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1 Inledning 

En gång har vi alla varit 13 år och många av oss har gått i högstadiet. Jag också. Ofta har jag 

hört människor säga att de aldrig skulle byta plats med en tonåring och gå om högstadiet. Jag 

förstår dem. Om det finns någon period i den svenska skolgången då könsnormerna är som mest 

tydliga, så är det nog under högstadietiden. Jag själv minns hur killarna aldrig passade tjejerna 

när vi spelade bollsporter på idrotten, trots att flera av oss var bra. I omklädningsrummet stod 

tjejerna och jämförde sina utseenden med varandras och klagade på hur fula de var. Och i 

korridorerna gick killarna med en bakåtlutad, stel gångstil och ropade till varandra tvärs över 

rummet medan tjejerna stod och fnittrade i något hörn. 

Eftersom högstadietiden på detta sätt är så transparant är den mycket fruktbar för 

genusanalys. Förutom att högstadietiden finns representerad ute på skolorna, finns den författad 

i ungdomsromaner som försöker fånga dess karaktäristika i ord. Författade verk som ska locka 

ungdomars- eller högstadieelevers intresse genom att skapa igenkänning är på så vis en god 

nyckel till blottläggandet av olika typer av normer. Det går att ställa sig frågan vilka normer 

som verket representerar, men även vilka normer som reproduceras genom litteraturen. 

Genom att analysera den litteratur som läses runt om i högstadieskolorna går det att få syn 

på vad det är för innehåll som erbjuds eleven och hur detta innehåll harmoniserar eller skär sig 

gentemot de mål som skolan som sådan strävar mot. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur normer om kön finns representerade i 

skönlitteratur som används i skolans svenskundervisning, nämligen i I Taket lyser stjärnorna 

av Johanna Thydell. Min frågeställning är: Vilka normer om kön framkommer genom 

karaktärerna och interaktionen mellan dem? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Styrdokument  

I skolans styrdokument framkommer de värden som utbildningen och därmed läraren och hens 

undervisning har att förhålla sig till. Ett av dessa dokument är skolans värdegrund, som utgör 

fundamentet för den svenska skolans uppbyggnad och identitet. Här framhålls hur utbildningen 

ska såväl gestalta som förmedla ”individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
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jämställdhet mellan kvinnor och män” och andra värden.1 Det specificeras även hur skolan ska 

motverka könsmönster och främja interaktion mellan eleverna oberoende av könstillhörighet.2 

 Vad dessa riktlinjer innebär i praktiken lämnas däremot till den enskilde läraren att avgöra 

och i detta sammanhang krävs viss tolkning. Det blir bland annat relevant att reflektera över 

vad dessa värden innebär i relation till undervisningen, i detta fall svenskämnets undervisning. 

Kravet på gestaltning skulle till exempel inom litteraturundervisningen kunna innebära att de 

texter som läses ska gestalta dessa värden. Eller också åligger det läraren att styra samtalen så 

att de korrelerar med värdegrunden. Den didaktiska hur-frågan blir avgörande för 

värdegrundens tillämpning. Hur motverkar en könsmönster och främjar interaktion? Sker det 

genom uppmaningar, förebildligt varande och litteratur, eller genom att utmanande synsätt 

granskas och ställs mot varandra? De pedagogiska vägarna är nästintill oändliga. 

 Även i grundskolans kursplans syftesbeskrivning för svenskämnet går dessa värden att 

skymtas i formuleringen om hur mötet med texter ska utveckla inte bara språket, utan också 

förståelsen för den egna identiteten och omvärlden.3 Liknande frågor uppstår här. Hur hjälper 

en elever att utveckla sin identitet? I detta sammanhang blir det intressant att granska den 

litteratur som läses i skolan, för att se hur de förhåller sig till de värden som ska vara normerande 

enligt skolans uppdrag.  

 

2.2 Den dolda läroplanen 

Tanken om en dold läroplan är inte ny. Den återfinns i Tyskland under 1970-talet och än tidigare 

i USA. I en svensk kontext var det dock Donald Broady som introducerade begreppet, första 

gången år 1981.4  

 ”Den dolda läroplanen” innebär att det händer ”något annat” med eleverna utöver att de 

tillägnar sig de kunskaper läraren försöker förmedla. En elev kan exempelvis få en självbild 

som talar om att hen är misslyckad och inte duger, eller tvärtom en självbild av att tillhöra ”den 

som är berättigad till makt och inflytande”.5 Broady menar att skolan på så vis fostrar och att 

                                                 
1 Skolverket, Lgr 11, https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-

grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee4

4715d35a5cdfa219f#anchor_1. 
2 Skolverket, Lgr 11. 
3 Skolverket, Lgr 11. 
4 Donald Broady, ”Den dolda läroplanen”, KRUT 127, 2007:127, e-artikel, 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-

for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee4

4715d35a5cdfa219f#anchor_1 (2018-12-22), s. 7. 
5 Broady 2007, s. 17. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fcurriculum.htm%3Ftos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f#anchor_1
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detta är en del av utbildningssystemet och undervisningen. En lärare kan således inte välja bort 

fostran. 

En del av denna fostran framhåller Broady som positiv, exempelvis att lära sig innebörden 

av respekt genom att låta andra tala till punkt. Problemet menar han återspeglas i begreppet 

”dold”, det vill säga i lärarens omedvetenhet.6 

Även om Broady knyter samman förståelsen av den dolda läroplanen med ett 

klassperspektiv, menar jag att tanken om en dold läroplan är lika aktuell i relation till ett 

genusperspektiv.7 Detta eftersom genusstrukturer i likhet med klassmönster kan relateras till 

makt. Men också eftersom alla strukturella mönster förblir dolda och därmed opåverkbara om 

de inte granskas. Därför låter jag tanken om en dold läroplan genomsyra denna uppsats. Min 

utgångspunkt är att könsnormer, liksom klassnormer, påverkar eleven och dess lärande. Jag 

menar även att litteraturen är bärare av könsnormer som behöver granskas om läraren på ett 

genomgripande sätt ska kunna uppfylla skolans övergripande mål så som de kommer till uttryck 

i styrdokumenten. 

 

2.3 Erfarenhetspedagogisk litteratursyn 

Den erfarenhetspedagogiska litteratursynen har beskrivits av docenten Lars-Göran Malmgren. 

Han menar att litteratursynen innebär att svenskämnet betonas som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne, det vill säga att elevens erfarenheter utgör utgångspunkten i undervisningen. Det finns 

en strävan efter att beröra teman om mänskliga erfarenheter. Man menar att elevernas intresse 

och nyfikenhet behöver utgöra den grund som undervisningen kan bygga vidare på. Således 

riktas fokus även i litteraturundervisningen och dess textskildringar mot de mänskliga 

erfarenheterna, som man menar gestaltas där.8 

 En forskare som skulle kunna ses som en företrädare för det erfarenhetspedagogiska 

perspektivet är Gunilla Molloy. I sin avhandling Läraren, litteraturen, eleven skriver hon att vi 

genom att läsa skönlitteratur kan ”lära något om livet, dess möjligheter och även dess 

konflikter”.9 Genom att läsa, skriva och samtala om litteratur kan vi förstå oss själva och världen 

ur ett socialt och ett historiskt perspektiv menar hon, och pläderar samtidigt för en undervisning 

                                                 
6 Broady 2007, s. 18. 
7 Broady 2007, s. 32. 
8
 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, 2., [aktualiserade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

1996, s. 89. 
9 Gunilla Molloy, Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet, 

Lärarhögsk., Stockholm, 2002, s. 310. 
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som utgår från elevernas livsfrågor och skolans värdegrund.10 I sin forskning kan hon visa hur 

eleverna blev engagerade genom att litteraturen upplevdes relevant för dem och deras liv. 

Molloy menar att elevernas intresse är avgörande för att mötet med litteraturen ska bli av.11 I 

det sammanhanget lyfter hon även hur genusfrågor kan behandlas med utgångspunkt i 

litteraturen, snarare än att litteratur med problematiskt innehåll helt undviks.12  

 

3 Teori och tidigare forskning 
 

3.1 Genusdidaktiskt perspektiv 

Ett genusdidaktiskt perspektiv beskrivs enklast med utgångspunkt i begreppet genus och 

genusperspektiv. Genusbegreppet syftar till förståelsen av ett socialt kön till skillnad från ett 

biologiskt kön. Det introducerades i Sverige av Yvonne Hirdman genom hennes rapport 

Genussystemet.13 I den beskriver hon genus som ett socialt mönster som utmärks av två lagar. 

Den första lagen innebär ett isärhållande av könen, medan den andra lagen upphöjer mannen.14 

Denna ordning som först åtskiljer könen för att sedan upphöja mannen kan enligt Hirdman 

endast upphöra genom att särhållandet dels tänks bort, dels görs eller levs bort.15 Genus är med 

andra ord ett begrepp som används för att tydliggöra att de normer som definierar ”manligt” 

och ”kvinnligt” är sociala konstruktioner; de uppkommer inom en social praktik och kan endast 

förändras inom denna praktik. 

En sådan praktik där den sociala konstruktionen uppkommer är i läsarens möte med 

litteraturen. I skolans litteraturläsning möter och interagerar eleven med de skönlitterära 

karaktärerna. Louise Rosenblatt har förklarat hur läsaren genom fantasin och inlevelseförmågan 

kan ”föreställa sig andra sätt att leva” och hur ”andra sätt att göra moraliska och sociala val 

tränas”16 I detta sammanhang blir det intressant att fundera över vilka sätt att leva som 

synliggörs och vilka sociala val eller varanden som möjliggörs; vilka normer återfinns? 

