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Abstract 

In this study we have analysed six modern books for children and adolescents. The 

books we chose to analyse were four titles from the series Lassemajas detektivbyrå, 

Rum 213 and Cirkeln because they are popular among girls in compulsory school. The 

aim of the analysis was to investigate how girls are presented in the books as regards 

personality, appearance and relations. We also wanted to investigate the gender 

relations expressed in the books.  

 

We discovered that the books we analysed largely go against traditional norms. This 

was most visible in Cirkeln. In Lassemajas detektivbyrå there are leading characters 

who break the norms, but otherwise traditional gender patterns are retained. In Rum 213 

it was not as clear that the author wanted to break traditional patterns. In the books we 

observed a desire to create new spaces for girls to be themselves on the basis of their 

identity and not their gender. It is our perception that today’s books for children and 

adolescents are increasingly questioning traditional norms.  
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1 Inledning 

Den första frågan föräldrar får när deras barn har kommit till världen är “Blev det en 

pojke eller flicka?”. I vårt samhälle finns det normer som säger hur man ska vara som 

flicka eller pojke. Det finns många barn som inte känner att de passar in i dessa roller 

och kan på grund av detta uppleva ett utanförskap. Skolans uppgift är att är att ge alla 

elever en plats att få vara sig själva:  

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. (Skolverket 2011:8)  

Skolans läroplan påtalar att lärare ska arbeta normkritiskt och ha ett förhållningssätt 

som inbjuder elever till att vara sig själva även om de inte passar in. Nilson (2010:14-

15) talar om något som kallas “genusarbete”. Det handlar om att arbeta med genus och 

att utmana existerande normer: “Människor återskapar ständigt normer och 

föreställningar om kvinnligt och manligt i sin samvaro” (2010:16). För att kunna ge 

elever verktyg att våga gå utanför normen måste vi erbjuda material i form av böcker 

där flickor framställs som jämställda med pojkar. Denna studie tar upp genusrelationer 

och hur flickor framställs i några samtida populära barn- och ungdomsböcker.    

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna litteraturanalys är att undersöka hur flickor framställs i .Rum 213, 

Cirkeln, Hotellmysteriet, Skolmysteriet, Biblioteksmysteriet och Kärleksmysteriet. 

Utifrån dessa syften har följande frågor formulerats:  

 Hur framställs flickor i böckerna utifrån aspekterna utseende, personlighet och 

relationer?   

 Vilka genusrelationer kommer till uttryck i böckerna?  
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2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt och forskning om normer 

och genus. Därefter definieras begreppet fokalisering eftersom det används i samtliga 

analyser.  

 

2.1 Genusvetenskaplig teori 

Den här studien utgår från ett genusvetenskapligt perspektiv och vi har valt att analysera 

böcker som är populära bland flickor. Själva begreppet “genus” har en lång historik. 

Tidigare var “kön” det biologiska och “genus” det sociala begreppet men idag har 

begreppen “kön” och “genus” samma betydelse. Denna betydelse är både socialt och 

biologiskt betingad (Mallan, 2009:11). “Könsroller” är ett begrepp som används för 

“genus” men korrekt vetenskaplig användning av begreppet är “genus” (Nilson, 

2010:14). Maskulinitet och feminitet står idag för föreställningar vi har som har präglat 

oss om vad som anses manligt och kvinnligt. Öhrn (2002) tar i sin rapport upp 

förändrade könsmönster och diskuterar dess ständiga utveckling. Hon menar att det har 

hänt mycket på vägen från traditionella könsmönster där kvinnor var hemmafruar och 

männen arbetade till det någorlunda jämställda samhälle vi lever i idag (Öhrn, 2002:10-

11). 

Genusfrågor skapar olika uppfattningar och åsikter hos olika människor. De flesta vill 

att vi ska sträva mot ett samhälle som är jämställt, vilket kan innebära olika saker för 

olika människor. Maria Nilson (2010) diskuterar hur lätt det är att ”göra genus” på barn. 

Vuxna ”gör genus” genom att klä nyfödda flickor i rosa och pojkar i blått och, när de är 

äldre, blir det prinsessklänningar och kamouflagebyxor. Vuxna talar till pojkar och 

flickor på olika sätt och med olika tonfall. Föräldrar och människor överlag vill 

könsbestämma barnet och att inte veta könet på någon skapar nervositet (Nilson, 

2010:14). En del föräldrar vill få sina pojkar att använda klänning och flickor att bära 

blått och köra lastbil och försöker då skapa en annan genuskonstruktion. Andra är 

politiskt aktiva och strider för att kvinnor ska kunna ha exakt samma möjligheter som 

män. Oavsett hur man ställer sig till genus så är det ett perspektiv som berör alla.  
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2.2 Normer 

För att vara kvinnlig räcker det inte med att vara kvinna biologiskt. Att vara kvinnlig 

handlar snarare om vissa egenskaper. “[D]u är inte kvinnlig då du är naken, du är 

kvinnlig då du är paketerad som en kvinna (pysslig, huslig, vänlig, i behov av 

omhändertagande, eller något av de andra ord som vi slår in paketet kvinna i).” (Björk, 

1996:10). Kvinnor ska vara vackra, mjuka, öppna och kunna prata om sina känslor 

(Björk, 1996:11). Vad som förknippas med att vara kvinna förändras genom tiderna. För 

hundra år sedan innebar att vara kvinna att man inte hade rösträtt; man ansågs inte förstå 

sig på politik, man blev omyndigförklarad när man gifte sig och man hade ingen rätt att 

läsa på universitetet. Kvinnorörelser förändrade den synen på kvinnan och har gjort att 

vi numera associerar kvinnor med helt andra saker. Bara för att vi har förknippat 

kvinnlighet med egenskaper som skönhet, lyhördhet, känslighet och intuition, betyder 

inte det att vi kommer att göra det i framtiden (Björk, 1996:12). Redan i tidiga år lär sig 

barn att det finns ett genusmönster, att det finns skillnader mellan pojkar och flickor.  

Flickor lär sig att de ska tycka om pyssel, dockor och förtroliga samtal. De ska vara 

snälla, söta och hjälpa till. Pojkar ska vara busiga, klättra i träd, vara högljudda och 

tycka om bilar (Svaleryd, 2002:14–15). Kvinnan förknippades förr med “det privata” 

och mannen med “det offentliga”. Mannen ansågs ha de förmågor som krävdes för att 

bära upp det politiska livet medan kvinnan stod för kroppslighet, en otyglad sexualitet. 

Kvinnan skulle hållas utanför politiken och hennes naturliga plats var i familjen där 

mannen var överordnad (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997:55). Under 1960- och 70-

talet började forskningen uppmärksamma kvinnans rätt att vara autonom och ha ett eget 

liv utanför familjen (1997:63), och senare diskuterades kvinnans behov av yrkesliv och 

det faktum att kvinnor riskerar att förlora sin personliga identitet när de inte arbetar 

utanför hemmet (Oakley, 1979 se Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997:79). 

2.3 Normer i klassrummet  

Elisabeth Öhrn (2002) hävdar att det hela tiden sker en förändring i könsmönstren men 

enligt vissa studier tycks normen fortfarande vara att flickor både ska se bra ut och vara 

begåvade (2002:47). Svaleryd (2002:20) nämner att flickor får mycket uppmärksamhet 

för sitt yttre under uppväxten men även kommentarer som “Åh, vad du är snäll och 

duktig!” som kan komma att prägla dem i tron att om man inte ser bra ut, är snäll och 

presterar bra så blir man inte heller omtyckt. Många flickor i dagens skola är utåtriktade 

och aktiva men många lärare anser att de flickor som är öppet kritiska och diskuterar i 
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klassrummen är “värre än pojkar, svårare att handskas med, oförmögna att avsluta 

konflikter och gå vidare” (2002:46). Enligt Öhrn (2002) visar nyare studier trots detta 

att de könsmönster som var tydliga på 1970- och 1980-talet har förändrats i stor 

utsträckning (2002:48). 

Enligt Kajsa Svaleryd (2002) kan man bli medveten om vilka stereotyper som finns och 

på så vis synliggöra orättvisorna och motverka dem. Könsstereotyperna har blivit norm 

och kan därför vara svåra att få syn på. Skolan är till stor del med och förankrar dessa 

ideal och stereotyper (2002:15).  

