståelse. Det sätts ihop för att uppfattas som objektivt och självklart. Ofta 

handlar det om att se att konversationer bygger på mönster likt retoriska fråga-svar. Dessa är 

dock styrda av de språk och termer som människor använder som de historiskt redan är 

bekanta med. Dock är användning och utpekande av begreppet tolkningsrepertoarer inte helt 

enkel. Potter och Wetherell (1987:177) skriver att det ofta handlar om att följa en föraning 

eller känsla och utveckla preliminära tolkningssystem än att följa specifika regler. Edley 

(2001:197-199) har i sitt kapitel exempel på hur och vilka möjliga tolkningsrepertoarer kring 

identiteten Feminist uppenbarar sig, de två är väldigt olika varandra men ändå möjliga. Den 

ena berättar att en feminist är en framåtsträvande kvinna som helt enkelt vill ha lika rättigheter 

mellan kvinnor och män. Den andra tolkningsrepertoarer framställer feministen som en ful 

lesbisk kvinna som hatar män. Dessa två beskrivningar är vad intervjupersonerna i exemplet 

har som föreställningar om feminister. Intressant nog är dessa föreställningar långt ifrån 

varandra. (2001:197-201) 

 

4.3 Analytiska verktyg 2: Faktakonstruktion och kategorisering 

Som ytterligare analytiska verktyg har vi valt att använda oss av kategoriseringar och 

faktakonstruktioner, detta för att dessa är något vi människor gör genom språket. 

Kategoriseringar kan förstås som diskursiva praktiker vari människor kategoriserar andra och 

sig själva i relation till en grupp. Vår värld är inte i förväg kategoriserad av naturen eller Gud 

på sätt som vi människor tvingas att acceptera. Snarare konstitueras världen genom de sätt vi 

människor talar, skriver och argumenterar om den genom sociala mänskliga praktiker. Hur 

människor uppfattar världen är beroende av det språk som används. Generellt kan det sägas 

att språket innehåller kategoriseringar av personer, objekt och processer. Detta tenderar att 

uppstå i interaktioner och används för att uttrycka handlingar (Potter, 1996:101). Kunskap är 

kulturellt och normativt sammankopplad med aktörers kategorier på olika sätt. Aktörer som 

ingår i specifika kategorier med vissa utsagor och beskrivningar kan ges företräde och större 

trovärdighet. Exempelvis går en till en läkare för att denne förväntas besitta viss kunskap. 

Genom det faktum att personen är läkare berättigas denne att besitta denna kunskap. I vår 

studie kan dessa förväntningar handla om könstillhörigheter och vad som förväntas av pojkar 

respektive flickor (114). Begreppet ontological gerrymandering kan användas för att studera 

kategoriseringar och formuleringar av praktiker och hur dessa används för att konstruera 

handlingar, objekt, händelser, personer och grupper med tillhörande specifika och distinkta 

karaktärsdrag som tillhör dessa handlingar (176). 

 

4.4 Datainsamling och urvalsprocessen 

Utifrån vårt syfte har vi valt att titta på barnböcker. För att få tag i böcker som nått ut till 

många barn kontaktade vi Stockholms stadsbibliotek för att få statistik på mest utlånade 

böcker för barn mellan 6-9 år. Detta för att barn i den åldern börjar lära sig att läsa i skolan 

och därmed är i kontakt med en hel del litteratur, vi kan även se detta som en motivering av 

vårt ämne eftersom litteraturen som barnen antingen själva väljer ut eller blir tilldelade av 

lärare har en inverkan på deras identitetsskapande och syn på könsroller. Därefter bestämde vi 

oss för att fokusera på svenska författare med svenska som originalspråk och som skrivit 

böckerna från och med år 2010 och framåt, detta för att få en nutida syn på hur könsroller 

illustreras. Detta kan vi se som ett kriterieurval (Patton, 2002). Vi är intresserade av att se ifall 
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det finns en medvetenhet om genus i författarskapet, om det syns i berättelserna och 

gestaltningarna av karaktärerna i böckerna. Den topplista vi fick tillgång till från Stockholms 

stadsbibliotek innehöll 100 stycken böcker så därför genomförde vi ett slumpmässigt urval 

(Patton, 2002) för att komma fram till de 10 stycken böcker vi valt att fokusera på i denna 

uppsats. I listan fanns det flera boktitlar av samma författare, för att få en större spridning av 

material och flera författares illustrationer av könsroller valde vi bara en bok från varje 

författare. Vi skulle kunna se att det hade varit lätt att direkt välja de tio böckerna i toppen 

men eftersom många av dem var skrivna av samma författare ville vi öka spridningen. Vi 

kunde även vid jämförelse med virtuella bokförmedlares försäljningslistor av barnböcker 6-9 

år se att flera av boktitlarna låg i topp även där. Detta gav oss ett kvitto på att vi lyckats fånga 

in böcker som är i omlopp och läses av många barn.  

Följande böcker valde vi utifrån Stockholms stadsbiblioteks topplista: 

Cirkusdeckarna och skidmysteriet av Dan Höjer (2013) 

Cykelmysteriet av Martin Widmark (2013) 

På svag is av Helena Bross (2010) 

Skandalen vid Skanstull av Petrus Dahlin (2013) 

Tam och nydraken av Jo Salmson (2010) 

Varulvar i storkyrkan av Martin Olczak (2012) 

Som komplement till Stockholms stadsbibliotek kontaktade vi även Södertälje stadsbibliotek 

och Östergötlands samlade bibliotek för att jämföra med deras topplistor på mest utlånade 

böcker. Vi tittade även på Bokus och Adlibris respektive internet-butiker för att ta reda på hur 

deras försäljningsstatistik såg ut för barn i åldrarna 6-9 år och slutligen pratade vi med 

Akademibokhandeln i Odenplan för att höra deras uppfattning om försäljning. Det vi fann var 

att flera av författarna och boktitlarna återkom på flera av bibliotekens listor men även på 

försäljningsstatistiken på de olika butikerna vilket såklart bekräftar vårt urval.  

Från Södertäljes och Östergötlands topplistor på populära författare valde vi följande böcker 

utifrån våra ovan nämnda urvalskriterier: 

Kaninkatastrofen av Ingelin Angerborn (2010) 

Puzzel i skolan av Isabelle Halvarsson (2014) 

Sune och tjejhatarligan av Sören Olsson och Anders Jacobsson (2012) 

Uppe i det blå av Lin Hallberg (2010) 

Det vi fann efter att vi genomfört våra urval var att fördelningen mellan författarnas kön blev 

delat på hälften vilket kan ses som en bra utgångspunkt då det är könsroller som vi riktar vårt 

fokus mot.  

Ett ytterligare kriterium vi haft i urvalsprocessen var böckernas textomfång, vi valde därför 

bort böcker som vi ansåg var för ”enkla”. T.ex. Vilma och tjuven av Cecilia Lidbeck (2010). 

Detta för att undvika att materialet blir för tunt eftersom det är texten vi är intresserade av att 

studera. De böcker vi valt ut är minst 60 sidor långa och som mest 167 sidor och innehåller 

även en del illustrationer.  
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4.5 Genomförande 

Genomgripande under hela arbetet, som vi även nämner under teoridelen, har vi antagit ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt vilket innebär att vi ser utsagorna i böckerna som 

konstruktioner snarare än uttryck för en bakomliggande verklighet (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:11). Som exempel: när en pojke uttrycker sig på ett visst sätt konstruerar han sig 

själv som pojke, det är inte ett uttryck för ett inre mentalt tillstånd.   

Efter urvalet har vi läst vårt material upprepade och åter upprepade gånger för att urskilja 

mönster och återkommande teman som vi sedan har fokuserat på när vi senare skrivit vårt 

resultat och gjort vår analys. Inom diskurspsykologi är materialomfånget inte en fråga om 

storlek utan snarare om djup, stor och mycket material är inte nödvändigtvis bättre utan kan 

snarare stjälpa arbetet med analysen med att bli för tunn och ytlig istället för att vara djup och 

precis. För att styrka våra tolkningar har vi tagit upp citat från de olika böckerna som vi 

beskrivit och analyserat, på så vi ökar vi transparensen och möjligheten för dig som läsaren att 

bedöma processen i alla steg och bilda dig en egen uppfattning. (Potter & Wetherell, 

1987:160-175, Winther Jørgensen & Phllips, 2000:123) Vi har valt att fokusera på vårt 

material utifrån specifika begrepp såsom tolkningsrepertoarer, subjektspositioner, 

faktakonstruktioner och kategoriseringar. Genom att lokalisera vart och hur dessa begrepp 

används och kommer till uttryck kan vi se hur konstruktioner av könsroller yttrar sig och 

många gånger uppfattas som självklara. Det är själva görandet av femininiteten och 

maskuliniteten vi sätter fokus på och vilka könsroller som finns tillgängliga inom diskursen.  

I vår analys har vi som vägledande ramverk använt denna traditionella och stereotypa 

uppdelning av kön som Nikolajeva (2004) nämner för att på så vis lättare kunna hitta 

skillnader mellan de olika karaktärer som böckerna innehåller. Dessa uppdelningar är 

följande: 

Kvinnligt: - Passivitet - Känslosamhet (irrationalitet) - Det subjektiva - Intuition - Beroende - 

Underkastelse/underordning – Vackra - Vårdande och omhändertagande roll –  

Manligt: - Aktivitet - Förnuft (rationalitet) - Det objektiva - Oberoende - 

Dominans/överordning - Distanserad roll – Beskyddande – Starka  

Utifrån dessa har vi sorterat vår empiri utifrån olika teman där vi plockat fram intressanta 

betraktelser utifrån vårt syfte som är att titta på konstruktionen av kön i barnböcker.  

I enlighet med Potters diskurspsykologi betraktar vi de böcker vi valt ut som representationer 

av verkligheten, och det är dessa representationer som utgör vårt analysmaterial. Dessa 

representationer är utsagor av verkligheten såsom folk uttrycker de som om de vore rå fakta 

(Potter, 1996:6). 

 

 

4.6 Reflexivitet 

I en kvalitativ undersökning som denna och i det här fallet diskursanalys är det på sin plats att 

diskutera lite kring våra roller som forskare kopplat till begreppet reflexivitet som blir 

lämpligt att säga något om. Till att börja med kan det vara svårt att studera en diskurs som vi 

är en del av, i vårt fall är vårt ämne och forskningsområde något som vi naturligtvis har en del 

åsikter om och erfarenheter kring vilket vi givetvis haft med oss in under arbetets gång. 

Utmaningen har för oss varit att ställa oss helt främmande till vårt material för att kunna se 

självklarheter som föränderliga och som en del av en diskurs som är socialt konstruerad 

genom olika  
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betydelsesystem. Vi ser i det här avseendet att det är en styrka att vi är två som samarbetar i 

detta projekt då vi kan väga kunskap mot förutfattade meningar mot varandra i våra ständigt 

pågående diskussioner, det underlättar dessutom för en öppenhet och en transparens i vårt 

arbete och leder oss vidare för att just se våra konstruktioner som en del av de vi studerar. Det 

är med våra kunskaper om ämnena som lyfter och bygger upp vår tolkning för att nå detta 

material. Att läsa teorier och metoder många gånger och gör sig välbekant med det material 

som är av intresse för oss är det som ger oss en tyngd i vår uppsats. (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:112).  

För att visa på en trovärdighet, även benämnt som reliabilitet, och en giltighet, som med annat 

ord heter validitet, till vårt arbete tillsammans med dig som läsare kommer vi så långt det går 

att redovisa de olika steg vi genomfört under arbetets gång. I analysdelen varvar vi således 

citat med vår egen tolkning av citatet för att du som läsare ska få möjlighet att följa med i vår 

tolkning.  

 

Vår avsikt i vårt arbete är inte att vara objektiva och utomstående som forskare mot ämnet vi 

avser att studera för att presentera en objektiv sanning utan vår tanke är att presentera våra 

tolkningar utifrån vår syn sprunget ur socialkonstruktionismen. Vi ser oss själva som en del i 

den diskursiva konstruktionen av vårt presenterade material och i och med det vaken vill eller 

kan vi hävda en neutralitet genom vilket vi antar en reflexiv synsätt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:111). Det vi ser i vårt material kunde med andra ord ha varit annorlunda i 

någon annans tolkning, den tolkningsrepertoar vi själva ha nära till hands gör att vi ställer oss 

kritiska och ifrågasättande till vissa maktstrukturer som vi möter på och kanske mindre 

undrande till andra strukturer.  Under vårt teori- och metodavsnitt redovisar vi bland annat att 

vi antagit ett genusperspektiv som kommer att påverka vårt synsätt. Vidare ter sig som ganska 

självklart att det är svårt att förhålla sig distanserat och reflekterande till en diskursiv och 

ideologisk ordning som på många vis präglar oss omedvetet (det handlar alltså inte endast om 

att förhålla sig reflexivt till det vi redan vet att tycker och tänker, utan i lika hög grad till det vi 

inte ens vet att vi tycker och tänker). 

 

 

4.7 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet fyra etiska principer för att bedriva forskning enligt god sed är något vi 

självklart tagit i beaktning både innan och under vårt arbete men då vårt insamlade material är 

består i offentlig publicerad litteratur ser vi inte att några problem bör uppstå rörande etiken. 

Informationskravet som syftar till att informera berörda personer vad vår studie syftar till 

anser vi inte är relevant då vi använder oss av offentligt material. Samma irrelevans gäller för 

samtyckeskravet som refererar till att vi som forskare behöver ha ett godkännande från 

uppgiftslämnaren om att medverka i studien. Som tredje princip finns konfidentialitetskravet 

vilket syftar till att skydda informanters personuppgifter som i vårt fall handlar om 

författarnas namn men som vi tydligt valt att skriva ut delvis med anledning att författarna är 

offentliga personer och därför inte innefattas av kravet men framförallt namnger vi både 

författare och boktitel för att kunna göra vår studie replikerbar.  Slutligen handlar 

nyttjandekravet om att vi endast får nyttja vårt material för forskningsändamål, en princip som 

vi tänker följa. (Vetenskapsrådet, s: 7-14) 
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  5. Analys och resultat 

Inledningsvis presenterar vi här nedan vilka böcker vi valt ut och vad de handlar om för att du 

som läsare ska få en överblick när vi sedan går in djupare utifrån de teman vi lyfter fram. 

