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Sammanfattning 

I denna studie har 20 skönlitterära böcker som riktar sig mot barn i åldrarna 6-9 år analyserats.  

Studie syftar till att synliggöra vilka parrelationer som barn i åldrarna 6-9 år exponeras för i den 

skönlitteratur de möter. Metoden som använts är en kvantitativ innehållsanalys då förekomsten 

av parrelationer har räknats. Det analysinstrument som använts har baserats på följande tre 

frågor; Vilka explicit uttalade pågående parrelationer skrivs fram? Vilka explicit uttalade avslutade 

parrelationer skrivs fram? Vilken explicit uttalad önskan om en parrelation skrivs fram? Materialet 

har hämtats från en lista som sammanställt de mest utlånade titlarna inom Bibliotek Uppsala, det 

vill säga alla folkbibliotek i Uppsala kommun. Sökningen är gjord på skönlitteratur för åldrarna 6-

9 år kombinerat med ämnesordet ”kärlek”. Resultatet visade att det totalt var 57 parrelationer 

som förekom i den analyserade skönlitteraturen. Alla 57 parrelationer var mellan personer av 

manligt kön och personer av kvinnligt kön. Det var därmed endast heteronormativa 

parbildningar som explicit skrevs fram i den analyserade barnlitteraturen. Resultatet visade 

därmed en total avsaknad av alla icke-heterosexuella parbildningar. Att det endast är 

heteronormativa parbildningar som skrivs fram innebär att heteronormen reproduceras i den 

analyserade skönlitteraturen. Resultatet visade även att av alla situationer där en önskan om en 

parrelation uttryckts så har det i 76,2 % uttryckts från en person av ett manligt kön. Ett ytterligare 

resultat som presenterades var att av alla situationer där ett initiativ togs till att inleda en 

parrelation var det i 75 % av fallen av en person av manligt kön.  

 

 

 

Nyckelord: Barnlitteratur, Genus, Heteronorm, Sexualitet, Skönlitteratur, Queer, Queerteori 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ....................................................................................................................................... 2	

1. Inledning .............................................................................................................................................. 4	

2. Bakgrund .............................................................................................................................................. 6	

2.1 Barnboken som normförmedlare .............................................................................................. 6	

3. Forskningsöversikt .............................................................................................................................. 9	

4. Teoretiska utgångspunkter .............................................................................................................. 12	

4.1 Queerteori ................................................................................................................................... 12	

4.2 Heteronormativa parbildningar ............................................................................................... 13	

5. Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 16	

6. Metod .................................................................................................................................................. 17	

6.1 Metod för datainsamling ........................................................................................................... 17	

6.2 Material ........................................................................................................................................ 18	

6.3 Urval ............................................................................................................................................. 19	

6.4 Databearbetning ......................................................................................................................... 19	

6.5 Kodschemat ................................................................................................................................ 21	

6.6 Reflektion över metoden .......................................................................................................... 22	

6.7 Dubbelkodning ........................................................................................................................... 22	

6.8 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 24	

7. Analys och resultat ............................................................................................................................ 25	

7.1 Vilka parrelationer skrivs fram? ............................................................................................... 25	

7.2 Vilket kön personen/personerna har som ingår i de påträffade parrelationerna ............. 27	

7.3 Vilket kön har huvudpersonen/huvudpersonerna? .............................................................. 29	

7.4 Vem uttrycker en önskan om att ingå i en parrelation? ....................................................... 30	

7.5 Vem är det som tar initiativ till att inleda en parrelation? .................................................... 30	

8. Diskussion .......................................................................................................................................... 32	

9. Konklusion ........................................................................................................................................ 35	

Referenslista ........................................................................................................................................... 36	

Bilaga 1. ................................................................................................................................................... 39	
 



 

 4 

1. Inledning 

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, s.8). 