Sedan 70-talet har forskare gjort studier i grundskolan om sambandet mellan språk och 

kön. I dessa studier har forskarna upptäckt att förutsättningarna för flickor och pojkar i 

grupp är ojämställda (Edlund, 2007:98). Det har även upptäckts skillnader i flickors och 

pojkars språkbeteende. 1986 bedrevs ett projekt av Kerstin Thelander där man tittade på 

talutrymmet på olika skolor i årskurs 1 och 5. Det visade sig att flickorna skolades till 

att vara tysta och lyda. Pojkarna hade det verbala övertaget i klassrummet, ofta 

beroende på att de själva tog ordet och inte bara för att läraren gav dem det. En studie 

utförd av Charlotta Einarsson och Kjell Granström år 2002 visade att könen har olika 

samtalsstilar, och att pojkar och flickor i årskurs 5 blev bemötta på olika sätt av en 

lärare som deltog i studien. Pojkarna fick dubbelt så mycket respons av läraren jämfört 

med vad flickorna fick (Edlund, 2007:101). Svaleryd (2002) hävdar också att många 

pedagoger använder sig av mjukare tonfall mot flickor. Några pedagoger har även sagt 

att “flickor är som valium” och då menat att flickor kan användas som en lösning på 

konflikter i klassrummen. Ofta placeras flickor mellan pojkar för att få en lugnare 

stämning i klassrummen. Flickor läser snabbt av att pojkar tillåts att ta mer utrymme i 

klassrummen och tolkar detta som att flickor är menade att komma i andra hand 

(2002:20-21). Detta gäller fortfarande i hög grad trots att fler flickor i dagens skola tar 

för sig mer och är mer aktiva. 

I grundskolan skiljer sig könen åt även i det avseendet att pojkar och flickor väljer att 

skriva om olika ämnen när de skriver uppsatser. Dåvarande Skolöverstyrelsen gav år 

1970 en grupp språkforskare i uppdrag att genomföra en stor studie där de tittade på 

uppsatser i de centrala proven i årskurs 3. Flickorna skrev längre texter än pojkarna och 

hade färre språkfel. Innehållsmässigt var pojkarnas texter mer självständiga och språket 

var mer formellt medan flickornas texter var mer talspråkliga. Man ser skillnader även i 



 

 5 

läromedlen då flickkaraktärer i skolböcker är mindre aktiva än pojkkaraktärer samt har 

färre roller (Edlund, 2007:98-100). Enligt Öhrn (2002:49) har flickor i genomsnitt bättre 

betyg i skolan än pojkar. Däremot finns det vissa ämnen som pojkar får högre betyg i 

och det är exempelvis i teknik, idrott och modersmål.  

2.4 Genusrelationer 

Genusrelationer handlar om identiteter och social tillhörighet och kläder kan vara en av 

aspekterna som visar en individs identitet och tillhörighet. Kläder har genom historien 

varit och är i viss mån även idag ett av de mest synliga sätten för en individ att signalera 

klass- och genustillhörighet. Kläder och yttre attribut kan effektivt tolkas symboliskt i 

skönlitteraturen, det vill säga att kläderna kan ge läsaren en ökad förståelse av 

karaktären i boken (Grettve, 2008:28). Det finns en stark koppling mellan kvinnlighet 

och kläder. En naken kvinnokropp räcker inte för att vara kvinnlig. Den ska kläs i kläder 

som framhäver kvinnligheten. När man läser modemagasin som till exempel Elle 

beskrivs kläderna med samma ord som beskriver 90-talets kvinnoideal; sensuell, skön, 

lekfull, mjuk, naturlig (Björk, 1996:21-22).  

Enligt Edlund m.fl. (2007) är ungdomstiden den fas i livet då det sker mest 

identitetsskapande för de flesta individer. Relationer i skolan samt normer präglas av 

heteronormativitet. I det identititetsarbete som sker i ungdomen är homosocialitet, alltså 

vänskapen mellan flickor och vänskapen mellan pojkar, en viktig del (2007:98-99). 

Många ungdomar identifierar sig med en bästa vän av samma kön. Vi menar dock att 

man inte bör generalisera eftersom många ungdomar inte passar in i dessa normer och 

inte heller i första hand identifierar sig med någon av samma kön.  

Holms (2008:196) studie visar att eleverna har normer att leva upp till för att bli 

populära och nå status bland kompisar. “För att bli populär ska man, flicka såväl som 

pojke, se bra ut, vara utåtriktad, ha gott självförtroende och vara framgångsrik både vad 

gäller relationer och prestationer. Analysen pekar också på betydelsen av att vara 

heterosexuell och ha ett stort socialt nätverk” (Holm, 2008:196).  Dessa normer finns 

hos båda könen men för flickor var utseendet viktigare än det var för pojkar (2008:196). 

Den feministiska teoretikern Nancy Chodorow menar att relationer och intimitet är  

viktigare för flickor än för pojkar (Svaleryd 2002:19). Flickor utvecklar ofta en väldigt 

nära relation med en bästa vän. Det kan leda till att de ofta inte uppfattar sig själva som 
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en individ utan som ett ”vi” tillsammans med någon annan. De strävar efter en likhet 

med varandra. Svaleryd (2002) nämner även att vid en av observationerna som gjordes 

på en förskola så märkte man tydligt att relationerna och gemenskapen betonades när 

man talade till flickorna och att personalen förstärkte det individuella hos pojkarna 

(2002:19). Flickor fostras till att vara beroende av andra och att känna gemenskap för att 

finna sin identitet, vilket innebär att konflikter kan bli obehagliga. De blir rädda om sina 

relationer och blir därför mindre benägna att visa sin ilska. När flickor ska fatta beslut 

vill de många gånger ha någon med sig och det kan hindra utvecklingen av deras 

självständighet (2002:20).  

2.5 Litteratur och genus 

Enligt Lena Kåreland (2005) bryts normer sällan i populära böcker utan bygger snarare 

på de föreställningar samhället har kring hur man ska vara som man och kvinna 

(2005:275). Vi tycker oss dock märka att barn- och ungdomsförfattare ständigt blir 

bättre på att ifrågasätta föreställningar om manligt och kvinnligt och att många samtida 

författare vågar gå utanför normen. Kåreland (2005) påstår att författare som vill bryta 

mot normen ofta använder sig av humor för att gå utanför dessa ideal, men att de sällan 

ifrågasätter normerna på allvar (Kåreland 2005:275). Ett exempel på det är Måns 

Gahrtons böcker om Eva och Adam. Böckerna följer normen när det gäller hur 

karaktärernas yttre beskrivs och vilka intressen de har, som exempelvis att pojken är 

mörkhårig och flickan är blond, eller att pojken tycker om fotboll och skateboard och 

flickan teater. Däremot bryter Gahrton mot de traditionella idealen i hur han beskriver 

deras inre egenskaper. Här är det snarare Eva som är den klassiska pojken; framåt, 

drivande och explosiv. I början har hon också svårt att vara ärlig mot sig själv med sina 

känslor. Adam däremot får egenskaper som, enligt Kåreland, normalt sett förknippas 

med flickor. Han är blyg, tystlåten och har nära till sina känslor (Kåreland 2005:257).  

Nikolajeva (2004:190) nämner att inom den omfattande genusforskning som sker på det 

litteraturvetenskapliga fältet har man konstaterat att författare väljer huvudpersoner av 

samma kön som sitt eget. Det finns endast ytterst få undantag. Nikolajeva menar att 

undantagen kan innebära att författare skriver om upplevelser utifrån ett kön som denna 

inte har några personliga erfarenheter av. Detta kan skapa en ”genusklyfta” eftersom 

författaren inte vet hur det känns att vara någon av det andra könet. När det uppstår en 

genusklyfta måste författaren använda sig av en strategi för att överbrygga den precis 
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som åldersklyftan när en vuxen fokaliserar ett barn. Att skriva utifrån ett annat kön 

kräver således en större begåvning hos författaren än om hen skriver om sitt eget kön. 

Detta problematiserar Nikolajeva när hon tar upp Ulf Starks Dårfinkar och dönickar. 

Här finns några exempel på dolda genusstereotypa uppfattningar. I boken, som handlar 

om en flicka som lever som en pojke, så objektifierar karaktären flickorna genom 

kommentarer som  “betraktar en annan flickas yppiga bröst” (2004:191) och hon 

uppfattar en skrubb med porrtidningar och fimpar som ”trevlig” samt talar om flickor 

som “dom”. Det är helt osannolikt att Simone skulle förändras så drastiskt så fort hon 

blir Simon, anser Nikolajeva (2004:191). När det kommer till berättande och genus 

fortsätter maskulina berättarröster att bygga på existerande normer som säger att män 

har mer makt och är överordnade kvinnor. Nikolajeva hävdar att feministiska 

berättarröster borde användas för att ifrågasätta dessa normer (2004:192).  

Kåreland (2005:285) menar att flickor och pojkar har olika syften med sin läsning. 

Läsning ingår inte i pojkars föreställning om vad som är manligt (2005:323). Flickor 

läser mest om relationer medan pojkar oftast läser för att hitta information. Detta 

mönster tydliggör att de gamla normerna och förväntade rollerna finns kvar även idag 

och syns på vad barnen läser (2005:286).  

