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Abstract 

The aim of the essay is to investigate how boys and girls are portrayed in the youth novel 

In the Ceiling the Stars Are Shining. The descriptive phrases used to depict the young 

people in the book are analysed to reveal the gender patterns. Selected chapters in the 

book are analysed through close reading, and the descriptive phrases are divided into the 

following categories: mental properties, appearance, social relations and actions. The 

result shows that the majority of the descriptive words are applied to the girls, especially 

the leading character, and throughout the novel they relate to prevailing gender patterns 

as they are identified in modern gender theory.  
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1 Inledning 

Skolans uppdrag är att främja alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket 2011:7). Värdegrunden ska 

tillsammans med kurs- och ämnesplaner motivera de val läraren gör i sin undervisning. 

Läraren väljer också den skönlitteratur som ska läsas, och det är därför viktigt att det valet 

bidrar till att ”belysa människors villkor och identitets- och livsfrågor” (Skolverket 

2011:226). Sedan 2006 lyder skolan under diskrimineringslagstiftningen, som dels 

innehåller förbud mot diskriminering kopplad till diskrimineringsgrunderna, dels krav på 

aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering. Läraren bör i undervisningen ta hänsyn 

till att litterära verk i viss mån alltid är ideologiskt laddade, även om det i många fall inte 

är synligt vid första ögonkastet.  

I kursplanen för svenska för högstadiet (Lgr11) står det att eleverna ska ”ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden” (Skolverket 2011:222). Skönlitteratur spelar en betydande roll för att dessa 

förmågor ska utvecklas, men samtidigt genererar och upprätthåller litteraturen också 

föreställningar om genus. Litteratur öppnar upp för att presentera nya föreställningar 

(Tenngart 2010:117ff,), men kan också riskera att cementera könsstereotyper och 

fördomar. Litteratur spelar också roll för elevers identitetsskapande, exempelvis genom 

att de innehåller stereotypa könsroller som gör eleverna medvetna om vad som förväntas 

av dem (Alvarsdotter 2002:75). 

Den här studien grundar sig på en analys av en ungdomsroman och syftar till att 

studera just könsroller och genusmönster som de framstår i texten. I taket lyser stjärnorna 

(Thydell 2003) är en bland många ungdomsböcker som används i skolan, och den handlar 

om tonårstjejen Jenna vars mamma är drabbad av svår cancer. Boken är skriven ur Jennas 

perspektiv och fokuserar på hennes tankar och känslor. Jenna ingår i ett sammanhang där 

hon längtar efter en snygg killes uppmärksamhet, och hon jämför sig gång på gång med 

Ullis-knullis som är klassens populära tjej. Ingenting blir som Jenna tänkt sig. I taket lyser 

stjärnorna är Thydells debutroman, och huvudteman i boken är kärlek, vänskap, svek och 

självkänsla. Boken kan betraktas som författarens mest kända, och den har 

uppmärksammats med Augustpriset och filmatiserats år 2009.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka hur pojkar och flickor framställs i en 

ungdomsbok genom de beskrivande fraser som används. Ett delsyfte är också att studera 

hur dessa beskrivningar förhåller sig till genusmönster som finns beskrivna inom 

litteraturvetenskaplig genusforskning. De frågeställningar som är centrala för studiens 

syfte är följande:  

 Vilka beskrivande fraser används för att skildra flickor respektive pojkar? 

 Hur förhåller sig beskrivningarna av karaktärerna till genusmönster och 

stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt? 

2 Bakgrund  

Det här kapitlet inleds med en genomgång av tidigare forskning om genus i litteratur och 

i undervisningskontexter. Därefter följer studiens teoretiska utgångspunkt.  

2.1 Genus i litteraturen 

Sexualitet är någonting föränderligt som kontinuerligt formas och förändras beroende på 

den kontext individen befinner sig i. I en studie undersökte Franck (2009) hur flickors 

sexualiteter framställs i svenska ungdomsromaner mellan 1960 och 2000. Gemensamt för 

böckerna är att romanernas karaktärer gör sin sexualitet synlig genom repliker, framförallt 

hos pojkar. Flickor tenderar däremot att förmedla sin könstillhörighet och sexualitet även 

i handlingar (Franck 2009:272f). Francks analys presenterar idén att karaktärerna är 

medvetna om den könstillhörighet och sexualitet de har, men att de handlar inom ramarna 

för givna genusmönster. Vid de tillfällen då flickor i litteraturen tenderar att bryta mot 

den heterosexuella normen blir de ofta tysta för att osynliggöra detta avvikande, och på 

så vis förhåller de sig till samhällets förväntningar (Franck 2009:280ff). Det är människor 

som i olika grad skapar och påverkar normer för sexualiteter, vilket har sin grund i att 

människan är en varelse som vill bli sedd och respekterad. Franck väljer att ta sin 

utgångspunkt i den heterosexuella normen, och drar slutsatsen att de böcker från 1980-

talet som analyserats ger utrymme för flickorna att agera normbrytande så länge de 

bibehåller ett heterosexuellt förhållningssätt (Franck 2009). Franck menar också att 

sexualiteten och uttryck för den påverkas av kön, klass och ålder. Dessa tre faktorer utgör 

grunden för hur karaktärerna förstår sin sexualitet, vilka ramar den har och vad som är att 

överskrida normerna (2009:273f).  
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Franck hävdar att osynliga maktstrukturer styr vad som får uttryckas i 

ungdomsböcker (2009:19). Dessa maktstrukturer medför enligt Franck att flickor ofta 

utövar stark självkontroll, eftersom de är medvetna om att de är ett föremål för andras, 

framförallt pojkars, blickar. Vidare menar Franck att pojkskapet blir synligt genom att de 

genom alkohol och slagsmål hävdar sig och tar plats i hierarkin. I Francks analys 

framkommer det att pojkar tar avstånd från det som uppfattas som feminint, medan flickor 

tvärtom närmar sig manliga roller (Franck 2009:118f). Österlund (2006) menar att det 

inte är en enkel process att bli en vuxen kvinna, och att flickor i regel behöver träna på 

detta. Samtidigt känner de en viss osäkerhet, eftersom de måste leva upp till de kvinnliga 

normerna som innebär en beroendeställning till mannen och att förväntas längta efter en 

mans beröring (2006). Vanligt förekommande i Österlunds litterära studier är att flickor 

förklär sig till pojkar för att bli av med de begränsningar som det kvinnliga könet medför, 

eftersom flickor tenderar att framställas som känsliga och snälla medan pojkarna är 

vräkiga och våldsamma (Österlund 2006:78).  