Detta stycke är hämtat från läroplanen för grundskolan under kapitlet Skolans värdegrund och 

uppdrag. Skolan har alltså i uppdrag att ”motverka traditionella könsmönster samt ge eleverna 

utrymme att pröva och utveckla förmågan och intressen oberoende av könstillhörighet” 

(Skolverket, 2011, s.8). Eva Reimers (2008, s.97) lyfter frågorna vad det är som ska motverkas 

och vad som ska främjas samt vilka förmågor och intressen det är som eleverna ska uppmuntras 

att pröva och utveckla. Dessa frågor blir centrala också för mig, som snart nyutexaminerad lärare, 

att ställa eftersom jag i höst ska ut i skolans värld och då arbeta efter läroplanen. Reimers menar, 

utifrån sin tolkning av detta utdrag från läroplanen, att lärare behöver ställa sig frågande till ”hur 

och varför vissa kroppar könas på vissa sätt, och hur och varför kvinnligt och manligt tolkade 

kroppar förväntas ha vissa specifika och gemensamma intressen, och även varför deras begär 

förväntas vara riktat mot det motsatta könet” (Reimers, 2008, s.98). Den traditionella 

föreställningen om kön innebär bland annat att den som definieras som flicka/kvinna förväntas 

att känna begär och åtra till det motsatta könet (Reimers, 2008, s.99). Den normativa 

heterosexualiteten påverkar därmed skapandet av genus eftersom förställningar om hur kvinnor 

och män ska vara bygger på och förutsätter en normerande heterosexualitet. Den formulering 

som går att läsa under Skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen, att skolan ska ”motverka 

traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011, s.8) innebär, enligt Reimers (2008, s.99), att skolan 

har i uppdrag att uppmuntra olika beteenden som stör den stabila könsordningen. 

Formuleringarna i Skolans värdegrund och uppdrag om förmåga och intresse skulle kunna förstås i 

termer av kärlek och sexualitet påstår Reimers (2008). ”Att älska någon av samma kön är en 

förmåga som inte sällan också innefattas av ett sexuellt intresse” skriver Reimers (2008, s.99). Med 

utgångspunkt i det menar Reimers (2008, s.99) att lärare inte bör anta att alla elever kommer välja 

ett heterosexuellt familjeliv utan istället ha som utgångspunkt att eleverna likväl kan tänkas 

definiera sig som homo-bisexuella eller transpersoner. Reimers menar att det hör till skolans 

uppdrag att ”visa eleverna på möjligheten att uttrycka kärlek och sexualitet på sätt som bryter mot 
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stereotypa könsroller” (Reimers, 2008, s.99). Att tolka läroplanen på det sätt som Reimers gör, 

öppnar upp för att kritiskt granska och störa den heterosexuella normen.  
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2. Bakgrund 

Skolan har i uppdrag att motverka traditionella könsmönster genom att ge eleverna utrymme att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 

2011, s.8). Detta ställer krav på lärarnas kunskaper om hur den normativa heterosexualiteten 

påverkar skapandet av genus då förställningar om hur kvinnor och män ska vara bygger på och 

förutsätter en normerande heterosexualitet. För att en norm ska fortsätta att vara norm så krävs 

det att de ständigt reproduceras. Bromseth (2010, s.29) menar att skolan är en viktig arena för 

(åter)skapandet av normer, och däribland en heteronorm. Skolans roll blir därför central för att 

motverka att det endast är heteronormen som reproduceras. I läroplanen för grundskolan går det 

även att utläsa att ingen ska bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning (Skolverket, 2011, 

s.7).  

 

I kursplanen för svenska står det att eleverna i mötet med olika typer av texter ska ges 

förutsättningar att utveckla sin egen identitet och sin förståelse för omvärlden (Skolverket, 2011, 

s.223). En typ av texter elever möter i skolan är skönlitterära texter. De skönlitterära texter elever 

exponeras för, ska, i enighet med kursplanen, bidra till elevernas utveckling av sin egen identitet 

och förståelse för omvärlden. Vilken skönlitteratur eleverna exponeras för får således betydelse 

för i vilken mån de ges möjlighet att utveckla sin egen identitet och förståelse för omvärlden. 