Kerry Mallan (2009) föreslår att vi vuxna ska studera skönlitteratur som barnen läser för 

att se hur genus speglas i dessa böcker innan barnen ska läsa dem (2009:3). Genom att 

granska vad våra barn läser så kan man göra en liten skillnad när det kommer till synen 

på normer kring genus. Böckerna påverkar barnens sätt att se på världen och deras plats 

i denna värld och genom att välja böcker med omsorg kan man påverka deras världsbild 

(2009:3). Även Kåreland (2005) tar upp att sättet som kvinnor och män gestaltas i 

litteraturen talar om för barnen hur de kan uppträda, vad de kan bli och vad de kan göra 

när de är vuxna (2005:126).  

Enligt Mikael Hansson (1993) ger populärkulturen sken av att det finns ett första och ett 

andra kön. Mannen är det första könet och kvinnan det andra. Det är främst manliga 

karaktärer som barn möter i deras första kontakt med litteratur. Männen dominerar och 

kvinnorna finns i bakgrunden. Exempel på detta är bland annat Kalle Anka och Kajsa, 

Bamse och Brummelisa och Smurfarna (Hansson, 1993:6). 
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Mallan (2009) anser att vuxna ska få barnen att läsa böcker som innehåller olika slags 

förhållanden, inte bara heterosexuella. Man ska låta barnen läsa böcker som innehåller 

olika sociala förhållanden så att dessa kan uppmärksammas och därmed normalisera 

olika typer av relationer (2009:3). Nikolajeva (2004:198) hävdar att dolda ideologier är 

mer effektiva än öppna och många moderna barn- och ungdomsförfattare får sina läsare 

att inta aktiva subjektspositioner. Det innebär att om man inte är en van läsare så kan 

man ha problem med att vara objektiv i sin läsning, utan man identifierar sig helt och 

hållet med karaktären i boken och kan inte se andra vinklar i berättelsen. Det kan bli 

problematiskt om vi vuxna inte lär barnen att läsa kritiskt (2004:198).  

2.6 Fokalisering 

Fokalisering är ett begrepp inom narratologin, eller berättarteorin. En bok kan vara 

berättad utifrån olika perspektiv eller synvinklar. Detta kallas fokalisering. Den karaktär 

som fokaliseras är den genom vilkens ögon vi läsare ser. Enligt Holmberg & Ohlsson 

(1999) bör man ”skilja mellan berättande (vem berättar?) och fokalisering (vem ser?)” 

(1999:83). Berättare och fokalisator kan vara samma person om en berättelse är skriven 

i första person. En berättelse kan också vara berättad av en utomstående men ändå utgå 

från en karaktär. När berättelsen är internt fokaliserad får läsaren följa karaktärens 

upplevelser (1999:83-85). Internt fokaliserade texter är rimligare att ifrågasätta eftersom 

de är mer subjektiva än texter där händelserna berättas utifrån ett utanförperspektiv 

(Holmberg & Ohlsson, 1999:88). Vid extern fokalisering är berättaren inte en del av 

berättelsen utan ser bara på situationer utifrån. En annan typ av extern fokalisering är 

när berättaren vet mer än karaktärerna och intar ett ”örnperspektiv” (1999:84) Många 

gånger kan det vara svårt att avgöra om en text är internt eller externt fokaliserad. Är 

den berättad i tredje person kan man prova att skriva om berättelsen i första person. Om 

texten flyter på tyder det på att den är internt fokaliserad, men om den blir ologisk på 

något vis är den externt fokaliserad (1999:85). I vår studie är begreppet fokalisering 

viktigt eftersom vi ska analysera flickors roller och relationer. För att få en förståelse för 

karaktärerna är det viktigt att veta vem det är som berättar och vem som fokaliseras. Det 

är relevant att se vem som är fokalisator eftersom det kan påverka hur både flickorna 

och deras relationer framställs. Genom att ha analyserat böckerna med hjälp av 

fokalisering har vi blivit medvetna om varför vi lärt känna vissa karaktärer bättre än 

andra. Fokalisering har givit oss ett redskap som tillfört mer djup i vår analys.  
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3 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras kritisk diskursanalys som är den analysmetod vi har valt att 

använda. Analysmetoden följs av en redogörelse för studiens material och de urval och 

avgränsningar som gjordes vid materialinsamlingen. I anslutning till metod och material 

framförs även metod- och materialkritik.. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Vi kommer att analysera barnlitteratur och diskursanalysen är ett verktyg för att 

kontextualisera vår text. En diskursanalys handlar inte om insamling av data som sedan 

följs av en analys, utan om att analys och insamling sker parallellt (Börjesson & 

Palmblad, 2007:16). Kritisk diskursanalys har ett syfte och det är att bidra till social 

förändring i förhoppning om att få mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna samt i samhället i helhet (Winther & Philips, 2000:69). 

Enligt Lindgren (2009:125) är diskurs en slags språklig ordning medan Winther och 

Philips (2000) beskriver begreppet som “språkbruk såsom social praktik” (2000:72). En 

diskurs innebär ett språk för att tala om ett redan givet fenomen i en given kontext. All 

slags text är reglerad av både språkliga och sociala strukturer. När något sägs eller 

uttrycks så sker detta alltid i ett sammanhang där det finns regler. En diskursanalys 

handlar alltså om att sammanföra text med kontext samt visa hur språkbrukets sociala, 

historiska, kulturella och politiska sammanhang påverkar de betydelser och innebörder 

som skapas. Det är när vi kommer till den kontextuella nivån som diskursanalysen blir 

synliggjord (Lindgren, 2009:112). Genom en diskursanalys blottlägger man paralleller 

mellan en text och element i det sociala livet (2009:125). Om man exempelvis 

undersöker hur flickor framställs i Martin Widmarks böcker om Lassemajas 

detektivbyrå ser man ett tydligt sammanhang mellan texten och den samtid den är 

skriven i. Författare idag jobbar medvetet med jämställdhet mellan könen. Hela 

samhället kämpar mer eller mindre med detta viktiga, sociala element. 

 

3.1.1 Metodkritik 

Vår främsta kritik mot vårt metodval är att analysen bli subjektiv. Denscombe (2009) 

menar att resultaten blir svåra att generalisera när man gör en kvalitativ analys. Den 

tenderar att bli subjektiv eftersom forskarens tolkning styrs av dennes tidigare 

erfarenheter och föreställningar. Det finns även en risk för att betydelsen plockas ur sin 
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kontext (2009:399-400). När forskare använder diskursanalys som metod behöver de ha 

god kunskap om samhället och kulturen för att analysera data (2009:395). Trots det 

anser vi att diskursanalys är det främsta sättet att upptäcka det vi ska analysera i 

texterna. Böckerna utspelar sig i nutid och vi har god kännedom om vilka normer som 

råder. Om studien hade innefattat äldre böcker hade vi varit tvungna att studera den 

tidens diskurser.  

 

3.2 Material 

För att ta reda på vilka skönlitterära böcker som är mest lästa av flickor i skolan tog vi 

kontakt med en bibliotekarie på en grundskola och valde böcker med hjälp av henne. 

Dessa böcker är populära hos flickor och kan således påverka deras föreställning om hur 

man ska vara som flicka och kvinna. För att få en breddad syn på våra frågeställningar 

är böckerna under olika ålderskategorier, fyra böcker riktade till 6-9 år, en bok riktad till 

9-12 år samt en ungdomsbok, detta på grund av att det finns en stor spridning vad gäller 

vilken nivå av böcker barn i mellanstadiet läser. Vissa läser fortfarande böcker som är 

typiska för lågstadiet, exempelvis LasseMaja-serien, medan andra har kommit så långt i 

sin läsning att de läser böcker som är riktade till unga vuxna.  

Böckerna som analyseras är: 

Angerborn, Ingelin (2011). Rum 213. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Strandberg, Mats & Bergmark Elfgren, Sara (2011). Cirkeln. Stockholm: Rabén & 

Sjögren 

Widmark, Martin (2002). Hotellmysteriet. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Widmark, Martin (2006). Skolmysteriet. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Widmark, Martin (2007). Biblioteksmysteriet. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Widmark, Martin (2009). Kärleksmysteriet. 1. uppl. Stockholm: Bonnier Carlsen 

 

3.2.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Vi valde att analysera sex stycken böcker, det vill säga minst en bok från varje stadium i 

grundskolan för att få ett bredare perspektiv på genusrelationer i böckerna samt för att 

se hur flickor framställs. Vi hade från början en frågeställning om huruvida författarna 

vågar bryta mot de traditionella könsrollerna som fortfarande finns i vårt samhälle. Efter 

att ha läst de böcker som vi ska analysera insåg vi att eftersom de är moderna 

barnböcker är det svårt att se några tydliga traditionella  könsmönster. Barn idag vet 
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förmodligen inte ens vilka de traditionella könsmönstren är så därför ändrade vi 

frågeställningen till “Vilka genusrelationer syns i böckerna?”.   