I en äldre studie (Hene 1984) menar författaren att det egentligen inte finns några 

större skillnader i hur pojkar och flickor beskrivs i ungdomslitteratur. Däremot finner 

författaren skillnader i hur karaktärernas relationer till andra är, och vad de har för 

förväntade roller i samhället. Henes studie är en analys av personbeskrivande adjektiv 

och adverb i ungdomslitteratur, och hon menar att tydliga, starka manliga rollfigurer är 

mer framträdande än de kvinnliga karaktärerna:  

Även i materialet som helhet dominerar manliga rollfigurer i böckerna och i 

böckerna värderas det högre att vara pojke/man än flicka/kvinna. Möjligen kan 

också det förhållandet att manliga rollfigurer i större utsträckning än kvinnliga 

beskrivs med delbeskrivande predikativ ses som ett exempel på detta, det vill säga 

beskrivningar av detaljer i pojkars/mäns utseende och annat har en mer central 

plats i framställningen. (Hene 1984:248)  

Henes studie av beskrivningsord är relativt omfattande. Nesterud (2007) replikerade 

studien och skapade en mer kortfattad uppdelning av semantiska kategorier för textanalys. 

De beskrivande orden delade Nesterud in i kategorierna fysiska och psykiska egenskaper, 

utseende och sociala relationer (2007:9f).  

2.2 Genus i skolan  

Kärnebro (2013) studerade vad som kännetecknar skolsamtal på fordonsprogrammet och 

vilka normer som ligger till grund för de könsuppfattningar som finns där. Kärnebro 
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undersöker särskilt sambandet mellan språk och identitet i den lärmiljö som eleverna 

befinner sig i. Syftet med undersökningen var att studera skolsamtal, både lärarledda och 

i elevgrupper för att se hur genus iscensätts. Intervjuer med eleverna visar hur de själva 

uppfattar sammanhanget, och hur de lyfter fram identiteter och maktrelationer som kan 

kopplas till genusnormer. Det visar sig att normer påverkar både elevernas identitet och 

deras lärande. Det blir särskilt ett problem för de elever som vill göra ett bra arbete i 

skolan, men samtidigt vara en populär gestalt i kompisgänget (Kärnebro 2013). 

De ideal som eleverna på fordonsprogrammet i Kärnebros studie vill uppnå kan 

upplevas som stereotypt manliga, vilket innebär att det anses ge högre status att anta 

manliga egenskaper jämfört med kvinnliga (2013:218f). Att vara stökig, pratig och 

skojfrisk är egenskaper som anses vara mer pojkaktiga och gör att elever passar bättre in 

i den aktuella klassrumsgemenskapen (2013:218f). Eleverna som studerades verkar vara 

medvetna om vad som räknas som manligt respektive kvinnligt, men det finns också 

sammanhang då det verkar vara viktigt för flickorna i studien att visa femininitet, och då 

använder sig eleverna av könsföreställningarna på ett strategiskt vis utifrån hur de vill bli 

uppfattade (Kärnebro 2013). Elevintervjuerna visar också att särskilt pojkar utgår ifrån 

att alla i klassen är heterosexuella, och därför ser sexistiska skämt som naturliga och 

acceptabla. Flickorna berättar att de också deltar i dessa språkliga aktiviteter, men påpekar 

samtidigt att det är på skämt, ungefär som ett stökigt beteende. Det verkar dessutom vara 

statushöjande att delta:  

Att det maskulina uppvärderas medan det feminina nedvärderas i 

praktikgemenskapen blir också tydligt i en elevintervju när en elev beskriver 

att hon försöker att undvika att framstå som alltför ”tjejig” i relation till sina 

klasskamrater. (Kärnebro 2013:217)  

Kärnebro för inget resonemang om varifrån eleverna kan ha fått dessa förställningar om 

kön, men kanske är de skapade utifrån de vuxnas förväntningar på hur pojkar respektive 

flickor förväntas vara.  

Avhandlingen I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland 

gymnasieungdomar (Ambjörnsson 2004) tar utgångspunkt i gymnasieflickors 

förhållningssätt till genusnormer. Ambjörnsson (2004) följer två gymnasieklasser under 

ett år för att studera hur de interagerar. Författaren menar att genus ständigt skapas och 

inte alltid innebär koppling till sexualitet, eftersom det även kan innebär blickar, 

relationer eller begär (Ambjörnsson 2004:13). Vidare menar Ambjörnsson att manligt och 
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kvinnligt inte existerar utan varandra, utan behöver ett ramverk av normer för att 

upprätthållas. Uppdelningen mellan manligt och kvinnligt har uppkommit ur den 

heterosexuella matrisen, vilken är kulturell och konkretiserar sexualitet och genus, men 

även skiljer manligt från kvinnligt. Manligt och kvinnligt knyts samman genom det 

heterosexuella begäret och dess handlingar (Ambjörnsson 2004:15). 

Resultatet av Ambjörnssons studie visar att pojkarna ser flickorna som lugna och 

ordentliga samt att de gör som de blivit tillsagda. De håller i regel låg profil och talar med 

låg röst, och ofta har det de säger emotionella inslag. Pojkarna uttryckte ofta genusnormer 

utan att ens tänka på det. Att flickor handlar på ett specifikt sätt beror enligt Ambjörnsson 

på att de förväntas göra det. De krav som kommer från pojkar i flickornas omgivning 

verkar också påverka dem i den riktningen (Ambjörnsson 2004:66). 

2.3 Teoretisk utgångspunkt  

Hirdmans teoretiska modell om genussystemet är ett system av förväntningar, processer, 

fenomen och föreställningar som tillsammans skapar en struktur, ett genusmönster. 

Hirdman (2001) beskriver två olika system, isärhållandets princip och hierarkin (det 

manligas norm). Isärhållandets princip kännetecknas av att manligt och kvinnligt inte ska 

blandas ihop utan hållas isär. Hierarkin innebär att det är det manliga som utgör det 

”normala” och att det kvinnliga ses som avvikande. För att denna stereotypiska 

föreställning ska kunna upprätthållas krävs att mannen är både huvudperson och 

normbärande. Kvinnan jämförs med mannen och ses som något annorlunda, något 

avvikande (Hirdman 2012:16). Isärhållandets princip och hierarkin bidrar till att skapa 

strukturer som upprätthålls i genusordningen. Denna ordning är både meningsskapande 

och maktskapande, eftersom det manliga oftast står för det positiva och rätta, medan det 

kvinnliga representerar motsatsen. Vidare menar Hirdman (2001) att denna ordning 

förstärks genom att kvinnor själva väljer att ingå i genuskontraktet, det vill säga att de 

själva bidrar till den outtalade överenskommelsen mellan könen.  

Det finns en föreställning om att män och kvinnor ingår i en kärleksrelation på helt 

olika villkor (Kjellsdotter 2007). Kvinnan har ett behov av att bli bekräftad som person 

genom att vara en del av en relation. Denna ordning upprätthålls genom att kvinnan ger 

kärlek till mannen som i sin tur inte är skyldig att ge lika mycket tillbaka (Kjellsdotter 

2007:17). Mannen är i regel överordnad kvinnan och har inte samma behov av 

bekräftelse, eftersom han redan är en bekräftad och berättigad person. På så vis är kvinnan 

mer beroende av mannen än vad han är av henne. Detta synsätt har tydliga likheter med 
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genuskontraktet som Hirdman (2001) talar om gällande hur en kvinna respektive man 

förväntas vara i förhållande till varandra. Denna överenskommelse mellan män och 

kvinnor representerar de föreställningar som finns om hur män och kvinnor skapar 

relationer, ansvarsfördelning, uppförande, klädval etc. Genuskontraktet representerar en 

föreställning där mannen ses som aktiv och kvinnan passiv (Hirdman 2012). Det finns 

personer som gör ett aktivt val att bryta genuskontraktet, vilket i regel anses vara 

gränsöverskridande och i vissa fall extremt provocerande. I vissa fall går det så långt att 

normbrytandet får konsekvenser såsom våldsamhet (Hirdman 2012:16).  