Vidare i avsnittet ska vi presentera våra resultat och analyser utifrån de böcker som vi valt ut, 

det vi har fokuserat på är de mönster vi kunnat se utifrån våra tolkningar.  

 

5.1 Litteratur som ingår i analysen 

På svag is 

Handlar om när Simon och Moa åker till Hulta på sportlovet. Deras kompis Linus fyller år 

och Moa hittar på en ovanlig födelsedagspresent.  

Cirkusdeckarna och skidmysteriet 

De 11-åriga tvillingarna Kaspar och Katinka är de två största stjärnorna på cirkus Pommery. 

En mystisk stöldvåg drabbar skidåkarna under vasaloppet och tvillingarna tar upp jakten på 

bovarna. Det blir ett dramatiskt äventyr där de unga deckarna blir instängda med farliga 

rovfåglar, jagar skurkar på skidor och själva blir misstänkta för stölderna. 

Cykelmysteriet  

Boken utspelar sig i och omkring den lilla staden Valleby, där de flesta känner varandra och 

kyrkan står mitt i byn. Huvudpersonerna Lasse och Maja är klasskompisar och driver en liten 

detektivbyrå ihop. 

Puzzel i skolan 

Handlar om att hunden Puzzel får följa med sin lill-matte Mimmi till skolan där hon får vara 

med på en massa äventyr. Mimmi och Johan är bästa kompisar. 

Miss Amanda Hill upp i det blå 

Handlar om Amanda som klär ut sig till cirkusprinsessa ibland. Samuel är hennes bästa 

kompis och de hittar på massa kul ihop, bland annat kräftfiske och kojbygge. Vi får följa dem 

deras första skoldagar efter sommarlovet.  

Kaninkatastrofen  

Huvudpersonen i boken är Viking och hans kompisar Vilma och Viktor som är i 

lågstadieålder. De har en hemlig klubb som heter AB Klant & Kompani där de  

träna på att inte vara klantiga och kallar sig därför för att vara en Anti-klant klubb. Vikings  

mål med anti-klant klubben är att bli mindre klantig för på så vis få en kram av hans  

klasskompis Meltem.  

 

Varulvar i Storkyrkan  

Jack tillsammans med sitt sällskap är på jakt att hitta sina försvunna föräldrar som varit 

mystiskt försvunna sedan 10 år tillbaka. I jakten stöter de på olika miljöer runt om i 

Stockholm och de möter på alla möjliga väsen såsom vättar, varulvar, troll, vittror och 

spåkunniga människor. 

 

Skandalen vid Skanstull  

Kalle Skavank jobbar ibland i sin pappas kiosk men han gillar mest när han och kusinen Dilsa  

löser kluriga och svåra fall, därför kallar han sig för kioskdeckare. De får uppdraget av 

Skanstulls båtklubb att hitta försvunna båtmotorer. 
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Tam och nydraken 

Tam är tiggarpojken som ska blir landets nya och enda drakriddare åt den nya draken Silver 

som egentligen är prinsessan Chaia. Vi får följa med i förvandlingen och hur vilka äventyr 

som väntar de härnäst. 

 

Sune och tjejhatarligan 

Sune är åtta år och älskar tjejer, framförallt Sophie och den nya klasskompisen Maria. Men 

alla tycker inte lika mycket om tjejer som Sune gör, och startar därför en tjejhatarliga.  

 

5.2 Teman vi funnit i analysen 

Tema 1:  

Tolkningsrepertoar: Rationalitet premieras framför känslosamhet 

Subjektspositioner: Den rationella pojken och den irrationella flickan 

 

Tema 2:  

Tolkningsrepertoar: Omhändertagande som feminint genusattribut 

Subjektsposition: Den omhändertagande kvinnan/flickan 

 

Tema 3:  

Tolkningsrepertoar: Pojkar förknippas med utmaningar och risker 

Subjektsposition: Den risktagande mannen/pojken 

 

Tema 4:  

Tolkningsrepertoar: Aktivitet som manligt genusattribut – Passivitet som kvinnligt 

genusattribut 

Subjektspositionerna: Den aktiva mannen/pojken och den passiva kvinnan/flickan 

 

Tema 5:  

Tolkningsrepertoar: Könstillhörighetens inverkan på självförtroendet 

Subjektspositionerna: Den självsäkra pojken och den självtvivlande flickan. 

 

Tema 6:  

Tolkningsrepertoar: Normbrytandets svårigheter 

Subjektsposition: Normbrytaren 

 

 

5.3 Rationalitet premieras framför känslosamhet 

Detta tema utgörs av olika skildringar av pojkar och flickor där rationalitet i störst 

utsträckning förknippas med pojkar/män och känslosamhet eller irrationalitet förknippas mer 

med flickor/kvinnor. Detta har vi sett som centralt utifrån vårt material och situationer med 

tydliga uppdelningar mellan dessa utifrån könstillhörighet finns det många av i berättelserna. 

Tolkningsrepertoaren innebär just ett skapande av två subjektspositioner (den rationelle 

pojken och den irrationella flickan). Dikotomin förnuft-känsla är så att säga den 

grundläggande byggstenen i denna tolkningsrepertoar och denna dikotomi kommer till uttryck 

genom en tolkningsrepertoar som skapar två subjektspositioner där respektive position är 

centrerad kring respektive term. De subjektspositioner vi funnit inom denna 
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tolkningsrepertoar ser vi som en dikotomi eftersom de står i kontrast till varandra men kan 

förstås utifrån samma tolkningsrepertoar. Subjektspositionerna vi funnit har vi valt att kalla 

den rationella pojken som beskrivs i positiva termer medan den irrationella flickan beskrivs i 

negativa termer och behöver korrigeras. Då dessa två subjektspositioner ofta beskrivs i 

relation till varandra i berättelserna har vi haft svårt att skilja de åt under olika rubriker, 

därmed har vi valt att förklara de gemensamt utifrån olika citat.  

”Både Dilsa och jag (Kalle) har svårt att inte brista ut i skratt. Samtidigt har vi 

ju fått ett viktigt fall. Jag tar luren från henne.” (Dahlin, 2013) 

 

Här beskrivs Kalle som en person som kliver in när det är allvar, trots att de båda har svårt att 

inte brista ut i skratt är det ändå Kalle som styr upp situationen och därmed är den rationella. 

Kalle tar luren från Dilsa, eftersom de har fått ett viktigt fall. Kalle har insett att det är på 

allvar och då måste han gå in i rollen som den ansvarige, förtroendeingivande och förnuftiga. 

Från början var det Dilsa som besvarade samtalet men eftersom hon uttrycker ett irrationellt 

beteende genom oförmågan att kontrollera sitt skrattande kan hon inte längre få leda det utan 

blir av med luren när Kalle bestämmer sig för att ta över. Visserligen erkänner Kalle att han 

också har svårt att inte skratta men han inser samtidigt att den seriösa Kalle behövs. Dilsa blir 

bara kategoriserad som det irrationella subjektet eftersom Kalle tar luren från henne och 

därmed ser sig själv som den rationella. Detta ser vi som en kategorisering och uppdelning av 

subjektspositioner utifrån kön där maskulinitet konstrueras i relation till egenskapen 

rationalitet vilket traditionellt sett förknippas med just maskulinitet. När flickan konstrueras 

som irrationell och pojken som rationell ser vi det som tydliga faktaproduktioner och vi kan 

dra slutsatsen att det beror på deras genus i och med att vi ser detta som tydligt återkommande 

i de olika berättelserna. Genusrollen flicka förknippas ofta med irrationalitet, känsla, etc, 

medan genusrollen pojke ofta förknippas med rationalitet, förnuft. Denna typ av dikotoma 

framställning uttrycks också efterföljande citat: 

 

”- Hon har rymt! viskar jag (Viking) till Vilma. 

- Vem då? Kraxade Vilma yrvaket. 

- Snövit så klart, viskade jag.  

Det blev tyst i luren en stund. Sen började Vilma fnissa.  

- Hon kanske längtade efter de sju små dvärgarna, fnittrade hon.  

- Sluta! väste jag. Det är inte roligt. Jag har letat överallt. 

- Eller efter den stilige prinsen…, fortsatte Vilma. Jag suckade.  

- Lägg av! Ni måste komma hit och hjälpa till att leta. Nu! Meltem kommer ju 

klockan 12. 

Äntligen slutade Vilma fnissa.” (Angerborn, 2010) 

 

Det som händer i ovanstående citat är att en allvarlig situation uppstått, kaninen Snövit har 

rymt och Viking försöker få Vilma att förstå allvaret när han ringer till henne. Vilma skämtar 

bort det hela genom att prata om sagofigurer vilket gör Viking irriterad. Det är när han säger 

till henne på skarpen som hon äntligen slutar fnissa och därmed inser allvaret. Genom detta 

framställs Viking som den rationella som måste korrigera Vilmas beteende och styra upp 

situationen, detta tolkar vi som att Vilma är den irrationella. Återigen kan vi se hur de två 

karaktärernas attribut relaterar till en traditionell könsdikotomi.  
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”Betty klev fram och lade armen om mig.  

– Jack, sa hon. Allting här inne ser ut som det gjorde den natten dina föräldrar 

försvann. 

- Hörrudu! sa Rurik, dagdrömma får du göra senare. Nu måste vi skynda på 

innan varulvarna upptäcker oss.” (Olczak, 2012) 

 

Ovanstående citat beskriver en situation där Betty framställs som känslosam genom att lägga 

armen om Jack och som en dagdrömmare då hon tänker tillbaka på ett tidigare minne. Rurik 

blir frustrerad över detta och korrigerar henne genom att hänvisa till att varulvarna snart 

upptäcker dem och därför är situationen allvarlig. Jack är endast med i periferin och någon 

som Betty tilltalar genom att försöka få med honom i sin känslosamhet eftersom det är hans 

föräldrar hon hänvisar till. Därefter tänker Rurik rationellt utifrån att situationen måste styras 

upp och Betty behöver inse allvaret. På så sätt ser vi henne som den irrationella. På samma 

sätt i ovan nämnda citat konstrueras karaktärerna utifrån traditionella och stereotypa 

könsroller där rationalitet premieras och ses som maskulint medan motsatsen irrationalitet ses 

som mindre värt och som feminint.  

 

”- Det känns som vi är rockstjärnor, viskar Katinka(…) 

Kaspar tittar på klockan.  

- Ja det är häftigt. Men snart är det startdags, viskar han” (Höjer, 2013) 

Katinka uttrycker att det känns som att de är rockstjärnor när de står på scen framför publiken 

och håller i uppvärmningen inför vasaloppet. Kaspar håller med och instämmer med att det är 

häftigt men påminner henne om att det snart är startdags och därmed att det är dags att skärpa 

till sig. Genom att vara den som säger till Katinka konstrueras han som den rationella och den 

som håller koll på läget. Han kan både imponeras av att situationen är häftig men visar också 

på möjlighet till att tänka rationellt eftersom han håller koll på klockan. På så vis får han ett 

större djup än sin syster som endast uttrycker att hon är imponerad och därmed framställs som 

irrationell. Ett liknande citat fann vi i en annan bok: ”Simon kastar en blick på klockan. 

Bussen går snart! Säger han till Moa. Vi får skynda oss. De hoppar på bussen i sista 

minuten” (Bross, 2010). På samma sätt beskrivs Simon och Moa när de är i en fiskeaffär för 

att köpa en present till sin vän. Simon konstrueras som den rationella som håller koll på 

klockan och behöver hålla koll på Moa. Återigen är detta ett exempel på hur en pojke finns 

med i berättelsen som den som håller lite koll eller ska vara seriös i relation till flickan som 

med andra ord inte kan ha koll på sig själv eller passa tiden. Detta ser vi som konstruktioner 

av kön utifrån traditionella stereotyper. Språket de använder när de talar till varandra 

reproducerar detta.  

”- Jag tycker att vi ska överraska Linus imorgon bitti! säger Moa. Vi går dit och 

sjunger för honom klockan sex!  

- Vad tror du att hans mamma och pappa tycker om vi kommer så tidigt? frågar 

Simon.  

- De blir glada, tror jag, säger Moa.  

Simon skrattar.  

- Okej, säger han. Men vi borde nog säga till i förväg i alla fall” (Bross, 2010).  

I ovanstående exempel ser vi Simon vara den rationella när Moa kommer med idén att 

överraska deras vän Linus genom att sjunga för honom klockan sex på morgonen. Återigen 

känner Simon ett behov av att styra upp situationen eftersom Moas idé kan göra Linus 

föräldrar upprörda om de kommer för tidigt på morgonen. Han ser det som en tokig idé av 

Moa att vilja överraska deras goda vän vid den tiden. Att Simon hänvisar till föräldrarna och 
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deras eventuella irritation över tiden de tänkt komma visar att han som en ung pojke kan tänka 

rationellt och det visar även på en mognad. Moa hänvisar till att de kommer bli glada och vi 

ser henne som mer lekfull och irrationell.  

”- Såg du verkligen ingenting? frågar Lasse.  

- Näe, svarar Maja. Jag måste ha tittat åt fel håll i kikaren.  

- Jag fattar det inte, säger Lasse. Plötsligt låg hon bara först!” (Widmark, 

2013).  

Ovanstående utdrag handlar om att spåkvinnan Tahita helt plötsligt tagit täten i cykelloppet 

och Lasse kan inte förstå hur. Maja målas upp som ouppmärksam och irrationell, trots att hon 

stått på kullen och tittat i kikaren hela tiden så har hon inte sett vad som hänt och Lasse blir 

frustrerad över detta. Maja hänvisar till att hon måste ha tittat åt ett annat håll och därmed 

godtar hon att det var hennes fel eftersom hon måste varit klantig nog att titta åt fel håll 

istället för att hävda att hon helt enkelt inte såg något konstigt och då stå på sig. Detta kan vi 

se i flera situationer genom berättelsen vilket vi kan se som en reproduktion av 

kategoriseringarna flicka/pojke. När Lasse vid ett annat tillfälle säger ”Tänk efter, Maja” 

konstruerar han henne som en icke tänkande person som han måste påminna om att tänka. 