Att anlägga ett genusperspektiv innebär alltså att företeelser granskas med förståelsen av 

genus som utgångspunkt. Nationella sekretariatet för genusforskning förklarar 

genusperspektivet med hjälp av begreppen kritiskt, problematiserande, reflekterande och 

                                                 
10 Molloy 2002, s. 310. 
11 Molloy 2002, s. 315-316. 
12 Molloy 2002, s. 321. 
13 Yvonne Hirdman 1990, Genussystemet SOU 1990:44, https://weburn.kb.se/metadata/030/SOU_8351030.htm. 
14 Hirdman 1990, s. 78. 
15 Hirdman 1990, s. 80. 
16 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 1. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 266. 

https://weburn.kb.se/metadata/030/SOU_8351030.htm
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ifrågasättande. Genom att ifrågasätta det vi möter får vi syn på normerna som skapar och 

återskapar genus.17 

Ett genusdidaktiskt perspektiv innebär således att ett genusperspektiv knyts an till 

didaktiken, det vill säga till undervisningsprocessen. I denna uppsats använder jag det 

genusdidaktiska perspektivet i relation till didaktikens vad-fråga, alltså 

undervisningsinnehållet; vilka normer skapas och återskapas i det material jag undersöker? 

  

3.2 Tidigare forskning 

Forskningsområdet skulle kunna beskrivas som genusanalys av skolans skönlitteratur. Mycken 

forskning finns om genus och skönlitteratur, men de analyserar vanligen inte skolans 

skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv. Två undantag är Helen Asklunds (fd Schmidl) studie 

”It takes two to tango: Om Per Nilssons Hjärtans fröjd” och Lena Kårelands studie ”Kön och 

klass i Mats Wahls Vinterviken”. 

 Asklund analyserar Per Nilssons verk med dess två huvudkaraktärer. Hon kommer fram till 

att de båda bryter mot de traditionella könsnormerna. Detta genom att pojken är passiv och 

känslig medan flickan är självsäker och utlevande.18 Hon ser också hur läsarna är mer kritiska 

till den karaktär med samma kön som de själva har. Detta menar hon beror på att de inte vill 

riskera sin egen position genom att uttrycka sig positiva inför det normbrytande varandet.19 

 I Kårelands studie är konstruerandet av manlighet det som analyseras.20 Kåreland ser hur 

manligheten konstrueras utifrån fysisk prestation, vilket blir tydligt genom den aggressivitet 

och det tävlingsfokus som pojkarna uppvisar.21 Ett annat drag är att de sexuellt antastar en 

kvinnlig kurator och kallar flickorna för grova könsord, vilket Kåreland menar sker i syfte att 

upprätthålla principen om den manliga överordningen.22 Hon uppmärksammar även pojkarnas 

spänningssökande och rädsla för att ses som svag.23 Genom att framstå som starka och 

                                                 
17 Nationella sekretariatet för genusforskning, ”Vad är genusperspektiv?”,  https://www.genus.se/kunskap-om-

genus/om-kon-och-genus/vad-ar-genusperspektiv/ (2018-12-22). 
18

Helen Asklund, '"It takes two to tango": om Per Nilssons Hjärtans fröjd', Modig och stark - eller ligga lågt : 

skönlitteratur och genus i skola och förskola., s. 285-309, 2005, s. 288. 
19 Asklund 2005, s. 308. 
20

 Lena Kåreland, 'Kön och klass i Mats Wahls Vinterviken', Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur 

och genus i skola och förskola., s. 311-348, 2005, s. 311-312. 
21 Kåreland 2005, s. 324. 
22 Kåreland 2005, s. 235-326. 
23 Kåreland 2005, s. 329, 334. 

https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/vad-ar-genusperspektiv/
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/vad-ar-genusperspektiv/
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kontrollerade kan de behålla sin manlighet.24 Ytterligare en iakttagelse Kåreland gör är hur 

flickorna beskrivs i termer av något ätbart, och hur de därmed ses som objekt.25 

Om det inte finns så mycket forskning om skolans skönlitteratur finns det desto mer analyser 

av skolans läromedel. Ett exempel som kan nämnas är Skolverkets rapport I enlighet med 

skolans värdegrund? Som granskar läroböcker i relation till skolans värdegrund.26 I rapporten 

granskas liksom i denna uppsats kön men också etnisk tillhörighet, funktionshinder 

[funktionsvariation, min anmärkning], religion och sexuell läggning. Britt-Marie Berge och 

Göran Widding analyserar representationen av kvinnor, män och transpersoner i texter och 

bilder. De konstaterar att mannen är norm och stereotypiseras, medan kvinnor och transpersoner 

osynliggörs och nedvärderas.27  

Bland den forskning som analyserar skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv kan Maria 

Nilssons studie ”Relationer i Rosa. Chick lit jr” och Rita Liljeströms artikel ”Det dolda mönstret 

i ungdomsböcker” nämnas.28 

Nilsson undersöker olika teman i chick lit jr-genren.29 Hon kommer fram till att det i genren 

ofta förekommer en eller flera ”dåliga” flickor som huvudpersonen inledningsvis tar avstånd 

ifrån. Och hon belyser hur temat kan jämföras med det så kallade madonna-hora komplexet, 

alltså att flickorna tvingas balansera mellan att samtidigt vara tillgängliga och respektabla.30 

Hon visar hur många av flickorna drömmer om en relation med den populära, oåtkomliga killen 

och hur den typen av relation innebär att en duger som tjej.31 

Vad beträffar pojkarna beskrivs de antingen som om de kommer från en annan planet eller 

som människor och inte direkt pojkar. Här uppmärksammar Nilsson ett tydligt tvåkönssystem.32 

En likhet mellan pojkarna och flickorna i genren är deras intresse för sex. Skillnaden består 

dock i att flickorna är oerfarna och tafatta, samt att de betraktas som ansvariga för såväl sin 

egen som pojkens sexualitet.33 

                                                 
24 Kåreland 2005, s. 335. 
25 Kåreland 2005, s. 337-338. 
26 I enlighet med skolans värdegrund?: en granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, Stockholm, 2006. 
27 Skolverket 2006, s. 28f, 43. 
28 Maria Nilson, ”Relationer i rosa. Chick lit jr” I: Från Gossip Girl till Harry Potter: genusperspektiv på 

ungdomslitteratur, BTJ förlag, Lund, 2010 och Rita Liljeström, ”Det dolda mönstret i ungdomböcker” I: 

Westman Berg, Karin (red.), Könsdiskriminering förr och nu: litteratursociologiska och historiska studier, 

Prisma, Stockholm, 1972. 
29 Nilson 2010, s, 31. 
30 Nilson 2010, s. 45f. 
31 Nilson 2010, s. 45f. 
32 Nilson 2010, s. 48-50. 
33 Nilson 2010, s. 50-54. 
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 Liljeström analyserar flickbokens och pojkbokens innehåll med fokus på 

personbeskrivningar, känsloyttringar, och interaktion mellan karaktärerna. Hon kommer fram 

till att beskrivningarna av flickorna i mycket hög utsträckning uppehåller sig vid deras utseende 

och mycket litet kring deras kunnighet. Detta medan förhållandet i pojkboken är det omvända.34 

Hon upptäcker även hur flickorna i mycket högre grad än pojkarna ger uttryck för mer och fler 

känslor. I de fall pojkarnas känslor beskrivs är aggressivitet det i särklass mest framträdande 

draget. Vanligen beskrivs de hellre som behärskade och lugna.35 Vad gäller interaktionen 

mellan karaktärerna kan Liljeström se hur pojkboken innehåller berättelser om pojkar som 

interagerar med andra pojkar på en jämlik nivå. Och hur flickorna i flickboken tvärtom 

interagerar med auktoritetsgestalter och pojkar, där mötet snarare än att ske på en jämlik nivå 

bygger på flickornas anpassning.36 

Några som har analyserat skönlitteratur med särskilt fokus på (performativt) kön är Marika 

Andrae och Magnus Öhrn. I sin avhandling Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir 

man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 analyserar Andrae B. Wahlströms 

ungdomsböcker med fokus på hur ’flickan’ och ’pojken’ skapas utifrån föreställningar om 

kön.37 Hon kommer fram till att flickans sfär är hemmets medan pojken rör sig inom en 

äventyrsvärld. För flickan har familjen en särskild betydelse och hennes fokus är hur hon ska 

utveckla sina relationer och sin omsorgskapacitet. I skolningsprocessen till att bli en kvinna får 

hon lära sig att se till andras behov och att anpassa sig. I de fall flickan har en yrkeskarriär får 

denna ge vika då hon träffar sin blivande man. Förutom att inriktas mot denna heterosexuella 

karriär, som Andrae beskriver det, får hon lära sig att hennes enda möjlighet att påverka 

situationer är genom sina relationer. Även om flickan tillåts röra sig utanför normernas gränser 

i böckernas inledande skede tvingas hon slutligen anpassa sig efter idealen. 

