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Det är viktigt att som lärare reflektera över de böcker eleverna läser i skolan. Syftet i 
föreliggande studie är därför att undersöka hur flickor och pojkar gestaltas i 
barnböcker för skolåldrarna 6–9 med temat fotboll.  

Undersökning och analys görs utifrån tio kapitelböcker med fotboll som motiv. 
Böckerna analyseras ur ett genusperspektiv och kopplas därefter till didaktiken. 

Under analysen visade det sig att de utvalda böckerna hade både manliga och 
kvinnliga huvudpersoner. Böckerna försöker till en viss del motverka stereotypa 
könsroller men traditionella könsmönster och egenskaper förkommer ändå.  

Avslutningsvis diskuteras vikten av lärarens arbetssätt och syn i arbetet med 
genus där jämställdhet och likabehandling är två viktiga begrepp. Dessutom bör 
genusfrågor uppmärksammas i klassrummet och öppna upp för diskussioner.  

Slutsatserna som dras av studien är att undersökningsböckerna kan användas i 
klassrummet om läraren är medveten om att frågor om genus kan uppstå vid 
läsningen. De frågor som uppstår kan vara ett viktigt underlag för diskussioner och 
reflektioner.   
______________________________________________________ 

Nyckelord: barnlitteratur, fotbollsböcker, genus, grundskolans tidiga år  
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1 INLEDNING  
I lärarutbildningen har vi studenter arbetat en hel del med genusfrågor. Genus och 
skönlitteratur har varit återkommande delar under lärarutbildningen och 
verksamhetsförlagd utbildning. Seminariediskussioner och fältstudier ökade mitt 
intresse för att undersöka genus närmare, därför blev det naturligt för mig att 
fördjupa mig i genusproblematiken eftersom den är central i mitt arbete som lärare i 
framtiden.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningsperioden uppmärksammade jag 
elevernas intresse för fotboll, speciellt hos flickor. Under högläsningstiden läste 
läraren ur en bok som handlade om fotboll. Huvudpersonen i boken var en pojke. 
Utifrån denna upplevelse väcktes mitt intresse och nyfikenhet om flickornas behov av 
kvinnliga karaktärer i skönlitteratur och fotbollsböcker. Fotboll har traditionellt setts 
som en maskulin sport som producerat manliga förebilder. Fysisk prestation i 
allmänhet har setts som en stereotypt manlig egenskap.  

Flera debatter och recensioner som förts i media har påtalat behovet av kvinnliga 
förebilder i fotbollsböcker. Flera bokserier om fotboll utges men fortfarande har 
flickor en liten del i dessa böcker.  Den bilden ges till exempel i Kulturnyheterna på 
Sveriges Television under rubriken ”Viktigt för barn att kunna spegla sig i 
litteraturen” (2015).  Även i en artikel från tidningen Östersunds Posten med 
rubriken ”Barnböcker som bryter barriärer” behandlas genus och ett antal 
fotbollsböcker för barn presenteras (2011).  

Jag anser, för mig som blivande lärare, att genus är ett aktuellt ämne som liksom 
läsning har en betydelsefull roll i skolverksamhetens vardag. Genom att koppla 
samman dessa två moment bildas det ett betydelsefullt undersökningsområde. Den 
skönlitterära boken är ett pedagogiskt verktyg som kan förmedla och utveckla 
upplevelser. Anledningarna till att använda skönlitteratur i undervisningen kan vara 
flera, det kan vara för att utvidga ordförrådet, öka läsförståelsen eller lära elever olika 
typer av texter, genrer och uppbyggnader, men det kan också vara kulturella skäl som 
till exempel att man vill föra ett kulturarv vidare och/eller utveckla den empatiska 
förmågan hos eleverna.  
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Jag menar därför att det är vårt ansvar som pedagoger att ha kunskap kring 
böckers betydelse för barn och hur de kan påverkas av dem. Ett stort fokus i 
svenskämnet ligger vid läsning av både läroböcker och skönlitterära böcker. Att lärare 
använder sig av skönlitteratur i klassrummen kan tyckas självklart. Men hur den 
används varierar från lärare till lärare. Hur man som lärare än väljer att arbeta med 
skönlitteratur anser jag att man måste reflektera över innehållet som förmedlas i 
böckerna, både texter och bilder kan nämligen leverera ett genuskodat språk. 
Begreppet genuskodning eller könskodning används ofta för att könsmarkera manligt 
respektive kvinnligt, det vill säga de önskvärda egenskaperna hos kvinnor respektive 
män. Ambjörnsson (2011:58-61) skriver att det är viktigt för de flesta att 
könsbestämma barn tidigt, det är vi vuxna som exempelvis könskodar små barn 
genom klädernas färg.  

Värdegrunden i läroplanen för grundskolan beskriver vikten av jämställdhet 
mellan könen i skolansverksamhet: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Läroplanen, 2011, s.8) 

 
Om man som lärare alltid väljer texter eller låter elever själva välja texter som ger en 
traditionell bild av vad en flicka respektive pojke får/ska göra, begränsas elevernas 
möjlighet till utveckling och eget identitetsskapande. Detta innebär också en 
begränsning i den tolkning de sedan kommer göra av världen.  
 

1.1 Syfte  

Syftet i föreliggande studie är att undersöka hur flickor respektive pojkar gestaltas i 
böcker för åldersgruppen 6–9 år med fotboll som motiv. Böckerna analyseras ur ett 
genusperspektiv.  

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 
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• Vilket kön har huvudpersonen i boken? 

• Vem är överordnad i boken, är det kvinnliga eller manliga figurer, och vilka 
egenskaper tillskrivs dem? 

• Hur beskrivs flickornas fotbollsspelande i undersökningsböckerna? 
 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har fem kapitel. Det första kapitlet innehåller inledningen. Där beskrivs 
varför jag har valt att undersöka litteratur för barn i skolåldern 6–9. Inledningen 
innehåller syftet som undersöks i denna studie och dispositionen. I uppsatsens andra 
kapitel presenteras forskningsbakgrunden och genusperspektivet som genomsyrar 
hela arbetet samt forskning om sport- och fotbollsböcker. Det tredje kapitlet 
beskriver metoden, urvalet av litteraturen och därefter presenteras de primära 
undersökningsböckerna med en kort sammanfattning av varje bok. Det fjärde 
kapitlet innehåller min tolkning och analys av barnböckerna med koppling till teori 
och tidigare forskning. Uppsatsens femte kapitel innehåller en diskussion där 
kopplingar görs till didaktiken och skolan. Därefter följer ett avslutningskapitel där 
säcken knyts samman genom slutsatser och egna reflektioner över arbetet samt 
förslag på intressanta forskningsområden för eventuella framtida studier.  
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2 Teori och bakgrund  

I detta kapitel presenterar jag forskningen om genus som ligger till grund för 
uppsatsen. Böckerna jag läste behandlar både genusteori i stort och forskning om 
barnlitteratur och genus.  

För att hitta information och vetenskapliga artiklar inom området gjorde jag 
sökningar på följande sökord i databaserna Diva, Discovery och Google Scholar: 
barnlitteratur, skönlitteratur, genus och kön. Orden har jag sökt på separat och i 
kombinationer. Jag undvek ordet fotboll eftersom de träffarna som kom upp var mer 
fokuserade på fotboll som sport och hade ingen koppling till barnboken 
 
 

2.1 Forskningsöversikt  

 

Genus, kön och normkritik 

Yvonne Hirdman (1993) beskriver i kapitlet ”Genussystemet: reflexioner kring 
kvinnors sociala underordning” i antologin Genus i historisk forskning av Christina 
Ericsson relationen mellan könen utifrån begreppen dikotomi och hierarki, det är 
Yvonne Hirdman och genusforskningen i största allmänhet som etablerar den här 
teorin. Dikotomin innebär ett isärhållande där manligt och kvinnligt inte ska blandas.  