Detta tillsammans med ”hon drar efter andan och tystnar när hon inser vad Lasse har räknat 

ut” ser vi som tydliga kategoriseringar av flicka och pojke. Lasse är pojke och den rationella 

och tänkande personen. Maja såg inget konstigt alls, för att hon är en tankspridd och oaktsam 

flicka. Genom att inte göra något motstånd mot Lasses antaganden accepterar hon sin roll som 

den irrationella flickan. 

”- Finns det något annat än cirkus i huvudet på dig? Farfar ler när han tittar på 

Amanda.  

- Jodå, säger Amanda allvarligt. Jag tänker väldigt mycket.  

- Men aldrig innan du gör saker, skrattar Samuel.  

- Jag håller på och lär mig att göra det, svarar Amanda” (Hallberg, 2010).  

Ovanstående citat är ett exempel av många i boken som det är taget från och beskriver 

relationen mellan Amanda som irrationell och Samuel som rationell. Amanda konstrueras 

som en person som aldrig tänker innan hon gör saker och som bara har cirkus i huvudet. 

Eftersom hon ofta intar rollen som cirkusprinsessa för att få möjlighet att fly från verkligheten 

är det ett sätt för henne att få leka. Cirkus kan förknippas med ett nöje och något som inte ses 

som rationellt av farfar och Samuel. Genom att Samuel pekar ut Amandas irrationalitet när 

hon inte tänker innan hon agerar så antyder han därmed att det är något olikt honom själv. 

Han konstruerar flickan som irrationell i relation till sig själv och genom det osagda kan vi 

förstå honom som den rationella. Flickan ska ändra sig för att vara ”normal”. 

 

5.4 Omhändertagande som feminint genusattribut 

Subjektspositionen den omhändertagande kvinnan/flickan återkommer ofta i vårt material då 

det ofta framställs att omhändertagande beteende förknippas med karaktärer som är kvinnor 

eller flickor. De uttrycker en känslosamhet och omsorg gentemot andra. Vi har inte sett några 

liknande tendenser när det gäller framställningen av karaktärer som är män/pojkar och därför 

ser vi det som en tydlig åtskillnad mellan könen. 
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”- Vad gullig hon är, sa mamma och klappade Snövits långa öron innan hon 

försiktigt räckte över henne. ” (Angerborn, 2010) 
 

Ovanstående citat visar en mamma som lämnar över en kanin till sin sons klasskompis som 

har vaktat kaninen över helgen. Mamman uttrycker specifikt hur gullig kaninen är och hur 

hon klappar kaninens långa öron. Vi ser här hur kaninen framställs som något som lockar 

fram omvårdande känslor hos mamman och hon räcker försiktigt över kaninen till sin ägare 

vilket kan ses som ett uttryck för känslighet och kärlek till djur. Det finns en pappa med i 

bilden men han nämns aldrig i samband med kaninen och är inte en karaktär som förknippas 

med kärleksfulla känslor inför djur.   

 

”Mormor är noga med att de (hennes barnbarn) inte ska gå på vägen utan 

ficklampa när det är mörkt (Bross, 2010). 

Det som beskrivs i citatet ovan är en situation där Simon och Moa ska ge sig ut tidigt på 

morgonen för att överraska sin kompis Linus på hans födelsedag. Eftersom det är mörkt ute är 

detta något som oroar mormor och därför ger hon barnen en ficklampa så att de kan lysa upp 

vägen. Detta ser vi som ett tydligt omhändertagande vilket kategoriserar mormor som en 

omsorgsfull person som bryr sig om barnens väl. Män framställs sällan som kännetecknade av 

omvårdande egenskaper i vårt material, ofta eftersom de inte är närvarande alls i dessa 

situationer, och vi kan här återigen se just detta. Morfar är inte närvarande utan det är mormor 

som står för omvårdande.  Mormor framställs därmed som omhändertagande eftersom att hon 

i texten konstrueras som den kvinnligt omhändertagande.  

”Maja hör att Lasse darrar lite på rösten.  

- Är du nervös? frågar hon.  

- Lite. Tänk om jag cyklar fel? Eller ramlar omkull.  

- Äsch, säger Maja. Det kommer att gå bra” (Widmark, 2013) 

Det som berättas i citatet ovan är om en situation där Lasse ska cykla ett lopp. Maja är 

uppmärksam på att Lasse darrar på rösten och undrar om han är nervös, när han svarar att han 

är det lite grann lugnar hon honom genom att säga att det kommer gå bra. Genom att säga 

”äsch” vill Maja lugna Lasse med att han inte har någon anledning att vara nervös. Detta ser 

vi som omhändertagande beteende då hon är uppmärksam på Lasse känslor och välmående. 

Hon vill aktivt lugna honom och konstruerar sig själv som en person som bryr sig om andra, 

något vi ser som en konstruktion av hennes femininitet. Som vi kan se i nästkommande citat 

fortsätter Maja i sin roll som omhändertagande när Lasse inte vinner cykelloppet: 

”- Du ska inte vara ledsen. Du gjorde verkligen ditt bästa i tävlingen” 

(Widmark, 2013).  

Maja lever upp till sin stöttande roll där Lasses humör och välmående är centralt. Hon peppar 

Lasse så att han inte ska må dåligt över förlusten och hänvisar till att han faktiskt gjort sitt 

bästa. Återigen ser vi detta som en konstruktion och kategorisering av vad det feminina 

förknippas med, att stötta och ta hand om och se till andras väl. I kontrast till detta benämns 

Lasse sällan som den som är stöttande eller omhändertagande. Han finns inte till för någon 

annan utan fokuserar mest på sig själv. Vi kan till och exempel inte se några tecken på att 

Lasse skulle peppa Maja till att cykla och därmed finnas till för henne. På så vis ser vi detta 

som en dikotomi där flickan återkommande framställs som omhändertagande medan pojken 

sällan bemöter detta tillbaka.  
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”- Nästan allt går att lösa… om man bara tar det lugnt. Vi fikar på saken. Kom 

nu. Det finns nybakta bullar och chokladmjölk i köket, säger mormor” 

(Halvarsson, 2014).  

Ovanstående citat handlar om att Mimmi har ett dilemma och hon vänder sig till mormor för 

att lösa det. Genom att erbjuda fika med bullar och chokladmjölk agerar mormor som en 

omhändertagande och stöttande person som vill få Mimmi att må bättre. Detta ser vi som en 

konstruktion av kön då det tillhör kvinnan att agera på detta sätt utifrån traditionella 

beteendemönster. Ett liknande kan vi i nästa citat: 

”Amanda är vaken mycket längre än Samuel och farfar. Oron gnager i hennes 

mage. Hon kan inte släppa tanken på kräftorna som ska kokas levande i farfars 

kastrull…det är synd om dem, mumlar hon” (Hallberg, 2010). 

Nämnda citat beskriver hur Amanda inte kan sova för att hon oroar sig för kräftorna som ska 

kokas. Hon tycker synd om dem vilket vi ser som omhändertagande och omvårdande 

beteende där djurens väl är i fokus. Hon konstrueras på samma sätt som andra flickor som just 

flicka genom sitt beteende.  

”…passa min lillasysters vandrande pinnar(…)min storasyster har en bebis…” 

(Angerborn, 2010) 

En flickas uppgift är att ta hand om andra, djur, barn… I dessa meningar är delvis det 

intressant med avsaknaden av manliga karaktärer som syskon men framförallt är det intressant 

hur dessa kvinnliga syskon framställs som omvårdande personligheter. Vidare är det Meltem 

som har en kanin, Vikings mamma har kaniner, Mammans väninna har kaniner… Meltems 

mamma kör henne till Viking. Både Viking och Meltems mammor framställs som 

omhändertagande och ansvarstagande för andra än sig själva. Detta konstruerar dem i väldigt 

traditionellt kvinnliga roller.  

 

 

5.5 Pojkar förknippas med utmaningar och risker 

I detta tema presenterar vi hur olika pojkar och män beskrivs i de olika böckerna som 

rebelliska eller fascinerade av faror. Tolkningsrepertoaren kallar vi pojkar förknippas med 

utmaningar och risker eftersom de utdrag vi plockat fram visar på hur handlingar innefattar 

risker, faror och trotsande av auktoritet. Subjektspositionen kallar vi här den risktagande 

mannen/pojken. 

”Johan vickar på stolen fast han inte får (…) det kunde flyga ur Johan ett och 

annat dumt ord ibland.” (Halvarsson, 2014).  

Här kan vi se Johan som en rebell som trotsar auktoritet genom att vicka på stolen fast han 

inte får och göra något som kan ses som lite farligt eftersom han kan ramla och slå sig. Detta 

har vi sett i en av de andra böckerna och kan beskrivas genom nästkommande citat: 

”Arvid väger på stolen tills den faller bakåt med ett brak som får 

klasskompisarna att gapskratta” (Hallberg, 2010). 

På samma sätt beskrivs Arvid som en rebell som vickar på stolen men han gör det för att roa 

sina kamrater eftersom de gapskrattar. Att göra saker som är riskabla och farliga kan vi se 

som konstruktioner av kön eftersom manlighet ofta förknippas med mod, äventyr och 

risktagande.  
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”Samuel har fått bänken bredvid Arvid. Trots att Ola säger att de måste vara 

tysta så fortsätter Arvid att prata med Samuel” (Hallberg, 2010).  

Ovanstående citat beskriver hur pojkarna Arvid och Samuel fortsätter att prata med varandra 

trots att läraren Ola sagt åt de att vara tysta. De trotsar honom som auktoritet och verkar inte 

bry sig nämnvärt om hans direktiv. Även det kan vi se som konstruktion av kön då pojkar 

traditionellt sett förknippas med att vara de stökiga i klassrummet och flickorna är de tysta 

och de som anpassar sig till lärares direktiv.  

”Kaspar och Katinkas hjärtan dunkar snabbare och snabbare…Katinka kikar 

fram och ser fyra par herrskor som går runt och letar på gården. Personerna 

svär och rotar bland ställen på gården där två barn skulle kunna gömma sig. 

Plötsligt kommer mannen med de största skorna rakt mot dem…Killar, ropar en 

mörk röst…en av gubbarna lyfter bort soptunnan som Kaspar och Katinka 

gömmer sig bakom” (Höjer, 2013) 

Det är ficktjuvskungen som leder tjuvligan. För pengarna de stulit  

”köpte vi guld, diamanter och snygga bilar på nätet” (Höjer, 2013) 

Ovanstående citat beskriver tjuvarna som män utifrån att de har stora skor och mörka röster. I 

de flesta av böckerna där det finns tjuvar med i berättelsen illustreras de som farliga, mörka, 

dystra, arga, öldrickande män. Detta ser vi som konstruktioner utifrån stereotyper kring vad 

manlighet är, nämligen att män dras till det som är farligt och spännande. Att de köpte guld, 

diamanter och snygga bilar kan vi se som förknippat med sökandet efter status och rikedom.  

” - Jag ska ha en bok om spöken, sa Affe tvärt till skolbibliotekarien. Och den 

måste vara jätteläskig (...)  

Vips tog hon (bibliotekarien) fram en bok.  

- Hm, sa Affe förvånat. Den hade en mörk, farlig framsida och dög faktiskt bra. 

Johan och Mimmi fick också varsin bok. Sedan var allting klart” (Halvarsson, 

2014).  

 

I ovanstående citat beskrivs Affe som sökande efter spänning och det som är farligt. Han 

fascineras av spöken och böcker som är jätteläskiga vilket vi återigen ser som konstruktion av 

det manliga utifrån stereotypen att pojkar och män dras till det som är farligt.  

”- De retas för att de gillar dig, säger Samuel(…) 

- Egentligen är det bättre att bara vara tjejer, säger Veronica. Eller hur?  

- Vi är ju liksom mer lika, håller Frida med.  

- Killarna är så barnsliga, suckar Veronica.  

- De ska bara hålla på hela tiden, säger Frida” (Hallberg, 2010).  

Här kan vi se en tydlig uppdelning mellan kön där flickorna tillskriver pojkarna kategorier 

utifrån att de skiljer sig från de som tjejer, de är barnsliga och saknar känslomässig mognad 

eftersom de retas och håller på. Flickorna tar avstånd från det som de beskriver som typiskt 

killarna för att på så sätt visa sig som mer mogna och inte barnsliga. Detta kan vi se som 

faktakonstruktioner som grundar sig i manliga och kvinnliga ideal där pojkar och flickor 

tillskrivs olika egenskaper utifrån könstillhörighet. Det finns vissa förväntningar på hur 

pojkarna ska agera och det är något som flickorna inte vill beblanda sig med. Genom att de 

beskriver pojkarna som retsamma och barnsliga kan vi genom det outtalade se hur det grundar 

sig i uppfattningar om vad det innebär att vara pojke. Genom följande citat blir det ännu 

tydligare hur flickorna gör kön: 
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”Tjejerna suckar och stönar.  

- Kan inte killarna vara tysta någon gång! Kan de inte bara sitta stilla och 

försöka vara normala? Ni skulle passa bättre i sexårs, påstår Sara i sexan.  

- Eller i en särskola, säger hennes kompis Emelie” (Hallberg, 2010).  

Fortsättningsvis konstrueras pojkarna som onormala och barnsliga genom att både hävda att 

de skulle passa bättre i sexårs eller till och med i särskola.  

 

5.6 Aktivitet som manligt genusattribut – Passivitet som kvinnligt genusattribut 

Inom detta tema har vi sett hur vårt material vid återkommande tillfällen framställer 

subjektspositionerna den aktiva mannen/pojken och den passiva kvinnan/flickan då 

karaktärerna som är män och pojkar ofta är aktiva och gör saker antingen genom yrkesroller 

eller andra aktiviteter medan kvinnorna och flickorna inte har samma handlingskraft och driv. 