 Pojkarnas idealegenskaper är kontroll och ansvarskänsla. Han är en motpol till kvinnan som 

istället för att anpassa sig, lär sig att kontrollera. Istället för att sikta mot en heterosexuell karriär, 

rör han sig inom den homosociala sfären med andra pojkar. Han är psykiskt och fysiskt stark 

och utmanar jämlika pojkar. I sitt hanterande av konflikter litar han till sin egen inneboende 

förmåga.38 

                                                 
34 Liljeström 1972, s. 52-53. 
35 Liljeström 1972, s. 47. 
36 Liljeström 1972, s. 50, 52.  
37 Andræ, Marika, Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 

1914-1944, B. Wahlström, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Stockholm, 2001. 
38 Andrae 2001, s. 243-248. 
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 Liksom Andrae lyfter Öhrn fram pojkarnas ansvarsideal och äventyrsvärld i sin studie 

”Bättre rustad än de andra? Georgs manligblivande i Sigfrid Siwertz Mälarpirater”.39 Hans 

analys ligger även i linje med Liljeströms då han framhåller hur pojkarna genom att utmana och 

vinna över varandra, hamnar högst upp i hierarkin.40 Han visar hur våldet och modet är del av 

pojkarnas manligblivande samtidigt som han erbjuder en komplex förståelse av våldet. Enligt 

Öhrn fungerar nämligen våldet också som uttryck för närhet och intimitet pojkarna emellan.41  

Det finns också forskning som tangerar mitt område. Asklund har tillexempel också gjort 

receptionsanalyser av läsning i åttonde klass Ifrån Vildmark till grön ängel.42  

I den studien uppmärksammar hon hur det finns en könsdeskription gällande elevernas 

repertoarer och hur eleverna konstruerar sitt kön genom olika läskulturer. Särhållandets princip 

blir tydligt genom att flickor intresserar sig för läsning som appellerar till känslorna och skapar 

identifikation, medan pojkarna istället söker sig till böcker med en fartfylld och äventyrlig 

handling.43 De intar också skilda läsroller; flickorna som tänkare och pojkarna som hjältar.44 

Det finns också en tydlig skiljelinje beträffande skolans läsning, där flickorna i högre 

utsträckning än pojkarna accepterar den.45 

 Forskningsbilden som framträder visar hur särhållandets princip råder även inom litteraturen 

och elevers läsning. Det är tydligt hur litteraturens flickor och pojkar konstruerar sitt kön på 

olika sätt. Flickornas utseende och relationsbygge står i fokus medan pojkarna deltar i 

äventyrliga och våldspräglade handlingar. Flickorna blir till genom mannen och sin anpassning 

till honom. Han i sin tur uppvisar makt genom kontroll och styrka. När karaktärerna i 

litteraturen rör sig bortom de traditionella könsnormerna provocerar de övriga karaktär, likväl 

som de läsande eleverna.  

 

4 Metod 

För att kunna göra en ingående analys av karaktärerna använder jag mig av en kvalitativ 

textanalys. I textanalysen använder jag de redskap för analys av litterära personer som Maria 

Nikolajeva föreslår i sin bok Barnbokens byggklossar.46 Områdena är yttre egenskaper 

                                                 
39

 Magnus Öhrn, Pojklandet: pojken i svensk barn- och ungdomslitteratur, CKM, Stockholm, 2017, s. 51, 58. 
40 Öhrn 2017, s. 54f. 
41 Öhrn 2017, s. 59f. 
42 Asklund, Helen, Från vildmark till grön ängel: receptionsanalyser av läsning i åttonde klass, Makadam, Diss. 

Uppsala : Uppsala universitet, 2008,Göteborg, 2008. 
43 Asklund 2008, s. 298-301. 
44 Asklund 2008, s. 309. 
45 Asklund 2008, s. 323. 
46 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 106-

108. 
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(utseende), beteende (händelser/rum), tankar och känslor samt tal. Dessa områden har jag 

nedan omformulerat i frågor som jag applicerar på materialet. I rumsbegreppet inkluderar jag 

dels det fysiska rummet, dels det tankemässiga rummet. Eftersom tankar och känslor 

framkommer genom de övriga frågorna skriver jag inte ut den som en egen fråga. När 

Nikolajeva presenterar analysredskapet tal nämner hon endast karaktärens eget tal. Men 

eftersom jag är intresserad av könsnormer, vilket också framkommer genom interaktionen 

mellan karaktärer, har jag valt att även granska hur karaktärerna talar om varandra. Att 

inkludera detta bedömer jag som särskilt viktigt vid en genusanalys eftersom vem som har makt 

(att exempelvis definiera andra) genomsyrar det arbetet. I kategorin tal inkluderar jag även 

kroppsspråk, för att få med det tal som inte är verbalt, men trots detta fullt lika betydelsebärande. 

Detta för att få så många nyanser som möjligt i min analys. Slutligen ska jag nämna att jag inte 

analyserar alla karaktärer lika ingående. Detta eftersom det inte skulle vara möjligt sett till 

uppsatsens omfång, men också eftersom jag menar att det är mer fruktbart att analysera tjejerna 

och killarna var för sig när syftet är att få en så tydlig bild av könsnormerna som möjligt. 

 

- Hur beskrivs killarnas respektive tjejernas utseende? 

- Vilka händelser/rum deltar tjejerna respektive killarna i?  

- Hur talar tjejerna om och med varandra? 

- Hur talar killarna om och med varandra? 

- Hur talar killarna och tjejerna om och med varandra? 

 

I analysen låter jag de karaktärer som bäst besvarar frågan framkomma. I en del frågor tar några 

karaktärer över utrymmet, medan en del frågor besvaras bäst genom andra karaktärer. Jag låter 

också analysen styras av huvudpersonen eftersom denna (genom det subjektiva 

berättarperspektivet) sätter gränser för övriga bikaraktärer. 

 

4.1 Material och urval 

Den skönlitteratur som jag analyserar är ungdomsromanen I taket lyser stjärnorna av Johanna 

Thydell.47 Detta eftersom det är en vanligt förekommande roman i högstadiets 

svenskundervisning.48 Den har dessutom haft ett stort genomslag och erhållit bland annat 

                                                 
47 Thydell, Johanna, I taket lyser stjärnorna, 1. pockettr., Alfabeta, Stockholm, 2010. 
48 Se tillexempel Anna Andersson och Carl Johan Odehammars, Kanonlärare: En undersökning av 

svensklärares litteratururval, framlagd vid litteraturvetenskapliga institutionen, Högskolan i Jönköping 2010. 
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Augustpriset samt filmatiserats och vunnit flera guldbaggar.49 Ytterligare ett skäl att analysera 

romanen är att den är författad av en kvinna, vilket är intressant eftersom förekomsten av en 

manlig kanon har lyfts inom forskningen.50 Böckerna som läses i skolan har oftast också en 

manlig huvudkaraktär. Denna bok saknar båda delarna. Detta kan göra att läraren blir mer 

okritisk i sitt litteraturval, eftersom dessa två fördelar med boken talar för den. Men att en bok 

är skriven av en kvinna och har en kvinnlig huvudperson innebär inte per automatik att den har 

ett normbrytande innehåll. 

 

4.11 Beskrivning av karaktärerna 

I denna del ger jag en översiktlig presentation av verket och de karaktärer som jag berör mest i 

analysen för att ge analysen en inramning. Detta för att presentationen ska göra analysen 

begriplig och lättillgänglig. 

 Romanens huvudkaraktär heter Jenna. Hon är 13 år, har just börjat i högstadiet och bor med 

sin cancersjuka mamma. I samma hus som Jenna bor den populära tjejen Ullis med sin 

alkoholiserade mamma ”moderna morsan”. Ullis figurerar som en bikaraktär som till en början 

har ett begränsat utrymme, men som hela tiden rör sig i kulisserna. I den senare delen av boken 

upptar hon ett större utrymme då det skav som först fanns mellan henne och Jenna avlägsnas 

och ersätts av vänskap. I samma hus som Jenna och Ullis bor också en kille, Sakke, som Jenna 

är kär i. Ytterligare en karaktär heter Susanna. Från början har hon ett stort utrymme, men längre 

in i boken får hon ett mer begränsat utrymme. I bokens första del är hon bästa vän med Jenna, 

men senare i boken glider de mer ifrån varandra. Susanna har en äldre bror som heter Stefan 

som också interagerar med Jenna. 

I boken förekommer också andra personer med ett begränsat utrymme. Några av dessa tar 

jag upp i analysen med en kort presentation av dem i samband med deras namn, för att 

synliggöra deras roll i sammanhanget. 

 

                                                 
49 Augustpriset, ”I taket lyser stjärnorna”, https://www.augustpriset.se/bidrag/i-taket-lyser-stjarnorna (2018-12-

22) och Svenska filminstitutet, ”Guldbaggen”, https://guldbaggen.se/arkiv/?y=2009&cat=0&winners=1 (2018-

12-22). 
50 Jfr. Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 

1900-talet, 1999. 

 

https://www.augustpriset.se/bidrag/i-taket-lyser-stjarnorna
https://guldbaggen.se/arkiv/?y=2009&cat=0&winners=1
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5 Analys 

5.1 Att behaga killen – utseendet 

Utseendet är ett område som är fruktbart att undersöka vid genusanalys av en litterär text. 

Analys med fokus på utseende kan tydliggöra skillnader i hur tjejer och killar beskrivs; hur 

ingående och detaljerade beskrivningarna är och vad som lyfts fram och poängteras i utseendet. 

I I taket lyser stjärnorna beskrivs tjejernas utseende mer än killarnas, och särskilt utrymme får 

de yngre tjejernas utseende. Därför cirkulerar denna analys av karaktärernas utseende främst 

runt de yngre tjejerna. Men jag nämner också något om killarnas utseende i slutet av detta 

kapitel. De karaktärer vars utseende beskrivs mest ingående är Jennas respektive Ullis. Dessa 

karaktärers utseende ställs mycket mot varandras, genom att de jämförs och kontrasteras. 

Beskrivningen av Jennas utseende kommer främst från henne själv. Stort utrymme får 

beskrivningarna av hennes bröst. Redan i de inledande sidorna får vi veta att hennes bröst är 

små. Jenna själv beskriver dem som patetiskt små och som om de inte ens existerar och som att 

de inte är några riktiga bröst utan bara små knölar. Ett annat sätt hon beskriver de på är som 

”två skrumpna vindruvor” och hon poängterar att de ”fyller inte ens upp en A-kupa.” (s. 27). 

Det är tydligt att Jenna är missnöjd över dem, och att hon bedömer dem som odugliga. Intressant 

i sammanhanget är för vem de är odugliga, något som jag återkommer till. Problemet med för 

små bröst löser Jenna genom att ändra på verkligheten och ”förbättra”. Förbättringen består i 

att stoppa strumpor i BH:n eller att placera dit sin cancersjuka mammas lösbröst. Genom att 

ändra sin egen kropp, kan hon passa in i idealet. 