Vi vet att isärhållandets ”lag” finns överallt, både vad gäller fysisk och psykisk ordning. 
Den strukturerar sysslor, platser och egenskaper /…/ Isärhållningens grundtryck finns i 
arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och det kvinnliga. 
Dessa fundamentala exempel är intimt hoplänkade och fungerar förstärkande, 
legitimerande, dialektiskt: sort 1 gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför 
att sort 1 gör sak 1 blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 
etc.(Hirdman, 1993, s.150-151). 

 

Hierarkin innebär att mannen är norm och det är han som utgör det normala och 
allmängiltiga. Därför uppfattas det manliga som överordnat och det kvinnliga som 
underordnat. Hirdman (1993:150-151) menar att ju starkare isärhållandet är desto 
mindre ifrågasätts den manliga normen. Det kan också ses omvänt att ju mindre 



 

 

   

 

8 

isärhållandet är desto mer ifrågasätts den manliga normen och ju mer illegitim blir 
den.  

Ingrid Karlson (2003) skriver i sin doktorsavhandling Könsgestaltningar i 
skolan: om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och 
gränsöverskridande att genus är en social anordning som inte är naturligt självklar 
utan något som skapas av människorna i samspel med omgivningen. Ett exempel på 
en social ordning är när en man och en kvinna ska göra något som kräver fysisk 
styrka. Även om uppgiften inte kräver mer styrka än vad kvinnan klarar av själv så är 
det vanligt att mannen erbjuder henne att ta på sig uppgiften. En sådan handling 
förmedlar en föreställning om att mannen är stark medan kvinnan är svag och 
behöver hjälp.  

Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson (2003) beskriver i sin bok Att göra kön: 
om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män hur vi människor gör kön. 
De menar att kvinnligt och manligt är identitetsskapande begrepp och som betraktas 
som något varje individ föds med och sedan utvecklar genom livet. Boken beskriver 
också könsuppdelningen i arbetslivet och i familjen. Redan små barn kan tydligt 
urskilja sitt kön och den grupp de tillhör och att kvinnor tar hand om barnen medan 
män är läkare, poliser och präster. 
I likhet till Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson Ylva Elvin-Nowak & Heléne 
Thomsson försöker Bronwyn Davies (2003) beskriva i sin bok Hur flickor och pojkar 
gör kön varför barn blir feminina eller maskulina. Genom att studera barns leksaker, 
samtal och reaktioner påstår Davies att man kan se de könsmönster som utspelar sig i 
barndomen och uppmärksamma hur kön är en social konstruktion.  Davies menar 
nämligen att kön är en social konstruktion som skapas och upprätthålls av individer. 
Så här skriver han: ”Barn lär sig en social ordning genom berättelser som både 
innehåller möjligheter och begränsningar.”(Davies, 2003, s.65). 

Fanny Ambjörnsson (2006) diskuterar i sin bok Rosa: den farliga färgen 
människors attityder till färgen rosa som numera betraktas som något kvinnligt och 
barnsligt. Färgen har undersökts mycket enligt Ambjörnsson, och hon menar att 
färgens betydelse och hur vi tolkar den är nära kopplat till det samhälle vi befinner 
oss i.  Ambjörnsson skriver att föräldrar tidigt tilldelar sina barn ett kön genom att ge 
rosa till flickan och blått till pojken.  
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Genus i barnlitteratur 

Lennart Hellsing (1999) redogör i boken Tankar om barnlitteraturenför begreppet 
barnlitteratur och diskuterar dess mål och medel. Han nämner fyra uppgifter för 
barnlitteraturen: det första är att lära barnetspråket. Det andra är att ge barnet 
förståelse för tid och rum. Det tredje är socialiseringen, det vill säga att introducera 
förställningar om omgivningen och relationer. Det fjärde och sista är att ge barnet 
livskänsla eller trygghetskänsla(se s.21-26). 

Lars Brink och Lena Kåreland (2005) skriver i Modig och stark - eller ligga lågt: 
skönlitteratur och genus i skola och förskola att genus är historiskt och kulturellt 
betingat. Tidigt blir barn medvetna om genus. Barn blir tilldelade ett kön/identitet 
som avgör deras framtid och valmöjligheter. Det bemötande som samhället, skolan 
eller vuxna ger kan antingen möjliggöra eller begränsa barnets identitetsskapande.  
Hon beskriver barn som mediebrukare, där barnboken är ett av flera medier. Bokens 
roll idag är en annan än förr i tiden(Brink, 2005, se s.122-192 och 351-355), tidigare 
hade barnboken uppfostrande och kulturbärande funktioner medan den nu är  mer 
problematiserande och berör vardagliga problem som barn kan möta och uppleva.  

Barnbokens olika delar och motiv skriver Maria Nikolajeva (2004: 33-65) om i 
sin bok Barnbokens byggklossar. Hon skriver att tidigare forskning ur ett 
genusperspektiv har fokuserat på hur män och kvinnor presenteras i litteraturen. 
Flickorna gestaltas ofta som duktiga, snälla och emotionella medan pojkarna är 
starka, rationella och tävlingsinriktade. Det är några av flera stereotypa egenskaper 
förklarar Nikolajeva(2004:129). Dessa stereotyper förekommer dock inte i alla 
barnböcker. Nikolajeva visar ett schema över motsatser i egenskaper mellan det 
manliga och det kvinnliga:  

Tabell 1: stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper (Nikolajeva, 2004:129).  

KVINNOR/FLICKOR  MÄN/POJKAR  
Vackra  
Agressionshämmande  
Emotionella, milda 
Lydiga 
Självuppoffrande  
Omtänksamma, omsorgsfulla  
Sårbara 
Beroende 

Starka 
Våldsamma  
Känslokalla, hårda  
Aggressiva  
Tävlande  
Rovgiriga  
Skyddande  
Självständiga  
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Passiva 
Syntetiserande 
Tänker kvalitativt 
Intuitiva  

Aktiva  
Analyserande  
Tänker kvantitativt  
Rationella  

 
Här menar Nikolajeva inte att manliga och kvinnliga huvudpersoner eller figurer i 
skönlitterära böcker alltid följer schemat, men att de likväl kan ge en bild av hur 
könsstereotypa figurer ofta skildras. (Nikolajeva, 1998:130).  

Sophie Andersson & Sofia Roghult (2007) har skrivit en studie som de kallar 
Barn- och ungdomsböcker ur ett genusperspektiv. Studien är kvalitativ och 
genusmönster i skönlitterära barnböckerna utgivna år 2007, för att få förståelse om 
vilken syn på kön som böckerna förmedlar. Utgångspunkterna i studien är, precis 
som i föreliggande uppsats, teorier kring genus och läsning. Begrepp som behandlas 
är bland annat begreppen genusordning, ideologisk och biologisk syn på genus, 
könsmönster, textens och individens repertoar samt identifikation. Resultatet av 
studien visade att de valda skönlitterära böckerna framställer traditionella 
könsmönster.  

Lena Martinsson & Eva Reimers (2014) granskar i sin bok Skola i normer hur 
normer om identitet och beteenden upprepas och uppmuntras i skolan. Boken har ett 
normkritiskt perspektiv och den behandlar normer utifrån flera aspekter. Boken 
behandlar normer kring genus, ålder, sexualitet, klass och rasifiering. Dessa 
perspektiv diskuteras i en skolkontext men även utifrån läroplanen. Författarna 
beskriver att genom föreställningar om normalitet skapas skillnader. 