Vi har sett en tydlig uppdelning i yrkesroller och professioner utifrån kön där yrken som 

veterinär, rektor intas av män medan bibliotekarie och skolfröken intas av kvinnor.  

”Mamma tittar upp från sina böcker (…) Pappa försöker klippa häcken. Det går 

jättebra. Inte! (…) Pappa svär lite fult och sen trycker han på startknappen på 

saxen.” (Olsson & Jacobsson, 2012) 

 

Citatet ovan visar på en tydlig arbetsfördelning där mamma läser böcker i sin stillhet och 

pappa klipper häcken och är ute i trädgården och arbetar. Något som vi kan se som 

återkommande i böckerna vi läst är hur mamman ofta illustreras i passiva termer, bland annat 

genom att fika eller som i detta citat läsa böcker. I kontrast till denna typ av illustrering 

framställs pappan oftare som aktiv genom olika aktiviteter, i detta citat framställs pappan som 

den som klipper gräset och utför en ansträngande aktivitet. Pappans aktivitet kräver större 

fysisk ansträngning än läsandet av en bok som mamman ägnar sig åt.  

 

”- Du (pappan) är visserligen polis, men nu vill jag ligga i sängen och fylla år 

och ni ska sjunga, säger Linus. Du får ta det där med tjuvarna sedan(…) 

- Vad ska du göra nu då, undrar Sonja (Linus mamma).  

- Ringa och be att de skickar ut en tekniker, säger Nisse (Linus pappa). Sedan 

måste jag in till stationen. Vi har mycket att göra” (Bross, 2010). 

Det vi ser i citatet ovan är att pappan beskrivs utifrån sin yrkesroll som polis, han är fokuserad 

på att jaga tjuvar när hans son fyller år men blir uppmanad att lägga arbetet åt sidan och 

sjunga för honom. Mamman beskriv aldrig i boken utefter att hon är yrkesverksam utan hon 

är ofta i relation till hemmet och tar hand om barnen. Detta ser vi som en reproduktion av 

stereotypa könsroller.  

”- Vad var det jag sa, viskar Katinka. Såna där billiga grejer funkar aldrig. Det 

är bara lurendrejeri. Kaspar tar av sig manicken och skruvar och pillar ett tag. 

Plötsligt skiner han upp.  

- Det funkar! viskar han” (Höjer, 2013).  

När Katinka är på väg att ge upp när inte avlyssningsmanicken fungerar tar Kaspar över och 

skruvar och pillar och får till slut igång den. Det som inte sägs är att Katinka hade kunnat laga 

den utan på något sätt tas det för givet i berättelsen att Kaspar som pojke beskrivs som den 

som kan laga saker.  Genom att denna typ av framställning, där vissa attribut genomgående  
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kopplas samman med karaktärer av ett visst kön, förblir de konstruerade som självklara kan vi 

se det som en form av faktaproduktion. Dessa kategoriseringar framställs i texten som 

självklara, bortom varje form av nyansering.  

”Simon har ingen aning om vad pirkar är. Han bestämmer sig för att låta Moa 

sköta inköpet. Han går bakom henne när de kliver in i butiken(…)medan Simon 

betalar och får Linus pimpelspö inslaget går Moa runt i affären och tittar på 

alla grejer” (Bross, 2010).   

Hur kommer det sig att Simon betalar, varför delar de inte på kostnaden och varför går Moa 

runt i affären medan Simon är den som tar tag i betalningen? Hade det kunnat vara tvärtom? 

Det här citatet kan ses som ett målande exempel på hur boken är uppbyggd, att Moa aldrig 

illustreras som den handlingskraftiga. I relationen mellan Moa och Simon är det alltid Simon 

som är den styrande i slutskedet, som att det är han som tillåter Moa göra inköpet, det är inget 

hon själv tar sig för. 

”Gustav tog rätt mycket ansvar för henne (hunden Puzzel). Det var därför han 

tog ner kopplet nu. Fast han jobbat hela dagen” (Halvarsson, 2014).  

I ovanstående citat beskrivs karaktären Gustav som den som sköter om familjens hund och att 

han är en arbetande man. Att han har varit på arbetet framställs mer eller mindre självklart i 

detta citat och kategoriserar honom som en arbetande man som är aktiv utanför hemmet.  

”- Åh, vad det skulle vara kul, kvittrade hon (Vilma). Då kan vi ta hit grejer och 

göra det jättemysigt! 

- Ja, och vi kan bestämma precis hur vi vill ha det! sa Viktor.” (Angerborn, 

2010): 

 

Citatet ovan beskriver hur Vilma vill göra klubbhuset mysigt genom att ta dit grejer, Viktor å 

sin sida pratar om makt och känslan av den egna förmågan och blir framställd som en ledare 

som vill ha makt. Att ha ett klubbhus är för honom viktigt utifrån att de kan bestämma själva 

medan Vilma fokuserar på att göra det mysigt och hemtrevligt. Vi ser det som att de har olika 

mål med klubbhuset baserat på stereotypa könsroller eftersom makt och bestämmande 

traditionellt sett förknippas med maskulinitet medan att göra något mysigt och hemtrevligt 

kan förknippas med femininitet. 

 

”Samuel går ner till ladugården istället. Där hittar han pappa som är i full gång 

med eftermiddagsmjölkningen”(…) ”Samuels mamma packar en ordentlig 

matsäck, men innan de cyklar iväg vill hon veta när de kommer tillbaka” 

(Hallberg, 2010). 

Ovan beskrivs hur Samuels pappa arbetar som bonde och han definieras utifrån sin yrkesroll 

medan mamman packar matsäck till barnen och kopplas samman med hemmet på det viset. 

Detta ser vi som en tydlig uppdelning av arbetsfördelning utifrån traditionellt stereotypa 

föreställningar om vad mannen respektive kvinnan förväntas göra med sin tid.  

Denna uppdelning av pappan som aktiv och mamman kopplad till hemmet I boken om Tam 

och Nydraken (Salmson, 2010) kan vi tydligt se männen som ledande karaktärerna som 

exempelvis Magister Taftar, Kungen, ledaren för adelsfamiljen Unwe, drakriddarna Indre och 

Tam, doktor Marnum. ”Uppe i slottet satt kungen på sin tron, rak i ryggen och med bister 

min.” På den tillhörande bilden sitter drottningen bredvid men nämns överhuvudtaget inte 

som någon aktiv karaktär. De manliga karaktärerna framställs som agerande och aktiva och 
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framförallt framstädande i berättelsen, något som vi kan se i flera av böckerna, så konstruerars 

därmed de kvinnliga karaktärerna som passiva eftersom de aldrig gör något aktivt. Ytterligare 

ett som beskriver detta ser vi här: 

”- Vi kan blanda det (giftet) i drakarnas cider föreslog Unwe (…)  

- Jag ber doktor Marnum att komma hit, sa kungen efter en stunds paus. Han 

kan blanda till giftet. ”(Salmson, 2010) 

När de behöver komma fram till en lösning för att skydda sig mot de farliga drakarna är detta 

något som männen diskuterar i berättelsen. Aktivitet konstruerats därmed som manliga 

genusattribut eftersom några kvinnor aldrig nämns som aktiva i den utsträckningen. Därmed 

konstruerar det som självklart att en aktiv roll intas av en man.   

”- Jag dör! Stönar Lasse. Han är alldeles röd i ansiktet och svetten rinner 

nerför pannan.  

- Kom igen! Skriker Maja. Hon viftar med armarna och hejar på.  

- Jag orkar inte mer, säger Lasse!  

- Tre till! Kämpa på!” (Widmark, 2013).  

Utifrån ovan nämnda citat beskrivs Lasse som den aktiva som tränar och svettas inför 

cykelloppet medan Maja är den som hejar på och står bredvid. Det nämns aldrig i berättelsen 

att Maja hade kunnat vara den aktiva deltagaren i loppet. Dessa exempel är många och visar 

på att Maja är en framträdande karaktär i berättelsen men att hon agerar i relation till Lasse 

hela tiden och finns där för honom. Att han skulle kunna peppa henne tillbaka och få henne att 

delta i cykelloppet är aldrig aktuellt. En liknande uppdelning de emellan kan vi se i nästa citat 

från när Maja sitter och fikar: 

”- Var är Lasse förresten? frågar servitrisen och ställer ett fat med bullen på 

Majas bord.  

- Han värmer upp, säger Maja och nickar mot människorna ute på torget(…) 

- Så du sitter här och äter bullar och dricker läsk. Och stackars Lasse ska slita 

och svettas ute på vägarna?  

- Jepp, säger Maja nöjt och tar en stor tugga av sin bulle” (Widmark, 2013).  

Utifrån detta ovanstående citat ser vi det som tydligt hur relationen mellan flickan och pojken 

ser ut. Här kan vi se pojken Lasse som det aktiva subjektet som tränar och anstränger sig 

medan flickan Maja står bredvid och endast hejar på eller sitter och fikar. Detta kan vi förstå 

utifrån stereotypa kategoriseringar baserade på genusattribut eftersom mannen ofta målas upp 

som den aktiva medan kvinnan inte är det på samma sätt. Genom att de konstrueras på detta 

sätt så konstrueras därmed kön, dessa olikheter är inte uttryck för kön. De beter sig inte på 

dessa sätt för att de är flicka och pojke utan berättelsen framställer härmed karaktärernas 

genusattribut på ett stereotypt vis. 

 

5.7 Könstillhörighetens inverkan på självförtroendet 

Detta tema fann vi inte så många exempel på men vi tyckte ändå att det var viktigt att ta med 

utifrån hur karaktärernas självförståelse framställs i relation till deras könstillhörighet. De 

subjektspositioner vi funnit inom temat är den självsäkra pojken och den självtvivlande 

flickan. Tolkningsrepertoaren har vi valt att kalla könstillhörighetens inverkan på 

självförtroendet.   
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”- Jag tar ledningen direkt, säger Lasse. Och så håller jag ledningen ända in i 

mål.  

- Det låter enkelt, skrattar Maja. Men tänk på att ni ska cykla långt!  

- Jag vet, säger Lasse” (Widmark, 2013).  

Ovanstående citat beskriver en situation där Lasse och maja pratar taktik inför cykelloppet. 

Lasse beskriver sin taktik som att han ska ta ledningen direkt utan minsta tvivel. Maja 

försöker vara realistiskt och påminner honom om att han ska cykla långt men det hindrar 

honom inte från att vara självsäker. I och med att hon skrattar och tycker att Lasses 

resonemang får det att låta som att loppet är enkelt tolkar vi det som att hon skulle se på det 

annorlunda om det var hon som skulle cykla. Hon uttrycker inget tvivel ordagrant men genom 

att inte uttrycka självsäkerhet konstruerar hos sig själv som mer tvivlande. Lasse däremot tror 

på sin egen förmåga utan oror genom att hänvisa till att han kommer kunna hålla ledningen 

ändå in i mål och därmed vinna hela loppet. Vi ser det som att berättelsen konstruerar honom 

som självsäker och i och med att han är pojke kan detta ses som ett uttryck för vad det innebär 

att vara pojke, nämligen självsäker. I en annan situation där Lasse ställs inför ett dilemma har 

vi tagit ut följande citat: ”Lasse tvekar en sekund. Helt säker kan han ju inte vara. Han måste 

chansa lite.” (Widmark, 2013). Detta dilemma handlar om att han misstänker en annan 

deltagare för att ha fuskat men han är inte helt säker, hans tvivel håller bara i sig en kort 

sekund och det slutar med att han vågar chansa och tänker inte på konsekvenserna. Vi ser det 

som en ytterligare konstruktion av självförtroende i relation med maskulinitet.  

”- Häftigt! säger Linus när han ser pimpelspöet. Jag har aldrig provat, det ska 

bli kul” (Bross, 2010). 

Citatet ovan beskriver en situation där Linus får ett pimpelspö i födelsedagspresent av sina 

vänner för att de ska kunna fiska tillsammans. Han uttrycker i citatet att pimpelfiske är något 

han inte provat förut men det bekymrar honom inte utan han ser det som häftig att får prova 

någonting nytt.  När en flicka ställs inför ett liknande scenario där hon ska prova någonting 

nytt uttrycker hon tvivel inför sin oförmåga vilket vi ser i nästföljande citat: 

”- Jag har aldrig åkt skidor förut, säger Katinka. Hur ska jag klara att göra det 

bland alla vana skidåkare?(...) 

- Men det ska bli kul att åka skidor imorgon, säger Kaspar för att göra henne 

lite gladare” (Höjer, 2013).  

Här kan vi se en situation där både Katinka och Kaspar aldrig har åkt skidor förut och där 

Katinka undrar hur hon ska klara av att göra det inför alla vana skidåkare medan Kaspar 

endast hänvisar till att det ska bli kul. Utifrån de citat vi tagit upp kan vi se en skillnad i hur 

pojkar och flickor resonerar olika inför nya utmaningar. Pojkarna tänker inte så långt framåt 

och visar oro för det som de aldrig har provat medan flickan tänker på hur hon ska framstå 

inför andra människor eftersom hon hänvisar till de övriga skidåkarna. Dessa olika 

resonemang ser vi som konstruktioner av kön eftersom det specifikt är flickan som uttrycker 

tvivel och pojkarna uttrycker självsäkerhet.  

”Mimmi stod kvar för sig själv. Det var inte roligt alls. För tänk om Johan tagit 

Iphonen ändå. Då var han ju faktiskt en tjuv. Precis som Sofi trodde. Allting 

blev plötsligt svårt och konstigt”(…..)”hon hade äntligen bestämt sig. Johan 

kunde faktiskt inte ljuga. Inte utan att det syntes på honom i alla fall. Och 

hördes på hans röst. Det gjorde det inte alls nu. Alltså var det inte han som var 

tjuven” (Halvarsson, 2014).  