3.2.2 Materialkritik 

Barn- och ungdomsböckerna vi har valt att analysera är valda utifrån vilka böcker en 

bibliotekarie på en skola hävdar är populära hos flickor i grundskolan. Det betyder att 

dessa böcker är populärast bland flickor på just den skolan vilket inte nödvändigtvis 

säger något om hur det ser ut generellt, även om det ger en indikation.  Vid samtal med 

ytterligare en skolbibliotekarie bekräftade denna att Rum 213 och Lasse-Maja böckerna 

var konstant utlånade och således populära även på en andra skola. Boken Cirkeln 

däremot sa hon var en populär bok hos ungdomar och vuxna, men den var inte särskilt 

utlånad på hennes skola. Hennes uppfattning var att den oftast är lite för svår för elever i 

mellanstadiet. Vi vill dock nå ett brett spektrum av läsnivåerna på mellanstadiet och har 

därför valt att fortsätta ha med Cirkeln. I serien om LasseMaja finns det 25 böcker och 

vi har endast läst fyra av dem. Bibliotekets tillgång har fått styra vilka de blev. Vi ville 

dock arbeta med en av de äldsta så Hotellmysteriet var ett medvetet val. 

 

4 Analys 
I det här avsnittet beskriver vi kort handlingen i de böcker vi har analyserat. Vi 

redovisar sedan resultaten av våra analyser utifrån aspekterna hur flickor framställs och 

genusrelationer.  

 

4.1 Lassemajas detektivbyrå  

Lassemajas detektivbyrå är en serie böcker skrivna av Martin Widmark och riktar sig 

till de yngre barnen i grundskolan. Serien handlar om Lasse och Maja som driver en 

liten detektivbyrå i Valleby, en liten stad där de flesta känner varandra. Lasse och Maja 

är bästa vänner och går i samma klass. Böckerna är relativt korta och för att lära känna 

karaktärerna på ett djupare plan valde vi att analysera fyra böcker, en från 2002, en från 

2006, en från 2007 och en från 2009. I de senare böckerna fokaliseras karaktärerna 

externt medan de i liten omfattning även fokaliseras internt i den tidigare boken vi läst, 

Hotellmysteriet från 2002. Här får vi i viss utsträckning ta del av Lasses och Majas 

känslor och tankar. Varför författaren gått från att delge läsaren karaktärernas tankar till 

att bara beskriva vad som händer vet vi inte. Kanske är tanken att man ska ha läst de 
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tidigare böckerna och då lärt känna Lasse och Maja lite och därför inte behöver ta del av 

deras inre i senare böcker.   

4.1.1 Framställning av flickor och genusrelationer  

Serien om Lasse och Maja är kapitelböcker som även innehåller en del bilder.  I 

Biblioteksmysteriet finns det en bild på sidan 15 som visar Lasse och Maja när de står 

och spanar. Intrycket man får av den bilden är att Maja är en stark flicka som tar för sig. 

Hon breder ut sig och tar stor plats i fönstret då hon står och spanar med sin kikare. 

Lasse däremot upplevs som mer passiv då han står med sitt anteckningsblock vid sidan 

av fönstret. I Biblioteksmysteriet visar bilderna på Lasse och Maja två barn med samma 

neutrala färg på hår och kläder. Båda är klädda i jeans och tröja. I Kärleksmysteriet är 

både Lasse och Maja klädda i rosa färger på tröjorna, dock har Maja hjärta på sin tröja 

och en kjol istället för jeans som Lasse är klädd i. Boken Skolmysteriet visar också en 

bild av Lasse och Maja i nästan likadana gröna tröjor. Utan namnen Lasse och Maja 

hade man inte kunnat urskilja karaktärernas kön.  

Böckerna om Lasse och Maja upplevs först som böcker som skildrar flickor och kvinnor 

jämställda med pojkar och män i och med att Lasse och Maja inte anpassas till de 

tidigare, traditionella normerna i vårt samhälle, varken utseendemässigt eller 

personlighetsmässigt. De upplevs snarare som jämställda och ibland intar Maja till och 

med den traditionella pojkrollen. Det enda tydliga exemplet på ett könstereotypt 

förhållningssätt hos huvudkaraktärerna är i Hotellmysteriet då Lasse och Maja jobbar 

extra på ett hotell. Lasse får springa ärenden och bära upp väskor till rummen medan 

Maja är i köket och skalar potatis och diskar (s.18). När man som läsare däremot 

analyserar böckerna finner man en del aspekter som tyder på ett könsstereotypt 

förhållningssätt hos de övriga karaktärerna i böckerna. Detta blir tydligt bland annat när 

man undersöker vilka yrken kvinnor och män har. Karaktärernas yrkesroller i böckerna 

är typiskt könsstereotypa, exempelvis den känslosamma, omhändertagande kvinnan 

som skolsköterskan Mary i Kärleksmysteriet och Skolmysteriet. Bibliotekarien och 

fröken i Biblioteksmysteriet är också kvinnor medan rektorn och vaktmästaren är män. 

Sopåkaren i Kärleksmysteriet är en man medan dansläraren är en kvinna. De egenskaper 

man förväntas ha som kvinna respektive man passar till dessa yrkesroller. Widmark 

bekräftar härmed de normer som Björk (1996) menar finns i vårt samhälle. Som kvinna 

ska du vara pysslig, vänlig, omhändertagande, öppen och kunna tala om känslor (Björk, 

1996:10-11). Björks text är 20 år gammal och mycket har hänt sedan dess samtidigt som 
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man som läsare upptäcker att vissa normer fortfarande sitter djupt rotade. Precis som 

Kåreland (2005:275) konstaterar visar det att normerna inte ifrågasätts fullt ut, utan bara 

till en viss del. 

Varje bok är kort och består av ett brott som ska lösas.  Läsaren får ingen större 

uppfattning om Lasses och Majas privata liv, exempelvis familjer eller andra vänner. 

Relationen mellan Lasse och Maja handlar enbart om att lösa det inträffade brottet. Den 

enda vuxna karaktären som ständigt återkommer är polismästaren i byn, Randolf 

Larsson. Lasse och Maja är huvudkaraktärerna och de få tankar och känslor man får ta 

del av i boken är ur deras perspektiv. Läsaren får aldrig ta del av de andra karaktärernas 

tankar och känslor eftersom böckerna inte går in på djupet i sina karaktärer. 

4.2 Rum 213 

Rum 213 är skriven av Ingelin Angerborn och den är berättad ur en av 

huvudkaraktärernas, Elviras perspektiv. Rum 213 utspelar sig på ett ”kollo”. Den 

handlar om tre flickor som hamnar tillsammans i rum 213. På väg till ”kollot” får Elvira 

syn på en bil med en registreringsskylt som lyder: RUM 213. Oförklarliga saker 

fortsätter att hända och flickorna börjar undersöka dess orsaker.  

4.2.1 Framställning av flickor och genusrelationer 

Huvudpersonerna i Rum 213 består av tre flickor med olika karaktärer. Dessa tre flickor 

heter Elvira, Bea och Meja. En av huvudkaraktärerna, Elvira, fokaliseras internt i boken. 

Det är Elvira man får följa i bokens inledning då hon åker med sin mor i bilen. Elvira 

upplevs som den skötsamma, duktiga flickan. Flera gånger i boken får hon dåligt 

samvete för att hon inte “skött” sig. Hon har exempelvis tagit med sig sin mormoders 

ring och då den försvinner drabbas hon av dåligt samvete. Meja är den som är mest 

utåtriktad och som läsare får man uppfattningen att hon blir uppassad på hemma 

eftersom hon inte vet hur man bäddar sängen. Bea är den tysta och lugna flickan och 

man får intrycket av att hon kommer från ett hem som är motsatsen till Mejas. Hon blir 

chockad när Meja inte vet hur man bäddar sängen. Hon ljuger i början när hon säger att 

hon har glömt sin mobiltelefon hemma, vilket Elvira och Meja genomskådar. Man kan 

tänka sig att hon kommer från en familj där man antingen inte har råd att köpa 

mobiltelefon till sina barn eller där man är emot mobilanvändande. Eftersom det var en 

chock för henne att höra att en jämngammal flicka aldrig bäddat sin säng kommer hon 

antagligen från en striktare familj än Meja.  
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I början av boken (s.24) har fönstret slagit igen av någon oförklarlig anledning. Här kan 

man tydligt se att Elvira är den som försöker komma på någon logisk förklaring till 

händelsen medan Bea inte tänker lika logiskt utan vill bara ha en snabb förklaring 

samtidigt som Meja försöker skrämma de andra.  

-  Jag fattar bara inte hur det kunde stängas, sa jag. 