Man kan ställa sig frågande till om detta mål som formulerats i kursplanen i svenska kan uppfyllas 

oavsett vilken skönlitteratur eleverna läser? För att alla elever ska kunna utveckla sin egen 

identitet och sin förståelse för omvärlden så är det av vikt att eleverna får möta litteratur som 

speglar olika människors livssituationer, då en aspekt av en människas livssituation är deras 

relationer. Man kan därför reflektera över vems kärlek som får ta plats och vems kärlek som 

osynliggörs i den skönlitteratur barn exponeras för?  

 

2.1 Barnboken som normförmedlare  

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther beskriver hur det förts åtskilliga diskussioner om hur 

”flickor och pojkar påverkas av de bilder av kvinnligt och manligt som de möter i barnböcker” 

(Ka ̊reland & Lindh-Munther, 2005, s.126). Ka ̊reland och Lindh-Munther lyfter fram artikeln 

Gender stereotypes in children’s books skriven av Sharyl Bender och Mary Alyce Lach, som menar att 
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”böckernas utformning med avseende på kön och genus kan ha avsevärd betydelse för barns 

uppfattning och förståelse av världen. Barnböcker liksom annan litteratur uttrycker kulturella 

värderingar och tydliggör sociala mönster och förmedlar därmed även samhällets syn på vad som 

är feminint och maskulint” (Ka ̊reland & Lindh-Munther, 2005, s.126). Utifrån detta resonemang 

finns det skäl att förmoda att barnlitteratur ”utgör en del av de indirekta erfarenheter som de har 

att utgå ifrån när de skapar kön” (Ka ̊reland & Lindh-Munther, 2005, s.115). Litteraturen har alltså 

viss betydelse för barnens identitetsutveckling samt utvecklandet av deras könsmedvetenhet 

(Ka ̊reland & Lindh-Munther, 2005). Det är inte bara normer om kön och genus som förmedlas i 

litteraturen, utan även uppfattningar om (hetero-) sexuell identitet (Ka ̊reland & Lindh-Munther, 

2005).  

Mia Österlund menar att bilderböcker för barn gestaltar skiftande värderingar om kön och 

sexualitet (Österlund, 2012, s.253). Österlund skriver att ”Ideologiska mönster både upprätthålls 

och förändras i bilderböckerna och det pågår en ständig kamp mellan olika synsätt. Sida upp och 

sida ner presenteras barn som gör kön på olika sätt” (Österlund, 2012, s.253). Österlund menar 

att olika ideologiska föreställningar har påverkat bilderböckernas utformning. ”Ingen social 

rörelse har haft lika stor genomslagskraft på som den feminismen har haft på barnboken genom 

decennierna” (Österlund, 2012, s.253). Vidare menar Österlund att på motsvarande sätt som 

feminismen har satt spår i barnböckerna sätter rådande värderingar om sexualitet och aktuell 

queerdebatt spår i samtidens bilderbok (Österlund, 2012, s.253). Med utgångpunkt i detta blir det 

därför relevant att ställa sig frågan om huruvida rådande värderingar om sexualitet och den 

aktuella queerdebatten har satt spår i barnlitteratur som barn i dag exponeras för? 

Marika Andræ (2005, s.281) skriver att teman som romantik och kärleksrelationer har varit starkt 

förknippat med flickkulturen. Andræ (2005, s.281) menar dock att dessa ämnen på senare tid 

även finns i skönlitteratur som handlar om eller läses av pojkar i mellanåldern (pre pubertal). 

Andræ (2005, s.281) för fram ett resonemang gällande att det har uppstått ett behov av 

kärleksskildringar efter böckerna om Sune och Bert som båda är skrivna av författarna Anders 

Jacobsson och Sören Olsson. ”Dessa böcker uppfyller särskilt pojkars behov av att få 

konfronteras med känslor, som de hyser men sällan diskuterar” (Andræ, 2005, s.276). Lars-Göran 

Malmgren har, enligt Andræ, visat att det hos pojkar finns ett visst motstånd gällande texter som 

tar upp ämnen som exempelvis känslor (Andræ, 2005, s.277). Trots detta motstånd så menar 

Andræ (2005, s.277), att kärleksskildringar som handlar om och riktar sig mot pojkar har ökat den 

senaste tiden. Att kärleksskildringar som riktat sig mot och handlar om pojkar har ökat menar 