 

35 
 

Citatet beskriver en situation där Sofi misstänker Johan för att ha tagit hennes Iphone, något 

som Mimmi inte vill hålla med om då Johan är hennes vän. Hon hamnar i ett dilemma 

eftersom hon blir utsatt när hon försvarar Johan och kallad för tjuvälskare i samband med att 

hon blir utfryst av de andra tjejerna i klassen. Detta får henne att tvivla på om Johan verkligen 

är oskyldig och hon resonerar en massa fram och tillbaka innan hon tillslut bestämmer sig för 

att Johan är oskyldig. Inledningsvis vågar hon inte lita på sin intuition eftersom det gör att hon 

blir utfryst av de andra tjejerna så hon tvivlar istället på sig själv. Det här ser vi som en 

kategorisering av henne som flicka då vi i de tidigare citaten ser att pojkar tror mer på sig 

själva. Flickan visar inte alls samma mod att våga chansa utifrån vad hon tror på är rätt. 

Istället resonerar hon sig fram genom att försöka förklara på vilket sätt Johan inte är tjuven. 

Pojkarna behöver inte resonera på samma sätt för att tro på sig själva.   

”- Det är så himla dumt att hålla på och byta klasskompisar, tycker Amanda. 

-  De som går i femman och sexan är snälla, lovar Samuel. Det blir roligt. 

Amanda nickar, men hon vågar inte riktigt tro på Samuel” (Hallberg, 2010).  

Det som utspelar sig i citatet ovan är att Amanda och Samuel ska börja i en ny klass efter 

sommarlovet och Amanda uttrycker en oro inför att behöva byta klasskompisar, Samuel 

försöker lugna henne med att det kommer blir roligt och att de är snälla. Återigen en situation 

där pojken framstår som mer självsäker inför en ny situation medan flickan är osäker och 

orolig. Genom att pojken framställs som just mer självsäker och aktivt lovar flickan att det 

kommer att gå bra ser vi det som en konstruktion av kön.  

 

5.8 Normbrytandets svårigheter  

Under detta tema finner vi även subjektsposition Normbrytaren med vilken vi vill visa på de 

möjligheter som funnits för karaktärerna i böckerna att bryta normer som vi sett. Vi kommer 

att diskutera hur detta sett ut och om det funnits samma möjligheter för pojkar respektive 

flickor att avvika från det normala eller förväntade utifrån könstillhörighet. Den 

tolkningsrepertoar som vi sett kan vi kalla normbrytandets svårigheter. 

De ser lite roliga ut. Estelle är nästan dubbelt så stor som Sonny. Det är tur att 

han äter mycket bullar så att han växer ifatt henne, tänker jag och skrattar lite 

för mig själv.” (Dahlin, 2013) 

Beskrivningen på parets utseende är tydligen lite roligt eftersom de har olika kroppsstorlek 

och olika ansiktsuttryck eftersom de inte lever upp till idealet för som är feminint och 

maskulint. Det faktum att Estelle är annorlunda än Sonny skapar det roliga i situationen. Den 

kvinnliga kroppen är till för att kommenteras, för att en kvinna ska få vara en kvinna måste 

hon se ut på ett visst sätt och bakom detta döljer sig det kvinnliga idealet. Ett ideal som säger 

att mannen ska vara större än kvinnan och detta ser vi som en konstruktion av kön. Genom att 

beskriva någonting som annorlunda gömmer sig konstruktioner av ideal bakom de 

beskrivningarna. Att beskriva hur någon avviker genom att exempelvis vara stor som kvinna 

visar att det finns en förväntan om att kvinnan ska vara mindre än mannen.  
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”- Du kanske skulle prova med vanliga kläder, föreslår moster.  

- Det går inte förklarar Amanda. När jag är nervös måste jag ha 

cirkuskläderna. Annars klarar jag ingenting.  

- Då får det blir så, bestämmer moster. Och så får de tycka vad de vill.  

- Men tänk om jag inte passar in, gnäller Amanda.  

- Strunt i det, tröstar moster. Att passa in är faktiskt rätt tråkigt” (Hallberg, 

2010).  

 

Första skoldagen har Amandas mamma lagt fram passa-in-kläder som hon ska ha på sig. Det 

vägrar Amanda och väljer kläder med massa olika färger. Mamma tycker att Amanda ser ut 

som en regnbåge. Mamma och pappa förstår inte, skrivs det. Med cirkuskläderna blir hon 

miss Amanda Hill och det är bara härligt när alla i skolan tittar på henne. ”Är det verkligen 

roligt att alltid vara Miss Amanda i skolan?” frågar mamma. ”Vem ska jag annars vara?” 

svarar Amanda. ”Tja, en helt vanlig Amanda kanske” säger mamma. ”En sån som passar in?” 

undrar Amanda. ”Det kanske man kan säga” nickar mamma. ”Det är nog bättre att alla är 

beredda på att jag gör konstiga saker” tror Amanda. ”Det kanske du har rätt i” svarar mamma.  

”-Vakta där borta, säger Dilsa. Vissla när de är på väg ut igen. 

 Jag (Kalle) blir lite överrumplad men gör som hon säger. (Dahlin, 2013) 

Dilsa intar i ovanstående citat en ledarroll vilket förvånar Kalle och visar på att han egentligen 

förväntar sig Dilsa som passiv. Detta kan vi se som ett exempel på ombytta roller utifrån vad 

vi sett i övrigt där en pojke/man vanligtvis intar den ledande rollen.   

”Tam tvekade. Gå fram och hjälp dem, hade Sky sagt. Han hade ingen aning om 

hur han skulle göra! Osäker blev han stående. (Salmson, 2010) 

 

Att Tam tvekar och uppvisar osäkerhet är förståeligt utifrån den uppgift som väntar honom, 

att bli den nästa riktiga drakriddaren. Men i relation till övrigt funnet resultat i våra böcker blir 

Tam här en normbrytande pojke, då vi sällan innan sett tendenser av att pojkar uppvisar 

tecken på osäkerhet, framförallt inför en ledarroll. I det här citatet blir han uppmanad av en 

annan karaktär att aktivt engagera sig men han uppvisar osäkerhet inför det och förbli stående. 

Det vi tidigare hittat är ofta att killar frivilligt och gärna tar på sig rollen som ledare. Det är 

inte egenskaper som Tam visar upp. Vi har sett att det är betydligt vanligare att kategorisera 

flickor som tveksamma. Han kan även tolkas in som den aktiva i situationen och den 

kvinnliga gestalten som passiv, en som behöver hans hjälp.  

 

Jag blir så sur när hon ljuger i onödan. Vi har inga spår överhuvudtaget. Och 

jag gillar inte när hon bestämmer saker över mitt huvud(…)Jag vill känna mig 

delaktigt(…)just att hon inte frågat mig innan hon berättar det för Torkel. Hon 

gör inte det för att vara elak. Det är nog mer att hon är så snabbtänkt. Och då 

hinner hon liksom inte fråga mig innan.” (Dahlin, 2013) 

Här ser vi att ett ypperligt tecken på att Kalle inte gillar att marginaliseras, han vill ha styret 

(vilket han i alla andra avsnitt har) och när han inte har övertaget utan att Dilsa visa upp sin 

aktiva sida och kommer med ett förslag känner sig Kalle överkörd. Att han tidigare i 

berättelsen gjort strategier för kollektivets detektivarbete utan henne är normalt. Men när det 

råder ombytta roller är det inte normalt, det är till och med dåligt enligt Kalle. Han visar ändå 

på en ödmjukhet i att medge att det är ”vi” som inte har några spår, inte bara Dilsa som inte 

har några spår. Det han argumenterar för är något tvetydigt, först säger han att han blir sur, för  
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att sen ta tillbaka det genom att säga att det inte är med flit utan för att allt går lite för fort. Det 

Kalle gör i sin kategorisering av Dilsa är att göra henne till syndabock därför att hon är mer 

snabbtänkt än Kalle, hon har ett kognitivt övertag över honom.  

”- Har du provat att pimpla någon gång? frågar Moa.  

Simon skakar på huvudet. Moa slutar aldrig att göra honom förvånad. Men han 

kommer ihåg att hon är bra på att fiska” (Bross, 2010).  

I citatet ovan beskrivs Moa som duktig på att fiska vilket är något som Simon blir förvånad 

över. Detta kan vi se som en konstruktion av Moa som annorlunda eftersom det i Simons 

förvåning finns en förväntan om hur Moa borde bete sig som flicka.  

”- Det är något som är lurt med det här, säger Katinka(….)kom, jag har en idé. 

Vi måste fixa en grej. Hon reser sig upp och drar med Kaspar” (Höjer, 2013).  

Katinka är en framträdande person i berättelsen och är ofta den som leder spaningsarbetet och 

kan därför ses som rationell och driven, egenskaper som i berättelserna i övrigt oftast har 

förknippats med karaktärer som varit pojkar eller män. Hon är däremot inte ensam och 

självständig utan i ständigt behov av sin tvillingbror Kaspar som är med. Trots att hon tillåts 

vara framåt som flicka så finns alltid hennes bror med för att stötta upp och leda henne. 

Senare i berättelsen har Katinka en plan men den innebär att det är Kaspar som aktivt ska göra 

något. Nämligen att sticka in en stav mellan tjuvens skidor så att hon faller omkull. Återigen 

kan vi se flickan Katinka som en framåt och driven tjej men det saknas självförtroende och 

aktivitet. 

”Det är halt och svårt att springa i snön på taken. Men Katinka är en fantastisk 

balanskonstnär och nu gäller det liv eller död (…) Katinka tar sats och slänger 

sig ut från biltaket, rakt ut i luften (…) hon är en otroligt skicklig ryttare(…) 

Hon är väldigt bra på att åka skidor och kör förbi åkare efter åkare” (Höjer, 

2013). 

Citatet beskriver Katinka utifrån ett flertal förmågor vilket vi i övriga fall när vi läst böckerna 

sett som karaktäristiskt för pojkar eller män. I och med detta ser vi Katinka som en 

normbrytare då hon konstrueras som annorlunda relaterat till förväntningar på hur hon borde 

vara som flicka, nämligen passiv och oförmögen. 

”- Du gör visst allt för att få lite uppmärksamhet, säger Johanna när Amanda 

går förbi hennes bänk.  

- Så himla överdrivet, nickar Sara.  

Det var ju ni som ville att jag skulle göra det. Amanda tittar förvånat på 

tjejerna.  

- Du är så barnslig, vet du det. Johanna och Sara börjar prata om annat. De 

tittar inte ens på Amanda” (Hallberg, 2010).  

 

När Amanda får uppmärksamhet reagerar de andra tjejerna negativt på det och tycker att hon 

är barnslig som beter sig överdrivet. Att vara flicka enligt dem innebär alltså det motsatta, att 

inte dra till sig uppmärksamhet. De reagerar kanske för att de själva inte vågar stå i centrum 

fast de egentligen skulle vilja och därmed straffar de Amanda för att hon är annorlunda och 

utmanar den kvinnliga normen i och med att hon tar plats vilket egentligen förväntas mer av 

pojkar. När Amanda berättar om händelsen för mormor reagerar hon med just orden ”De blev 

väl bara avundsjuka” och därmed konstrueras det som typiskt tjejigt att bli avundsjuk för 

något som hon egentligen skulle vilja klara själv. Motsatsen till ett stöttande beteende visar 

snarare att normbrytande beteende ska straffas. Vidare när Amanda ska prestera något så 
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snurrar tjejernas röster i hennes huvud i form av ”tro inte att du är något!” vilket vi ser som 

ytterligare tecken på att hon anpassar sig till att inte sticka ut för att de andra tjejerna har den 

makten genom att reta och frysa ut henne om hon inte beter sig som de förväntar sig. När hon 

sticker ut tycker de att hon skryter och är mallig vilket kan ses som typiskt maskulina drag.  

”Rädslan över att börja gråta får honom (Samuel) att gå dubbelvikt av planen. 

Han biter sig i läppen för att få stopp på tårarna som tränger på” (Hallberg, 

2010).  

Här kan vi se en konstruktion av kön genom att Samuel försöker hindra sina tåra troligtvis 

med anledningen att han är pojke och inte vill visa sig känslig. Det finns en förväntan om att 

inte gråta utifrån detta citat vilket vi förstår som att han vill vara den starka och tuffa killen 

som pojkar ska vara. Vad skulle hända om någon såg honom gråta? 

 

5.9 Sammanfattning av resultat 

I vårt material har vi kunnat utröna sex teman. Det första temat innefattar 

tolkningsrepertoaren Rationalitet premieras framför känslosamhet som skapar 

subjektspositionerna den rationella pojken och den irrationella flickan. Det vi har sett är att 

den irrationella flickan framställs i negativ bemärkelse, någon som behöver korrigeras, medan 

den rationella pojken konstrueras i positiv mening och den som korrigerar flickan. Rationalitet 

framställs som det normala. 

Tema två innefattar Tolkningsrepertoar: Omhändertagande som feminint genusattribut som 

skapar subjektsposition: den omhändertagande kvinnan/flickan. Under detta tema har vi sett 

omhändertagandet konstruerat som ett feminint genusattribut. Det kvinnliga karaktärerna 

uttrycker omsorg och känslosamhet gentemot andra, något som saknas hos de manliga 

karaktärerna. Omhändertagandet är ofta riktat mot en manlig karaktär, de visar inte prov på 

samma beteende mot kvinnliga karaktärer.  

 

Som tema tre har vi tolkningsrepertoar: pojkar förknippas med utmaningar och risker som 

konstruerar subjektspositionen: den risktagande mannen/pojken. Här konstrueras 

spänningssökande som något maskulint då de konstrueras som barnsliga, retsamma, 

tjuvaktiga, gillar läskiga spöken, risktagande och trotsar auktoritet. Dessa attribut är inget som 

förknippas med kvinnliga karaktärer.   

 

Fjärde temat innehåller tolkningsrepertoaren Aktivitet som manligt genusattribut – Passivitet 

som kvinnligt genusattribut vilket skapar subjektspositionerna: den aktiva mannen/pojken och 

den passiva kvinnan/flickan. Genom temat kan vi se mannen som den handlingskraftiga och 

ledande karaktären som fattar beslut och är den drivande, vi kan också se männen beskriva 

utifrån sina yrkesroller i större utsträckning än de kvinnliga. Mannen framställs som 

problemlösande i vissa fall medan kvinnan kan ses som beroende av mannens kunskaper och 

driv. 