Genom att en norm alltid pekar mot vad som anses ”normalt” bär den alltid på 
föreställningen om sin motsats, om det ”icke-normala”: sådant som hela tiden skils ut 
som annorlunda, märkligt eller inte lika bra. (Martinsson & Reimers, 2014, s. 10) 

  

Genus i pedagogiskt kontext  

Lena Kåreland (2013) betonar vikten av skolan och undervisningen för barnens 
identitetsskapande i sin bok Barnboken i samhället. De flesta lärare idag är 
medvetna om genusfrågorna och försöker variera sin undervisning men däremot är 
urvalet av litteraturen inte alltid anpassat och varierat. Elevernas syn på genus 
påverkas förstås av de läroböcker och skönlitterära böcker som skolan erbjuder 
påpekar Kåreland(se s. 168).  
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Lotta Eek-Karlsson och Elisabeth Elmeroth (2012) förklarar i en kapitel i boken 
Normkritiska perspektiv: i skolans likabehandlingsarbete att ett normkritiskt 
perspektiv bygger på att ifrågasätta föreställningar om vad som anses vara normalt. 
Allt som avviker från dessa föreställningar har ansetts som ”icke-normalt” och kan 
leda till diskriminering. Grupper eller individer som betraktas som ”normala” 
tillskrivs samtidigt en övermakt. Hon påpekar också att genusfrågor bör synliggöras 
både i och utanför klassrummet. En lärare ska ha en reflekterande inställning till 
normer om manligt och kvinnligt. Könsdebatten behöver inte vara något som bara 
diskuteras i media bland vuxna utan den kan tas in i klassrummet och diskuteras 
bland eleverna(se s.121-133). 

 

Sport- och fotbollsböcker  

Ann Boglind och Anna Nordenstam (2010:165-168) beskriver i boken Från fabler till 
manga att sport och fotboll är ett modernt motiv i barn- och ungdomsböcker. 
Skönlitterära böcker om sport var sällsynta fram till 1950-talet. I boken resoneras det 
om varför fotbollsböcker för flickor är sällsynta. Ett resonemang är att flickors 
fotbollsspelande inte hade pågått lika länge som pojkars, i Sverige registrerades det 
första damlaget först år 1969. Författarna skriver också att under 2000-talet ökade 
antalet fotbollsböcker med flickor som huvudpersoner. I boken nämns det också att 
för femtio år sedan och fram till i dag har hästboken ansetts vara mer riktad till 
flickor än fotbollsböcker.  

Thomas Brylla (1997, 43:6, s. 115-118) skriver i artikeln ”Idrottsböcker på 1990-
talet” i tidskriften Barn & kultur om sport och flickor. Han beskriver också historien 
bakom sportböckerna och till flickornas fotbollsspelande. Han pekar på 
ojämställdheten mellan pojkar och flickor i sportböckerna och manliga 
huvudpersoner och manliga egenskaper får större utrymme och vikt än kvinnliga.   
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de litterära verk som jag valt att analysera. Jag beskriver 
varför böckerna valdes och vilka kriterier valet baserades på. Därefter beskriver jag 
mitt tillvägagångssättsamt  vilken analysmetod jag använde mig av. Sist presenteras i 
detta kapitel själva böckernas innehåll. Jag ger korta handlingsreferat av böckerna för 
att läsaren lättare ska kunna följa med i mina tolkningar och analyser i kapitel 4. 
Sammanfattningarna är rena beskrivningar av bokens handling och innehåller inga 
egna tolkningar eller synpunkter.  

 

3.1 Urval 

Urvalet av böckerna var till en viss del slumpmässigt. I mina val av böcker fokuserade 
jag på två kriterier. Det första var utgivningsåret: jag ville undersöka samtida böcker 
från 2000-talet. Det andra var att de skulle vara anpassade för åldrarna 6–9. 
Förutom det hade jag inga andra kriterier gällande bokförlag, författare, 
huvudpersonerna eller handling, förutom att boken självklart skulle handla om 
fotboll. Jag tog kontakt med Eskilstunas stadsbibliotek för att se om de hade några 
fotbollsböcker för barn i åldern 6–9. Biblioteket hade flera fotbollsböcker och utav 
dem valdes tio stycken böcker som underlag till föreliggande studie. Bibliotekets 
barnavdelning hade flera böcker än de som till slut blev undersökningsmaterial men 
de valdes bort eftersom de inte var anpassade efter mina urvalskriterier. De böcker 
som hade något inslag av fotboll men inte fotboll som huvudmotiv, valdes också bort 
eftersom de inte var relevanta för denna studie.  

Några av böckerna som undersöktes är delar av bokserier. Anledningen till att 
dessa böcker inte valdes bort var att fotbollsböcker oftast ingår i serier som handlar 
om samma huvudkaraktär eller olika karaktärer. Två av undersökningsböcker ingår i 
samma bokserie och har samma huvudperson, de är Inte coolt sa Bruno och Inte 
rättvist sa Bruno.  Anledningen till att jag inte valde bor dem var för det första att de 
passade bra utifrån mina urvalskriterier och för det andra för att jag var intresserad 
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av att jämföra och se om huvudpersonens karaktär och egenskaper förändrades i 
böckerna eftersom det är ett år emellan utgivningarna. Det är värt att nämna att 
böckerna Bortdribblad, Tufft spel, Stolpe in och Toppa laget ingår i bokserien Bästa 
klubben, alla har fotboll som motiv, men böckerna har olika huvudpersoner.  

 
 

3.2 Analysmetod 

Jag läste först böckerna och skrev referat av handlingen i respektive bok. Jag utgick 
från mina undersökningsfrågor då jag fokuserade på huvudpersonerna och deras 
egenskaper samt om handlingen speglade stereotypa könsroller. De anteckningar jag 
gjorde var framför allt om vilka egenskaper som beskrev huvudpersonerna samt hur 
flickornas fotbollsspelande beskrev i handlingen, var de duktiga på att spela fotboll? 
Fick flickorna spela med pojkarna eller inte?  

Narratologi som analysmetod behandlar texters uppbyggnad och berättarteknik. 
Maria Nikolajeva definiera narratologi i hennes bok Barnbokens byggklossar genom 
att presentera två viktiga perspektiv om hur en narratolog studerar litterära verk 
dessa är vad som berättas och hur det berättas. Det innebär att man tar reda på vad 
som händer i berättelsen och var händelserna utspelar sig samt att studera hur något 
berättas (Nikolajeva, 2004:36). I min analys utgår jag från narratologin men 
begränsar mig till att kommentera vissa saker ur ett genusperspektiv, till exempel 
huvudperson och en del i handlingsförloppet. 

 

 
Sedan undersökte jag vad forskningen säger om genus och barnlitteratur. 

Tolkningarna som jag kom fram till har sin utgångspunkt i genusteorin och tidigare 
forskning. Det frågor jag ställde vid läsningen av forskningen om genus var: stämmer 
forskningen överens med de dragen jag uppmärksammade i böckerna om flickornas 
fotbollsspelande och isärhållandet mellan könen. Samt undersökte jag vad 
forskningen beskriver om vikten av barns läsning av skönlitteratur och dess koppling 
till identitetsskapandet.    
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3.3  Primärt undersökningsmaterial  

 
v Bortdribblad av Magnus Ljunggren och Mats Vänehem. Utgiven år 2013 av 

Bonnier Carlsens bokförlag. Det här är första boken i ”Bästa klubben”-serien. 