Österlund (2005) beskriver det hon kallar pojk- och flickmatriser, och dessa 

innehåller en rad starkt generaliserande karaktärsdrag för standardkaraktärer. 

Anledningen till att hon väljer att skapa en matris är att det öppnar för en variation mellan 

exempelvis flickroller till skillnad från begreppet flicktyp, som kan anses vara 

generaliserande och mer statisk. För att möjliggöra en kategorisering av flickor har 

Österlund skapat flickmatrisen nedan. Både utseende, beteende och känslor ingår i de 

olika kategorierna (Österlund 2005). 

 

Flickmatrisen presenterar en bild av vilka förväntningar som finns på flickor och vad som 

är framträdande för de olika flicktyperna. Österlund menar att det finns tre grundtyper för 

flickor: duktiga flickor känns igen på att de är anpassningsbara, rena, prydliga och ofta 

ljushåriga. Pojkflickan är en flicka som agerar normbrytande och pojkaktigt. De flickor 

som hamnar i kategorin dålig flicka agerar genom protest mot rådande normer. Duktig 

flicka och dålig flicka står alltså i motsats till varandra. Pojkflickan finns någonstans mitt 

emellan och uppvisar en typ av feminin maskulinitet som kan skapa obalans i den sociala 

ordningen. 

Som jämförelse har Österlund utformat en motsvarande pojkmatris, vilken 

symboliserar pojkarnas motsvarighet till flickmatrisen ovan. 
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Pojkarna delas in i macho, mjuk pojke eller mes. Macho karaktäriseras av pojkar som 

lever upp till den förväntade maskuliniteten. Kategorien mes samlar pojkar med 

egenskaper och beteenden som är i protest mot macho men är för extrema för att kallas 

för mjuk pojke (”könsbyte”). I pojkmatrisen finns ingen tydlig motsvarighet till en 

pojkflicka. Den mjuka pojken har en diffus maskulinitet, och de pojkar som finns i denna 

kategori uppvisar feminina drag, men förlorar för den sakens skull inte sin maskulinitet 

(Österlund 2005). Att mjuka pojkar inte förlorar sin maskulinitet är anledningen till att 

ordet könsbyte står inom citationstecken i modellen. Eftersom män har en överordnad 

ställning i förhållande till kvinnor, leder en könsöverskridande livsstil för flickor till högre 

status, men för pojkar är det tvärt om. Macho, den pojke som anpassar sin livsstil efter 

det som anses manligt, behåller däremot sin status. Mes, den pojke som gör uppror mot 

den traditionella maskuliniteten, förlorar istället i maskulinitet.  

3 Metod  

I det här kapitlet presenteras den metod jag har använt mig av i analysen av Johanna 

Thydells I taket lyser stjärnorna.  

3.1 Genomförande 

Fokus i den här studien ligger på hur personlighet och karaktärsdrag gestaltas genom bruk 

av beskrivande fraser i en ungdomsbok. I min studie undersöker jag fraser som syftar till 

att beskriva karaktärer, känslor och handlingar. Boken valdes för att det är en populär 

ungdomsroman som uppmärksammats med Augustpriset och filmatiserats år 2009.  

För att besvara de frågor som studien utgår från har materialet analyserats genom 

närläsning. Denna metod har inspirerats av grounded theory method (Urquhart 2013) och 

ligger till grund för analysen. Genom närläsning analyseras och observeras materialet på 

ett metodiskt vis utifrån förutbestämda analysobjekt i texten, i detta fall de egenskaper 
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som pojkar respektive flickor tillskrivs genom olika beskrivande fraser. I 

närläsningsprocessen färgkodades de fraser som innehöll beskrivningar och 

sammanfördes i bestämda teman. Fraserna kategoriserades utifrån rubrikerna psykiska 

egenskaper, fysiska egenskaper, sociala relationer och handlingar. Kategoriseringen 

utgått från Hene (1988) och Nesterud (2007), men jag har lagt till en kategori, nämligen 

handlingar. Kategorierna realiseras i analysen på följande vis: 

 Kategorin psykiska egenskaper innehåller ord och fraser ord som beskriver 

exempelvis någons tankar eller tillstånd.  

 Kategorin fysiska egenskaper handlar om yttre egenskaper hos karaktärerna. 

Det kan bland annat handla om kroppsform eller yttre attribut.  

 Kategorin sociala relationer tar sin utgångspunkt i de beskrivningar som 

finns av hur karaktärerna i boken förhåller sig till varandra. 

 Kategorin handlingar innehåller fraser som på olika vis beskriver vad någon 

gör. 

I de fall då adjektiv kompareras, har jag valt att behålla dem i dess böjda form för att inte 

förändra graden av frasen som helhet. 

3.2 Avgränsningar  

Eftersom boken till största delen handlar om och beskriver tonåringar kommer inte 

vuxnas utsagor, handlingar, utseende eller sociala relationer ingå i analysen. Jag har i 

analysen valt att se till ordens kontextuella funktion istället för den lexikala. Ordet stark 

kan till exempel syfta på en fysiskt stark person eller en åsiktsstark person, vilket är 

avgörande för vilken kategori ordet placeras i. Hela verket analyseras inte, utan det är två 

kapitel i början, två i mitten och två i slutet av boken som fokuseras. Anledningen till det 

är att analysmaterialet måste vara rimligt i förhållande till studiens omfång och tidsram.  

3.3 Metod och materialkritik  

Vid analys av hur genus framställs i skönlitteratur är det svårt att frångå sina personliga 

uppfattningar, men mitt syfte är att studera hur genus kan gestaltas i en enskild bok och 

min målsättning är att undvika generaliserande utsagor.  

Gulddal (2012) skriver att det inte är problemfritt att tolka en text, eftersom en 

tolkning kan betraktas som en gråzon mellan subjektivitet och exakt vetenskap. Inom 

tolkningens område aldrig finns några exakta svar, bara goda frågor (Johansson 2015:14). 

Denna studie kan enbart visa en tolkning av hur genus skildras i Thydells bok och kan 

således inte representera hela genren ungdomslitteratur. Den valda boken får istället stå 
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som ett exempel på hur en uppmärksammad ungdomsbok kan gestalta genus. Jag har inte 

analyserat hela boken, och det är därför möjligt att karaktärer och beskrivningen av dessa 

ändras i takt med berättelsen. Men det är inte handlingen eller karaktärernas utveckling 

som studeras i den här undersökningen, utan det bokens beskrivande fraser som står i 

fokus för analysen.  

3.4 Etiska överväganden 

I forskning är det viktigt med etiska ställningstaganden (Denscombe 2009). I den här 

studien är inga fysiska personer inblandade, eftersom det är en analys av en litterär text. 