Andreæ (2005, s.277) kan tyda på en förändring där pojkar och män alltmer söker sig mot 
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kärleksskildringar och nära relationer. Andræ lyfter fram Asger Albjerg, som i en analys av 

Bertböckerna anat en pacifistisk potential, ”där böckernas försvar av pojkars känsloliv leder till 

fostrandet av en ny sorts man, i motsats till gamla pojkböckers tuffare manlighetsideal” (Andræ, 

2005, s.277). I valet av litteratur är huvudpersonens kön av betydelse för både pojkar och flickor, 

det är dock viktigare för pojkar att huvudpersonen är av samma kön i valet av litteratur än det är 

för flickor (Andræ, 2005, s.277).  
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3. Forskningsöversikt 

Eva Heggestad (2013) har i sin studie intresserat sig för queera barnböcker som publicerats i 

Sverige mellan åren 1999 och 2013. Hon menar att dessa böcker inte explicit uttrycker sig för att 

vara ”queer”. Trots detta kan denna slutsats dras eftersom det i böckerna förekommer inslag som 

utmanar den rådande heteronormen (Heggestad, 2013). Detta görs genom att skildra alternativa 

samlevnadsformer och/eller alternativa sexuella eller genusrelaterade identiteter. Motivet med att 

Heggestad valde just år 1999 som startår beror på att det var detta år som den första barnboken 

gavs ut som förmedlade en familjekonstellation bestående av barn med föräldrar av samma kön. 

Heggestads syfte med uppsatsen är både att ge en översikt över temat i den svenska 

barnboksutgivningen samt att undersöka hur de, både föräldrar och barn, som avviker från 

heteronormen gestaltas men också att studera hur det queera presenteras genom de pedagogiska 

ansatserna. Heggestad beskriver att det speciella med barnböcker, till skillnad från vuxenböcker, 

är att barnboken ingår i ett dubbelt system. Detta innebär att barnboken måste passera 

vuxenvärldens granskade öga (Heggestad, 2013). Heggestad beskriver att syftet också kan vara 

dubbelt då boken dels kan ha ambitionen att fungera identitetsbekräftande samt att skapa 

förståelse för alternativa samlevnadsformer och/eller alternativa genusrepresentationer. 

Heggestad menar att queera barnböcker i högre utsträckning styrs av medvetna ideologiska 

strategier än andra barnböcker. De dubbla koderna eller det dubbla tilltalet kan även ha att göra 

med hur texten uppfattas olika av barn och vuxna. Exempelvis kan barn uppfatta en text utifrån 

det som explicit uttrycks medan vuxna kan se andra dimensioner. En intressant fråga som 

Heggestad lyfter gällande queera barnböcker är vilken möjlighet barn har att uppfatta böckernas 

bärande eller underliggande teman (Heggestad, 2013).   

En av frågeställningarna som Heggestad (2013) presenterar är huruvida böckerna med 

queermotiv verkligen utmanar rådande föreställningar och om de inte i själva verket reproducerar 

en heteronorm. I temat samkönade relationer beskriver Heggestad två olika böcker som båda 

skildrar den moderna queer- eller regnbågsfamiljen, fast på olika sätt. Den ena boken utspelas i en 

realistisk situation medan den andra utspelas i en fantasivärld, med inslag av troll och andra 

magiska ting. I den första boken kretsar handlingen kring ett barn som lever tillsammans med två 

mammor, samtidigt som den biologiska pappan (spermadonator) också är närvarande i boken. 

Heggestad (2013) menar att det som skiljer böckerna åt är att den första boken normaliserar det 

queera, medan den andra betonar det queera som annorlunda. Den andra boken präglas av ett 

dubbelt tilltal då det för den vuxne är tydligt att trollen är en metafor för en homosexuell 
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läggning. För den vuxne kan även budskapet uppfattas som att trollen trots att de ser annorlunda 

ut är de ändå är som alla andra (Heggestad, 2013).  