Men det är inte bara brösten som Jenna är missnöjd över. I princip alla beskrivningar av 

hennes utseende är samtidigt ett smutskastande av den egna kroppen. Jenna beskriver sig själv 

som ful med en spetig kropp. Hennes hår är gråblont med askgrå hårtestar som ”hänger och 

viker sig åt fel håll” (s. 73). Ansiktet är helt utan färger och hon ser vanlig (och underförstått 

tråkig) ut. I omklädningsrummet efter idrotten blottas Jennas känsla av att ”inte ha någonting 

att visa upp” (s. 27). Ännu en gång uppstår frågan; visa upp för vem? En första och kanske 

självklar förståelse skulle naturligtvis kunna vara för de andra tjejerna i omklädningsrummet, 

men jag menar mig se en än mer komplex bild av detta. Mer om detta senare. 

Det är tydligt hur Jennas och Ullis utseende hela tiden jämförs med varandras. En passage 

där detta är extra tydligt i texten är i matsalen då Ullis och Jenna pratar. Medan samtalet pågår 

granskar Jenna Ullis och hennes sminkade ansikte samtidigt som hon funderar på om hon skulle 

börja använda läppstift till mascaran som hon nyligen börjat ha. Det är alltså i jämförelsen med 

andra tjejer som granskningen av det egna utseendet förstärks eller influeras. Detta är också 
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tydligt genom att ju längre in i boken en kommer och ju mer Ullis och Jenna lär känna varandra, 

desto mer intresserad av och desto mer fokus lägger Jenna vid utseendet. Från att inte ha sminkat 

sig alls, går Jenna till att sminka sig varje dag. Från att ha haft samma för små byxor, går Jenna 

till att shoppa och prova nya kläder med både mammans kompis Marita och Ullis. 

 

Ullis utseende beskrivs främst genom Jennas ögon. I de inledande sidorna presenteras hon som 

”Ullis-knullis”; tjejen som alla killar faller för. Jenna beskriver hennes utseende som fejk, 

snarare än som vanligt. Det som framkommer är hennes ”fuskblonda hår, långlånga ögonfransar 

och bleka puderansikte” (s. 9). Ordvalen fusk och blek vittnar inte om en så positiv beskrivning, 

vilket förmodligen beror på att den kommer från Jenna som inte (i bokens inledningsskede) 

tycker om Ullis. Men det framgår ändå att Ullis ska förstås som attraktiv genom att det blonda 

håret och de långa ögonfransarna lyfts fram. Också de kompletterande beskrivningarna av 

hennes glittriga naglar, parfym och tajta tröjor vittnar om att hon har utseendet till sin fördel. 

 I likhet med Jenna beskrivs Ullis bröst detaljerat och vid många tillfällen, men skillnaden 

dem emellan är att Ullis bröst framstår som lyckade. Beskrivningen av Jennas bröst som två 

skrumpna vindruvor ställs mot Ullis bröst som ”skuttar och skumpar” (s. 27). Det ruttnade och 

döda kontrasteras mot det levande och energifyllda. Ullis bröst beskrivs också i relation till 

killarna på ett annat sätt än vad Jennas gör. I en passage då Jenna och Susanna umgås efterliknar 

Jenna Ullis bröst. Då lånar hon också mammans lösbröst. Sedan klämmer hon på brösten och 

säger ”Henke, vill du känna? Vill du hångla? Kanske knulla?” (s. 31). Detta kan förstås på två 

sätt. Dels som att den typ av (stora) bröst som Ullis har är attraktivt och eftersträvansvärt i och 

med att killarna skulle kunna vilja vara sexuellt nära, dels som att tjejers bröst är till för killarnas 

njutning i och med att de inte beskrivs som härliga i sig själva, utan endast i relation i till 

killarna. Tanken om att killarna skulle gilla stora bröst framkommer också på andra ställen i 

boken, bland annat genom att en kille ”glor flinande” på Ullis tajta tröja (s. 210). Men också 

genom att killarna tjatar om att få sätta upp en bild på henne utan bikiniöverdel i klassrummet. 

Denna tanke om att killarna gillar stora bröst uttrycks dessutom explicit då Jenna redogör för 

de regler som ”gäller för att man ska vara någon”. Punkt nummer två på listan är; ”Du skall ha 

stora bröst (om du är tjej) (s. 18).  

 

Ett tema som kommer igen i de båda tjejernas utseendeberättelse är kroppens, och särskilt 

bröstens, relation till killarna. Denna relation upprättas från två håll. Från ena hållet upprättas 

den genom att Jenna befinner sig i den misslyckades position i relation till kroppsidealet och 

killarnas intresse. Hon har inget att visa upp och hennes bröst är så små och fula att de knappt 
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räknas. Från det andra hållet upprättas den genom Ullis och hennes stora, godkända bröst som 

killarna betraktar med åtrå i blicken. Det är i relation till killarna som tjejens kropp och bröst 

får, eller inte får, ett värde. Att det är på detta sätt framgår också genom passagen i 

omklädningsrummet då Jenna hävdar sig inte ha något att visa upp. Genom att visa upp sin 

kropp bedöms hon av de andra tjejerna. En ständig jämförelse tjejerna emellan pågår som också 

sätts i relation till killarnas bedömning av tjejernas duglighet. Det är genom den manliga blicken 

som tjejerna blir bedömda, men också bedömer sig själva och andra, samt sig själva i relation 

till andra. Den manliga blickens makt blir till och med konkretiserad i en passage där Jennas 

kropp inte känns ”lika ful när den hamnar så här. När den står så nära någon annan” (s. 80). 

Denna annan är en kille, och trots att Jenna beskriver sig som så ful och smutskastar sig själv 

och sin kropp blir hon plötsligt okej också i sina egna ögon när en kille vill vara nära. Det gäller 

att behaga killen. 

 Som jag nämnde inledningsvis är beskrivningarna av killarnas utseende få, vilket 

förmodligen beror på att boken är skriven utifrån Jennas perspektiv. Men också på grund av att 

den är skriven ur Jennas perspektiv finns också hennes förälskelse, Sakke, till viss del 

beskriven. Han beskrivs som en kille med svart hår, luvtröja och slitna jeans. I en inledande 

passage framgår det hur hans svarta går ”glitterglänser” och hur han ”lyser” (s. 7). Han har 

”fina, vita tänder”, ”fräknar som snöat ner och lagt sig på den fina raka näsan” och är ”så jävla 

snygg när han ler” (s. 20, 130 och 69). Vid en jämförelse mellan hur Jenna och Sakke beskrivs 

framkommer skillnaderna tydligt. Medan beskrivningen av Jenna är nedtryckande, kan 

beskrivningen av Sakke snarast beskrivas som upplyftande. Jämför exempelvis beskrivningen 

av Jennas bröst som ”två skrumpna vindruvor” med beskrivningen ovan om Sakkes fräknar 

som ”snöat ner och lagt sig på den fina raka näsan”. Det rör sig om diametralt olika värderingar. 

Tjejernas utseende beskrivs mer och i negativa ordalag, medan killarnas utseende beskrivs 

mindre och i positiva ordalag. Här bör dock tilläggas att alla beskrivningar är utifrån Jennas 

perspektiv. Beskrivningarna skulle förmodligen ändras beroende på vem som var betraktaren. 

Beskrivningen av Sakke skulle förmodligen inte vara lika upplyft om den var Sakkes egen och 

samma sak med beskrivningen av Jenna. Men detta går endast att spekulera i eftersom boken 

inte erbjuder läsaren detta. 

 

5.2 Min värld kretsar kring dig – rummet 

De rum som killarna och tjejerna deltar i framkommer genom de samtal och situationer som 

Jenna på något sätt är del av. Vad killarna gör i sin enskildhet eller i grupp utan tjejer är därför 
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svårt att få en tydlig bild av. Men i det som framkommer om tjejernas och killarnas rumsliga 

sfär finns det både likheter och skillnader. 

De gemensamma rum där både killar och tjejer umgås och möts är på café och på fest. Dessa 

sfärer delar de med varandra. Rummet präglas av samtal, skämt och fysisk närhet. Alkoholen 

har en viktig plats på festen. Ett annat relationellt rum är kompis-rummet. Av de passager som 

beskrivs i boken framstår umgänget mellan tjejer respektive umgänget mellan killar som något 

annorlunda varandra. Medan killarnas umgänge framställs som mer stökigt och humoristiskt, 

framstår tjejernas interaktion som mer präglad av förtrolighet och dämpade samtal. I en passage 

då killarnas umgänge beskrivs står tillexempel att ”skrålljud och skålljud och grabbljud hörs” 

(s.76). När Jennas och Susanna går på café väljer de istället en plast där de har ”god utsikt över 

regnet som faller utanför” och Susanna frågar sin vän ”Går det bra hemma nu?” (s.54). 

Såväl killar som tjejer rör sig inom kärlekens rum, även om fokus skiljer sig en del mellan 

hur kärleksrummen beskrivs. När tjejernas kärleksrum beskrivs framstår kärleken och killarna 

som på blodigt allvar, något som jag ägnar extra mycket fokus åt nedan. Killarnas kärlek 

framstår som mer ytlig och med mer fokus på den fysiska närheten eller på sex. När Stefans 

relation till sin flickvän beskrivs står det tillexempel att ”Jenna har aldrig sett Stefans tjej. Stefan 

och tjejen, Katta, låser alltid in sig i Stefans rum när hon är på besök. De till och med tejpar 

igen nyckelhålet” (s.76). Det är oklart hur detta ska tolkas. En tolkningsmöjlighet är att de bara 

vill vara ifred, men en annan är att de har sex eller liknande där inne. Den senare tolkningen 

framstår som mer trolig i relation till andra passager, där Stefan och killarna talar om relationer 

till tjejer. När Stefan vid ett tillfälle talar om Jenna, börjar samtalet tillexempel att handla om 

sex ganska direkt. Killarna ropar ”Tjejen är olovlig” (s.77). En annan passage som framhäver 

killar som sexfokuserade är när Jenna stirrar ner i skolbänken där det står ”Olle wants to fuck” 

(s. 32). Killarna vill ha sex. 