Thydells bok I taket lyser stjärnorna framför inga åsikter som strider mot skolans 

värdegrund utöver det faktum att en karaktär kallas ”Ullis-knullis”, vilket kan upplevas 

som stötande.  

4  Analys  

I detta kapitel presenteras resultatet av förekomsten av beskrivande fraser inom 

kategorierna psykiska tillstånd, fysiska egenskaper, sociala relationer, utseende och 

handlingar uppdelat efter om de omtalade är pojkar eller flickor. Därefter anläggs ett 

genusperspektiv som fördjupar den språkliga analysen genom att diskutera vad 

beskrivningarna innebär för den bild som skapas av pojkar och flickor i texten. 

4.1 Beskrivning av flickor 

Av de 32 fraser som på olika sätt beskriver karaktärer är 25 tillägnade flickkaraktärer. 

Jenna tillskrivs femton av dem. Beskrivningarna av flickor visar sig vara 

överrepresenterade, men jag har ändå valt att dela upp orden efter vilket kön de beskriver 

för att tydligare knyta an till studiens syfte. De flesta beskrivningsorden för flickorna 

hamnar inom kategorierna psykiska (8) och fysiska (11) egenskaper, och det är relativt få 

ord eller fraser som beskriver sociala relationer (3) eller handlingar (3). 

4.1.1.1  Fysiska egenskaper 

I taket lyser stjärnorna är skriven i tredje person utifrån huvudkaraktären Jennas 

perspektiv, och läsaren får följa hennes tankar och handlingar. Ett exempel på detta är när 

Jenna står framför spegeln, granskar sin kropp och tänker negativa tankar om sig själv: 

”SHIT. Jenna har verkligen patetiskt små bröst” (2003:37).  

Huvudpersonen Jenna beskrivs alltså relativt mycket jämfört med övriga karaktärer. 

Många av de fysiska egenskaperna, exempelvis lite ful (s.13), inte speciellt stora bröst (s. 
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23), och små bröst (s. 37), är sådant som Jenna tycker och tänker om sig själv, och det 

speglar således hennes negativa självuppfattning. Hon beskriver däremot andra 

flickkaraktärers utseende på ett positivt sätt, exempelvis söt (s.149). Vid ett tillfälle när 

hon ska gå på disco och går till en butik för att köpa nya kläder inför kvällen uttrycker 

Jenna en besvikelse över sitt utseende och att hon inte är tonårssöt (s. 94),  

Jenna reflekterar återkommande över sig själv i förhållande till personer i sin 

omgivning, och hon jämför sig ofta med karaktären Ullis-knullis, och beskriver sig själv 

då med uttryck som små bröst (s. 37), kurvor som inte finns (s. 93), svettig (s. 209) eller 

sur (s. 11). Jenna beskriver Ullis-knullis med följande ord och fraser: har fuskblont hår 

(s. 13), långa ögonfransar (s. 13), blekt puderansikte (s. 13), tajt tröja (s. 13), snygg (s. 

183) och populär (s. 16). I jämförelse med Ullis-knullis har Jenna just små bröst, 

obefintliga kurvor, är svettig och sur. Men i beskrivningen av karaktären Ullis-knullis 

fysiska egenskaper finns en ambivalens som innebär att hon visserligen beskriver henne 

med negativa och lite föraktfulla uttryck, men att dessa kanske samtidigt döljer en hemlig 

önskan om att få vara som Ullis-knullis och att ha hennes fysiska attribut.  

4.1.1.2 Sociala relationer 

En av Jennas vänner uttrycker en gång att hon är jobbig (s. 9) när de spanar på killar 

genom buskarna på skolgården. Kanske upplever tjejerna Jenna som jobbig att hon inte 

har en naturlig plats i kompisgänget, för Jenna gör sig inte till en centrumfigur och vågar 

inte ta plats på samma vis som Ullis-knullis, som är populär bland både pojkar och flickor. 

Detta kan anas i följande citat:  

”Alla kommer, alla är bjudna!” säger Ullis och hoppar och skrattar och brösten 

skuttar och skumpar. Susanna tittar på Jenna. Jenna tittar på Susanna. Alla är 

bjudna. Men vissa av de bjudna är ju sådana som ändå aldrig kommer. ”Det 

ska bli en superduperfest”, fortsätter Ullis och knäpper äntligen på sig behån. 

”Och det kommer att bli alkoholtest vid dörren.” ”Vadå alkoholtest?” Karros 

bruna hår ligger blött i ansiktet. Hon ser ut som en dränkt cockerspaniel. En 

död cokerspaniel. ”Vadå alkoholtest”, säger hon igen, ”vad menar du, får man 

inte dricka?” Ullis skrattar och skakar på huvudet. ”Karro Barro, dumskalle”, 

säger hon. ”Vad tror du? Jag sa alkoholtest, man måste ha druckit för att få 

komma in.” Jenna försöker att inte titta på dem och pressar argt ner sina 

gympakläder i ryggsäcken. ”Tror du att Henke kan fixa något att dricka?” säger 

Liselotte och blåser en fet tuggummibubbla. ”No problems”, svarar Ullis. ”Jag 

ska säga till. Vi kan ju fixa flera backar.” ”Gud vad bra”, säger Karro. ”Han är 

så himla schysst.” ”Ja, han fixar ju sprit i alla fall, ha ha ha.” Alla tjejer börjar 
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skratta där i omklädningsrummet, alla utom Jenna och Susanna och Mongo-

Malin som inte ens är där. (Thydell 2003:35–36) 

Citatet speglar hur komplicerade Jennas sociala relationer är. Ullis festar ofta och dricker 

mycket alkohol, vilket är en främmande livsstil för Jenna som sällan blir medbjuden. Nu 

sägs att ”alla” är inbjudna, men det är tveksamt om detta ”alla” också inbegriper Jenna.  

Jenna framstår genom beskrivningen att hon inte gör så mycket väsen av sig (s. 26), 

mindre populär (s.143), och inte populär (s. 16) som en passiv och ensam person, medan 

Ullis tenderar att bryta genuskontraktet genom sitt mer burdusa framträdande. Hon är 

burdus på så vis att hon tar för sig av pojkarnas uppmärksamhet och vinner deras intresse, 

vilket stör Jenna. Spår av detta kan ses i följande citat: 

Ullis som Jenna hatar mest av alla är ihop med en som heter Henke. Han går i 

nian och brukar köra runt med Ullis på sin moped. Han ger alltid henne hjälmen 

och det tycker Jenna är bra, för Ullis är åtminstone lite ful i den. Själv trycker 

Henke ner en fotbollskeps över sitt röda hår. Ullis och Henke har varit ihop i tre 

veckor. Innan dess var Ullis ihop med Calle. Och innan Calle, Lukas. Och innan, 

Patrik. Och Johnny. Och Filip.Alla älskar Ullis. (s. 9) 

Jenna är ofta avundsjuk på Ullis utseende och självklara personlighet. Kanske kan 

avundsjukan ligga till grund för de negativa beskrivande fraser som Jenna använder om 

karaktären Ullis. När Jenna en bit in i berättelsen väljer att dra sig bort från sin cancersjuka 

mamma för att istället umgås med Ullis-knullis, framgår att de båda är avundsjuka på 

varandra. Jenna är avundsjuk på Ullis förhållningssätt till livet, och Ullis är avundsjuk på 

Jennas förmåga att ha struktur och ordning i vardagen. 