En annan slutsats som Heggestad (2013) presenterar är det faktum att det endast är Anette 

Skåhlbergs och Katharina Dahlquists bok om Jösta och Johan (2010) och uppföljaren Junior börjar 

förskolan (2010) som skildrar en familj bestående av två män som föräldrar. Det bör dock tilläggas 

att dessa böcker inte utspelar sig i en realistisk verklighet (Heggestad, 2013). I den analyserade 

barnlitteraturen kunde Heggestad konstatera att det i de tidigare utgivna böckerna fanns ett fokus 

på föräldrarnas sexuella läggning vilket har kommit att förändrats i de senare utgivna böckerna, 

då föräldrarnas sexualitet hamnat mer i bakgrunden. Till exempel om ett barn har två föräldrar av 

samma kön så nämns det enbart i förbigående. Heggestad beskriver även den forskning som 

barnboksforskaren B.J. Epstein genomfört, då icke-heterosexuella har skildrats i anglosaxiska 

ungdomsböcker och bilderböcker för mindre barn. Resultatet av studien visar att den sexualitet 

som främst fokuseras är mono-sexuella, det vill säga personer som endast är intresserade av ett 

kön, vilket också är relativt accepterat. Däremot är det inte samma acceptans gällande bisexuella 

eller transpersoner i barnlitteraturen. Detta resultat stämmer även överens med Heggestads 

resultat, det vill säga att bisexuella och transpersoner lyser med sin frånvaro i den svenska 

barnboksutgivningen, som Heggestad uttrycker det. Heggestad (2013) menar även att en trend 

går att tyda gällande familjer där föräldrarna är av samma kön vilket är att dessa familjer beskrivs 

som vilken annan familj som helst. Sammanfattningsvis beskriver Heggestad att utgivningen av 

bilderböcker för barn med ett queertema har ökat det senaste decenniet, även om Heggestad 

poängterar att det fortfarande är med en viss försiktighet. 

Elizabeth H. Rowel (2007) menar att det finns en avsaknad av barnböcker där karaktärerna inte 

faller inom heteronormen. Vidare menar Rowel att denna avsaknad kan få konsekvenser för de 

barn som läser dessa böcker eftersom vissa barn inte kan identifiera sig med karaktärerna och 

därmed känna sig exkluderade, samt att böckerna inte förmedlar den mångfald som existerar i 

samhället idag. I USA uppskattas det finnas 6-14 miljoner barn som har lesbiska, homosexuella 

eller transsexuella föräldrar. Att använda queera barnböcker kan vara en del i arbetet för att 

motverka de trakasserier som många barn som har samkönade föräldrar utsätts för menar Rowel 

(2007).  

Jasmine Z. Lester (2014) har i sin studie analyserat 68 barnböcker som publicerats i fyra 

västerländska länder under tre årtionden. Därmed kan slutsatser från denna studie inte 

generaliseras i icke-västerländska kulturer och litteratur menar Lester (2014). Alla böcker 
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behandlar ett queertema och har analyserats utifrån hur de förhåller sig till heteronormativitet. 

Lester (2014) använder sig av ett intersektionellt perspektiv i sin studie med motivet att göra en 

mer omfattande analys där alla kategorier såsom kön, ålder, etnicitet är en del i analysen. Det 

resultat som Lester (2014) presenterar är att de queera karaktärerna som återfinns i alla 68 böcker 

som är mest representerade är de som hon beskriver det ”nonthreatening queers”, det vill säga de 

som befinner sig inom den norm som det västerländska samhället anser som normal. Lester 

(2014) talar om teman för homonormativitet som återfinns i alla de 68 analyserade böckerna. 

Dessa förekommande teman menar Lester (2014) privilegierar reproduktion, den vita 

överordningen samt medelklassen. Detta innebär, enligt Lester (2014), att det förmedlas en norm 

om att det enbart är vissa queera personer som accepteras. De som Lester (2014) menar 

accepteras är de som är ”mindre queer” och ”mer normala”, det vill säga en heterosexuell person 

som lever i en mono relation, är vit till hudfärgen, är medelklass samt reproduktiv. Därmed menar 

Lester (2014) att dessa böcker reproducerar heteronormen mer än att ifrågasätta den. 