Meja ryckte på axlarna. 

- Det var väl vinden , sa hon. Det blåste säkert igen.  

Jag lutade mig ut genom fönstret. Luften stod precis lika still som förr. Inte en rörelse syntes i 
trädknopparna. 

- Men det är ju helt vindstilla, sa jag. 

Det blev tyst en stund. 

- Det var kanske nån som ville skoja, föreslog Bea till slut. 

Jag tittade ner på gården och började skratta. 

-  I så fall måste han eller hon vara väldigt lång, sa jag. Vi bor faktiskt på andra våningen. 

-Javisst ja! fnissade Bea. Jag tänkte inte på det. 

-Vet ni vad jag tror? viskade Meja och drog påslakanet över huvudet igen. Jag tror att det var 

ett spöke. Spöket i rum 213!” (Angerborn, 2011:24) 

Flickor förväntas agera utifrån sina känslor och vara intuitiva. I det avseendet har 

Ingelin Angerborn brutit mot normen: flickorna får många tecken på att det faktiskt är 

något övernaturligt som händer men är för det mesta väldigt logiska och ser nyktert på 

allt. Om man utgår ifrån de normer som finns skulle man kunna tänka sig att flickorna 

skulle blivit mer skrämda och oroliga.    

Pojkarna i boken visar att de anser att flickorna är kompetenta när de ber om hjälp med 

kanotbyggandet. Hade de agerat utifrån tidigare givna normer hade de kanske tyckt att 

de skulle klara av att bygga kanoten bättre själva. De visar sig också känslosamma när 

de står för sina känslor och vågar visa att de har blivit kära i flickorna. De har till och 

med döpt sin båt efter flickornas initialer. Däremot är det flickorna som är mest aktiva i 

denna kärleksjakt. Dessa två parametrar visar att boken motsätter sig vad Björk (1996) 

menar är vad vi kallar sanningar om män och kvinnor. Det är betraktat som en sanning 

att kvinnor är mer intresserade av känslor än män, men att män är bättre på att jaga 

kvinnor (Björk, 1996:55). Naturen har även gjort män mer tävlingsinriktade medan 

kvinnan är mer tjänstvillig och passiv, enligt dessa föreställningar (Björk, 1996:57). 

Björk menar här att vi i vår kultur har gjort sanning av påståenden som egentligen inte 

har någon substans. Det är något vi har skapat tillsammans. Ingelin Angerborn visar oss 

en bild som hamnar utanför den “sanningen” när hon vänder något på rollerna. Hade 

hon utgått från de klassiska könsrollerna hade det kanske snarare varit flickorna som 

velat ha hjälp med sitt kanotbygge och pojkarna som struntat i att hjälpa till eftersom de 

inte förväntas vara lika tjänstvilliga som flickorna.  
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Utseende tar inte särskilt mycket plats i Rum 213. Fokus ligger snarare på relationerna 

flickorna emellan, mysteriet och känslorna gentemot pojkarna. Vi får inte veta mycket 

mer om deras utseende än vilken hårfärg de har. Elvira har ljust hår och Melker som 

hon förälskar sig i är mörkhårig. Kåreland (2005) menar att det är en klassisk bild med 

den blonda flickan och den mörka pojken (2005:257). I kapitel 27 ska de gå på disco 

och då aktualiseras flickornas utseende.  

 Vi duschade länge och hjälptes åt att välja kläder. Jag ville ha mitt svarta linne, men både 

Bea och Meja röstade för det turkosa med paljetter i linningen, så jag tog det istället. Sedan 

fixade Meja våra frisyrer. Hon våfflade mitt och sitt eget och plattade Beas, som redan är lite 

vågigt. [...] Vi blev supersnygga allihop. 
  Bea och jag hade bara mascara med oss, men fick låna ögonskugga och sånt av Meja om vi 

ville. Bea ville inte ha något mer, men jag tog lite läppglans och en turkos ögonskugga som 

matchade mitt linne perfekt. 

   Innan vi gick såg jag mig i spegeln en sista gång. Jag var riktigt nöjd med det jag såg. Det 

våfflade håret fick mig att se äldre ut och det glittrade snyggt på  mina läppar. (Angerborn, 

2011:173) 

Vi får inte reda på om pojkarna gjort något särskilt med sitt utseende annat än att Elvira 

tycker att Melkers t-shirt doftar nytvättat (s. 174). Man kan tänka sig att det är så att 

flickorna har gjort sig särskilt fina och ansträngt sig, medan pojkarna bara tog på sig en 

ren t-shirt innan de gick till discot. 

 

Relationen mellan flickorna är, trots olikheterna, väldigt god. De hittar ganska fort saker 

de har gemensamt och fattar tycke för varandra. Flickorna spenderar all tid tillsammans 

med undantag för om de hamnar i olika lag. Svaleryd (2002:19) menar att relationer och 

intimitet är viktigare för flickor än för pojkar. Sammanhållningen i den lilla gruppen 

pendlar under bokens gång då alla konstiga omständigheter och deras försök till att 

finna förklaringar gör att de börjar anklaga varandra för diverse saker. I slutet av boken 

får man reda på att flickorna, ett år senare, fortfarande träffas ibland.    

 

4.3 Cirkeln 

Cirkeln utspelar sig i staden Engelsfors. Den är skriven av Mats Strandberg och Sara 

Bergmark Elfgren och har ett stort persongalleri. Den handlar om sex ungdomar som 

går i samma skola och sammanförs på ett märkligt sätt. Boken är skriven ur fyra av 

dessa karaktärers perspektiv. En natt är det blodmåne och flickorna upplever att en kraft 

tar över deras kroppar och de tar sig ut till den gamla stängda folkparken där de samlas. 

Idas kropp intas av en kraft som berättar för flickorna att de är “de utvalda” och att onda 

krafter hotar världen och att bara de utvalda kan rädda den. De har alla olika krafter och 
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behöver varandra för att vinna över de onda krafterna. De tvingas till att utveckla 

relationer till varandra då de inte var vänner innan.  

Karaktärerna fokaliseras både internt och externt. De karaktärer som fokaliseras internt 

är Minoo, Vanessa, Rebecka och Anna-Karin som är fyra av de utvalda, samt Elias och 

Nicolaus. Elias och Nicolaus har dock små roller så vi får inte uppleva så mycket utifrån 

deras perspektiv. Författarna har valt att inte fokalisera Linnéa och Ida som är två av de 

utvalda. Trots att de har roller som i boken är av stor betydelse får vi bara uppleva dessa 

flickor sedda ur andras synvinklar.  

4.3.1 Framställning av flickor och genusrelationer  

Genus är inte medfött utan att det är något som människor skapar i relation till varandra 

och skolan. Skapandet av genus sker inte bara i skolan utan det är en del av det samhälle 

vi lever i. Holm (2008) refererar till en studie gjord av Diane Reay 2001 där hon hävdar 

att man kan dela in flickor i skolan i fyra olika konstruerade feminitetsformer; nice girls, 

girlies, spice girls och tomboys. Inom grupperna har man ofta en nedsättande syn på 

andra grupper. Nice girls är flickor som är skötsamma och de fokuserar ofta på skolan. 

Detta bidrar till att övriga grupper ofta anser dem vara tråkiga. Girlies är flickor som 

ofta har ett stort intresse för pojkar, är flörtiga och “tjejiga”. I övriga grupper kan de 

uppfattas som mindre intelligenta. Den tredje gruppen, spice girls, är flickor som går 

utanför normen för hur flickor ska vara. De är inte rädda för att säga vad de tycker och 

tänker och de utmanar pojkarna. Ofta uppfattar lärare dessa flickor som besvärliga och 

att de har dåligt inflytande över kamraterna. Tomboys som är den fjärde och sista 

gruppen är flickor som har samma intressen som många pojkar, exempelvis fotboll. De 

talar ofta nedsättande om flickor som inte är som de själva (Reay, 2001 se Holm, 

2008:41–42).  

Man kan till viss del placera in rollfigurerna i Cirkeln i dessa olika feminitetsgrupper. 

Vanessa är till största del en girlie. Hon är populär bland pojkarna. Hon klär sig i 

utmanande kläder och är flörtig. Detta skapar en hel del misstycke och kanske 

avundsjuka hos de andra flickorna på skolan då de antyder att hon är billig och lättfotad. 

Vanessa beskrivs tidigt i boken sett från Minoos ögon som “snygg, högljudd, blonderad, 

högst upp på skolans sexigaste-listan i nian. Hon har på sig vita minishorts och skor i 

samma färg. Spetsen på hennes push up-behå sticker upp ur linnets urringning.” 

(Strandberg& Bergmark Elfgren, 2011:28) Att utseende är väldigt viktigt för Vanessa 
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förstår vi redan vid första presentationen av henne då hon får bråttom att lämna hemmet 

efter en dispyt med sin styvfar och upptäcker på bussen att hon inte har sminkat sig. 