Bästa klubben-spelarna (ibland kallas de även för ABK, ingen förklaring ges till denna 
betäckning i böckerna) har en match. Yalam och Samirs föräldrar är upptagna och 
därför måste barnen åka buss till fotbollsplanen. Samir och Yalam får pengar till att 
köpa godis efter matchen. Under hela matchen dagdrömmer de om alla olika 
godissorter de kommer att köpa. Efter matchen springer de in till godisaffären och 
köper mycket godis. När de ser bussen springer de och kliver på. Vägen hem verkar 
vara annorlunda. Yalam och Samir inser att de har tagit fel buss. Bussen stannar och 
de kliver av vid busshållplatsen för att ta rätt buss tillbaka. Vid hållplatsen möter de 
två gubbar som skrämmer dem. Yalam och Samir springer därifrån, men gubbarna 
följer efter. De hittar en affär där en man jobbar. Han hjälper dem ringa Yalams 
mamma så att hon kan komma och hämta dem. När de kommer hem är Samirs 
pappa där med Yalams småsyskon. Alla samlas vid matbordet och fikar medan Yalam 
och Samir berättar om det som hänt. 

 

v Tufft spel av Magnus Ljunggren och Mats Vänehem. Utgiven år 2013 av 
Bonnier Carlsens bokförlag. Det här är andra boken i ”Bästa klubben”-serien. 

Det är en söndag och Tina har ingen träning. Hon tycker att det är så tråkigt att inte 
spela fotboll för det är det bästa hon vet. Flickornas tränare Hanna ringer Tina och 
frågar om hon kan spela med killar som ska spela match, de har inte ett fullt lag. Tina 
blir glad och skyndar sig till fotbollsplanen. Tina är duktig på fotboll och har redan 
gjort ett mål när hon råkar komma fel i en brytning och fäller Leo. Hon spelar som en 
mördare! skriker Leos pappa. Han springer in och bär Leo till bilen samtidigt som 
han påstår att Leo brutit benet och att de ska åka till sjukhuset. Matchen fortsätter 
och Bästa klubben vinner men Tina är inte glad när hon kommer hem. Dagen efter 
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bestämmer hon sig för att åka till sjukhuset för att få veta hur det gick för Leo samt be 
om ursäkt. Tinas kompis Malin följer med henne till sjukhuset. Leo verkar inte vara 
kvar på sjukhuset men de får hans hemadress från expeditionen. Tina och Malin går 
hem till Leo. När de ringer på dörren är det Leos pappa som öppnar. Tjejerna är 
rädda men när de ser att Leo mår bra blir de glada. De blir bjudna på fika och stannar 
kvar för att spela fotboll tillsammans. Till slut så ger Leos pappa Tina en komplimang 
för hur bra hon spelar.  

 

v Stolpe in av Magnus Ljunggren och Mats Vänehem. Utgiven år 2014 av 
Bonnier Carlsens bokförlag. Det här är tredje boken i ”Bästa klubben”-serien. 

Killarna och tjejerna i Bästa klubben ska spela i Derbycupen. De ska ta revansch på 
Ekeby som vann förra året i finalen. Tjejerna och killarna är glada eftersom tränaren 
berättar att de fått en inbjudan att gå ut hand i hand med landslaget när Sverige ska 
spela vänskapsmatch mot Spanien. Under lagets första match i Derbycupen är det 
killarna som spelar. Några spelare från Ekeby står och hejar på motståndarna, vilket 
ABK-spelarna blir mycket störda över. De tycker att det borde vara förbjudet, men 
deras tränare berättar för dem att man får heja på det lag man gillar. Killarnas lag 
vinner men inte tjejernas, de kommer inte kunna spela mot Ekebys lag. Spelarna 
Nikko, Stefan, Santayu och Malin tittar på Ekeby som spelar match mot ett annat lag, 
de vill ge tillbaka och därför börjar de bete sig illa. De buar, viskar och skriker åt både 
spelarna och domaren. Då kommer tränaren upp bakom dem och ger dem en 
utskällning, sådär ska man inte bete sig. Men de fortsätter med dumheter, såsom att 
lufta Ekebyspelares cyklar. När tränarna Hanna och Ingo frågar vem det var som 
gjorde dessa dumheter vågar de inte erkänna vad de har gjort. Efter ett tag 
bestämmer de sig för att berätta allt för tränarna. När de erkänt vad de gjort får de be 
Ekebys spelare om ursäkt och istället för straff får Ekeby följa med till Friends arena 
och både lagen får gå in med landslaget på landskampen.  
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v Toppa laget av Magnus Ljunggren och Mats Vänehem. Utgiven år 2015 av 
Bonnier Carlsens bokförlag. Det här är fjärde boken i ”Bästa klubben”-serien. 

Det är Zickans födelsedag och hon får de nya skorna som hon hade önskat sig länge 
av det dyra märket Viva Zapata. ABK ska spela inomhusturnering mot några av 
landets bästa klubbar. Tränarna Hanna och Inga blir sjuka och det riskerar att inte bli 
någon turnering. Malins pappa och hans vän Lasse ställer upp för att coacha laget 
under matcherna. Malins pappa Frank och Lasse vill så gärna vinna. De toppar laget! 
Zickan vill visa hur bra hon kan spela med de nya skorna men hon får inte spela. En 
bit in i den andra matchen blir hon ledsen och så arg att hon slänger de nya skorna i 
papperskorgen och går iväg. När lagkamraterna märker att hon är borta går några 
och letar efter henne. Till slut hittar de henne och förstår vad som pågår. Spelarna gör 
uppror mot reservtränarna. Ingen ska toppa deras lag! De tar genast kontroll över 
läget. Zickan tar på sig skorna igen och hoppar in i matchen.  

 
v Vilken tur, Vilma! av Cecilia Lidbeck. Utgiven år 2009 av B. Wahlströms 

bokförlag.  

Vilmas mormor och morfar har varit på semester i Spanien och  när de kom tillbaka 
hade de med sig presenter. Vilmas present är en keps. Den är ful och hennes 
kompisar retar henne för att hon har den på sig jämt. Vilma tror att den ger henne tur 
och den är hennes viktigaste ägodel. Vilmas lag ska spela en fotbollsmatch, men 
innan matchen börjar upptäcker Vilma att kepsen är borta! Hon letar överallt men 
den finns ingenstans. Vilma blir förtvivlad och tänker att de kommer förlora. När 
Vilma försöker göra mål går bollen utanför. Hon blir så arg att hon tar tag i bollen 
igen och denna gång skjuter hon den i mål, allt känns bra igen. Matchen fortsätter 
och Vilmas lag vinner. Då kommer Vilmas pappa springande och ropar att han har 
hittat kepsen men Vilma säger att hon inte behöver den, hon kan ändå! 
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v Mackan äger av Helena Lund-Isaksson. Utgiven år 2012 av B. Wahlströms 
bokförlag. 

Markus som kallas för Mackan tycker mycket om fotboll. Han tycker också om att 
busa med sin mamma. Hans liv skulle vara perfekt om det inte vore för hans pappa. 
Mackans pappa dog i en bilolycka när Mackan var ett år gammal. På lördag har 
Mackan en match, han är nervös inför matchen. Zlatan är Mackans favoritspelare, det 
är därför han valde att ha tröja nummer 11 till matchen. Mackan och hans lag vann, 
och när de kom hem var han glad men också trött. När Mackan går till stranden 
tänker han alltid på sin pappa, hans pappa tyckte om stranden. På söndag ringer 
Magda, det är hans kompis som han är förtjust i. Hon vill att de ska träffas, därför 
åker Mackan hem till henne. Mackan känner sig nervös och magen pirrar när han 
tänker på Magda.  

 
v Paula gillar fotboll av Ursel Scheffler. Utgiven år 2007 av Berghs förlag AB.  