Den person som Jenna ser upp till och som anses ha status i kompisgänget är alltså 

Ullis-knullis, killarnas favorit. Visserligen uttrycker Jenna att hon tycker Ullis är jobbig 

men hon tillskriver henne samtidigt positiva egenskaper genom att beskriva sig själv som 

det motsatta, exempelvis ”inte populär”: ”Jenna är inte populär, är inte som Ullis-knullis” 

(s.16). Jenna uttrycker också att ”På Ullis är ingenting fult” (s. 9).  

4.1.1.3 Psykiska egenskaper 

De psykiska egenskaper som beskriver flickkaraktärerna i böckerna handlar till största 

delen om Jenna själv. Det är ord och fraser som beskriver hur hon känner sig utifrån hur 

hon uppfattar sin omgivning, framförallt i jämförelse med Ullis-knullis. Eftersom 

handlingen utspelar sig i Jennas huvud är hennes tankar och åsikter som utgör grunden 

för hur hennes omgivning beskrivs. Hon verkar inte vara särskilt nöjd med tillvaron eller 

trygg i sig själv, eftersom hon väljer att beskriva sig själv med ord och fraser såsom 
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besviken (s.180), sur (s.11) och irriterad (s.11). Alla beskrivningsord som syftar till att 

beskriva Jennas psykiska tillstånd har en negativ klang, och hon väljer också att beskriva 

andra karaktärer utifrån hur hon uppfattar sig själv. Ullis-knullis beskrivs som jobbig, 

men det är det som ger Ullis just den uppmärksamhet som Jenna längtar efter.  

Det finns alltså en tydlig skillnad mellan beskrivningarna av Jenna och Ullis-knullis. 

Jenna framställs som en ledsen, osäker och rädd person medan Ullis är partytjejen som 

många ser upp till. Ullis-knullis beskrivs med positivt laddade ord, medan Jenna tillskrivs 

negativa ord som exempelvis mindre populär och irriterad.  

4.1.1.4 Handlingar 

En handling som Jenna beskriver hos tjejer är att de skrattar högt (s.17), medan hon själv 

sväljer alla känslor (s. 12). Jenna reflekterar över detta, eftersom hon är en person som 

inte gör något större väsen av sig. Hon är istället en ansvarsfull person som pluggar 

ordentligt (s. 23), och vid ett tillfälle tänker hon tillbaka på sig själv för sju år sedan och 

minns hur hon försiktigt smög (s. 7) till sin mammas säng för att hålla handen när hon 

kände sig osäker och vilsen i samband med mammans cancerbesked. Jenna visar 

medvetenhet om att hennes egenskaper förknippas med en personlighet som är mindre 

cool under tonårstiden, men som ändå visar sig vara något som populära Ullis-knullis är 

avundsjuk på.  

Jenna utstrålar osäkerhet och rädsla, och hon rör sig inom en stereotypisk könsroll. 

De föreställningar som enligt Hirdmans (2001) modell finns om hur en kvinna ska vara 

är något som Jenna representerar genom sin osäkerhet och försiktighet. Mannen ses enligt 

genussystemet som aktiv och kvinnan får, i detta fall, representera det passiva (Hirdman 

2001). Hirdman menar att kvinnor själva kan välja att upprätthålla genuskontraktet genom 

att uppföra och uttrycka sig på ett sådant vis som upprätthåller skillnader mellan kvinnor 

och män (2012). Detta gör Jenna genom att trycka ner sig själv med negativa tankar och 

idéer om exempelvis sitt utseende, framförallt i jämförelse med Ullis-knullis.  

Den flickmatris som Österlund (2006:78) presenterar belyser hur flickor tenderar 

att eftersträva manliga egenskaper i syfte att klättra i status och popularitet. De egenskaper 

som tillskrivs flickor kan upplevas begränsande, och kanske är det därför Ullis tenderar 

att agera könsöverskridande och på så vis lyckas bli populär. Jenna beskriver Ullis som 

gapskrattande (s. 70), vilket inte stämmer överens med de typiska egenskaper som 

flickmatrisen innehåller. Ullis verkar däremot vara medveten om att hon är ett föremål 

för pojkars blickar, vilket Franck (2009) har en teori om att flickor är. Den självkontroll 
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som Franck menar är typisk för flickor, syns tydligt hos Jenna medan Ullis verkar ignorera 

den i hopp om att bli populär. Pojkskapet i Ullis-knullis träder fram genom att hon tar 

plats och gör sig själv till en centralfigur, vilket får Jenna att uppleva henne som jobbig 

och gapig. Detta syns bland annat när Ullis-knullis hamnar i konflikt med en annan tjej 

och samtidigt vill imponera på killarna:  

Shit, vad känslig, säger Ullis och gör menande miner åt tjejerna i buskaget, och killarna 

flinar och buffar varandra i sidorna. Slår på varandras axlar, gör lite high five. Ullis viskar 

något till Sakke, som skrattar. Vita, fina tänder. Henke muttrar något som Jenna inte hör. 

Fan, vad töntiga dom är, säger Jenna, men inte så högt, för det är inte så värst långt ifrån 

de sitter. (s.24) 

Ullis tar alltså plats till skillnad från Jenna, som tenderar att vara könsstereotyp medan 

Ullis agerar normbrytande genom sitt burdusa uppträdande. Jenna förklarar aldrig själv 

att hon känner sig underlägsen och ser upp till Ullis, men det är något man som läsare kan 

ana mellan raderna genom den attityd Jenna har i sina tankar samt det inflytande som 

Franck (2009) menar att ett brott mot den heterosexuella normen kan innebära.  

Pojkarnas uppmärksamhet är en central del i flickornas liv, och det speglas 

framförallt i Ullis agerande när pojkarna är i närheten. För Ullis verkar det vara viktigt 

hur hon uppfattas, och det tycks vara viktigt att vara populär, högljudd och snygg istället 

för introvert, godhjärtad och att svälja känslor hårt. Jenna är utåt sett självständig och 

visar inga tecken på att vara i behov av någons uppmärksamhet, men möjligtvis bär hon 

på en inre längtan efter att bli sedd med tanke på att hon reflekterar över att Ullis är 

populär till skillnad mot henne själv. Ullis-knullis är styrd av samhällets förväntningar på 

hennes utseende som Jenna beskriver på följande vis:  

Ja, alla verkar liksom hypnotiseras av hennes fuskblonda hår, långa ögonfransar och bleka 

puderansikte. De älskar att hon alltid har glittriga naglar, alltid duschar sig i för mycket parfym, 

alltid har tajta tröjor som smiter åt. De älskar till och med den där jävla gluggen mellan framtänderna. 