 

Tema fem innefattar tolkningsrepertoaren könstillhörighetens inverkan på självförtroendet 

vilket skapar subjektspositionerna den självsäkra pojken och den självtvivlande flickan. 

Genom detta tema konstrueras flickor i större utsträckning som tvivlande när de ställs inför 

nya utmaningar, pojkarna å andra sidan konstrueras med större självsäkerhet och tro på sig  
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själva. I situationer där karaktären inte är helt säker på sin sak vägar en pojke chansa i större 

utsträckning än en flicka som snarare tar det säkra före det osäkra, framförallt när det gäller 

andras åsikter.  

 

Sista temat vi valt att ta upp innehåller tolkningsrepertoaren Normbrytandets svårigheter 

vilket konstruerar subjektspositionen normbrytaren. Det vi har sett under temat är olika 

situationer där karaktärer avviker från det som förväntas av dem. Exempel på detta har varit 

när en karaktärs utseende och klädsel kommenteras som annorlunda av andra karaktärer. När 

en flicka tar en ledande roll möts hon ofta av förvåning eller motstånd av en pojke vilket vi 

kan tolka som en känsla av konkurrens. En pojke som tvekar på sig själv och sin förmåga ser 

vi också som normbrytande då vi ofta finner pojkar och män i självsäkra roller. 

 

6. Diskussion 

Nu har vi kommit till den avslutande delen i vår uppsats då vi har för avsikt att knyta ihop 

säcken och summera vad vi kommit fram till i vårt resultat och relatera det till uppsatsens 

olika delar. Till att börja med sammanfattar vi vårt resultat i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar, därefter diskuterar vi våra resultat i relation till de resultat som tidigare 

forskning kommit fram till. Detta för att se vilka likheter och skillnader som vi har sett. Sedan 

har vi en diskussion kring våra valda teorier och vår metod i relation till vårt resultat. 

Avslutningsvis för vi en självkritisk diskussion och tar upp några förslag till framtida 

forskning som vi finner intressanta.  

 

6.1 Koppling mellan resultat och syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats har varit att studera språkliga konstruktioner av kön i barnlitteratur och 

våra frågeställningar är: Vilka tolkningsrepertoarer används för att beskriva och därmed 

konstruera kön? Vilka subjektspositioner finns tillgängliga i berättelserna? Vilka 

faktakonstruktioner används för att skilja på feminint och maskulint? Och slutligen hur 

kategoriseras feminint och maskulint beteende? Efter genomförd datainsamling och analys av 

vårt resultat tycker vi oss ha uppnått vårt syfte. För att styrka detta kommer vi i denna del att 

summera våra resultat. 

 

Som vi beskrivit i resultatdelen har vi sorterat vår analys under sex olika teman med 

tillhörande tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Tolkningsrepertoarerna ser vi som 

beskrivningar som möjliggör och skapar tillhörande subjektspositioner. Under flera av våra 

teman har en feminin och maskulin subjektsposition stått i kontrast till varandra i dikotomi 

vilket gjort att vi diskuterat dem i relation till varandra för att synliggöra hur kön konstrueras. 

I andra teman har vi tydligast sett antingen en feminin eller maskulin subjektsposition vilket 

gjort att de har diskuterats för sig. Att vara flicka har i berättelserna ofta inneburit en 

subjektsposition som stått i relation till en pojke vilket vi sett som en tydlig maktrelation.  

 

I vårt första tema har vi sett tolkningsrepertoaren rationalitet premieras framför känslosamhet 

vilket konstruerat de två subjektspositionerna den rationella pojken och den känslosamma 

flickan. Här har vi genom ett flertal citat illustrerat vad vi sett som tydliga mönster 

genomgående i de olika böckerna vi analyserat. Här har vi sett att en pojke i större 

utsträckning konstrueras som den rationella, vilket ses som ett positivt attribut i relation till 
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den känslosamma flickan som måste korrigeras eftersom känslosamhet ses som negativt 

attribut. De situationer som vi genom olika citat har beskrivit handlar ofta om att en pojke styr 

upp en situation som ses som allvarlig och då passar inte flickans känslosamhet in för att lösa 

situationen. På så vis korrigeras hennes beteende och framställs i berättelsen som mindre värd 

eftersom pojken tar över ledningen i situationen. Flickan ses aldrig göra något motstånd mot 

detta utan finner sig i att det är pojken som tar över och bestämmer, hans beteende tillåts styra 

och ifrågasätts inte vilket vi ser som en konstruktion av ett typiskt maskulint genusattribut.  

 

Under tema två har vi sett tolkningsrepertoaren omhändertagande som feminint genusattribut 

vilket konstruerat subjektspositionen den omhändertagande flickan eller kvinnan. Här har vi 

genom ett flertal citat illustrerat hur en flicka eller kvinna konstrueras som omhändertagande 

gentemot andra människor. I den subjektspositionen ingår att uppvisa känslosamhet och 

omsorg och agera utifrån sina känslor. Det som gjort att vi tydligt sett detta som ett feminint 

genusattribut beror på att vi inte sett någon pojke eller man visa upp dessa egenskaper i 

samma utsträckning. På samma sätt som i det första temat illustreras detta som en självklarhet 

just för att beteendet beskrivs i relation till karaktärer som är flickor och kvinnor. När 

exempelvis en mormor specifikt beskrivs i termer av att tänka på andras väl och en morfar 

inte beskrivs i liknande termer så ser vi det som en tydlig konstruktion utifrån hennes 

könstillhörighet.  

 

Tema tre innehåller tolkningsrepertoaren pojkar förknippas med utmaningar och risker vilket 

konstruerar subjektspositionen den risktagande pojken/mannen. Inom detta tema har vi sett 

tydliga mönster där pojkar och män i större utsträckning än flickor och kvinnor illustreras som 

risktagande. Ett tydligt exempel vi sett i flera böcker är just hur pojkar trotsar auktoritet 

genom att inte rätta sig efter en lärares direktiv vilket inte får någon konsekvens. Pojkar 

illustreras som rebelliska och fascinerade av det som anses farligt vilket vi inte sett förknippat 

med karaktärer som är flickor eller kvinnor. Vi kan även se exempel på när pojkar beter sig 

retsamt mot flickor vilket vi ser som ett utmanande då flickorna reagerar med att kategorisera 

pojkarna som onormala. Detta sägs endast flickorna emellan och pojkarna får därmed inga 

större konsekvenser av vuxenvärlden. Det är på något sätt okej för pojkarna att bete sig på 

detta sätt för de är ju pojkar. I de berättelser som illustrerar tjuvar beskrivs de som män med 

mörka, farliga röster, de trotsar samhället genom att ta för sig av vad de vill ha och det 

beskrivs att de köpt dyra föremål för pengarna de stulit.  

 

Det fjärde temat innehåller tolkningsrepertoaren aktivitet som manligt genusattribut och 

passivitet som kvinnligt genusattribut och här konstrueras subjektspositionerna den aktiva 

pojken/mannen och den passiva flickan/kvinnan. Här kan vi se hur männen konstrueras som 

handlingskraftiga, problemlösande ledare medan kvinnorna mer konstrueras som passiva. Att 

vara ansvarstagande och inneha en yrkesroll beskrivs i relation till manliga karaktärer vilket 

saknas hos de kvinnliga vilka i större utsträckning förknippas i relation till hemmet. Därmed 

kan vi se det som konstruktion av kön eftersom detta inte möter motstånd utan därmed ses 

som en självklarhet i berättelserna. Ett exempel vi sett är titeln magister hos en man och 

skolfröken hos en kvinna. Ordens innebörder klingar olika då benämningen fröken inte har en 

lika stark auktoritet förknippad med sig som ordet magister. I ett annat exempel har vi två 

föräldrar där pappan beskrivs som polis och mamman enbart som mamma. Pappan gör 

samhällsnytta när han ska ta fast tjuvar medan mammans aktiviteter oftast är att förbereda 

matsäck och ta hand om barnen.  
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Tema fem innehåller tolkningsrepertoaren könstillhörighetens inverkan på självförtroendet 

vilket skapar subjektspositionerna den självsäkra pojken och den självtvivlande flickan. Här 

har vi beskrivit olika situationer i böckerna som visat på hur pojkar, när de ställs inför nya 

utmaningar, visar på ett större mod och en större självsäkerhet än flickorna gör i samma 

situationer. Flickor visar i större utsträckning att de bryr sig om vad andra ska tänka om dem 

vilket vi ser som ett beroende av andras godkännande vilket inte görs av pojkar. Pojkarna 

vågar chansa och tänker inte på konsekvenserna på samma sätt. När en flicka visar osäkerhet 

försöker pojken ofta lugna henne med att det kommer gå bra och bli kul vilket vi ser som en 

tydlig uppdelning av beteende utifrån könstillhörighet. Vi kan se detta som att pojkar 

konstrueras som självständiga medan flickor tvivlar på sig själva i relation till andra 

människor.  

 

I det sista temat har vi sett tolkningsrepertoaren normbrytandets svårigheter vilket skapat 

subjektspositionen normbrytaren. Här har vi genom olika citat illustrerat situationer där en 

flicka eller pojke avviker från det som av andra anses normalt. Utseende är en kategori då vi 

sett att när flickor och pojkar ser annorlunda ut reagerar omgivningen genom att 

uppmärksamma vad som är just annorlunda. Bakom detta kan vi tyda att det finns vissa ideal 

kring hur en flicka och pojke förväntas se ut. När en flicka tar en ledande roll väcker det 

förvåning och visst motstånd hos en pojke och i ett citat kunde vi även se hur en pojke känner 

sig obekväm när flickan tar kommandot och bestämmer över hans huvud. I det omvända, när 

en pojke tar en ledande roll möts inte detta av motstånd eller uppmärksammas inte vilket vi 

ser som att det förväntas att pojken ska ta ledarrollen. I de fall där flickan inte möter på 

motstånd i sin ledarroll kan vi ändå se henne som beroende av en pojkes stöd, hon är aldrig 

självständig i sin ledarroll. När en flicka hamnar i centrum och får uppmärksam av andra 

reagerar de övriga flickorna negativt på detta och tycker att hon är barnslig som gör allt för att 

få uppmärksamhet och de ser det som överdrivet. Under tema tre där pojkar hamnar i centrum 

exempelvis genom att vicka på stolen tills han ramlar så mottas detta med gapskratt av 

omgivningen. Det förväntas alltså mer att en pojke står i centrum och tar fokus, det är mer 

accepterat än när en flicka gör det. På så vis finns det begränsat utrymme för en flicka att 

bryta normen som den lugna flickan som inte förväntas ta andras uppmärksamhet. Att visa 

känslor har vi under tema ett beskrivit som något som konstrueras i samband med flickor eller 

kvinnor. När en pojke är ledsen vågar han inte släppa ut sina känslor med risk för vad andra 

ska tycka, han trycker hellre tillbaka tårarna och går undan för att undvika att andra ska se 

honom. Med det exemplet kan vi se att det finns en förväntan om att pojkar inte ska gråta och 

det blir svårt för pojken att bryta mot detta. Eftersom att känslosamhet i större utsträckning 

förknippas med flickor kan vi se det som att pojken helst undviker att förknippas med sådant 

beteende för att han är just pojke.  

 

6.2 Koppling mellan resultat och tidigare forskning 

Under denna rubrik har vi för avsikt att koppla ihop vårt resultat med de resultat som vår 

utvalda tidigare forskning presenterat. Vad kan vi se som gemensamt, finns det några 

motsägelser och vad kan vi se som unikt i våra egna resultat? 

När vi letade efter lämplig forskning i relation till vårt ämne fann vi det svårt att hitta studier 

gjorda i Sverige vilket resulterade i att det vi använt är mestadels studier gjorda i USA men 

även studier från Nya Zeeland och Kanada. När vi utökade vår sökning med hjälp av en 

ytterligare sökmotor lyckades vi hitta en intressant studie gjord i Sverige som kompletterar det 

vi presenterat under avsnittet tidigare forskning. Det vi såg i resultaten var att studien gjord i 

Sverige visade liknande resultat som de övriga studier vi lyft fram.  
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Generellt kan vi se en hel del likheter mellan tidigare forskning och våra egna resultat, detta 

tolkar vi som att det vi sett har en grund i hur samhället ser ut eftersom även tidigare studier 

sett liknande mönster. Vi har funnit tydliga exempel på att traditionella könsdikotomier är 

förekommande i den barnlitteratur vi studerat.  

 

Ett tema vi hittade inom den tidigare forskningen var sysselsättning, här kan vi i flera studier 

se hur kvinnor och män illustreras olika vad gäller aktiviteter. Williams m.fl. (1987) har tittat 

på hur synliga kvinnor och män är i barnlitteratur och de kom fram till att män illustreras som 

aktiva utanför hemmet medan kvinnor de få gånger som de syns förknippas mer med hemmet. 

Kvinnorna illustreras som beroende av mannen som försörjare och är därmed passiva. I flera 

tidigare forskningsartiklar (Hamilton m.fl., 2006 och Stevenson Hillman, 1976) har de i 

studier av barnlitteratur sett hur män arbetar i större utsträckning än kvinnor, de beskrivs även 

utifrån en mängd olika yrkesroller och positioner med makt. I de fall där kvinnor arbetar 

associeras de med typiskt kvinnliga professioner såsom hembiträde och vårdgivare, om de 

inte arbetar är de hemmafruar. I sina yrkesroller har kvinnor ingen makt. I studien av 

Odenbring (2014) visade resultaten att det finns utrymme för jämställdhet då pappan delar 

ansvaret för barnen med mamman men att det i slutänden är mamman som bär huvudansvaret. 