Paulas bror Titus har köpt biljetter till en ligamatch. En av hans kompisar blir sjuk. 
Paula frågar sin bror om hon får följa med, och trots att Titus inte tycker fotboll är 
något för tjejer får Paula ändå det. När Paula sitter och tittar på matchen så vet hon 
nästan allt som pågår på planen. Titus och hans kompis Max är förvånade över hur 
mycket Paula vet om fotboll. Under pausen tar Paula fram sin matsäck och delar den 
med pojkarna. Allt Paula vet om fotboll har hon lärt sig av sin tränare Ines, som har 
spelat fotboll på elitnivå. Paula har en match att spela som Titus inte vet om. När han 
och hans lagkamrater avslutat sin match i stadscupen hör han att hans systers lag 
spelar på planen bredvid. Han och hans kamrater går dit för att titta. Titus blir 
överraskad när han ser sin lillasyster spela och göra mål. Titus tror att han kommer 
svimma när hans syster vinner och när hon står på prispallen tillsammans med 
lagkamraterna. Han kommer aldrig mer säga att tjejer inte förstår sig på fotboll.  
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v Sätt straffen, Charlotte! av Jennifer Wagerup och Bettina Johansson. Utgiven 
år 2014 av Olika förlag AB .Det här är första boken i bokserien om Charlotte.  

Charlotte letar efter en luftmadrass som hon vill ta med sig när hon och hennes lag 
ska åka till Super-cupen. Där ska alla sova tillsamman i en skola. Charlotte älskar att 
spela fotboll. Det finns en gammal luftmadrass i garaget som hennes pappa tar upp 
och ska fixa åt Charlotte. Under träningen inför cupen ramlar Charlotte och skadar 
foten. Men det ska inte stoppa henne från att spela. Innan matchen är Charlotte 
väldigt nervös. Matchen är jämn och Charlottes lag kämpar hårt. Ändå slutar 
matchen oavgjort med 1–1. Dagen därpå spelar tjejerna final. Alla kämpar hårt men 
matchen slutar 2-2 och det betyder att de ska köra straffläggningar. Varje lag ska 
välja fem spelare som ska lägga en straff och Charlotte är en av dem. Motståndarna 
gör flera mål, de vinner finalen och hela Super-cupen. Tjejerna är ledsna, flera från 
laget ligger på marken och gråter. Charlottes lag kom på andra plats och varje spelare 
får varsin silvermedalj runt halsen. Tränaren uppmuntrar dem och tjejerna känner 
sig motiverade att vinna vid nästa Super-cup.  

 
v Inte coolt, sa Bruno av Lasse Anrell och Anna-Karin Garhamn. Utgiven år 

2014 av Hippo bokförlag. Det här är första boken i fotbollsserien om Bruno.  

En ny kille kommer till Alis lag. Han heter Bruno. Ali vet inte vad han ska tycka om 
den nya killen. Det tar inte lång tid innan Bruno skriker att Ali inte passar till 
kamraterna vilket gör tränaren Niklas arg, visst gör han det! Precis då kommer 
tjejernas lag och ska ha fotbollsplanen för att spela. Emma spelar i tjejlaget, hon, Ali 
och Bruno brukar träffas efter skolan och leka på skolgården. Vid nästa träning har 
tränaren Niklas slagit ihop killarnas och tjejernas träning. Bruno tycker inte det är 
roligt att spela med tjejerna. Under träningen berättar Niklas att de har fått biljetter 
till EM-matchen där Sverige spelar mot Island. Gruppen har fått fina platser när de 
kom in till matchen. Efteråt har tränarna fixat så att gruppen får autografer från 
landslagsspelarna. Ali fick Lotta Schelins autograf på armen. Senare under träningen 
berättar tränarna att de har fått en förfrågan om att spela en förmatch på Friends 
arena. När det är dags för matchen och laget kommer ut på arenan är det massor av 
folk där. Matchen börjar och allt går bra men Bruno är inte med, han står vid sidan av 



 

 

   

 

19 

planen. Ali tycker synd om honom. Han får plötsligt en idé, Ali låtsas krocka med en 
motståndare och åker ut från planen. Bruno är den som byter med Ali. Bruno och 
Emma spelar fint och matchen slutar med 1-1.  Efter matchen firar alla tillsammans. 
Tränarna pratar med Ali om hans skada, de berättar att de förstår vad han gjorde och 
att det var coolt av honom att han ville hjälpa sin kompis.  

 
v Inte rättvist, sa Bruno av Lasse Anrell och Anna-Karin Garhamn. Utgiven år 

2015 av Hippo bokförlag. Det här är andra boken i serien om Bruno.  

Bruno, Emma och Ali ska spela Hammarby-match med alla de andra lagkamraterna.  
Spelarna får extra biljetter till sina familjer. På matchdagen är det fint väder och 
spelarna kommer tidigt till Tele2 arenan. Det är mycket folk på läktarna som klappar 
händerna för deras lag. Vid spelargången ser spelarna Kennedy som har spelat i 
spanska ligan. Veckorna därpå är alla på bra humör efter matchen. Emma och några 
andra tjejer ska spela med killarna i cupen, det tycker hennes mamma är bra. Fast 
Bruno tycker inte det är bra. Han tycker att det är orättvist att tjejer får spela i kill-lag 
men att killar inte får spela i tjej-lag. Lagen tränar hårt inför Gothia cup. Laget får bo 
i en skola nära Göteborg där de ska sova i ett klassrum eller kanske gympasalen. 
Många lag från olika länder ska spela mot varandra. Hammarbys första match blir 
mot Japan. Nästa dag spelar de mot Mexiko. Dagen därpå spelar de mot Ghana, den 
matchen avgör om de går vidare till A-slutspel. Matchen mot Ghana slutar med 0–0 
och ska avgöras genom straffar. Emma slår en avgörande straff och laget går vidare 
till slutspel. På eftermiddagen är laget ledigt och då passar de på att åka till Liseberg. 
När det är dags för match igen spelar laget semifinal mot Brommapojkarna och 
Hammarby vinner matchen. Det är dags för final i Göteborgs stora arena. De ska 
spela mot Barcelona. Matchen är full av spänning och den slutar med 1-2 till 
Barcelona. Hammarbyspelarna är inte besvikna, de har varit duktiga. Lagen byter 
tröjor med varandra, alla är trötta men väldigt glada och stolta.  
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4 Tolkning och analys 

I detta kapitel analyseras de valda böckerna ur ett genusperspektiv. Analysen är 
indelad efter forskningsfrågorna. Frågorna besvaras och kopplas till den tidigare 
forskning som presenterades i forskningsöversikten. Vid citat ur skönlitteraturen 
anger jag endast sidnummer. 

 

Vilket kön har huvudpersonen i boken?  

Alla böcker har en huvudkaraktär som gillar och spelar fotboll. Av de tio böckerna har 
fyra manliga huvudpersoner: Stolpe in, Mackan äger, Inte rättvist sa Bruno och Inte 
coolt sa Bruno. Fem av böckerna har kvinnliga huvudpersoner: Tufft spel, Paula 
gillar fotboll, Sätt straffen Charlotte, Vilken tur Vilma och Toppa laget. Den 
kvarstående boken Bortdribblad har både en flicka och en pojke som samspelar i 
handlingen.  

I Bästa klubben-serien verkar det vara så att varannan bok har pojkar och 
varannan har flickor som huvudpersoner.  

Normen att fotboll är en maskulin sport verkar därför ifrågasättas och prövas i 
flera av böckerna. Exempelvis hade flera av böckerna flickor som huvudpersoner och 
att de kunde spela fotboll bra. I Mackan äger och Vilken tur Vilma är det 
huvudpersonen som det är mest fokus på i handlingen, medan i Sätt straffen 
Charlotte, Inte rättvist sa Bruno och Inte coolt sa Bruno, samt i Bästa klubben-serien 
är det flera personer som samspelar med varandra, eftersom böckerna till en viss del 
fokuserar på lagspel och gemenskap. 