“´Helvetes jävla piss´mumlar hon och börjar rota i väskan. Det enda hon hittar är ett 

gammalt läppglans. Sminkväskan ligger kvar på golvet hemma. Vanessa har inte gått 

ofixad till skolan sedan hon var tio och hon har ingen lust att börja nu. Det får räcka 

med ett trauma den här morgonen.” (Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011:24)  

Anna-Karin har alltid varit utanför och mobbad. Hon passar inte in i normen för hur 

man ska vara som flicka, varken i högstadiet eller i gymnasiet. Hon är överviktig och 

blir kallad för “svetthora” och gris av Idas vänner. Hon klär sig i säckiga kläder och gör 

inte mycket åt sitt utseende. Hon har alltid ansträngt sig för att göra sig osynlig i ett 

försök att undvika kränkande tillmälen. Hennes hemsituation är annorlunda än de övriga 

flickornas. Hon bor ute på landet tillsammans med sin mor och sin morfar. Anna-Karins 

kraft är att hon kan styra andra människor med sina tankar och få dem att göra som hon 

önskar. Hon kan då för första gången bli den person hon alltid velat vara och får de 

populära eleverna på skolan att tycka om henne. Hon tar över efter Ida och blir ledare 

över hennes gäng. Det verkar dock som att hon inte vill påverka de andra utvalda för 

man hade kunnat tänka sig att hon i sådana fall även skulle ha påverkat Idas tankar om 

henne, men Ida behåller hela tiden sin bild av Anna-Karin. Bara vid ett tillfälle styr hon 

Idas handlingar och får henne att berätta varför hon läste en dikt till Elias vid hans 

minnesstund.  

Minoo är en “nice girl”. Hon upplever sig själv som väldigt tråkig och präktig men ser 

inte alls ner på de som inte är som henne. Hon tillhör övre medelklassen. Hennes mor är 

läkare och hennes far arbetar som ansvarig utgivare på den lokala tidningen. Hennes 

mor säger vid ett tillfälle till henne att hon inte vill att Minoo ska behöva ha ett “duktig 

flicka-komplex” som modern själv har haft. Trots detta finns det ändå en ständig strävan 

från Minoos sida att prestera. Både Öhrn (2002) och Svaleryd (2002) konstaterar att det 

fortfarande finns en stark norm i vårt samhälle som säger att flickor ska vara begåvade 

och duktiga (Svaleryd 2002:20, Öhrn 2002:47). Författarna till Cirkeln skildrar 

”duktighetsnormen” på ett kritiskt och negativt sätt.  

Även om Minoo inte är med i någon direkt gemenskap i skolan är hon iallafall inte 

mobbad som Anna-Karin. Hon känner inte att hon passar in bland de andra tonåringarna 

och trivs förmodligen bättre i sällskap med äldre personer, hon kan uppfattas som lite 
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lillgammal. Hon blir förälskad i sin matematiklärare Max och detta visar också på ett 

avståndstagande från de jämnåriga pojkarna i skolan. Hon skulle dock gärna vilja ha fler 

vänner och önskar att hon var lite mer vågad. Hon känner sig tråkig med både sin 

klädstil och frisyr.  

Hon önskar att hon hade något slags utpräglad stil istället för samma intetsägande jeans, 

toppar och koftor varje dag. Hon drar ner en marinblå tröja från en galge och äcklas av sig 

själv. Hon är så fruktansvärt … harmlös. Hon har inte ens bytt frisyr. Någonsin. Men vad 

skulle folk säga om hon plötsligt kom med något annorlunda till skolan? Skolans alternativa, 

de vars stil hon i hemlighet gillar, skulle bara tycka att hon var en wannabe. (Strandberg& 

Bergmark Elfgren, 2011:18) 

Minoo vill egentligen inte ha de yttre attribut hon har. Hon har dåligt självförtroende, 

kanske mycket på grund av att hon har lidit av akne och därför tidigare ansträngt sig för 

att göra sig själv osynlig. Sina inre egenskaper får man aldrig någon indikation på att 

hon skulle vilja förändra, förutom sin brist på mod. Hon tycker snarare att det är de 

andra som är omogna och hon längtar till den dag hon kan börja studera vid 

universitetet istället för på gymnasiet. 

Linnéa skulle vi placera inom ramen för en “spice girl”. Hon är annorlunda men skäms 

inte för det. Hon syns, hörs och sticker ut. Hon vågar säga ifrån exempelvis när Ida 

håller ett tal till Elias och hon konfronterar Ida inför hela skolan. Utseendemässigt 

sticker Linnéa ut från normen. Hon tillhör de som beskrivs som “de alternativa”. I 

början av boken beskrivs hon såhär: “Hon har ett svart blankt linne, knälång utstående 

kjol med rosa dödskallar på svart botten och vita knästrumpor. [...] Hennes långa lugg 

hänger nästan helt ner över ögonen, som är hårt markerade med kajal. Resten av det 

svarta håret är samlat i två vågiga tofsar.” (Strandberg & Bergmark Elfgren, 2011:31) 

Vi får inte riktigt ta del av Linnéas liv. Hennes mor är död och hennes far är 

alkoholiserad och frånvarande i berättelsen. Hon bor ensam i en egen lägenhet. Hon har 

tidigare varit tillsammans med Wille som nu är tillsammans med Vanessa. Trots detta 

utvecklar Linnéa en speciell relation till Vanessa under berättelsens gång.  

Ida är en av skolans populära flickor. Hon sköter skolan väl, har suttit i elevrådet och 

har haft rollen som kamratstödjare samtidigt som hon faktiskt är en av de som har 

mobbat elever. Vid ett tillfälle säger hon att “[d]et var ingen som tvingade Elias att ha 

på sig såna där kläder och sminka sig i skolan.” (Strandberg & Bergmark Elfgren, 
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2011:75) Hennes påstående visar vilka normer som gäller på skolan. Det gäller att passa 

in om man ska undvika att bli mobbad. Elias fick mer eller mindre skylla sig själv 

eftersom han inte passade in sig i ledet. Lärare ser henne förmodligen som en ordentlig 

elev som går att lita på. De svagare av eleverna som inte passar in känner sig dock inte 

trygga med att gå till en av mobbarna med sina problem. Den sidan visar förmodligen 

inte Ida inför sina lärare.  

Rebecka är också en av de populära flickorna. Hon har höga krav på sig själv och lider 

av ätstörningar. Inte så mycket att det syns tydligt, men det påverkar ständigt Rebecka 

vars självförtroende är väldigt dåligt. Hon förstår inte själv hur hon kan vara populär 

och är ständigt rädd för att alla ska komma på att hon egentligen inte är något speciellt, 

särskilt hennes pojkvän. Hon är tillsammans med Gustav som är en av de populäraste 

pojkarna i skolan. Både Rebecka och Gustav skiljer sig dock åt jämfört med Ida och 

många av de andra populära eleverna när det gäller hur de behandlar de svaga eleverna. 

De är inga mobbare och Rebecka inleder tidigt en nära relation med Minoo trots att de 

kommer från olika världar i skolan. Rebecka beskrivs från både Minoos och Anna-

Karins perspektiv som en flicka som alltid behandlat dem väl trots att hon varit i samma 

gäng som de populära.  

Nilson (2010) menar att det är vanligt att mödrar är med i ungdomslitteraturen och att 

fäder inte skildras alls i samma grad. Mödrarna kan vara dysfunktionella men de är 

iallafall ofta närvarande till skillnad från fäderna (2010:63,70). Frånvaron av fäder är 

tydlig i Cirkeln där många mödrar är ensamstående och bara någon enstaka far intar en 

aktiv roll.  

Relationen mellan mor och dotter porträtteras ofta som ansträngd i ungdomslitteratur 

oavsett vilken typ av relation de har. Det finns komplikationer oavsett om de har en 

vänskapsrelation eller om det är ett förhållande där modern behöver ta hand om sin 

dotter. I fantasyböcker är ofta föräldrarna dessutom inte närvarande i berättelsen alls. 

Hjältinnan eller hjälten har inte något stöd hemifrån utan står istället på egna ben 

(Nilson, 2010:63). Komplicerade relationer mellan mor och dotter finns det flera av i 

Cirkeln där de flesta rollfigurer har en besvärlig relation till sin mor på olika sätt. I 

Anna-Karins fall är det tydligt att relationen mellan henne och modern är dålig, detta 

trots att hon, om någon, förmodligen skulle behöva sin mor. Hennes mor var också 

mobbad som ung men verkar inte ha någon empati alls med sin dotter och hennes 
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situation. När Anna-Karins morfar vill ta tag i situationen säger hennes mor bara att hon 

också var mobbad och det blev människa av henne ändå så de gör inget åt det. Man kan 

tänka sig att modern lider av utmattningsdepression eller något liknande. Hon ligger 

mest på soffan och tycker hela tiden väldigt synd om sig själv. Anna-Karin ger intryck 

av att vara väldigt trött på sin mor och stundvis känner hon sig nästan hatisk mot henne. 