Rum där killarna inte verkar röra sig, men tjejerna ofta gör det är shopping och samtal om 

killar. Jenna går och shoppar med både Ullis och sin mammas kompis Marita. Delandet av 

kläder framstår som centralt genom att Jenna börjar dela kläder med Ullis i takt med att deras 

relation utvecklas. Men ännu tydligare blir det centrala med detta när Jennas mamma dör och 

Jenna frågar sin mamma i tanken om de aldrig kommer att kunna låna varandras kläder nu? Att 

Jenna tar fasta på just detta när hennes mamma dör visar på dess viktiga roll i relationen. 

 

Den tydligaste representanten för vilka rum tjejer deltar i är Jenna, eftersom hennes vardag och 

liv beskrivs mest ingående. Därför ägnar jag här lite extra utrymme åt att analysera det mest 

framträdande rum hon deltar i. 
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 Det rum som präglar boken från början till slut och som upptar minst halva fokus av Jennas 

liv är killarna och relationer (den andra halvan består av tankar kring en cancersjuk mamma). 

Redan i första kapitlets inledande rader står att läsa: ”’Vänta!’ säger Jenna och viftar med 

handen. ’Nu kommer han! Huka dig!’”. Det är en passage då hon tillsammans med sin vän 

Susanna smyger på sin förälskelse eller sin ”blivande Sakke” som hon själv kallar honom i 

texten (s. 6). Jennas fokus genom i princip hela boken rör sig kring Sakke. Det beskrivs hur hon 

och Susanna har varit på hans fotbollsmatcher och hur hon har en bok som hon bara skriver 

saker om honom i. Förälskelsen framstår nästintill som en besatthet genom de beskrivningar av 

hur Jenna antecknar det mesta om honom: ”Att hon sett honom i matsalen, att han tagit mat två 

gånger, att hans hår verkat nytvättat” och hur hon ritar ett hjärta respektive en tår beroende på 

om hon den dagen har mött hans blick eller inte alls sett honom (s. 121). Med andra ord styr 

kontakten med honom hur Jenna uppfattar dagen; om den varit bra eller dålig. Han utgör 

centrum av hennes liv. Det blir också stor uppståndelse varje gång hon träffar på honom. När 

han tillexempel kommer in till caféet där hon och Susanna sitter och fikar är hennes första 

kommentar ”Åh nej, helvete” och det står hur det stormar inombords (s. 55). Jenna slutar att 

bete sig som innan och ”skruvar och vänder och vrider och pillar och försöker se ut som att hon 

tycker att det är väldigt intressant, så väldigt intressant, det här med kaffekoppar” (s. 57). Vid 

ett annat tillfälle råkar Jenna springa in i Sakke och ”Hjärtat bankar sönder och fingrarna skakar 

och benen skälver” (s. 68). Varje gång Jenna träffar på Sakke blir reaktionen väldigt stor och 

hon slutar att bete sig som innan. Hon låtsas också vara någon hon inte är. Hon anpassar till och 

med sina intressen för att de ska passa hans. En passage där detta är tydligt är när hon och 

Susanna står och pratar. Susanna pratar om ridningen, medan Jenna följer Sakke med blicken. 

Det framstår nästan som om hon bytt ut ridningen mot (att kolla på) Sakke. Ett annat tillfälle är 

när de stöter på varandra och han frågar om hon ska gå på discot på fredagen och hon sedan 

också gör det trots att hon inte gillar discon. Det är också i samband med detta disco med Sakke 

som hon först börjar sminka sig, något som de vuxna i Jennas närhet hetsar på henne att göra. 

Marita köper smink och säger till henne att ”Lite mascara kan du gott ha […] Det är väl roligt? 

Den ska du få av mig. Och lite ögonskugga, kanske?” (s. 74). Detta trots att Jenna ”protesterat”. 

Efter sminkandet talar de om hur ”fin du blev” (s. 74).  

 Intressant är hur Jennas verklighet förändras när hon och Sakke inte blir ett par. Detta 

beskrivs som ett fruktansvärt nederlag och som att Jenna har fått sina drömmar splittrade. Sedan 

beskrivs också hur Jenna fortfarande håller hoppet uppe om att det ändå kan bli av. Det står att 

”Hoppet är det sista som lämnar människan” (s. 141), vilket för tankarna till döden. På ett sätt 

skulle uppbrottet mellan Jenna och Sakke därför kunna sägas liknas vid döden. Det accentuerar 
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hur Jenna förhåller sig till Sakke. Världen går under om de inte är tillsammans. Detta 

förhållningssätt till honom framkommer redan tidigare i boken då Jenna berättar för Susanna 

att hon ska sluta rida. Hon står i stallet och ryktar en av hästarna medan hon tänker på hur allt 

skulle lösa sig, ”bli bra”, om hon låg och kliade Sakke på ryggen. Detta behov av bekräftelse 

från och fokus på killar verkar också vara något som inte är enbart kopplat till Sakke. I en annan 

passage, när Ullis talar om att hon vet minst två killar som tycker att Jenna är söt, frågar Jenna 

sig själv ”om hon vågar tro på Ullis ord, för liksom vaddå det har väl aldrig varit någon enda 

som varit intresserad av henne? Aldrig. Ska aldrig äntligen ändras?” (s. 160). Ordvalet äntligen 

visar hur viktigt det är för Jenna att bli omtyckt och bekräftad av killar och just att hon frågar 

sig om hon ska våga tro på det visar att det är något stort. Att någon skulle tycka om henne 

framställs nästan som något revolutionerande och storslaget. 

 En annan parameter i analysen av Jennas relation till kärlekens rum eller killrummet är hur 

hennes förhållningssätt till rummet förändras under bokens gång. Rummet ändras både i hur 

ofta hon besöker det och genom den plats hon tar i det. När verkligheten som är att Jenna och 

Sakke inte kommer att bli av verkar Jenna vilja ha ett tydligt uppbrott. Hon funderar över om 

hon ska bränna upp Sakke-boken. Detta skulle kunna kunna ses som ett uppbrott från 

killrummet; Jenna söker sig bort från killar. Men det skulle också kunna ses som ett fortsatt 

engagemang runt killar. Även om energin har förändrats från en positiv längtan till en sorgsen 

besvikelse, så lägger Jenna ändå ner sin tid och energi på att vara och röra sig inom killrummet. 

Oavsett vilken tolkning av denna passage som är mest rimlig, är rörelsen bort från killrummet 

tydlig även på andra sätt. En indikator på denna rörelse är att Jenna efter att ha funderat på att 

bränna Sakkeboken, istället för att göra detta, åker hem till Ullis. Något liknande sker tidigare 

i boken då det fruktansvärda nederlaget av att Sakke inte är intresserad kontrasteras mot att åka 

till Ullis på fika. Detta beskrivs som att det har ”hänt något” (s. 142), där något kan tolkas som 

något positivt i relation till det mörka. I mönstret går att utläsa en rörelse bort från killrummet 

mot kompisrummet. Jennas kompisrelationer utvecklas, medan mindre fokus läggs ner på 

killarna. Här ska dock tilläggas att rörelsen inte är linjär. Fortfarande efter Sakke har Jenna sin 

energi vänd mot killar och en ny kille, Jakob, ersätter på sätt och vis Sakkes plats, även om 

intensiteten i Jennas engagemang minskar gradvis. Om utvecklingen kanske främst ska ses som 

en vågrörelse ger slutet av boken en mer tydlig bild av hur utvecklingskurvan ändå är på väg 

bort från bekräftelsebehovet mot att utveckla nära, kärleksfulla vänskapsrelationer. 

 När Jenna och Ullis i slutet av boken sitter på café kommer det killgäng som Sakke är en del 

av och gör Jenna och Ullis sällskap. Medan killgänget köper kaffe pratar Jenna och Ullis 

förtroligt med varandra om killarna och Ullis berättar att Sakke har skaffat en ny tjej. Jenna 
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funderar: ”Hon har inte tänkt på Sakke, eller Sakarias på väldigt länge. Hon har inte ens sett 

honom på hur länge som helst, och när hon tillslut gjorde det […] kunde hon inte förstå vad 

hon tyckt var så speciellt med honom” (s. 211).  Sedan försöker Ullis övertala Jenna att gå på 

en fest genom att locka henne med att Jakob kanske kommer. Jenna säger att hon ska komma, 

men inom sig tänker hon att hon inte är intresserad av vad Jakob tycker om henne. Hon ”struntar 

fullständigt i att han tycker att Jenna är söt. Men ändå. Hon känner sig glad” (s. 211). Det är 

inte för att Jakob ska komma som hon vill gå på festen, utan för att få gå tillsammans med Ullis. 

Och glädjen som Jenna uttrycker bör snarare tolkas som separerat från killarna genom hur 

meningarna har konstruerats och hur interpunktionen är. ”Men ändå.” skapar en kort paus som 

distanserar informationen om att Jakob ska komma på festen från berättandet om Jennas glädje. 

Dessutom uttrycker Jenna denna glädje medan hon har ett förtroligt samtal med sin vän, vilket 

stärker tolkningen av att glädjen syftar på vänskapen Jenna och Ullis emellan. Jennas 

engagemang har alltså rört sig bort från Sakke och andra killar, mot att umgås med sina vänner. 