 

Vem framträder som överordnad, är det kvinnliga eller manliga figurer 
i böckerna, och vilka egenskaper tillskrivs de?  

Bästa klubben-serien har samma personer i alla böckerna men i de olika böckerna i 
serien är det olika karaktärer som får vara huvudpersoner. Det visas en bild redan på 
den första sidan när man öppnar böckerna. Bilden visar både tjejernas lag och 
killarnas lag med vardera tränare. Det ger ett intryck av att alla i laget är viktiga, men 
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samtidigt innebär det ett isärhållande eftersom de inte sitter tillsammans och varje 
lag har en sida, alltså ena sidan med flickornas lag och andra sidan med killarnas lag.  

I Stolpe in visas det precis i början en bild på Nikko och hans pappa i köket vid 
frukostbordet. Där står Nikkos pappa med sin mönstrade t-shirt, många smycken och 
tatuerade armar som ger honom ett tufft utseende.  Sedan när laget samlas för 
träningen föreslår någon att tjejerna ska spela mot killarna. ”Ha, säger Samir. Nu blir 
det utklassning. Jag vet, säger Sentayu. 10–0. Trots många chanser och hård kamp 
slutar matchen 0–0.”(s.15–6). Längre fram i boken när tjejerna spelar i finalen 
förlorar de medan killarnas lag fortsätter vinna. Fortfarande beskrivs flickorna som 
mindre bra och mindre presterande. ”ABK vinner med 10–2. Lyckan är total. /…/ Det 
går sämre för tjejerna.” (s.26). 

I Toppa laget blir tränarna sjuka och en spelares pappa och hans vän volonterar 
att coacha laget. De börjar toppa laget för att det enda de tänker på är att vinna. Deras 
karaktärer beskrivs som ivriga och tävlingsinriktade. ”Kom igen nu! Ropar Frank. Ge 
er inte , ropar Lasse.” (s.38). Ivrighet för tävlandet och vinnandet är stereotypa 
egenskaper för män/killar enligt Nikolajeva (2004:129).  

I boken Tufft spel är Tina huvudperson och hon är en duktig spelare. Hon ska 
spela med killarna för de har en match och en av killarna har blivit sjuk och kan inte 
spela. Tina beskrivs boken igenom som omtänksam. När hon fäller en kille under 
matchen och tror att han skadade sig blir hon orolig och ledsen. ”Tina kan inte sluta 
tänka på hur ledsen Leo såg ut när hans pappa lyfte honom och bar honom av planen. 
Hur mår du, frågar domaren. Tina rycker på axlarna. Okej, säger hon. Men det är inte 
okej. Det känns som om hon vill försvinna.” (s.44). Hon blir inte glad förrän hon vet 
att han mår bra. Omtänksamhet och reflekterande är stereotypa egenskaper för 
kvinnor/tjejer (Nikolajeva, 2004:129). 

I Bästa klubben-böckerna spelar inte killarna och tjejerna i samma lag, det gör de 
sällan under träningen och mer sällan under matcherna, men ibland spelar de mot 
varandra. Tjejlaget spelar nästan alltid match mot andra tjejlag och detsamma gäller 
för killarna. Hirdman (1993:150–151) skriver att manligt och kvinnligt enligt den 
patriarkala maktordningen ska hållas isär och inte blandas ihop. Enligt Elmeroth 
(2012:65) finns detta isärhållande för att bevisa ojämlikheten mellan män och 
kvinnor och attmän och kvinnor är olika. I böckerna Inte coolt sa Bruno och Inte 
rättvist sa Bruno däremot spelar tjejerna och killarna i samma lag med varandra. I 
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Inte rättvist sa Bruno står det: ”Sen ska alla tjejer och killar driva bollen mot 
tränarna.” (s.10) På så vis ifrågasätts den isärhållande principen i dessa böcker som 
Hirdman(1993) och Elmnorth(2012) skriver om. 

Traditionen om det maskulina som norm har länge varit dominerande. Flera 
författare försöker tänja gränserna och bryta mot normen men för att förändra 
traditionella synsätt, politiska uppfattningar och samhällssyn krävs det tid. Men även 
om böckerna försöker tänja gränserna mellan manligt och kvinnligt förekommer det 
ibland vissa stereotypiska könsmönster. Till exempel så kan Bruno vara bråkig ibland 
eller Charlottes vän Julia plockar blommor för att göra fina buketter.   

I boken Inte rättvist sa Bruno står det: ”Matchen slutar 0-0 och ska avgöras på 
straffar. Emma får slå den avgörande straffen. Målvakten kastar sig åt höger när hon 
skjuter. Så Emma kan bara rulla den rakt i mål. Det blir stort jubel igen och alla 
kramar om Emma. De har gått vidare!” (s.63). Trots att böckerna om Bruno beskriver 
honom med en del stereotypa egenskaper för pojkar som exempelvis busig och tuff så 
ser vi i kontrast mot det tidigare citatet att Emma, hans lagkamrat, är duktig, kan 
spela fotboll och kan göra mål. Här ser vi konflikten mellan det stereotypa 
föreställningar och försök till att motverka dem.  

I Sätt straffen Charlotte, intervjuas författaren på sista sidan i boken. Hon säger:  

Den här boken är väldigt viktig för mig personligen. Jag spelade fotboll i 17 år och fick 
som liten flicka ofta ta strid för min rätt att spela och villkoren var alltid sämre än 
herrarnas. För mig är det självklart att alla ska ha samma rätt till världens underbaraste 
sport-fotboll (s.63). 

 
I citatet ovan ser vi författarens passion till fotboll. Jag tycker i likhet till författaren 
att alla ska ha samma rätt till fotbollsspelande och att synen på fotboll som ett 
maskulint sport bör förändras.  

I början av boken Mackan äger beskrivs Mackans intresse för en tjej i hans klass. 
Han beskriver henne (och tjejer i allmänhet): ”Det här med tjejer var knepigt tycker 
Mackan. De var mystiska, som från en annan planet. En rosa tjejplanet, långt ute i 
universum.”(s.10). Senare står den även så här: ”Mackan har kommit fram till att en 
tjej var som två personer i en kropp. Dubbelt på något sätt. Som ett äpple med två 
färger. På ena sidan rött och på andra sidan grönt” (s.11). Här ser vi isärhållandet 
genom att göra skillnad mellan könen samt en stereotyp uppfattning om flickor och 
färgen rosa. 



 

 

   

 

23 

Trots att flera av böckerna visar normbrytande drag så finns fortfarande den 
traditionella synen på flickor som underlägsna och underpresterande kvar. I boken 
Vilken tur Vilma visas det hur Vilma tror att hon behöver ett turgivande föremål i 
form av en keps (ett manligt/maskulint föremål) för att allt ska fungera bra för 
henne. Senare inser hon att hon kan klara sig och vinner matchen utan hjälp. ”Hon 
springer bort till pappa. Min keps! skriker hon. Jag kan inte spela utan min keps!” 
(s.27) 

Varför behöver hon ha ett manligt föremål för att bli bekräftad och kunna klara 
sig? Nikolajeva (2004) förklara hur flickor utifrån ett stereotypt synsätt förväntas 
vara svaga och inte klarar sig på egen hand. Hon hävdar också att kvinnor/flickor tar 
sig manliga roller/egenskaper för att bli bekräftade. Alla människor har behov av att 
bli bekräftade säger Elvin-Nowak och Thomsson (2003:108).  