Queerpersoner som inte är representerade i den analyserande litteraturen är personer med annan 

hudfärg än vit, personer med icke-binära könsidentiteter, personer från arbetarklassen samt 

personer som inte har barn (Lester, 2014).  

Lester (2014) diskuterar att ett sätt att förstå problem i samhället är att kritiskt ifrågasätta 

strukturer för förtryck och hur dessa är strukturerade. Vidare menar Lester att detta kan uppnås 

genom att studera exempelvis litteratur för att på så sätt uppmärksamma vilka särskilda diskurser 

som upprätthålls eller ifrågasätts. Detta bör studeras och förstås kritiskt för att på bästa sätt 

uppnå förändring menar Lester. Att innefattas av heteronormen innefattar vissa privilegier och 

för att synliggöra detta är det därför av vikt att förstå heteronormens funktion i barnlitteraturen 

(Lester, 2014). Lester påpekar att en direkt konsekvens av att använda inkluderade barnlitteratur 

är att det kan skapa säkrare miljöer i skolorna för unga queer personer.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

4.1 Queerteori 

Begreppet queer introducerades i det akademiska fältet för cirka tjugo år sedan. Fanny 

Ambjörnsson beskriver i sin bok Vad är queer? (2006) att innebörden av begreppet queer varierar 

beroende på vem som definierar det. Ambjörnsson menar att det både kan beskrivas som någon 

som är konstig, pervers och sexuellt avvikande, samt som en teori om sexualitet och normalitet 

men begreppet kan även associeras med bögar, glamour och schlager (Ambjörnsson, 2006, s.7-8). 

Ambjörnsson menar att alla dessa förklaringar kan betraktas som korrekta. Ambjörnsson (2006, 

s.9) poängterar att förståelsen för begreppet queer är djupt samhällsrelevant eftersom det 

uppmärksammar de maktstrukturer som finns i samhället idag som är kopplade till genus och 

sexualitet. Det kan vara viktigt att förtydliga att man med queer inte vill fokusera på att förändra 

synen på till exempel homosexualitet, utan man vill med begreppet queer istället uppmana att 

tänka bortom uppdelningarna. Det vill säga att utmana idén om att det finns ett normalt och ett 

onormalt sätt att vara kvinna eller man (Ambjörnsson, 2006, s.9). Med andra ord möjliggör 

användandet av begreppet queer att ifrågasätta de sanningar som är rådande, oavsett om det 

handlar om genus, sexualitet eller annan form av normalitet (Ambjörnsson, 2006, s.9). Det finns 

en poäng med att begreppet queer upplevs som svårdefinierat, tvetydig och gränsöverskridande 

(Ambjörnsson, 2006, s.9). Även Rosenberg (2002) menar att det finns en risk med att precisera 

begreppet eftersom det då riskerar att förlora den kritiska potential som hela begreppet syftar till. 

Däremot poängterar Ambjörnsson (2006, s.10) att begreppet för den saken inte ska vara svårt att 

förstå.   

 

Ungefär samtidigt som queerrörelsen tog fart i USA började det även hända saker inom den 

akademiska världen som en kritik mot det akademiska heteronormativa synsättet (Ambjörnsson, 

2006, s.34). Under mitten av nittiotalet kom queerteori till Sverige (Ambjörnsson, 2006, s.34). 

Baserad på feministisk teori och Michel Foucault och Jeffrey Weeks arbeten skapas det en önskan 

om en forskningsinriktning som hade ett bredare fokus på sexualitet i samhället (Ambjörnsson, 

2006, s.35). Vilket innebär att man ville fokusera på sexuella normer, hur de uppstår, fungerar, 

upprätthålls och ifrågasätts. Det var främst heteronormen man ville ifrågasätta (Ambjörnsson, 

2006, s.35). Ambjörnsson beskriver hur det innan queerteori fanns en vilja att bryta upp 
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begreppet sexualitet. ”Enligt ett queerperspektiv kan sexualitet nämligen förstås på många sätt. I 

vissa fall handlar sexualitet om identitet (t.ex. kyssar, samlag, sado-masochism). Ibland analyseras 

sexualitet bäst som ett normsystem (där juridiska lagar eller människors attityder sätter ramarna 

för vad som är legitimt eller illegitimt), ibland bör den förstås som ett begär i vidare bemärkelse 