Jenna tycker att den är ful, och den hade varit ful om det inte varit så att den sitter där den sitter. På 

Ullis. Och på Ullis är ingenting fult. (Thydell 2003:9)  

Jenna verkar inte vara omedveten om sin underordnade ställning i förhållande till Ullis-

knullis, och i den pejorativa beskrivningen av henne framkommer Jennas avundsjuka 

tydligt. Ullis-knullis bryter mot den heterosexuella normen, och det leder till att Jenna 

och hennes närmsta vänner tittar lite snett på Ullis-knullis samtidigt som de bär en hemlig 

önskan om att få vara som henne. I övrigt är normbrytandet en fördel för Ullis-knullis, 
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eftersom hon får mer uppmärksamhet från killarna. Normbrytandets konsekvenser är i 

Ullis-knullis fall något som motsäger Hirdmans teori om genuskontraktet. Hirdman talar 

om att normbrytande i genussystemet kan leda till konsekvenser såsom våldsamhet 

(Hirdman 2001:16), men det sker inte i de analyserade kapitlen.  

Ullis skiljer sig från Jenna eftersom hon inte förmedlar en kvinnlig könstillhörighet 

och får på så vis mer uppmärksamhet av övriga karaktärer. Det är Ullis-knullis 

normbrytande beteende och stora självförtroende som får henne att bryta mot den 

heterosexuella normen. Hon beskrivs som ”snygg” och ”skrattar högt”. Det tidigare 

citatet visar på att även det som är fult är snyggt på Ullis-knullis, bara för att det är hon. 

Författaren ger sken av att Ullis-knullis är något särskilt i jämförelse med exempelvis 

Jenna. Jennas sätt att tänka om sig själv sätter henne i en underordnad ställning till Ullis-

knullis, och denna beroendeställning är samma typ av beteende som Hirdman talar om i 

det outtalade genuskontraktet mellan könen, där kvinnan förväntas handla lite i 

skymundan (Hirdman 2001).  

Konsekvensen av Jennas utanförskap och starka önskan att få bli sedd får också 

olyckliga konsekvenser. Det finns ett tillfälle i boken när en annan elev råkar illa ut, sitter 

ensam i matsalen och är ensam på rasterna. Jenna tänker då att hon mest är tacksam att 

det finns någon som är mindre populär och sämre omtyckt än vad hon själv är (s.116). I 

sitt eget utanförskap kan det vara en tröst att se att man inte är ensam om att ha det jobbigt. 

4.2 Beskrivning av pojkar 

Det är svårt att presentera en helt rättvis bild av hur pojkar framställs, eftersom de inte 

tillägnas särskilt mycket uppmärksamhet i Thydells bok. Jenna beskriver dem ibland 

kollektivt och ofta på ett nedsättande vis. I de kapitel som jag analyserat finns enbart sju 

beskrivningar som tillskrivits pojkar, vilket utgör 22 % av det totala antalet. Majoriteten 

av pojkarnas beskrivningsord faller in i kategorin fysiska egenskaper. De ord som 

beskriver pojkarna är snygg (s. 25), vita, fina tänder (s. 25), vräkig (s. 266), fånig (s. 266), 

jävla fjant (s. 266), svart hår (s.10) och glor flinande (s. 265). Om de beskrivande orden 

och fraserna, exempelvis ”vräkig” och ”fånig”, betraktas isolerat kan de ses som negativa 

egenskaper, men i kontexten och i ljuset av det könsmönster som både Franck (2009) och 

Österlund (2006) lyfter fram, är dessa egenskaper just pojkaktiga och förstärker på så vis 

normen för det beteende som innebär status och respekt. De beskrivningar som finns av 

pojkar är alltså få, men de tenderar att framställa pojkar på ett sätt som är i linje med 

Hirdmans modell av genussystemet. Det finns ett tillfälle då Jenna visar att hon vill ha en 
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pojkes (Sakkes) bekräftelse, men hon vill ändå inte låta honom spela på hennes känslor. 

Hon har kysst honom och tyckte att det var bra just då, men i efterhand inser hon att det 

inte var värt någonting alls, eftersom Sakke ändå väljer att stöta på populära Ullis-knullis 

istället. Jenna väljer att hålla distans till Sakke och visar honom respekt genom att ta ett 

steg tillbaka, precis som Jennas roll i flickmatrisen talar om att hon ska göra. Som duktig 

flicka anpassar man sig efter pojkarna (Österlund 2006), vilket Jenna gör, men hon kan 

ändå inte förstå att hon längtat efter Sakkes närhet när hon med facit i hand kan se att han 

ändå inte respekterade hennes känslor: 

Jenna skakar på huvudet. Nej, hon visste inte att Sakke har ny tjej. Hon har inte tänkt på 

Sakke, eller Sakarias på väldigt länge. Hon har inte ens sett honom på hur länge som helst, 

och nu när hon tillslut gjorde det, såhär, när hon tänkte på hur full han varit, då, och på 

kyssen, på hur viktig den varit, och på hur fel den varit, och på hur fel det blev, och på 

hur avlägset allt det där var, och på hur full han blev ännu en gång på sin egen fest, och 

på att han stötte på Ullis, och på att han var lika vräkig och fånig som Johan och alla andra 

i den töntiga killklumpen, och på hur han betedde sig nu, han är en sån jävla fjant, kunde 

hon inte förstå vad hon tyckt var så speciellt med honom. (Thydell 2003:269)  

I citatet anas Jennas ambivalens i fråga om fysisk närhet med pojkar. Franck (2009) menar 

att pojkskapet blir tydligt genom att de förväntas vara överordnade flickorna. Flickorna 

förväntas längta efter pojkars beröring och har därför enligt Österlund (2006) en 

beroendeställning till mannen. Jenna lever till viss del upp till detta, men väljer ändå att 

ta avstånd från Sakke då hon inte var nöjd med hans beteende. Istället väljer han att gå 

till en annan tjej, Ullis-knullis, och stöter på henne trots att hon tenderar att agera 

normbrytande enligt flickmatrisen. 

Hene (2007) menar att det inte är någon större skillnad i hur pojkar och flickor 

beskrivs i litteratur, men i min analys framkommer dock en tydlig skillnad mellan könen 

i det analyserade materialet. De beskrivningsord som finns för pojkar återfinns i Jennas 

tankar om Sakke och Henke, och de ord som finns är till största delen ord som beskriver 

pojkarnas utseende på ett positivt sätt. Pojkarnas psykiska egenskaper läggs ingen större 

vikt vid, men vid ett tillfälle beskrivs Sakke som ”fånig”, ”vräkig” och ”en jävla fjant”. 

De är de enda negativa egenskaperna som tillskrivs pojkar, men de ger samtidigt exempel 

på sådana egenskaper som de enligt pojkmatrisen förväntas ha (jfr Österlund 2006:31).  