Elvin-Nowak och Thomsson (2003:128–131) skriver att en vanlig föreställning är 
att manligheten riskerar att förloras om samhället blir jämställd. Jag tycker att 
manligheten skulle gynnas i samarbetet med kvinnligheten genom att skapa ett 
jämställd samhälle där båda könen är aktiva. Därför tycker jag som Elvin-Nowak och 
Thomsson att det ska finnas gemensamma böcker som alla kan läsa och njuta av. Det 
finns olika åsikter om vad pojkar och flickor bör läsa. Dock har de flesta forskare jag 
läst (se Davies, 2003; Brink, 2005; Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson, 2003) 
en gemensam bild av att litteraturen påverkar individens identitetsutveckling. Jag 
tycker i likhet med Andersson & Roghult (2007) att det är viktigt att låta pojkar och 
flickor läsa om många olika slags pojkar/flickor och män/kvinnor för att skapa egna 
uppfattningar och egen identitet.   

 

Hur beskrivs flickornas fotbollsspelande i undersökningsböckerna? 

I boken Bortdribblad spelar både tjejerna och killarna matcher inför finalen. Killarna 
vinner med 6–0.  Tjejerna förlorar med 1–2 och får inte spela i finalen. ”Sakta rullar 
bollen förbi henne och in i mål. 1–2. Självmål! Motståndarna kramar jublande om 
varandra, men ABK:s tjejer blir arga.” (s.43). Charlottes lag förlorar i boken Sätt 
straffen Charlotte men de är ändå nöjda. ”Det är jättemånga lag med i cupen, tänker 
Charlotte. Vi kom ju tvåa. Det är väldigt bra det med!” (s.59). 
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Några bimotiv som ingår i böckerna är till exempel att vara modig, ta ansvar och 
att vara ärlig. Jag har märkt att det alltid finns, mer eller mindre i alla böckerna, en 
önskan att uppmärksamma eller motverka traditionella synsätt på genus.  

Det varierar i böckerna vem som vinner, ibland vinner tjejerna och ibland vinner 
killarna men något som förekommer i de flesta böckerna är att pojkar har lättare att 
vinna. Flickorna behöver kämpa hårdare för att vinna och bevisa att de kan. Ett 
exempel på detta är från boken Tufft spel: ”Låter ni tjejen slå frispark? Orkar hon 
verkligen få bollen i mål?” (s.28) 

I boken Tufft spel skriker en förälder att flickor inte kan spela fotboll. Tina spelar 
bra men en pappa till en spelare i motståndarlaget tycker inte om att hon som tjej ska 
få spela med killarna. Han visar sitt missnöje i boken men där förklarar författaren 
genom handlingen att tjejer också kan spela lika bra som killar:  

När domaren kom gick Leos pappa fram till honom också. ABK har en tjej med, trots att 
det är kill-lagen som spelar. Det är okej, säger domaren. Tjejer får spela med killar. 
Hanna kan inte låta bli att le mot Leos pappa. Ja, ja, säger pappan. Vad kan en tjej 
kunna ställa till med?(s.23).  

 
Hirdman (1993:150) skriver att när barnet tilldelas könet flicka/kvinna så tilldelas 
det också en viss typ av roll med typiska sysslor, platser och egenskaper. Till exempel 
i boken Bortdribblad så visas det en bild på sidan 13 där Yalam (en av 
huvudpersonerna) och hennes mamma står i köket med småsyskonen. I dialogen 
säger Yalams mamma att hon ska vara hemma och ta hand om barnen och att Yalams 
pappa ska på sammanträde. Skildringen ger uttryck för typisk uppfattning om att 
kvinnan stannar hemma och vårdar barn. ”Yalam, säger mamma. Jag har lovat att 
skjutsa dig och Samir hem från bortamatchen idag. Men jag kommer inte att klara av 
det. Pappa ska på sammanträde och jag orkar inte ta med mig barnen i bilen.” (s.12) 

I boken Inte coolt sa Bruno blir Bruno upprörd eftersom tjejerna och killarna ska 
spela tillsammans. Bruno vill inte spela med tjejer eftersom de spelar sämre. Fast 
Emma som är Brunos lagkamrat spelar fotboll bra. ”Tjejerna är mycket sämre än vad 
killarna är. Det är inte coolt att träna med tjejer, mumlar Bruno.”(s.29). Här 
återkommer föreställningen om att män är bättre på sport och fysiskt prestation. 
Hirdman (1993:146–149) beskriver maktordningen där det har varit en norm att 
socialt, politiskt och ekonomiskt se kvinnor som underlägsna män.   
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I boken Paula gillar fotboll säger Titus som är Paulas storebror att flickor inte 
ska spela fotboll och han beskrivs bli förvånad när hans syster gör mål:   

Det måste vi se! Kom Max!, ropar Titus. De kommer fram just som Paula lägger bollen 
till rätta för att slå en straff. Hon missar säkert, säger Titus till Max. Men Paula fintar åt 
höger och skjuter sedan bollen i vänstra krysset.(s.28-29).  

 
Eftersom flickor uppfattas som underlägsna och svaga förväntas de inte kunna 
mycket eller klara av saker mer än killar. Här återkommer synen om 
flickors/kvinnors underordning som Elmeroth (2012) beskriver. 
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5 Diskussion  

I detta kapitel diskuterar jag  kring barnbokens roll och betydelse för barnens 
identitetsutveckling. Jag kommer här att diskutera betydelsen av förebilder i 
fotbollsböckerna. Sist diskuterar jag didaktiken och lärarens profession i förhållande 
till läsning av skönlitteratur och inställning till genusfrågor.  
 

Barnbokens roll i identitetsskapandet och avsaknaden av förebilder 

Jag nämnde tidigare i inledningen att media har uppmärksammat flickors avsaknad 
av kvinnliga fotbollsförebilder i skönlitteraturen. Förebilder är viktiga i barns 
identitetsutveckling. Barn börjar tidigt söka efter sin identitet och därför kan 
skönlitterära texter vara en del i identitetsutvecklingen. Barn försöker identifiera sig 
själv med huvudpersoner och andra gestalter i barnböckerna, skriver Kåreland 
(2005:161).  

Davies (2003) påtalar att små barn inte tar en aktiv del i det som sker i samhället 
utan de hamnar i redan existerade mönster. Hon menar att flickor och pojkar 
försöker förstärka sin identitet genom att ta efter sådant som de ser vuxna eller andra 
av samma kön göra. 

Att flickor och pojkar är olika är något som påpekas jämt i böcker, medier och 
vardagliga samtal tycker jag. Själv håller jag med Elvin-Nowak och Thomsson 
(2003:67) om att det är vi vuxna som gör skillnad mellan pojkar och flickor samt 
sällan frågar oss själva varför vi gör det.  

Litterär preferens skiljer sig mellan flickor och pojkar. Pojkar läser oftast böcker 
med manliga huvudpersoner påpekar Kåreland (2013:128). Hon uppmärksammar 
också att böcker med manliga huvudpersoner är mer dominerande i skolanoch att det 
oftare läses böcker av manliga författare. Forskningen visar samtidigt att flickor läser 
mera skönlitteratur.  