Annorlunda uttryckt har Jenna börjat röra sig mer inom kompisrummet, än inom killrummet. 

Och när hon rör sig inom killrummet, behöver hon inte längre bekräftelse från killarna. Detta 

skulle kunna ses som en bild för att Jenna har brutit sig loss från normerna för vad en tjej ska 

vara och göra. 

 Slutet är också intressant om en ser till Ullis utveckling. I början av boken framstår Ullis 

som en tjej som söker och får killarnas bekräftelse. Hon verkar vara nästintill beroende av deras 

uppmärksamhet. Det är bland annat tydligt i en passage då killgänget kommer in på caféet och 

Ullis försöker locka killarna till att sätta sig vid hennes bord genom att puta med brösten och 

erbjuda dem att någon kan sitta i hennes knä (s. 56). När de sedan nekar erbjudandet och istället 

sätter sig vid Jennas och Susannas bord blänger hon mot dem. Ullis som är tillsammans med 

Henke gör senare slut med honom trots att hon är kär. Så gör hon för att hon känner att han är 

för bra för henne; hon klarar inte av att ta emot hans kärlek. Istället rör hon sin energi mot andra 

killar. I slutet av boken blir Ullis och Henke tillsammans igen och Ullis framstår som lugn och 

trygg. Hemma hos Jenna visar hon armbandet som hon fått av Henke och när Jenna frågar om 

det är bra nu igen nickar Ullis och ”det lyser om henne” (s. 213). 

När en läser Ullis utveckling genom boken mot Jennas, liknar de varandras genom att båda 

har sökt efter killarnas bekräftelse, men i slutet landar mer i sig själva. Jenna landar i sig själv 

och i den närande och intima relationen till Ullis medan Ullis landar i sig själv och i den närande 

och intima relationen till Henke. Även om Ullis landar i en relation ska detta inte likställas med 

att hon befinner sig på samma plats och i samma rum som i början av boken. Detta eftersom 

relationen som hon har med Henke skiljer sig markant från det bekräftelsesökande av alla killar 
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och vilken kille som helst som präglar henne liv i bokens inledande skede. Det handlar istället 

om att hon vågar möta sig själv och acceptera och tillåta sig själv närande relationer. 

Sammanfattat skulle en alltså kunna säga att boken till största del kan beskrivas med rubriken 

för detta kapitel: ”Min värld kretsar kring dig”. Detta eftersom boken präglas av spänningen 

mellan killar och tjejer och i och med att särskilt Jennas och Ullis liv byggs upp av förälskelse 

och bekräftelsesökande. Samtidigt erbjuder bokens slut glimtar av en ny tillvaro som vittnar om 

en annan verklighet som på sätt och vis rör sig åt motsatt håll. Dessa två rum, killrummet och 

kompisrummet, utvecklas med andra ord under bokens gång. 

 

5.3 Rivalitet och dömande– interaktionen tjejer emellan 

Den jämförelseprocess som jag kortfattat beskrev under rubriken ”Att behaga killen – 

utseendet”, alltså hur tjejerna jämför och bedömer varandra i relation till den manliga blicken, 

leder så småningom till tävling. Detta kan vi se i interaktionen mellan tjejerna, dels genom hur 

de talar med varandra, dels genom hur de talar om varandra. Det finns även närande relationer 

mellan tjejerna, men här belyser jag det som utmärker det omvända förhållandet. 

 En passage som tydligt visar hur relationen till killarna och den bekräftelse de kan ge skapar 

denna tävlan eller rivalitet tjejerna emellan är när Jenna och Susanna möter Ullis och hennes 

kompis Karro på disco. Det är en konversation som präglas av ett subtilt hånande eller sarkasm. 

Jenna och Susanna sitter ner och de andra tjejerna frågar om de inte ska dansa, varpå Susanna 

ljuger om att de har det, men just nu bara vilar. Åt detta säger Karro ”Ja, ni verkar ju ha jävligt 

kul i alla fall” medan hon petar på Ullis som ropar ”Partytjejer”, varpå de båda asgarvar, 

underförstått åt Jenna och Susanna (s. 82-83). Här är det tjejerna med makten (som består 

genom killarnas gillande) som försöker trycka ner de tjejer som är ett eventuellt hot. Hotet kan 

tänkas bestå i att Jenna, sminkad, har inträtt ett nytt rum där främst de populära tjejerna deltar. 

På så vis blir hon en konkurrent om killarnas bekräftelse och gillande. 

 Detta subtila i interaktionen mellan tjejer återfinns i en passage där Susanna inte vill vara 

med på idrotten. Medan hon står och talar med idrottsläraren om att inte vara med på lektionen 

står tjejerna och suckar medan killarna småjoggar på stället och undrar om de inte ska börja 

någon gång. Det är alltså tydligt hur tjejerna kritiserar andra tjejer genom suckar, medan killarna 

istället visar sin otålighet genom både fysiska rörelser och ett explicit ifrågasättande. 

 Tydligast syns dock rivaliteten och dömandet genom hur tjejerna talar om varandra. En 

passage där dömandet är särskilt tydligt är när Jenna och Susanna sitter på café och delar bord 

med killgänget som kommer in. Det är samma passage som jag beskrev tidigare i slutet av 
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föregående kapitel. Det som händer mellan Jenna och Susanna i denna passage är att när killarna 

slår sig ner vid bordet börjar Jenna kritisera sin tjejkompis i tankarna. Jenna tänker att ”Susanna 

är så fånig” och att ”hon fattar så JÄVLA TRÖGT” (s. 57-58). Oavsett vad Susanna säger så är 

det dåligt och dumt och Jenna skäms för henne. Så var det inte innan killarna hade trätt in i 

rummet. På så vis kan en alltså säga att det är killarna som har makten och liksom sätter agendan 

för tjejernas relationer. När möjligheten till bekräftelse av killarna uppkommer ändras tjejernas 

förhållningssätt gentemot varandra. 

Samma princip gäller när tjejerna själva inte får killarnas bekräftelse men någon annan tjej 

får det. Strax innan killgänget har kommit in på caféet sitter Ullis med några tjejkompisar och 

andra killar och gapskrattar högt. Då fnyser Susanna ”Så kul man kan ha det” och Jenna och 

hon börjar snacka skit om hur Ullis mamma är alkoholist och hur det är rätt åt Ullis (s. 55). 

Avundsjukan över den bekräftelse Ullis får från killarna skapar dömande från Jenna och 

Susanna. När rollerna sedan har omkullkastats och gjort Ullis till den mindre bekräftade och 

Jenna och Susanna till de mer bekräftade genom att killgänget valt att sitta vid deras bord 

blänger Ullis på dem. Den som blir bekräftad av killarna blir också dömd av andra tjejer. 

En annan passage där dömandet är tydligt är den som jag nämnde i utseendeanalysen då 

Jenna låtsas vara Ullis och står och klämmer på sin mammas lösbröst framför spegeln. Hon 

hånar Ullis. Hon dömer. Detsamma gäller de benämningar som tjejerna ger varandra. De dömer 

och hånar varandra genom att kalla varandra saker som Ullis-knullis eller mongo-Malin. De 

kallar visserligen inte varandra detta annat än i tanken och bakom ryggen på varandra med 

andra tjejer, men dömandet finns likväl där. Också utseendet kritiseras och döms. Förutom att 

håna Ullis bröst i spegelpassagen finns beskrivningar av hur det ”finns alldeles för mycket där” 

i Ullis urringning (s. 82). Jenna dömer också ut både deras lärare Britta med sitt ”alltför stora, 

fönade hår och sin bakelsemage som inte går att dölja” och Ullis mamma som ”stoppat ner sig 

själv i en kort kjol och en topp som inte skyler magen. Lite vitt fett viker sig över kjolkanten” 

(s. 63, 46). Dömandet är med andra ord utbrett mellan tjejerna. 

Det finns dock en inbyggd kritik mot denna norm för hur tjejerna ska interagera med 

varandra som framkommer mer och mer tydligt i takt med att Jenna lär känna Ullis bättre. När 

Jenna och Ullis blir vänner bryts den rivalitet och det dömande som tidigare präglat deras 

relation. En tydlig bild för detta finns i en passage då Jenna beskriver hur Ullis rum inte ser ut 

som hon föreställt sig. Där finns bland annat inga affischer av halvnakna killar som Jenna 

tidigare trott att det skulle finnas. Bilden av Ullis rör sig från en fejk populärbrud (se tillexempel 

hur Ullis utseende beskrevs) till en mänsklig person med tankar och känslor. Den bilden 

förstärks också i en passage där Ullis blir emotionellt engagerad och gråter. Jenna tänker hur 
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Ullis ”nog aldrig varit vackrare än nu” (s. 160). Detta tolkar jag inte som ett pläderande för ett 

naturligt utseende utan smink, utan som att det vackra består i att sårbarheten och ärligheten i 

Ullis, hennes JAG kommer fram och att Jenna och Ullis delar detta tillfälle tillsammans. 

 

5.4 Dunkar och vrål – Interaktionen killar emellan 

Hur killarna interagerar framkommer inte alls tydligt i boken eftersom den är skriven ur Jennas 

perspektiv. Det är Jennas blick som styr vad vi får se, vilket innebär att bilden av hur killarna 

interagerar blir snäv. Av det lilla som trots allt blir synligt framkommer killarna som tämligen 

vilda. De har ett fysiskt uttryck som följer på deras muntliga utbyten. De skrattar högt och 

dunkar på varandra. Killarna ”flinar och buffar varandra i sidorna, slår på varandras axlar, gör 

high five” (s. 20). I de få passager då killarnas interaktion blir synlig tillhör det mer regel än 

undantag att det de uttrycker inte sägs, utan vrålas eller gapas. Några exempel på detta är; ”’Vad 

drygt’, vrålar någon från killklumpen”, ”’Håll käften’, gapar Henke tillbaka och flinar” och 

”’Tjejen gillar Kent’, vrålar Stefan mot kompisarna som sitter och spelar Snake på sina 

mobiltelefoner” (s. 42, 59 och 77). På detta sätt beskrivs också deras interagerande utifrån, 

genom berättarrösten. När Jenna kommer hem till Susanna, och Stefan och hans kompisar har 

fest i källaren står det hur ”skrålljud, skålljud och grabbljud hörs” där nerifrån (s. 77). Vad 

grabbljud innebär förklaras inte något vidare. I övrigt finns inte mycket ytterligare att säga om 

killarnas interaktion. Läsaren erbjuds en begränsad bild av killarna och deras interaktion.  