Yrkesroller delas upp utifrån traditionella roller då en sjuksköterska är kvinnlig och läkare 

manlig. Dock förekom det en manlig förskolelärare men han skilde sig från de kvinnliga 

genom att vara den som var fysiskt aktiv utomhus (bland annat spelade fotboll) medan de 

kvinnliga satt inne och sydde. Detta kan vi koppla ihop med vår tolkningsrepertoar aktivitet 

som manligt genusattribut och passivitet som kvinnligt genusattribut. Subjektspositionen den 

aktiva mannen kan kopplas till resultaten i ovan nämnda studier på så vis att vi sett samma 

konstruktioner av mannen som den aktiva, arbetande karaktären medan den passiva kvinnan 

sällan illustreras på samma vis. Hon är i större utsträckning kopplad till hemmet och tar hand 

om hushållet och barnen. Problemlösning kan vi också tolka som en aktivitet som tydligt 

förknippas med en pojke eller man och där vi kan se att en flicka inte antar liknande typer av 

aktiviteter utan är snarare passiv i relation till pojken. De positioner som pojkar oftast 

förknippas med innefattar handlingskraft och bestämmande. Detta ser vi som en tydlig 

uppdelning av feminina och maskulina sysselsättningar.  

 

Under temat känslor har vi beskrivit forskning som lyft fram hur kvinnor och män beskrivs 

uttrycka känslor på olika sätt. Jackson och Gee (2006) har i sin studie tittat på hur barnböcker 

framställer kvinnliga och manliga identiteter. De kom fram till att kvinnor framställdes som 

omhändertagande gentemot sina barn och sin partner. Männen framställdes som arbetare men 

har kontakt med barnen genom att leka med de utomhus genom olika äventyr, mannen är 

alltså inte kopplad till hemmet på samma sätt. Ett annat resultat de kom fram till var att flickor 

håller objekt nära kroppen, exempelvis gullar med en kattunge eller ett gosedjur. Detta 

beteende visades inte av pojkar på samma sätt utan när de gullar med objekt har de en distans 

till det vilket gör att manligheten inte hotas. Detta kan vi koppla till vårt resultat genom 

tolkningsrepertoaren omhändertagande som feminint genusattribut med subjektspositionen 

den omhändertagande flickan. Det vi har sett liknar det som ovan nämnda forskning tagit upp 

genom att vi även i vårt resultat sett flickor som ansvarstagande och omhändertagande 

gentemot djur och andra människor. Kvinnorna och flickorna stöttar och tar om hand och 

pekas ut som knutna till andra personer som behöver deras omvårdnad. Det visar på att 

omhändertagande och känslomässigt beteende konstrueras som feminina attribut eftersom 

saknas manliga karaktärer som visar upp liknande beteende, ett tecken på en traditionell 

köndikotomi.  
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Tetenbaum och Pearson (1989) har studerat moraliska dilemman i barnlitteratur för att ta reda 

på om könstillhörighet har inverkan på moralen. Det de kom fram till var att flickor och 

pojkars moral skilde sig åt då flickor illustreras som mer omvårdande och i mer kontakt med 

sina känslor medan pojkar agerade mer utifrån rättvisa och hade en mer objektiv och 

osammanhängande identitet. Detta kan vi koppla till vårt resultat genom subjektspositionerna 

den rationella pojken och den känslosamma flickan. Det vi kan se är att flickor agerar i större 

utsträckning utifrån sina känslor medan pojkarna är de rationella som inte låter känslorna 

komma i vägen. I vårt resultat har vi inte specifikt sett moraliska dilemman i handlingarna i 

böckerna men vi kan se hur attributen rationalitet och känslosamhet värderas olika. En pojke 

som kan tänka rationellt tillåts ta mer utrymme än en känslosam flicka som behöver 

korrigeras. Det är tack vare den rationella pojken som situationer löser sig i de olika böcker vi 

studerat. Exempelvis att passa tider eller lösa olika fall. Flickors känslosamhet ställer snarare 

till med problem eftersom det gör att flickorna inte kan fokusera på samma sätt som pojkarna. 

 

En studie vi kan koppla till vår subjektsposition normbrytaren är den som Jackson och Gee 

(2006) genomfört, här har de i studier av barnböcker sett hur flickor tillåts inta maskulina 

karaktärsdrag men de behåller alltid sina feminina drag i grunden. Detta är inget de såg att 

pojkar gjorde på samma sätt utan de karakteriserades enbart utifrån maskulina drag. Detta 

tolkar vi som att den maskulina normen är det som styr och som flickor kan anpassa sig till. I 

en studie av Taber och Woloshyn (2011) har liknande resultat visats sig när de studerat 

barnböcker. En kvinna tillåts anta en typiskt manlig roll om en manlig försörjare saknas men 

de kunde inte se några tecken på att en man kunde inta en typiskt feminin roll som exempelvis 

omhändertagande. En tredje studie som också sett liknande resultat är Diekman och Murnen 

(2004) där de jämfört innehållet i barnböcker som klassats som sexistiska med sådana som 

klassats som icke sexistiska. Detta för att titta på hur jämlikhet mellan könen ter sig olika. De 

kom fram till att jämlikhet uppnås när kvinnor uppvisar manliga egenskaper och intar manliga 

roller men det som sakandes var att män gjorde detsamma i roller som anses typiskt kvinnliga. 

Vi kan tycka att jämlikheten inte nått sin fulla potential när det bara är kvinnor som anpassar 

sig. Under vår subjektsposition normbrytaren har vi sett prov på när flickor tagit rollen som 

ledaren eller har tagit plats i centrum. Dessa beteenden har vi tidigare i våra egna resultat sett 

som typiskt maskulina och när en flicka antar dessa ser vi det som ett försök att anpassa sig 

till den manliga normen. Vi kan även i vårt resultat se att när en kvinna tar en ledarroll gör 

hon inte det självständigt utan hon behåller sin roll som beroende flicka då hon alltid har en 

pojke vid sin sida men lägger till det maskulina beteendet av att agera ledare. Det som vi kan 

se ytterligare i vårt resultat är att det skapar reaktioner från omgivningen när en flicka bryter 

mot normen att vara flicka och antar maskulina attribut. Detta tolkar vi som att det döljer sig 

tydliga ideal bakom omgivningens reaktioner, eftersom de reagerar på att något är annorlunda 

än det borde vara.  

 

I temat egenskaper kan vi se resultat på hur kvinnor och män kategoriseras olika utifrån hur 

de beter sig. Taber och Woloshyn (2011) har i sin diskursanalytiska studie tittat på 

representationer av sociala praktiker i barnlitteratur där genus är centralt för att förstå hur 

makt och dominans produceras diskursivt. Vidare har forskarna studerat om något motstånd 

görs mot detta. Det de kom fram till var att män illustreras som äventyrare, beskyddare och 

våld och faror var något de mötte oftare än kvinnor. Allt detta görs för att försörja familjen. 

Kvinnor illustrerades därmed som enkla, svaga och i behov av räddning. De sökte sig till män 

för att få vägledning och männen besatt därmed en form av makt. Detta resultat kan vi koppla 

till vårt eget genom subjektspositionen den risktagande pojken eller mannen. Pojkar och män 

illustreras som orädda och som karaktärer som vågar utmana omgivningen. Vi ser olika 

exempel på detta i vårt resultat, allt ifrån att pojkar trotsar auktoritet och vickar på stolen i 
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klassrummet till att manliga karaktärer i större utsträckning illustreras som farliga tjuvar. 

Däremellan kan vi även se hur pojkar trotsar flickor genom att retas och vara barnsliga och 

beskrivs då av flickorna som onormala. En pojke beskriver det retsamma beteendet som att de 

egentligen gillar flickorna och att det tillhör deras beteende som pojkar att vara retsamma.  

 

I studien av Kortenhaus och Demarest (1993) och Diekman och Murnen (2004)kom de fram 

till att de passiva och beroende rollerna gestaltas oftare av kvinnor än män medan männen 

framställs som energifyllda och självständiga, män var aldrig uppmålade som beroende eller 

omsorgstagande. Detta kan vi koppla till subjektspositionerna den aktiva mannen/pojken och 

den passiva kvinnan/flickan som vi funnit i vårt resultat. Det vi sett som tydliga mönster i vår 

analys är hur passivitet konstruerats som ett feminint attribut i relation till aktivitet som 

illustreras som maskulint, återigen ett exempel på en traditionell könsdikotomi.  

 

Det tema som vi tagit upp och som vi sett som centralt i vår analys men som vi inte sett i 

tidigare forskning är det som handlar om tolkningsrepertoaren könstillhörighetens inverkan på 

självförtroendet med subjektspositionerna den självsäkra pojken och den självtvivlande 

flickan. Vi har sett tydliga mönster på hur karaktärerna många gånger förhåller sig olika till 

situationer beroende på deras könstillhörighet. Detta ser vi som grundat i hur karaktärerna ser 

på sig själva i relation till nya utmaningar. En pojke konstrueras i större utsträckning med gott 

självförtroende medan flickor beskrivs som tvekande och försiktig i samma situation. Genom 

att karaktärerna konstrueras olika ser vi hur detta kan sända ut olika budskap till den som 

läser.  

 

I studien av Flerx m.fl. (1976) fann de att innehållet i olika medier tydligt påverkar barnens 

lekar med pojk- och flickdockor. Barnen förknippar kvinnor och män på olika sätt beroende 

på vad de lärt sig från medierna. Forskarnas slutsats var att media har en stor inverkan på 

utvecklingen av könsbundna attityder men kan även användas för att förändra dessa. I en 

annan studie (Williams m.fl, 1987) kom forskare fram till att illustrationer i barnböcker sänder 

ut budskap till barn som läser kring hur en ska vara och tänka som kvinna och man då de 

vuxna karaktärerna blir förebilder för detta. Dessa formar mål och drivkrafter genom 

socialisering i barnens liv. Jackson (2007) har i sin studie funnit att barn trots att de 

exponerats för böcker med illustrationer som utmanar traditionella könsroller var de ändå 

benägna att tillskriva kvinnor och män stereotypa könsroller. Anledningen till det menar 

forskaren berodde på den sociala miljön de lever i, alltså att deras föräldrar och andra 

betydelsefulla människor i deras närhet har stor inverkan på hur barn konstruerar typiskt 

kvinnliga och manliga beteenden. Eftersom vi i vår studie enbart studerat språkliga 

konstruktioner i barnböcker kan vi inte specifikt säga något om hur barn konkret påverkas. 

Men i förlängningen är det något vi vill skapa en förståelse kring och det är anledningen till 

att vi valt att genomföra den här studien. Därför har vi valt att belysa dessa studier om 

socialisering. I vår inledning har vi tagit upp hur vi människor tidigt lär oss att kategorisera 

oss själva och andra utifrån kön för att skapa förståelse för vår omvärld.  

 

6.3 Koppling mellan resultat och våra teoretiska perspektiv samt metod 

Under det här avsnittet avser vi att tydliggöra kopplingen mellan våra valda teorier, vår metod 

och vårt resultat. Hur kan vi se att den diskurspsykologiska metoden har fungerat i analysen 

och i våra resultat? Hur kan vi förstå våra resultat utifrån begreppen genus och 

performativitet? Hur kan vi slutligen se hur förändring är möjlig? 
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Diskurspsykologin som metod 

 

Språket beskrivs av Potter (1996) som en byggnadsplats och med den metaforen menar han 

att språkliga beskrivningar konstruerar versioner av världen och därmed är även 

beskrivningarna konstruerade, språkliga utsagor ses som aktiviteter som kan förändra och 

förändras. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att vårt sätt att tala har stor inverkan 

på konstruktionen och förändringen av vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer.  

Inom diskurspsykologin ses språket tillsammans med social interaktion som en form av social 

handling. Här förnekas det faktum att språket används för att beskriva inre mentala tillstånd 

och kognitioner i form av attityder, föreställningar, känslor och minnen. 

Handlingar måste ses som inbäddade i en historisk och kulturell kontext vilket synliggörs när 

människor talar då de använder det som lexikon eller repertoar som de har fått tillgång till 

genom livet. Språkkulturen är en del av den identitet som uttrycks. Därutöver finns det vissa 

konstruktioner som uppfattas och ofta är mer tillgängliga att använda sig av då de ingår i ett 

perspektiv som är mer kulturellt dominant eller hegemonisk. Att könsidentiteter är flytande, 

kapabla till att anpassas utefter sociala sammanhang gör att maskuliniteten ses som en 

konsekvens av normativa aktiviteter. (Edley, 2001) 

De begrepp vi använt som vägledande analytiska verktyg är subjektsposition, 

tolkningsrepertoar, faktakonstruktion och kategorisering. Subjektspositioner innebär 

positioner människor upplever sig själva som och vilka positioner som människor tillskrivs 

och inrättas i av omgivningen. Subjektspositioner ses som produkter och effekter av ideologi 

och diskurser. (Edley, 2001) Begreppet tolkningsrepertoar används för att förstå språkbruket 

som flexibelt och dynamiskt i social interaktion, det kan vidare ses som ”ett begränsat antal 

termer som används på särskilt stilistiskt och grammatiskt sätt”. Repertoarerna används av 

människor som resurser för att konstruera versioner av verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Ontological gerrymandering framträder genomgående i resultatet som ett 

fundamentalt begrepp. Det möjliggör en förståelse för hur tillhörande kategoriseringar, 

subjektspositioner och handlingsutrymmen alltid samspelar i konstruktionen av en specifik 

verklighet. Generellt kan det sägas att språket innehåller kategoriseringar av personer, objekt 

och processer. Detta tenderar att uppstå i interaktioner och används för att uttrycka 

handlingar. Kategoriseringar och formuleringar av praktiker används för att konstruera 

handlingar, objekt, händelser, personer och grupper med tillhörande specifika och distinkta 

karaktärsdrag som tillhör dessa handlingar (Potter, 1996). 

Genom att använda oss av diskurspsykologin och de begrepp som vi valt ut så har vi haft 

möjlighet att se konstruktioner av kön i vårt material. Vi har fokuserat på språket i interaktion 

och därmed kunnat se mönster i de olika böcker vi analyserat som visat på hur karaktärerna 

agerar olika och därmed konstrueras olika utifrån könstillhörighet. När en flicka eller pojke 

uttrycker sig på ett visst sätt i en situation har vi kunnat se att detta görs utifrån 

kategoriseringar. De retoriska tekniker som används av karaktärerna har gjort det möjligt för 

oss att se hur genus konstrueras.  