I flera av böckerna saknas kvinnliga förebilder. Något som till en viss del 
reflekterar verkligheten där det finns lite fokus på kvinnliga fotbollsspelare.  I 
böckerna Mackan äger och Toppa laget berättas det i texten att Mackan (pojke) och 
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Zickan (flicka) båda har Zlatan som sin favoritspelare. I boken Sätt straffen Charlotte 
står det däremot tydligt på baksidan av omslaget att boken är inspirerad av 
landslagstjärnan Charlotte Rohlins barndom. Boken är utgiven av förlaget Olika som 
anger att de jobbar för att motverka stereotyper. Det speglas i bokens text och bilder. 
I Charlottes lag är alla olika, mörka och ljusa, långa och korta och förutom det så har 
de en tränare med nedsatt funktion, han visas i bilderna använda en rullstol. Olikhet 
beskrivs som naturligt och accepterat i boken. Men i de flesta böckerna märker man 
att författarna är försiktiga med att utmana normer, kanske för att inte bli kritiserade. 
Förutom att författaren vill förmedla något genom barnböckerna så vill de också att 
deras böcker ska bli omtyckta och sälja.  

Läsningen har alltid varit något som barn uppmuntrades göra dagligen både i 
skolan och på fritiden. Ett antal studier påpekar att skolans urval av texter inte ger 
eleverna möjlighet till igenkänning och identifikation genom bokläsningen. Flera 
forskare uppmärksammar att det finns uppenbara könsskillnader mellan flickor och 
pojkar i barnlitteraturen beskriver Kåreland (2013:128).  

 

Läraren som förebild 

Läraren är en förebild för eleverna på skolan. Därför bör läraren vara medveten om 
sina egna handlingar och ställningstaganden. Dessutom är det viktigt med en rättvis 
lärare som visar intresse och öppenhet för eleverna. Enligt Kåreland (2013) bör lärare 
ta ställning till olika texter som behandlas i klassrummet. Lärarens inställning 
påverkar hur den lägger upp arbetet och om den behandlar eleverna lika, till exempel 
genom att ge samma taltid för tjejer och killar. Det är bevisat att pojkar tar mer 
utrymme i klassrummet och diskussioner. Läraren beskrivs av Martinsson & Reimers 
(2014:58) som en förebild för samhället och inte bara en individuell instruktör.  
Tallberg Broman (2002) beskriver vikten av ökad medvetenhet om genus och dess 
betydelse i skolverksamheten. Ju mer medvetna lärare och elever blir om genus och 
hur genus konstrueras desto mer kan man se dessa förhållanden och mönster och 
motverka dem. På så sätt kan traditionella könsmönster begränsas och förändras 
(Lundquist & Nygren, 2008).  

Det är viktigt att blivande lärare och verksamma lärare reflekterar och granskar 
sina egna uppfattningar om hur de ser på genus eftersom det kan påverka deras 
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arbetssätt och undervisningsinnehåll. Om vi tar språkbruket som lärare använder när 
de pratar med eleverna som exempel, kan vi enligt forskningen se skillnader i hur 
pedagoger talar med pojkar respektive flickor. Det vi som pedagoger ser och uttalar 
beror på våra förställningar och uppfattningar baserade på genusstereotyper om hur 
pojkar och flickor förväntas bete sig; att flickor är snälla, väluppfostrade och duktiga 
och pojkar är busiga och äventyrliga skriver Nikolajeva (1998:64).  

Pedagogen bör medvetet jobba med genusfrågor som kommer upp vid läsningen. 
Det kan ske genom diskussioner på klassnivå, gruppnivå och i vissa fall även på 
individnivå. Det är också viktigt att läraren är uppmärksam på vikten av att variera 
undervisningen och öka möjligheterna till urval. Det kan vara svårare om eleverna 
själva ska välja det som de vill läsa men läraren kan alltid rekommendera eleven att 
läsa varierat.  

Läraren kan ställas inför svårigheter men det är viktigt enligt Kåreland (2013:14-
16) att läraren är öppen och genom dialog med eleverna kan komma till en gemensam 
syn som motverkar traditionella synsätt och uppfattningar. Det är viktigt att vi som 
pedagoger kan göra bra litteraturval och för att kunna göra det är det först essentiellt 
att veta vad man vill att litteraturen ska betyda för läsaren.  

För att öppna upp nya möjligheter för könskonstruktion bör eleverna utsättas för 
olika slags böcker och huvudkaraktärer av båda könen (Andersson & Roghult, 
2007:29-31).  

Kåreland (2005:122-128) uttrycker att det finns en risk att den barnbok som 
framställer traditionella flickor och pojkar stänger in barnen i traditionella 
könsmönster och hindrar deras identitetsutveckling. Hon poängterar också att genus 
bara är en av de aspekter som påverkar en individs utveckling, andra aspekter kan 
vara klass och etnicitet som medverkar betydelsefullt i identitetsutvecklingen. För att 
individen själv ska kunna välja sin könsidentitet behöver den många olika slags 
förebilder, det kan vara lärare, böcker, kompisar och fotbollsspelare, anser jag.  
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6 Avslutning 
I detta kapitel kommer jag att presenterar de slutsatser jag har kommit fram till. Jag 
reflekterar också kring min framtida yrkesroll som lärare. Sist introducerar jag några 
frågor som kan vara intressant att undersöka och forska om i framtiden.  
 

6.1 Slutsats 

Det är viktigt att skolan arbetar medvetet kring jämställdhet- och 
likabehandlingsfrågor. Det är viktigt för elevernas utveckling och för att minska 
diskriminering som sker i skolan.  

Skolundervisningen bör motverka stereotypa uppfattningar hos barn genom att 
utmana och diskutera med eleverna utifrån en demokratisk människosyn. 
Läroplanen för grundskolan påtalar tydligt att undervisningen ska motverka 
stereotypa könsmönster och jobba effektivt med jämställdheten mellan kvinnor och 
män.  

Därför vill jag markera att undersökningsböckerna kan användas i klassrummet. 
Där det är viktigt att läraren är medveten om att böckerna kan öppna upp för frågor 
om genus vilket kan användas som underlag för klassdiskussioner och reflektioner, 
samt att det är viktigt att läraren uppmärksammar eleverna på traditionella 
könsmönster och förklarar begrepp som till exempel jämställdhet. 

Likabehandlingsarbetet kring genus och jämställdhet är inte den enskilde 
lärarens ansvar utan hela skolan bör ha en gemensam syn, därför finns det 
likabehandlingsplaner och riktlinjer i arbetet på varje skola. Pedagoger och personal 
på skolan bör vara goda förebilder för eleverna, det är viktigt i elevernas individuella 
utveckling och identitetsskapande.  
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6.2 Framtida yrkesroll  

Denna studie öppnade ögonen för hur viktigt det är i min framtida yrkesroll att 
planera och reflektera över skönlitteraturen som kommer att används i klassrummet 
och undervisningen. Det är viktigt att som lärare att vara uppmärksam och lyhörd för 
att ta till vara elevernas intressen och kunna integrera dessa i undervisningen. 
Samtidigt som det är viktigt att vara öppen för frågor om genus. Tydlighet och 
öppenhet skapar trygga möjligheter för diskussioner och reflektioner.  

Något som jag också insåg är hur skönlitteraturen kan vara ett mycket 
användbart underlag som öppnar upp för diskussioner i klassrummet. Det är viktigt 
tycker jag att som lärare ge eleverna utrymme att själva reflektera över normer och 
värderingar som samhället och böckerna förmedlar.  
 

6.3 Nya frågor  

Flera böcker och studier har skrivits om genus, normer och värderingar i 
barnlitteraturen. Mycket av den forskningen behandlar barnlitteraturen i allmänhet. 
Jag märkte att det finns få studier om genus och sport i barnlitteratur. Det talas 
mycket om typiska flickböcker till exempel hästböcker, men något som jag under 
praktiken uppmärksammade var flickornas intresse för sport och speciellt för fotboll. 
Det skulle jag vilja undersöka vidare.  

Finns det flera böcker för flickor med sport som tema till exempel innebandy, 
taekwondo eller andra ”manliga” idrottsområden?    
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