(efter exempelvis makt, erkännande och tillhörighet)” (Ambjörnsson, 2006, s.36). Ambjörnsson 

skriver vidare ”Snarare vill queerteoretiker undersöka hur det vi i vårt samhälle beskriver som 

sexualitet organiseras, regleras och upplevs. Hur identiteter, handlingar, regler, normer och 

föreställningar vävs samman till det som kallas sexualitet” (Ambjörnsson, 2006, s.36). Queerteori 

är inte en enhetlig teoribildning utan innefattar ett antal olika perspektiv på kultur, samhälle och 

identiteter (Ambjörnsson, 2006, s.49) Det som förenar olika inriktningar inom queerteori är att de 

alla har fokus på föreställningar om normalitet och avvikelse (Ambjörnsson, 2006, s.51). 

 

4.2 Heteronormativa parbildningar 

Renita Södernsdotter menar att begreppet norm är relativt diffust men enkelt sagt ”innebär det 

idéer om vad som anses vara normalt respektive onormalt, vilket i sin tur skapar förväntningar på 

individers beteende, utseende, livsstil med mera” (Södernsdotter, 2010, s.136-137). Lena 

Martinsson och Eva Reimers (2014, s.8-9) menar att genom att en norm pekar mot det som anses 

”normalt” innebär det också att det finns föreställningar om det ”ickenormala”. ”Den som passar 

in i normen bekräftas vanligtvis medan den som avviker från normen riskerar att stereotypiseras, 

bestraffas eller osynliggöras av sin omgivning” (Bromseth, 2010, s.137). Homofobi hade 

exempelvis inte existerat utan en heterosexuell norm menar Martinsson och Reimers (2014, s.9). 

Ambjörnsson beskriver heteronormativitet på följande sätt ”Med det menar man de institutioner, 

lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som någon 

enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv 

framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva” (Ambjörnsson, 2006, s.52). Att 

använda begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet indikerar att det är själva 

normsystemet som är det centrala att undersöka, därmed inte enskilda människors sexuella 

handlingar (Ambjörnsson, 2006). Martinsson och Reimers (2014, s.9) menar att det utan denna 

normbildning inte hade varit möjligt eller meningsfullt att kategorisera människor utifrån vilket 

kön eller genus de känner begär till. Martinsson och Reimer poängterar att detta visar ”hur viktiga 

normer är för hur man kan identifiera sig. Normer erbjuder, eller tvingar sig på, vissa positioner 

som är möjliga att identifiera sig med” (Martinsson och Reimer, 2014, s.9).  



 

 14 

Judith Butler (1990) menar att kön är en konstruktion som formas av de handlingar, känslor och 

egenskaper som är sammankopplade med respektive kön, detta kallar Butler för performativt 

genus. Redan från födseln klassificeras människan som antingen flicka eller pojke. Barnet 

kommer sedermera utsättas för en upprepning av performativa handlingar (val av kläder och 

leksaker, bemötande, förväntningar och tilltal) som sedan kommer forma en könsidentitet 

(Butler, 1990). Därmed menar Butler (1990) finns det ingen inneboende kvinnlighet/manlighet 

vid födseln, utan det är ett resultat av dessa performativa handlingar. Butler (1990) menar att 

språket är en stor del i skapandet av kön eftersom människor redan från födseln, genom språk 

och performativa handlingar, lär sig göra kön. Med andra ord kan man säga att kön är ett resultat 

av upprepande handlingar som bygger på sociala och kulturella normer (Butler, 1990).  