Kärnebro (2013) nämner att pojkaktigt beteende som att ta för sig, vara skojfrisk, 

stökig och pratig är egenskaper som anses ha hög status. I Thydells bok är det tydligt att 

det feminina nedvärderas, och att det är statushöjande att ha tendenser åt det pojkaktiga 
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beteendet vilket Ullis-knullis har. De beskrivningsord som finns av pojkarna i boken 

ligger i linje med vad som enligt Kärnebro (2013) uppfattas som pojkaktigt. Den vräkiga 

egenskapen som finns hos pojkarna syns även hos Ullis-knullis och är därför 

statushöjande.  

4.3 Sammanfattning 

Undersökningen visar sammantaget att I taket lyser stjärnorna innehåller många 

beskrivningsord för flickor och färre för pojkar. De ord som syftar till att beskriva flickor 

är till största delen riktade mot Jenna och ofta sådant som hon själv tänker. Det är flickors 

psykiska och fysiska egenskaper som tillägnas flest beskrivningsord.  

Boken är skriven i tredje person och ur Jennas perspektiv. Det händer ofta att hon 

framställer sig själv negativt i förhållande till klasskamraten Ullis-knullis. Ullis tar plats 

och Jenna bleknar i ljuset av henne. Jenna är anpassad efter en typisk flickroll enligt 

Hirdmans (2001) modell, och hennes personlighet präglas av rädsla och osäkerhet. Ullis-

knullis tenderar istället att agera normbrytande, enligt Hirdmans (2001).  

Det framgår att könsroller i ungdomslitteratur kan spegla de genusmönster som 

bland annat Hirdman (2001), Kärnebro (2013), Österlund (2006) och Franck (2009) 

presenterar. I taket lyser stjärnorna visar skillnader i hur flickor och pojkar framställs, 

samtidigt som den lyfter fram statusen i att uppträda pojkaktigt. Ullis-knullis, som 

eftersträvar manliga egenskaper, klättrar i status och popularitet eftersom hon bryter mot 

den heterosexuella normen. Kvinnan förväntas att hamna lite i skymundan, vilket Jenna 

gör genom att anpassa sig efter flickmatrisen (Österlund 2006).  

En viktig indikation efter närläsningen av I taket lyser stjärnorna är att ett 

normbrytande som innebär högre status nödvändigtvis inte behöver innebära lycka. 

Under handlingens gång förändras relationen mellan Jenna och Ullis-knullis. Det har sin 

grund i att Jenna tar avstånd från sin sjuka mamma och blundar för allt det jobbiga där 

hemma. Jenna och Ullis-knullis får en närmre relation, och det kryper fram att de båda är 

lite avundsjuka på varandra. Jenna längtar efter att bli sedd och uppmärksammad som 

Ullis-knullis, medan Ullis-knullis uttrycker att hon är avundsjuk på Jennas ordningsamma 

och lugna liv. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag hur analysen av I taket lyser stjärnorna kan förstås ur ett 

genusteoretiskt perspektiv och hur detta perspektiv kan användas i svenskundervisning 

på högstadiet.  

5.1 Genusperspektiv på I taket lyser stjärnorna 

Av den genusforskning som utgjort grunden för denna studie (Hirdman 2001, 

Ambjörnsson 2004, Franck 2009, Hene 1984, Kjellsdotter 2007, Kärnebro 2013, 

Nesterud 2007) framgår att det ofta finns en traditionell syn på genus och genusmönster 

i litteraturen, och så även i litteratur för ungdomar. De föreställningar om kön som 

Kärnebro (2013) beskriver blir synliga i I taket lyser stjärnorna, bland annat genom den 

högre status som finns i pojkaktigt beteende. Det finns enligt Kärnebro en medvetenhet 

bland ungdomar om att det är statushöjande att agera pojkaktigt, vilket syns när 

karaktären Ullis-knullis gör ett medvetet val att bryta genusmönster för att få bekräftelse. 

Ambjörnsson (2004) beskriver hur det som anses vara manligt representerar det 

rätta och normala, och att unga pojkar och flickor därför måste förhålla sig till varandra, 

vilket även speglas i Thydells bok. Att det som är manligt värderas högre än det som är 

kvinnligt blir synligt genom att Ullis-knullis är populär och har hög status till skillnad 

från Jenna. Enligt Ambjörnsson (2004) ser ofta pojkar flickor som lugna och ordentliga. 

Flickor håller en låg profil och ofta är deras handlingar kopplade till känslor. Jenna visar 

detta i sin kluvenhet inför Sakke, som hon är kär i och längtar efter att få vara nära. Han 

behandlar Jenna illa genom att endast vara med henne när det passar honom, för att sedan 

gå till Ullis-knullis istället. I slutet av boken inser Jenna att jakten på lycka inte handlar 

om att vara populär, utan att det är viktigast att trivas med sig själv. Jenna håller sig till 

sin flickroll genom hela berättelsen och verkar bli allt tryggare i den, vilket hon visar 

genom att fortsätta vara sig själv och dessutom inspirera Ullis-knullis till ett liknande liv. 

Det är tydligt att pojkarnas åsikter är viktiga, men de är inte viktigast av allt.  

Det genussystem som Hirdman (2001) presenterar är ett system av förväntningar 

som skapar genus. Isärhållandets princip som syftar till att manligt och kvinnligt inte ska 

blandas ihop samt hierarkin som talar om att det kvinnliga beteendet ska ses som 

avvikande blir synliga i boken. Ullis-knullis har hög status genom sitt gränsöverskridande 

sätt att vara på genom att ta plats och vara framfusig. Isärhållandet skapar strukturer i 

genussystemet och det är genom att bryta mot dem som Ulis-knullis får uppmärksamhet 

hos pojkarna, eftersom det är statushöjande att vara pojkflicka.  
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Pojkarna beskrivs inte särskilt ofta i de analyserande kapitlen, men med Österlunds 

pojk- och flickmatriser i åtanke är det uppenbart att Jenna håller sig till att vara en duktig 

flicka som anpassar sig efter rådande könsstereotyper, och att Ullis-knullis protesterar 

mot flickskapet genom sitt burdusa sätt. Att karaktärer känner till sin könstillhörighet och 

anpassar sig efter det ramverk som normerna skapar är något som Franck menar att 

framförallt flickor gör. Medvetenheten om rådande normer gör att flickor kan välja att 

bryta mot normer för att vinna uppmärksamhet och klättra i status (Franck 2009), vilket 

Ullis gör.  

 Hirdman (2001) talar om att genusordningen förstärks genom att flickor själva 

väljer att ingå i genuskontraktet, vilket Jenna också gör då hon inte agerar som de 

populära tjejerna trots att hon är avundsjuk på en del egenskaper hos Ullis-knullis. 

Hirdman menar att en gränsöverskridande livsstil kan få konsekvenser, eftersom det kan 

vara provocerande (2001).  

Den föreställning som Kjellsdotter (2007) presenterar om att män och kvinnor går 

in i kärleksrelationer på olika villkor blir också synliga i Thydells bok. Kvinnan har ett 

behov av att bli bekräftad som person genom att ingå i en relation. Kvinnan är skyldig att 

ge kärlek till mannen, som inte förväntas ge lika mycket tillbaka. Vid det tillfälle när 

Jenna visar att hon vill ha Sakkes bekräftelse låter hon honom inte spela på hennes 

känslor. När Sakke väljer att istället stöta på populära normbrytande Ullis-knullis, tar 

Jenna ett steg tillbaka och visar Sakke respekt i sitt beslut, precis som flickmatrisen 

antyder att en duktig flicka ska göra eftersom pojkarnas vilja enligt hierarkin är viktigast. 