 

5.5 Om du är sexig, så gråter inte jag – Interaktionen mellan killar och tjejer 

Det mest framträdande i interaktionen mellan killar och tjejer är att relationsskapandet hela 

tiden förhåller sig till tjejens sexuella potential och kropp. Tjejerna uppmärksammas av killarna 

i relation till sitt yttre och sin sexuella potential och når på så vis popularitet. Exemplen på detta 

är otaliga. Ett exempel har jag redan berört när jag analyserade utseendet hos Ullis. Killarna 

samlas runt en bild på Ullis utan bikiniöverdel och vill sätta upp den i klassrummet. Hennes 

sexuella potential präglar relationen. Ett annat exempel är att Jenna blir uppmärksammad av 

Susannas bror Stefan först när hon har sminkat sig. Han säger att hon är ”jättefin idag”[min 

kursivering] (s. 79). Genom att sminka sig ökar Jennas sexuella potential, vilket gör att Stefan 

uppmärksammar henne. Ett tredje exempel är när Jennas och Susannas klass ska ha klassfest. 

Susanna som vill att Stefan ska komma ljuger för honom och talar om att de ska ha en 

modevisning med badkläder. Susanna förklarar för läraren att hon ”sa det i alla fall. Annars 
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skulle han inte ha kommit” (s. 63). Halvnakna tjejer fungerar med andra ord som ett lockbete 

för att väcka en killes intresse. Gemensamt för dessa exempel är hur tjejerna närmst 

objektifieras, det vill säga ses som objekt hellre än personer. Det finns många andra passager 

som fungerar på samma sätt. Men särskilt en passage uttrycker objektifieringen så tydligt det 

går utan att explicit påpeka den. Denna passage utspelar sig också på klassfesten. Ullis mamma 

har nyss flirtat med en av killarna, Johan, och Jenna reflekterar över det hela. Hon menar att 

”Johan får stånd nästan bara man säger ordet tjej” (s. 65). Tjejer som företeelse eller objekt är 

alltså något som man får stånd av, inte av personen och dennes egenskaper. Hur tjejerna når 

popularitet genom sin sexpotential framgår också tydligt i en passage där Jenna ska bjuda upp 

Sakke på discot, men en annan tjej hinner före. Just i det ögonblicket dansar Ullis förbi; ”’Du 

är lite i vägen’, säger Ullis och dansar med sexiga rörelser och stoppar tungan långt ner i halsen 

på Henke” (s. 84). Jennas misslyckande ställs på så vis i kontrast till den lyckade Ullis. Jenna 

som inte ens lyckas få till en dans kontrasteras mot Ullis som dansar sexigt och dessutom får 

hångla. 

Killarnas uppmärksammande av tjejernas kroppar och sexuella potential skapar på detta sätt 

ett ojämnt maktförhållande könen emellan. Tjejerna blir beroende av killarnas 

uppmärksammande. Denna maktobalans är tydlig i hur karaktärerna samspelar med varandra; 

vem som tar aktivt initiativ och vem som följer på. Det blir synligt när Jenna interagerar med 

Stefan och Sakke. 

När Jenna är hemma hos Susanna på festen med Stefan uppmärksammar han henne på flera 

sätt. Hon sitter i Stefans knä och han pillar henne i håret. Sedan visar han henne sin skivsamling 

i hans rum. Efter att ha tittat på skivorna säger Stefan om Kent-skivan som Jenna hittat ”Vi 

spelar den[…]Sätt dig” (s. 79). Därefter säger Stefan ”Vi dansar […] Kom” (s. 79). När de 

dansar drar Stefan Jenna närmre sig och passagen med Jenna och Stefan på rummet slutar med 

att han bestämmer sig för att gå. I allt det som händer tar Stefan alla initiativ och Jenna gör som 

han säger. Det är Stefan som föreslår alla aktiviteter, nästan på ett kommandolikt sätt. Han talar 

om för henne att hon ska sätta sig. Han säger att hon ska komma. Han ber inte Jenna att komma 

närmre, utan han drar henne intill sig. Det är också han som bestämmer när det roliga är slut. 

Mitt i allt säger han ”Jag ska gå nu” (s. 80) och Jenna kan inte annat än stämma in i att hon 

också ska gå. Jennas passivitet förstärks av hur hon beskriver det som händer; ”Och Jenna råkar 

hamna i någons varma famn” (s. 79).  

På ett liknande sätt befinner sig Jenna i denna passiva position i relation till Sakke som driver 

på, när de umgås utanför en fest hos Ullis. Passagen inleds med att Sakke frågar om Jenna vill 

följa med ut för att han ska kissa. När de kommer ut säger Sakke ”Vänta” (s. 129). När han 
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kissat färdigt föreslår han att de ska sätta sig på en av bänkarna där. Sedan talar han om hur fin 

hon är, tar på hennes kropp och kysser henne. Jenna sitter bara där, svarar på hans frågor och 

låter honom ta på henne. Hon kysser visserligen honom tillbaka, men i övrigt är hon ingen egen 

aktör i sammanhanget. Det är alltså tydligt hur killarna har en maktposition i relation till 

tjejerna. 

Men tjejerna kan också använda sitt yttre och sin sexuella potential för att manipulera 

killarna och på så vis få sin vilja igenom. Det gör till exempel Ullis när hon och Jenna är ute 

och shoppar tillsammans. När Ullis ska betala ”ger hon killen bakom disken en hundralapp, ler 

gnistrande mot honom, skämtar till om något och fnittrar” och ”I växel får Ullis tjugo kronor 

för mycket tillbaka” (s. 209). Killarnas bekräftelse blir på så vis både tjejernas begränsning och 

enda möjlighet att få vara med och bestämma. 

Killarnas begränsning uppstår också i relation till deras styrka. Det är de som har makten 

och styr riktningen, som jag visade i exemplen med Jenna och Stefan samt Jenna och Sakke. 

Men om de inte har denna bestämda och hårda framtoning som framgår ur exemplen finns det 

risk för att de benämns som svaga och kraftlösa. Denna känslighet är inte önskvärd, vilket 

framgår tydligt i interaktionen mellan tjejer och killar. En passage där denna norm 

förkroppsligas är då Ullis och hennes kompis Karro hånar Johan för att han spytt på festen. De 

kallar honom ”Så jävla ynklig” och Karro boxar honom i magen. Johans respons på detta är att 

han ”skyndar sig att spänna magmusklerna” (s. 41). Passagen visar tydligt hur en kille som inte 

har kontroll nedvärderas med uttryck för känslighet. Att Johan spänner magen kan också ses 

som att han vill förkroppsliga illusionen av hårdhet. 

Också den kille som Ullis senare blir tillsammans med råkar ut för dessa hånande ord från 

tjejerna. Han har precis förolämpat Karro och efter Ullis utskällning skamset bett om ursäkt. 

Eftersom han både ryggar tillbaka och öppet visar sin skam och ber om ursäkt säger Ullis ”Shit, 

vad känslig” och gör menande miner åt tjejkompisarna runt dem (s. 20). Ullis kommentar 

förstärker budskapet om att känslighet hos en kille inte är eftersträvansvärt. 

Det finns en karaktär av manligt kön i boken som är känslig: svenskläraren Sven. Men istället 

för att fungera som en motvikt till den normativa bilden av hur en kille ska vara, förstärker han 

tvärtom bilden av hur känslighet är dåligt. I sin känslighet framställs han närmast som en galen 

professor; ”´Släpp känslorna lösa´ säger han och viftar engagerat med armarna mot klassen. 

’Släpp känslorna lösa, känn, och skriv! Skriv bara, låt det komma! Hindras inte! Hämmas 

inte!’” (s. 42). Intrycket av en galen professor förstärks genom beskrivningen av hur hans gråa 

hår ”står rätt upp” (s. 42). 



23 

 

En passage som visar hur en och samma kille behandlas annorlunda beroende på vilken roll 

han intar är när Jenna träffar Stefan på mataffären. Stefan som tidigare intagit den dominerande 

positionen blottar där istället sin nervositet genom att bolla med chipspåsen. Jenna verkar 

föredra den dominerande Stefan. Medan de står och pratar tänker Jenna att bollandet med 

chipspåsen ”ser fånigt ut” (s. 94). Det är ett helt annat förhållningssätt än det hon hade till 

honom då de umgicks på hans rum och han var drivande. 

Tjejerna och killarna är alltså fastlåsta i sina positioner. Det finns liksom en tyst 

överenskommelse om att tjejen ska vara tillgänglig och killen hård; om du är sexig så gråter 

inte jag. 

 

6 Diskussion 

I analysen har jag kunnat påvisa hur tjejerna ser på sin kropp genom den manliga blicken och 

hur de ständigt misslyckas att leva upp till det ideal som blicken avkräver. Kvinnokroppen 

betraktas och bekräftas i relation till killarnas önskemål och dess sexuella potential. Den ses 

som ett objekt, snarare än som ett arbetsredskap för tjejen att göra det hon vill och kan. På detta 

sätt får killarna makten över tjejerna. Och tjejerna blir bedöma och bedömer sig själv likväl som 

andra i relation till denna makt. Detta syns tydligt genom tjejernas interaktion som präglas av 

rivalitet och dömande. Andra tjejer upplevs som ett hot och ett hinder för att få bli erkänd, 

varför de baktalas och hånas. Maktobalansen blir även tydlig i hur killarna framstår som aktörer, 

medan tjejerna följer på i deras beslutsfattande. Tjejerna anpassar också sina intressen för att 

de bättre ska stämma överens med hans och hon låter honom utgöra centrum av hennes liv. 