Hon är dock inte ensam utan har en väldigt god relation till sin morfar som bor i 

grannhuset och hon trivs med alla djur på gården. Hennes relation till och empati med 

sin morfar är förmodligen en av anledningarna till hennes antipati mot modern. 

Morfadern måste arbeta desto hårdare på grund av att modern inte har någon ork och 

Anna-Karin är orolig över hur hennes morfar ska orka. Anna-Karins far lämnade 

familjen när hon var liten och morfadern har blivit som en fadersfigur för henne. 

Vanessas mor upplevs vara väldigt fokuserad på sig själv. Dock får man tänka på att allt 

vi läser om henne är beskrivet utifrån Vanessas perspektiv. I detta hänseende uppfattas 

hon som en så kallad ”opålitlig berättare”. Holmberg & Ohlsson (1999) menar att en 

internt fokaliserad karaktär kan ifrågasättas eftersom den är subjektiv snarare än 

objektiv (1999:88).   Det kan nog ofta vara så att omsorg missuppfattas för oförståelse 

när en tonåring upplever moderns förmaningar. Hon blev med barn som tonåring och 

verkar ha uppfostrat Vanessa själv.  Vanessas far hör man inte talas om annat än att det 

verkar som att ingen vet vem han egentligen är. Hennes mor har en ny man, Nicke som 

är polis och Vanessa har en dålig relation till honom. Relationen blir inte bättre av att 

Vanessa är tillsammans med Wille, som är fem år äldre än hon och sysslar med droger. 

Kanske söker hon på något vis en fadersgestalt eller en trygghet eftersom hon inte har 

någon far och modern inte känns som någon stabil person i Vanessas liv. 

Även i Rebeckas fall saknas en närvarande far. Man får inte heller veta särskilt mycket 

om hennes relation till modern förutom att hennes mor jobbar natt på sjukhuset och 

Rebecka tar ett stort ansvar för att väcka sina fyra småsyskon, ge dem frukost och få 

iväg dem till skola och förskola.  

Minoos relation till sina föräldrar verkar vara bra. Det enda tillfället då hon har lite svårt 

för sin mor är när modern tror att Minoo har blivit sjuk och intar läkarrollen. Det har 

tydligen varit så hela Minoos liv, att modern blivit läkare snarare än mor vid de tillfällen 

Minoo inte mått bra. Hon upplever att alla andra mödrar alltid tagit hand om sina barn 

med omsorg och önskat att hennes mor också varit så omhändertagande. Istället har 
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Minoos far varit den som hon kunnat sitta i knät på som liten och sjuk. Han har där fått 

bli den omhändertagande. Minoo antar att hennes mor behöver distansera sig så, att det 

måste vara svårt att både vara förälder och veta allt om vad som kan hända när barn blir 

sjuka. 

Vi anser att Strandberg och Bergmark Elfgren har lyckats porträttera flickorna väl. De 

vill lyckas nå många läsare i och med att flickor ofta identifierar sig med någon de 

känner igen. Vi tror att de flesta kan finna någon karaktär i Cirkeln som de kan 

sympatisera och identifiera sig med. Författarna har framställt dem realistiskt eftersom 

livet som tonåring inte är helt enkelt. Det finns många nyanser hos karaktärerna och  

därför kan man inte säga att någon följer idealen, varken de kvinnliga ideal som funnits 

i vårt samhälle sedan länge eller de nya idealen som innefattar en önskan om total 

jämställdhet mellan kvinnor och män.    

Kvinnliga ideal är att vara vacker, vänlig, begåvad och samtidigt inte sticka ut för 

mycket utan vara “lagom”. Vanessa är inte en flicka som på något sätt är lagom även 

om hon har de yttre förutsättningarna till att bli så begärlig som man “bör” som kvinna. 

Minoo har däremot mer av de inre kvaliteter som uppskattas hos kvinnor. Hon är mjuk, 

ordningsam, samlad och väldigt lagom. Hon och Vanessa är till stor del varandras 

motsatser. 

 

5 Diskussion  
I detta avsnitt inleder vi med att sammanfatta och diskutera resultaten av vår analys i 

relation till genus och normer. Vi avslutar med en diskussion om vidare forskning.  

 

5.1 Genus, normer och barn- och ungdomslitteratur  

Den patriarkala uppfattningen finns fortfarande kvar även om kvinnor fått mer makt och 

inflytande under senare år (Hansson, 1993:6). Trots att det gått 22 år sedan Hansson 

studerade detta med förhoppningar om förändring kan vi fortfarande se dessa mönster. 

Vi har en lång väg kvar att gå innan vi är framme vid att jämställa flickor och pojkar. 

Problemet har dock lyfts fram allt mer under senare år så barn och ungdomar möts nu av 

en mycket bredare lektyr än för tjugo år sedan. I vår analys möter vi många karaktärer 

som sticker ut hakan och inte hamnar inom normen. Som lärare bör man presentera 

böcker och även andra medier såsom filmer, tidningar med mera, som visar att 
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människor kan vara något annat än sitt kön. Många elever i klassrum runt om i hela 

landet känner att de inte passar in i normen och att de inte är som “man borde”. För att 

få dessa elever att känna att de får vara precis som de är och få de som passar in att 

acceptera de som inte är som de själva är det viktigt att belysa ämnet och att normalisera 

det som ligger utanför normen. Här är litteratur en bra väg att gå. Genom att välja 

högläsningsböcker där flickor och pojkar är individer snarare än representanter för sitt 

kön kan man få elever att utveckla en förståelse som de annars inte skulle fått. Cirkeln 

är i det avseendet en bra bok att läsa. Vi möter många olika karaktärer. De flesta av dem 

faller inom ramen för någon av de normer som finns om hur kvinnor och flickor ska 

vara. Trots detta känner ändå exempelvis Minoo ett stort utanförskap. Linnéa däremot 

passar inte in i några av de normer vi tidigare skrivit om. Hon är annorlunda både till 

sättet och utseendet, men man upplever inte alls samma utanförskap hos henne som hos 

Minoo. Hon tillhör trots allt en grupp med elever på skolan som kallas för ”de 

alternativa” och passar således in i normen för hur man ska vara i den kontexten. 

Normer skapas hela tiden i olika sammanhang och i olika grupper. Minoo har en hemlig 

önskan om att få vara med i de alternativas gemenskap, men känner att hon inte skulle 

passa in där heller. 

Inom genusforskningen har man funnit att författare gärna skriver om protagonister med 

samma kön som deras eget. När det kommer till berättande och genus så menar 

Nikolajeva (2004:192) att maskulina berättarröster fortsätter bygga på de normer som 

finns i samhället om att män har mer makt och är överordnade kvinnor. Nikolajeva 

menar att då borde feministiska berättarröster användas för att ifrågasätta dessa normer 

(2004:192). Detta kan problematiseras då exempelvis Cirkeln är skriven av både en man 

och en kvinna. Kanske hade karaktärerna blivit annorlunda om endast mannen skulle 

beskriva dessa sex flickor under deras ungdomstid. Vi anser att vilket kön författaren 

har inte behöver spela någon roll eftersom många författare skriver om saker de inte 

upplevt själva. Det gäller att granska bokens innehåll bland annat utifrån hur flickor 

framställs och inte fokusera på vilket kön författaren har.  

Flickor får mycket uppmärksamhet för sitt yttre under uppväxten men även 

kommentarer som “Åh, vad du är snäll och duktig!” som kan komma att prägla dem i 

tron att om man inte ser bra ut, är snäll och presterar bra så blir man inte heller omtyckt 

(Svaleryd, 2002:20). I de böcker som har analyserats i den här studien fanns det 

åtminstone tre flickor som hade detta så kallade duktighetssyndrom: Elvira i Rum 213 

samt Minoo och möjligtvis Ida i Cirkeln.  När vi jämför Elvira med Minoo upptäcker vi 
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att hennes ”duktighetssyndrom” inte kritiseras alls som Minoos utan mer konstateras. 

Angerborn tar i Rum 213 inte någon ställning till frågan. Det finns många flickor som 

har höga krav på sig och det speglas i ungdomslitteraturen. Det är bra att barn- och 

ungdomslitteraturen belyser de krav många ungdomar har på sig idag. Litteraturen ger 

dem en röst och en möjlighet att se objektivt på sin situation. Det ger också pedagoger 

en möjlighet att ta upp ämnet på ett naturligt sätt. Dock hade vi gärna velat se att det 

även fanns fler pojkar i litteraturen som känner press för att ge även dem en chans till 

igenkänning.   