I detta exempel framgår att Sakke inte är skyldig att ge Jenna lika mycket kärlek tillbaka 

och inte heller har samma behov av bekräftelse, eftersom han redan är en bekräftad 

person.  

5.2 Skönlitteratur och genus i svenskundervisningen  

Det faktum att skolan fostrar samhällsmedborgare gör att innehållet i undervisningen 

måste väljas med omsorg. En förutsättning för detta är att läraren är medveten och gör 

genomtänkta val av arbetsmaterial och inriktning på undervisningen. Vilka aspekter man 

tar fasta på och fokuserar under läsningen av en bok påverkas av flera olika aspekter 

såsom elevers ålder, social bakgrund och erfarenheter. I undervisningen är det därför 

rimligt att fokusera på olika saker i olika böcker, men jämställdhetsfrågor är ett ständigt 

aktuellt ämne att diskutera. Skolans uppdrag är enligt Lgr11 bland annat att se till 

människors lika värde och verka för jämställdhet mellan kvinnor och män (Skolverket 
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2011:7). I praktiken innebär detta att läraren måste tänka igenom sitt val av skönlitteratur 

i undervisningen, så att de diskussioner som följer på läsningen stimulerar elevernas 

tankar inom de olika områden som styrdokumenten pekar ut som särskilt viktiga. 

Skönlitteratur är ett centralt redskap för att skapa diskussioner och för att starta 

tankeprocesser hos eleverna, och med ett genusperspektiv kan jämställdhetsaspekter 

lyftas och diskuteras i klassrummet. 

I taket lyser stjärnorna iscensätter genus på ett sätt som i många fall upprätthåller 

genuskontraktet och är därför en bok som kan ge lärare verktyg för att arbeta med 

jämställdhetsperspektivet i sin undervisning. När karaktären Ullis-knullis analyseras i 

undervisningen kan genuskontraktet vara relevant att lyfta, eftersom hon genom 

beskrivningsorden tillskrivs ett pojkaktigt beteende (jfr Kärnebro 2013). Den outtalade 

överenskommelsen mellan könen och möjligheten att bryta denna är något som 

karaktären Ullis visar tydligt i boken. Men också Jennas ambivalens inför Ullis-knullis 

utseende och personlighet som Jenna är hemligt avundsjuk på är viktig att diskutera, 

eftersom Jenna är relativt osynlig i förhållande till Ullis-knullis. Jenna vill innerst inne 

också vara populär, vilket hennes typiska flickroll verkar hindra henne från.  

Det finns förväntningar på vilka egenskaper som tillskrivs respektive kön, och att 

agera könsöverskridande, som exempelvis Ullis-knullis tenderar att göra, är 

normbrytande. En gränsöverskridande livsstil är något som elever kan antas känna igen, 

och det kan vara betydelsefullt att visa exempel på karaktärer som både följer och bryter 

genuskontraktet. Österlunds (2006) flick- och pojkmatriser kan utgöra 

diskussionsunderlag när elever ska reflektera över karaktärerna utifrån ett 

genusperspektiv. Att fundera över könstereotyperna ”duktig flicka” och ”macho kille” 

kan vara bidragande till elevernas identitetsutveckling och medvetenhet i genusfrågor. 

I taket lyser stjärnorna är en bok som bland annat handlar om självkänsla i tonåren, 

och läsning av den kan därför bidra till att elever ”utvecklar självinsikt och förståelse för 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Lgr11 

2011:161). Tengberg (2009) lyfter problematiken med att låta elever reflektera mycket 

utifrån egna erfarenheter. Det är lätt hänt att fokus i litteratursamtalet förflyttas till eleven 

själv, och att de då lämnar själva texten (Tengberg 2009:170ff). Om så sker har läraren 

har en viktig roll i att styra uppgifterna och diskussionerna på ett målmedvetet och 

genomtänkt sätt som leder till de tänkta lärandemålen.  

De ideal som elever vill uppnå har ofta en tendens att upplevas som manliga. Det 

anses ha högre status att förknippas med manliga egenskaper jämfört med kvinnliga 
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(Ambjörnsson 2004). I Thydells bok agerar Ullis-knullis könsöverskridande, vilket också 

gör att hon får mer uppmärksamhet och bekräftelse. Ett skojfriskt beteende och att vara 

stökig eller pratig gör enligt Kärnebro (2013:218) att man passar bättre in i gemenskapen, 

eftersom det uppfattas som ett manligt beteende. Utifrån en genusanalys av I taket lyser 

stjärnorna finns möjligheter för elever att reflektera över hur de själva tänker om manliga 

och kvinnliga stereotyper och möjligheten att själv påverka hur man vill uppfattas.  

Tengberg hävdar att litteratur både bygger upp och bryter ner genussystemet i 

samhället (2009:117ff). Den kan bryta ner de föreställningar som finns om genus genom 

att visa på normbrytande beteenden hos karaktärer, men den har också makt att förstärka 

de genussystem som redan finns genom att inte visa just på normbrytande beteenden. 

Frågor om jämställdhet och genus är något som kan finna en plats inom 

svenskundervisningen, särskilt i förhållande till läsning av skönlitteratur. Genom 

tematiskt och kanske även ämnesövergripande arbete kan genusfrågor belysas ur olika 

perspektiv. Svenskämnet skapar möjligheter och förutsättningar för att använda Thydells 

bok I taket lyser stjärnorna för både ämneskunskaper och värdegrundsarbete. Det faktum 

att kvinnors beroendeställning till mannen ofta syns tydligt i många ungdomsböcker gör 

att de kan användas i undervisningen för att studera traditionella könsmönster. 

Resultatet av denna studie kan möjligen bidra till att uppmärksamma de 

traditionella könsmönstren som, mer eller mindre öppet, kan finnas i litteraturen. 

Könsstereotyperna behöver dock varken vara negativa eller olämpliga i sig. Så länge man 

som lärare har ett kritiskt förhållandesätt till litteratur och är öppen för att ur flera aspekter 

reflektera tillsammans med eleverna kan undervisningen bli klargörande och 

stimulerande. Utifrån skolans värdegrundsarbete bör frågor om identitet vara ett 

kontinuerligt inslag i undervisningen, och identiteten är nära knuten till förställningar om 

genus, om vem man är och vem man vill vara.  

5.3 Vidare forskning 

Ett förslag för vidare forskning är att studera karaktärer i ungdomslitteratur som på olika 

vis bryter den heterosexuella normen. För att få en fördjupad bild av hur genus har 

framställts över tid skulle en komparativ studie av karaktärer ur böcker från olika 

årtionden vara relevant. En sådan studie skulle kunna undersöka om könsstereotyper i 

ungdomslitteraturen präglas av sin samtid eller är relativt konstanta.  
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