När en pojke beskrivs som rationell, risktagande, aktiv och med gott självförtroende och en 

flicka som känslosam, omhändertagande, passiv och självtvivlande och detta görs upprepade 

gånger både i en och samma berättelse men även i flera olika berättelser menar vi att det 

konstruerar kön utifrån de kategoriseringar som görs. De språkliga beskrivningar som görs av 

de olika karaktärerna konstruerar versioner av verkligheten och när dessa tillåts bestå 

okritiserat så tas de för givna som självklara och naturliga. Den tolkningsrepertoar en karaktär 
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har tillgång till bör ses som ett resultat av den historiska och kulturella kontext som denne 

ingår i. Detta konstruerar subjektspositioner som tillåts inom kontexten. När en karaktär 

avviker från det som förväntas möts detta av motstånd eller i alla fall förvåning vilket vi ser 

som tydliga tecken på att det finns ett bakomliggande ideal kring hur pojkar och flickor 

förväntas agera.  

 

Genus och performativitet i relation till vår analys 

 

Det som menas med genus är just socialt konstruerade uppfattningar om vad som är manligt 

och kvinnligt och därmed ska det inte förknippas med en individs biologiska kön. De två 

grundläggande logikerna inom genussystemet är isärhållandet av könen och etablerandet av 

det manliga som norm. Det som undersöks inom denna typ av forskning är varför kvinnor 

generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män. Genussystem innebär 

en dynamisk struktur och en beteckning på ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar 

och förväntningar. Dessa i relation till varandra skapar vissa mönster och regelbundenheter 

vad gäller femininitet och maskulinitet. Det kan sägas att genussystemet skapar ordning och 

struktur på könen och ses som basen för andra sociala ordningar såsom ekonomi, politik och 

sociala ordningar. Dessa uppdelningar utifrån dikotomier skapar makt i och med hierarkin. 

Genom mer eller mindre osynliga genuskontrakt ärvs det manliga och kvinnliga genom 

generationer vilket inbegriper föreställningar om kvinnor och män och genom att analysera 

och medvetandegöra detta kan vi förstå gränserna för relationerna dem emellan (Hirdman, 

1988). Performativitet som begrepp syftar att synliggöra att identiteter innehåller vissa 

beteendemönster och förväntningar. Vidare innebär detta att identiteter inte är våra egna utan 

något som blir till i sociala sammanhang. Skapandet av manlig och kvinnlig identitet är en 

ständig process som aldrig är slutgiltig, den är under ständig förhandling. Sociala handlingar 

är i huvudsak performativa medel för att aktivt definiera ditt kön, det finns inte något 

samband mellan födelseegenskaper och kön utan är mer baserat på ett beteende. Identiteten 

förhandlas bland annat genom språket vilket både skapar och begränsar utrymmet för 

människors handlingar. Beteenden och handlingar som är knutna till ett visst kön gör då att 

dessa också fortsättningsvis förväntas utföras av samma kön. Omgivningen sätter ramarna för 

handlingsutrymmet och ansvarar för att respondera/svara an på individens identifiering och 

erkännande. Kön och genus är ett resultat, en effekt, av att vissa handlingar upprepas över tid 

och i olika sammanhang. (Iversen, 2011).  

Utifrån dessa resonemang kan vi tydligt se mönster i vårt material där kön är något som 

konstrueras genom sociala handlingar. Under subjektspositionerna den rationella pojken och 

den känslosamma flickan kan vi tydligt se hur karaktärer beter sig olika utifrån sin 

könstillhörighet. När en pojke intar positionen som den rationella i relation till den 

känslosamma flickan ser vi detta som ett uttryck för just kön. Genom att se dessa beteenden 

som performativa kan vi förstå hur kön konstrueras genom handlingar. Det finns även en 

maktaspekt i detta då pojkens handling framställs som mer positiv och han har till uppgift att 

korrigera den känslosamma flickan som inte kan tänka klart. Med hjälp av begreppet genus 

har vi kunnat belysa denna maktaspekt och få en förståelse för hur förväntningar ställer krav 

på olika individer beroende på deras könstillhörighet. Genussystemet som vi nämnt ovan 

handlar om hur människor hålls isär utifrån deras kön, mannen etableras som norm och som 

något alla människor tvingas förhålla sig till. Eftersom vi inte sett att den känslosamma 

flickan gör något motstånd så innebär det att hon rättar in sig i denna maktstruktur. Vi kan 

även se detta genom subjektspositionerna den aktiva mannen och den passiva kvinnan då den 

aktiva mannen på något vis har företräde att agera handlingskraftigt och ledande. Detta är 

heller inget som görs motstånd mot utan konstrueras som naturligt då kvinnan rättar in sig i 



 

47 
 

rollen som den passiva. Med ett genusperspektiv vill vi förtydliga hur detta bör ses som 

konstruktioner snarare än som uttryck för något biologiskt. Exempel på hur omgivningen 

sätter ramar för handlingsutrymme kan vi se under subjektspositionen normbrytaren. Här har 

vi lyft fram flera exempel på hur karaktärer, både pojkar och flickor, förhåller sig till 

omgivningens förväntningar och därmed finner det svårt att bryta mot normer. Det finns en 

tydlig maktaspekt vad gäller handlingar som är acceptabla och inte. Detta gäller även 

utseende i viss grad då vi sett hur individer med avvikande utseende möter förvåning. 

Eftersom det manliga är norm kan vi förstå subjektspositionerna den självsäkra pojken och 

den självtvivlande flickan i och med att pojken har en fördel bara genom att vara pojke, 

därmed har en flicka en nackdel i att inte vara pojke.  

Feminismens olika huvudlinjer kan diskuteras utifrån vårt resultat på så vis att vi funnit 

tydliga tecken på det som kallas särartsfeminism. Genom de olika subjektspositioner vi funnit 

kan vi se tydliga tecken på hur det feminina respektive maskulina delas upp utifrån olika 

handlingar och beteenden. Det är lätta hänt att efter att ha läst de här böckerna som vi valt ut i 

vår studie anta att de olika beteendena som karaktärerna uppvisar är biologiskt grundande 

eftersom dem är så tydligt uppdelade efter könstillhörighet. Det vi däremot har haft möjlighet 

att göra med hjälp av våra socialkonstruktionistiska glasögon är att förstå dessa beteenden 

som socialt konstruerade. I relation till normbrytaren i vårt resultat kan vi se att omgivningen 

reagerar på det som är annorlunda och korrigerar individer som beter sig eller sur ut på ett 

annat sätt än förväntat. När beteenden upprepas och därmed reproduceras historiskt är det 

troligt att anta att det är biologiskt grundat snarare än, som vi vill mena, socialt nedärvt.  

I och med att vi genomgående i denna uppsats antagit ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

för att förstå verkligheten vill vi lyfta fram kön som socialt konstruerat.  Vi vill inte med det 

förneka att det finns biologiska skillnader mellan könen men att hävda att sociala skillnader 

grundar sig i biologiska skillnader anser vi är problematiskt. Genom att förstå att genus skapas 

socialt genom den kultur vi lever i med dess tillhörande normer och värderingar som vi 

människor är duktiga på att få varandra att följa, kan vi också förstå att de sociala skillnader 

som finns i stor utsträckning är socialt konstruerade. Likhetsfeminismen hävdar just detta, att 

kön bör ses som socialt konstruerat och det har hjälpt oss att djupare förstå varför litteraturen 

ser ut som den gör.  

 

Förändring  

 
Vi har tydligt sett i vår analys hur karaktärer i barnböcker porträtteras utifrån traditionella och 

stereotypa könsroller. Som vi diskuterat i inledningen kan vi förstå hur detta kan ha en 

inverkan på barns identitetsskapande. Genom att se språkliga utsagor som historiskt och 

kulturellt konstruerade (som vi kan förstå genom begreppen genus, performativitet och 

tolkningsrepertoar) ser vi det som hoppfullt att de därmed kan konstrueras om. Utmaningen 

ligger i att språket och tolkningsrepertoarer har byggts upp under lång tid och det kan vara 

svårt att lära om. Genom att studera språket nära som vi gjort i denna studie kan vi komma åt 

hur utsagor konstruerar kön och får en medvetenhet om detta och däri ligger 

förändringsmöjligheten. Ibland talar vi på sätt som kommer till oss automatiskt för det är så vi 

alltid talat och därför kan vi vara omedvetna om att sättet vi talar om oss själva och andra 

hjälper till att upprätthålla och reproducera könsroller utifrån stereotypa beteenden. Inom en 

diskurs finns vissa ramar för hur vi människor bör agera och tala vilket gör att vi måste göra 

motstånd för att bryta mönster. 

När vi konstruerar vårt kön i olika sociala sammanhang förhåller vi oss till den rådande 

diskursen och dess kulturella normer och värderingar kring vad som anses feminint och 
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maskulint. Det finns en maktdimension som kan vara svår att medvetet förhålla sig till 

eftersom den är internaliserad i oss människor. Vi lär oss tidigt vad som är acceptabelt och 

inte och som vi kunnat se subjektspositionen normbrytaren i vårt material är det inte helt lätt 

att vara annorlunda eller bryta normen. Det finns människor runt omkring oss som ser till att 

vi följer de sociala regler som finns inom en kultur och diskurs och som försvårar förändring.  

Den fråga vi framför allt ställer oss är hur det kommer sig att könsroller sitter så djupt rotade 

fortfarande trots att diskussioner kring feminism och genus får ta större plats i vårt samhälle 

idag. Varför måste det finnas feministisk och icke sexistisk litteratur som en egen kategori 

istället för att förändra all typ av litteratur, varför måste kvinnor bete sig manligt för att 

komma någon vart i arbetslivet och varför kan inte kvinnor få bete sig hur de vill och ändå ses 

som en tillgång på samma sätt som män? Varför är det så viktigt att vara macho som man och 

varför ses det som tjejigt att t.ex. gråta för vissa istället för att det ses som mänskligt? Varför 

måste en flicka som inte är typiskt flickig ses som pojkig och inte mänsklig? Genom att titta 

på hur könsroller framställs i barnböcker kan vi förstå hur det påverkar barn i tidig ålder och 

därmed förstå hur svårt det är att förändra i vuxen ålder. Om könsroller internaliseras i tidig 

ålder kan det vara något vi anpassar oss till omedvetet, därför är vår studie viktig utifrån ett 

samhällsperspektiv. Vårt ämne grundar sig i ett intresse för hur stereotypa könsroller 

fortfarande är så väletablerade i vårt samhälle trots att diskussioner kring jämställdhet och 

feminism får ta större plats än tidigare.  

 

Vi kan se att uppmärksammandet av den retoriska konstruktionen av genus (på det sätt som vi 

gjort genom vår analys av litteratur för barn) skulle kunna bidra med en medvetandehöjning 

om det problematiska med stereotypa genusframställningar. Genom denna typ av studie som 

vi gjort ser vi vad som är problemet och därför vill vi poängtera hur den här typen av 

forskning också i slutänden kan bidra med förändring.  

 

6.4 Självkritik och förslag till framtida forskning 

När vi genomförde vår analys insåg vi att språket i barnböcker är ganska tunt vilket skulle 

kunna bidra till att analysen inte blir så djup som om vi skulle analysera böcker för en äldre 

målgrupp. Däremot gjorde det att vi var tvungna att hålla oss till exakt det som stod i 

böckerna och i diskursanalys är det konkreta språket det som ska stå i fokus.  

I vår analys har vi försökt att ha ett öppet sinne till vårt valda material men då vi har bestämda 

åsikter i ämnet Genus kan vi inte helt undvika att låta det påverka och färga det vi kommit 

fram till. I denna uppsats har vi presenterat vår version av flera möjliga vad gäller analys, vår 

avsikt har aldrig varit att komma fram till en objektiv sanning av hur kön konstrueras. 

Diskursanalys handlar inte om att det finns en objektiv bedömning utan att det finns flera 

synsätt att presentera.  

Diskurspsykologin som analytisk metod tycker vi har varit användbar i denna studie då fokus 

är på språkliga konstruktioner vilket passar vårt syfte. Detta därför att diskurspsykologin 

fokuserar, till skillnad från traditionell psykologi, på hur människor i interaktion och utifrån 

specifika situationer konstruerar sin verklighet. Utgångspunkten är människors egna 

förklaringar, begrepp och tolkningar. Till skillnad från andra inriktningar inom 

diskursanalysen är fokus inom diskurspsykologin att undersöka människors strategiska 

användning av diskurser för att presentera sig själva och världen på fördelaktiga sätt och vilka 

sociala konsekvenser de skapar. 
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För att få en förståelse för litteraturens inverkan på barn kan vi se att intervjuer med dem 

kring litteraturens innehåll skulle kunna vara av intresse. På så vis kan vi få en förståelse för 

sambandet mellan berättelsens innehåll och karaktärer och hur barn påverkas av det. Som 

ytterligare ett förslag till framtida forskning kan vi se att studier av hur upprätthållandet av 

könsroller ser ut pojkar emellan och flickor emellan skulle vara intressant. Detta för att få en 

förståelse för hur unga människor påverkar varandra vad gäller stereotypa könsroller och 

identiteter. Det kan vara ett sätt att få en fördjupad socialpsykologisk förståelse för 

interaktionens inverkan vad gäller grupptryck, omedvetna handlingar och mönster och sedan 

diskutera detta med berörda parter för att väcka diskussion. Genom att göra observationer och 

intervjua ungdomar kan det ge en möjlighet till att förstå hur detta kan se ut konkret. Vi kan se 

att förändringsmöjligheten ligger i mötet mellan människor. De diskurser som människor 

ingår i innehåller en maktaspekt och därmed kan makten användas av individerna som ingår i 

den, genom att bli medveten om vad språket och reproduktionen av handlingar utifrån kön gör 

för att upprätthålla strukturer kan en medvetenhet skapas. Om vi kan förändra vårt beteende 

och sättet att tala borde vi därmed kunna förändra diskurser.  
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