Martin Widmark har valt att göra Lasse och Maja relativt könsneutrala, de har 

exempelvis samma färg på kläderna och får lov att ta lika mycket utrymme i böckerna. 

Vid en första läsning var intrycket att Widmark framställer flickor och pojkar jämställt 

och bryter mot traditionella könsmönster. Därför blev vi förvånade då vi fördjupade oss 

i böckerna och upptäckte att det finns karaktärer som vidhåller dessa mönster. Det 

framkom tydligast när vi undersökte karaktärernas yrkesroller. Vi menar att författaren 

förmodligen har gjort ett medvetet val när han skapade huvudkaraktärerna Lasse och 

Maja. Widmark har arbetat aktivt med genus och normer men sedan tappat sina 

”genusglasögon” då han skapat övriga karaktärer i böckerna. Vi har alla föreställningar 

om hur människor är och ska vara. Det kan vara så att det är Widmarks omedvetna 

föreställningar som speglas i övriga karaktärer. Eller är det ett medvetet val av 

författaren för att ifrågasätta dessa normer eller skapa en kontrast? 

Enligt Svaleryd (2002) utvecklar flickor ofta en väldigt nära relation med en bästa vän. 

De strävar efter en likhet med varandra (2002:19). Detta stämmer inte riktigt i några av 

våra böcker. Flickorna i Rum 213 och Cirkeln är väldigt olika varandra men når trots det 

fram till en vänskap. Ett tydligt exempel på det är Vanessa och Linnea som kommer 

från olika hemförhållanden, har olika personligheter samt olika klädstilar. Svaleryd 

(2002) menar att flickor fostras till att bli beroende av andra och att känna gemenskap 

för att finna sin identitet, vilket innebär att konflikter kan bli obehagliga. De blir rädda 

om sina relationer och därför mindre benägna att visa sin ilska. När flickor ska fatta 

beslut vill de många gånger ha någon med sig och det kan hindra utvecklingen av deras 

självständighet (2002:20). I Rum 213 blir flickorna ovänner ett flertal gånger och två av 

flickorna tar då avstånd från den tredje. Detta visar på självständighet och på att de inte 

har någon konflikträdsla. Å andra sidan får vi som läsare bara följa Elviras tankar och 

hon redovisar inte alltid sina uppfattningar. Är detta på grund av att hon är rädd att bli 

ovän med de andra flickorna? 
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Svaleryd (2002) påstår som nämnts ovan att flickor tenderar att skapa en nära relation 

med en bästa vän. Den relationen blir intim och nära (2002:20). I både Cirkeln och Rum 

213 syns andra mönster. Flickorna i båda böckerna umgås i grupper snarare än i par. I 

Cirkeln har de till en början inte valt varandra, utan istället blivit en grupp mot sin vilja. 

Mot slutet finner de dock en trygghet i att vara i en större grupp och en tröst i att de är 

starkare tillsammans än om de är uppdelade. När vi i egenskap av lärarstudenter har 

varit ute på praktik i skolan har vi sett en tendens att flickor umgås mer i grupper än vad 

de gjorde när vi själva gick i grundskolan. På 90-talet höll man hårt i sin ”bästis” och 

kände sig ofta halv utan henne. Kompisparen umgicks dock ofta i grupp, men var man 

tre flickor var risken stor att någon hamnade utanför. Redan då fanns en skillnad 

gentemot pojkarna som obehindrat kunde umgås i grupper utan behov av att knyta en 

enskild person till sig. Som lärare kan det vara bra att vara medveten om dessa mönster 

trots att de vid en första anblick kan vara svåra att upptäcka. Kanske ska vi uppmuntra 

flickor till att våga vara sig själva och känna sig hela oavsett om de har sin bästa vän 

med sig eller inte. Att få eleverna att utveckla sin självständighet är ett viktigt steg på 

vägen för att få dem till att bli starka individer. 

I Cirkeln spelar utseendet stor roll för många av flickorna och som Grettve (2008) 

menar kan kläder till och med spela roll för vilken klass- och genustillhörighet man 

placerar någon i (2008:28). Exemplet i boken när Vanessa ska låna kläder av Linnea 

kan man koppla till forskningen om kläder och identitetsskapande. Hennes tankar när 

hon ska låna kläder är att vad hon än tar på sig så kommer hon att se ut som Linnea, 

vilket ger läsaren en bild av att det yttre i form av kläder skapar vår identitet. Här finns 

en stor problematik. Vi läsare får också en tydligare bild av karaktären om vi får vet hur 

hen är klädd och placerar omedvetet in denna i den klass- eller genustillhörighet som vi 

tycker är passande enligt våra egna föreställningar. Vi får dock inte glömma att precis 

som Grettve (2008:28) skriver så kan kläderna också ge en ökad förståelse, på ett 

positivt sätt, av karaktären i boken. 

De böcker vi har valt att analysera är moderna barn- och ungdomsböcker och vi kan se 

en önskan om att skapa nya utrymmen för flickor att få vara sig själva utifrån sin 

identitet och inte sitt kön. Vår uppfattning är att dagens barn- och ungdomsböcker i allt 

högre grad ifrågasätter traditionella normer. Detta medför att många barn idag inte ens 

känner till de könsmönster som i många decennier påverkat vår uppfattning om 

kvinnligt och manligt. Kanske är det modern som tvättar bilen och fadern som lagar 

mat. Genom att barn serveras mängder av sätt att vara kan de med tiden hitta sin egen 
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identitet utan att vara tvungna att passa in i en könsstyrd norm av hur man ska vara som 

kvinna eller man. Man måste även ta i beaktning att man som exempelvis flicka även 

måste få vara ”flickig” om man så önskar. Det kan inte vara så att man måste vara 

tvärtom för att det ska vara rätt. Vänder vi på normerna så att de istället blir tvärtom har 

vi bara skapat nya normer att passa in i och är inte heller då fria att vara oss själva. 

Under vårt arbete har vi många gånger stött på hur viktigt det är med medvetenhet. Inte 

förrän vi är medvetna om problemet kan vi bearbeta det. Som pedagoger anser vi att vi 

måste vara oerhört medvetna om vårt eget förhållningssätt till de flickor som vi kommer 

att möta i våra klassrum. Kommer vi att tala mjukt och lugnt med flickorna men högre 

och barskare till pojkarna? Om vi är medvetna om att detta beteende kan göra skillnad 

för vårt framtida sätt att se på flickor och jämställdheten som vi strävar efter, så kommer 

vi inte att göra så mot våra elever. Det krävs mycket arbete med detta i praktiken 

eftersom vår medvetenhet endast är en början.  

För att göra elever medvetna om dessa frågor kan man som lärare välja böcker där flera 

olika roller finns representerade. Man kan med fördel arbeta med läsgrupper, där alla 

elever läser samma bok hemma och sedan diskuterar frågor som läraren förberett. Vissa 

skolor erbjuder ett antal böcker i klassupplaga, vilket innebär att det finns tillräckligt 

många böcker så att alla elever i en klass kan låna varsitt exemplar och läsa boken 

hemma. Eftersom olika elever läser olika fort kräver detta att eleverna läser hemma, 

men vi anser att läsläxa alltid är befogat. Läsning gynnar alla elever och ger dem större 

möjligheter att utveckla sina förmågor i alla ämnen. Om man inte har klassupplaga är 

högläsning ett bra sätt för att få alla elever i klassen att få samma upplevelse och ge en 

grund till fortsatt diskussion i klassrummet. Man kan förutom att diskutera böckernas 

innehåll och budskap också ha exempelvis rollspel utifrån något man har läst. Detta kan 

bidra till att fördjupa elevers förståelse för andra människor. Vår studie har hjälpt oss 

som lärare att inte välja vilka böcker som helst till våra elever utan att istället vara 

medvetna om vad vårt val av böcker kan ha för betydelse för våra barn och ungdomar.  

Som avslutning på vår diskussion ställer vi frågan som Svaleryd (2002) ställer i sin bok 

och som är mycket tänkvärd: ”Föds vi till människa eller ett kön?” (2002:23) 

5.2 Vidare forskning 

För vidare forskning anser vi att det kan vara intressant att undersöka huruvida HBTQ- 

frågor tas upp i barn- och ungdomsböcker och hur dessa i så fall framställs. HBTQ är en 
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akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Med HBTQ-frågor 

menar vi frågor som rör andra kön än de traditionella som man och kvinna och andra 

relationer än de heterosexuella. Det finns mycket forskning kring genusfrågor och 

litteratur, och det kommer ständigt ny forskning på området. HBTQ i barn- och 

ungdomslitteratur har det däremot inte forskats lika mycket kring, åtminstone inte i 

Sverige, och därför anser vi att detta kan vara ett intressant ämne att gå vidare med.   
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