Detta motsäger däremot inte att killarna är bundna av normer. Analysen visar att killarna 

behöver förhålla sig till det manliga idealet som premierar styrka och nedvärderar svaghet eller 

känslighet. Killarna beskrivs som vilda och stökiga och upprätthåller sin manlighet genom sin 

kraftfullhet. 

 Dessa resultat ligger i linje med det som tidigare forskning kunnat påvisa. Den uråldriga 

uppdelningen av män som aktiva och kvinnor som passiva, som Asklund påvisar i sin forskning 

återfinns i den litteratur som jag har analyserat.51 Även synen på kvinnan som ett objekt och 

idealet av en stark man återkommer, liksom hos Kåreland.52 Genom pojkarnas interaktion blir 

det fysiska idealet och våldförekomsten tydlig, så som Öhrn också påvisat i sin forskning.53 

                                                 
51 Asklund 2005, s. 285-309, 288. 
52 Kåreland 2005, s. 337-338. 
53 Öhrn 2017, s. 59f. 
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Den nedvärdering av kvinnor som Skolverkets rapport synliggör blir i min analys tydlig genom 

tjejers bedömning av sig själva och andra.54 Och genom de kontrasterande benämningarna 

Ullis-Knullis och Mongo-Malin framträder det så kallade Madonna-Hora komplexet i romanen, 

liksom det gör i chick lit genren. Nilsson beskriver också att tjejen drömmer om en relation med 

den populära killen och att den typen av relation innebär att hon duger som tjej.55 Detta stämmer 

överens med mina analysresultat, men jag skulle vilja uttrycka det något annorlunda. Utifrån 

de beskrivningar av det totala nederlag som det skulle innebära att en sådan relation inte blir av 

och med hänvisning till konnotationerna till döden, menar jag att misslyckandet av att få denna 

typ av relation närmast bör beskrivas som att inte duga överhuvudtaget. I litteraturen framstår 

detta scenario närmast som att tjejen dör eller förlorar sin essens. Eftersom hennes liv kretsar 

kring honom – byggs upp av honom – fallerar hela hennes värld och hon förlorar inte bara sig 

själv som tjej, utan hela sig. 

 En annan ny aspekt som jag kan påvisa genom min analys har Liljeström och Andrae delvis 

närmat sig. De lyfter hur tjejen uppmärksammas genom sitt utseende och hur hennes enda 

möjlighet till påverkan är genom sina relationer. Det som jag menar mig kunna se i mina analys 

är hur kroppen och relationsskapandet är nära sammanknutet och närmast bildar en sorts 

symbios. Kroppen är inte endast utseende, utan inrymmer även en inbjudan och en möjlighet 

till sex. Tjejens relationsskapande hör nära samman med hennes kroppslighet och sexualitet. 

Det är tillexempel genom att Ullis ler gnistrande mot killen i kassan som hon får för mycket 

pengar tillbaka i växel. På detta sätt går det inte att särskilja kroppen å ena sidan och 

relationsskapandet å andra sidan. Tjejerna relationsskapande inbegriper, ofrånkomligt, kroppen 

och dess sexuella potential. 

 I analysen blir liksom i Nilsons forskning genussystemet tydligt.56 Tjejerna och killarna 

åtskiljs genom skiftande förväntningar, krav och olika typer av egenskaper och varanden. 

Killarna upphöjs genom deras företräde till att bestämma över hur tjejen ska vara. Detta 

bekräftar Rosenblatts tankar om att det sociala mönster som genussystemet utgör inte enbart 

verkar bortom litteraturen, utan även inom den. Det som Andrae lyfter om hur tjejen kan tillåtas 

röra sig bortom normerna, men slutligen tvingas anpassa sig, återkommer också i min analys, 

tillexempel genom att Jenna väljer att börja sminka sig och intressera sig för kläder.57 Samtidigt 

                                                 
54 Skolverket 2006. 
55 Nilson 2010, s. 45f. 
56 Nilson 2010, s. 48-50. 
57 Andrae 2001, s. 243-248. 
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går det att skönja en kritik mot genussystemet i bokens slutskede, då Jenna skiftar fokus från 

killarna till vänskapsrelationer. 

 I relation till de påtagliga normerna och det genussystem som genomsyrar litteraturen blir 

det relevant att med den dolda läroplanen och skolans styrdokument i åtanke reflektera över 

vilka konsekvenser detta får för lärares undervisning och förhållningssätt till litteraturen. 

Molloy och andra som befinner sig inom ett erfarenhetspedagogiskt synsätt hävdar som känt 

att litteraturen behöver upplevas som relevant för eleverna.58 Detta betyder alltså att den 

litteratur som jag analyserat i denna uppsats lämpar sig väl för skolans svenskundervisning i 

deras tycke. I ett sådant fall skulle verket bearbetas med hjälp av en normkritisk pedagogik. 

Denna typ av tillvägagångssätt motsätter jag mig inte. Det stämmer väl överens med det som 

mycken erfarenhet pekar mot; att ta utgångspunkt i det kända. Däremot uppmärksammar jag att 

en litteratur som enbart visar en verklighet som förhåller sig till genussystemet, misslyckas med 

att synliggöra andra sätt att vara människa på. Detta tror jag kan få som konsekvens att eleven, 

genom att granska normerna, drabbas av missmod eftersom de förtryckande mönstren 

synliggörs samtidigt som alternativa levandassätt förblir i det dolda. Jag menar att det därför 

behöver få finnas två samtidigt existerande spår i arbetet med skönlitteratur. Dels behöver 

normkritiken få appliceras på normativt material, dels behöver verk med normbrytande 

karaktärer och handlingar få läsas. På det sättet får såväl det osynliga bli synligt, som det synliga 

blir synat. För att få en breddad och nyanserad förståelse av världen och människor behövs både 

kritik av det som vanligen syns och erbjudande av bilder som vanligen annars förblir osynliga. 

 Slutligen bör det påpekas, i den händelse det inte förefaller självklart, att läraren är nyckeln 

till en framgångsrik undervisning. Bakom varje litteraturundervisning behöver en kompetent 

och medveten lärare agera. Problemet uppstår när läraren lider brist på kunskaper om normer 

och genusstrukturer och normativ litteratur släpps fri till eleven att själv upptäcka utan 

diskussion med andra. 

 

6.1 Metoddiskussion och fortsatta studier 

Om en är intresserad av att få en bild av hur tjejer och killar beskriver sig själva i ett verk görs 

detta lämpligast med en bok där berättandet inte sker i jag-form som i den bok som är föremål 

för analys i denna uppsats. Jag-formen gör att analysen hela tiden sker utifrån någon annans 

blick. På så vis är det svårt att få tag i hur, i mitt fall, killarna ser på sig själva. Killarnas känslo- 

                                                 
58 Molloy 2002, s. 310. 
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och tankevärld framkommer mest genom deras interaktion med varandra och med tjejerna, 

vilket inte alls behöver vara representativt för vad som försiggår i deras inre. Böcker där detta 

analyseras med störst framgång kan vara exempelvis böcker där vartannat kapitel beskrivs 

utifrån killens respektive tjejens synvinkel. På så vis kan en analysera samma händelser och 

jämföra killens och tjejens tolkning av dessa. 

 En annan ingång i arbetet kan också vara att inte enbart inrikta sig på de yngre karaktärerna, 

utan även inkludera flera generationer. I mitt fall hade morföräldrarna tillexempel kunnat 

analyseras och sättas i relation till analysen av de yngre karaktärerna. På så vis kan en få tag i 

och diskutera åldern som faktor. Detta kräver dock mer utrymme än vad som är möjligt inom 

ramen för en 15 hp-uppsats. 

 Det hade också varit möjligt att endast analysera huvudkaraktären, eller ett fåtal karaktärer. 

Men då hade inte resultaten haft ett så stort underlag och det hade varit svårare att dra några 

generella slutsatser jämfört med att analysera ett flertal karaktärer. 

Ytterligare förslag på studier som kan genomföras inom området är att istället för att göra en 

karaktärsanalys av bokens fiktiva personer, utgå från elevers reception av boken. Det skulle bli 

ett annat arbete, men det kunde vara fruktbart att läsa dessa olika typer av studier mot varandra, 

för att granska likheter och skillnader och på så vis skapa en breddad förståelse för hur normer 

i litteraturen påverkar ungdomar i skolan. 

 

7 Avslutning 

Ingen av oss som har gått i högstadiet, vill göra det igen. Om det finns någon period i den 

svenska skolgången då könsnormerna är som mest tydliga så är det nog under högstadietiden. 

Att killarna aldrig passade tjejerna på idrotten, att tjejerna bedömde och nedvärderade sina 

utseenden i omklädningsrummet och att killarna vandrade runt som stelbenta vinkelhakar i 

korridorerna, berodde inte på elakhet, på dåliga speglar eller på ryggskott. Det berodde och 

beror på könsnormer som präglar vårt samhälle och vår skola. 

 Om vägen till en mer hållbar och mer trivsam värld går genom att läsa normativ litteratur 

med kritiska glasögon eller normbrytande litteratur med uppöppnade ögon och med 

efterföljande samtal, är kanske inte det mest centrala att vara överens om. Om varje lärare väljer 

att vara medveten i sina litteraturval och i sina arbetssätt, så finns det goda chanser för skolan 

att vara så som den ska vara; lika för alla.  
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