Ambjörnsson (2006, s.110) lyfter fram Butlers argumentation mot att dela upp begreppen genus 

och kön, då genus har betydelsen av det sociala medan kön har betydelsen för det biologiska 

könskarakteristiska som könsorgan, kroppsform etcetera. Ambjörnsson (2006, s.110) menar att 

Butler ifrågasätter denna uppdelning eftersom det bidrar till en föreställning om att det existerar 

en förkulturell manlighet och kvinnlighet. ”Kön är alltså en effekt av våra sociala och kulturella 

föreställningar om vad biologiskt kön är, inte ett uttryck för en inneboende könsbaserad essens” 

(Ambjörnsson, 2006, s.110). Ambjörnsson (2006, s.112) lyfter fram Butlers resonemang om att 

detta normsystem innebär både regler för hur man ska vara som man eller kvinna samt regler för 

att man ska vara man eller kvinna. Kategorierna man och kvinna existerar enbart inom en 

heterosexuell förståelseram, där man och kvinna är de enda identiteterna (Ambjörnsson, 2006, 

s.112). Ambjörnsson (2006, s.30) menar att Butler kallar denna ram för ”heterosexuella 

matrisen”. Vilket innebär att kroppar, genus och begär organiseras i en specifik ordning, det vill 

säga så särskiljs maskulint från femininitet, dessa knyts sedan ihop genom heterosexuella begärets 

handlingar (Ambjörnsson, 2006, s.112). Femininitet är även underordnat maskuliniteten 

(Ambjörnsson, 2006, s.112). Ka ̊reland och Lindh Munther (2005) menar att det finns 

föreställningar om vilka beteenden som är kopplade till ett visst kön. Sådana traditionella 

könsstereotyper är exempelvis att aktivitet tillskrivs pojkar och att passivitet tillskrivs flickor. 

Ambjörnsson förklarar och förenklar den heterosexuella matrisen på följande sätt ”Att de enda 

positionerna som står oss till buds är kvinna eller man. Att dessa positioner ställs i motsats till 

varandra, kroppsligt och beteendemässigt. Att de samtidigt förväntas åtrå, begära och ha sex med 

varandra” (Ambjörnsson, 2006, s.112). Människor som inte presenterar rätt sorts koppling mellan 

genus, kön och begär kommer betraktas som mindre begripliga i andras ögon menar 

Ambjörnsson (2006). ”För att framstå som en kvinna krävs alltså dels att jag har en kropp som 

kategoriseras som kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och klä mig) enligt 
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samhällets förväntningar på en kvinna. Slutligen krävs det att jag presenterar rätt sorts begär, 

nämligen det heterosexuella. Endast då kommer jag uppfattas som en riktig kvinna” 

(Ambjörnsson, 2006, s.113). Sexualiteten är därför en viktig del i förståelsen av genus 

(Ambjörnsson, 2006). Martinsson och Reimers (2014, s.32) lyfter fram Debbie Epstein som 

fördjupar detta resonemang då hon menar, enligt Martinsson och Reimers, att heterosexuella 

normer får betydelse för hur barn konstrueras som flickor och pojkar genom exempelvis 

förväntningar på vem som ska vara ihop med vem, eller vem som ska känna attraktion till vem. 

Martinsson och Reimers (2014, s.32) lyfter även fram Barrie Thorne som menar att sexuellt 

retande kan fungera som ett isärhållande av könskategorierna, till exempel om en flicka och en 

pojke som leker tillsammans retas för att vara ett par. Flickor och pojkar kan därmed både föras 

samman då de tillsammans kan tänkas som ett par, men samtidigt skiljas ut som olika på grund av 

förväntningarna kring heterosexualitet (Martinsson & Reimers, 2014, s.32). Martinsson och 

Reimers menar ”att vara flicka eller kvinna framstår, förutom att vara lik andra flickor och 

kvinnor, liktydigt med att en individ som intresserar sig för och känner begär till pojkar och män 

och vice versa” (Martinsson & Reimers, 2014, s.32). När en flicka eller kvinna inte intresserar och 

känner begär för pojkar och män bryts inte enbart förväntningarna på sexualitet utan även mot 

förväntningarna på hur flickor och kvinnor ska vara (Martinsson & Reimers, 2014, s.32-33). 

Detta innebär att könsnormer ofta är sammanvävda med sexualitetsnormer. Butlers resonemang, 

som Ambjörnsson (2006) lyfter fram, gällande den heterosexuella matrisen kan kopplas till 

Martinsson och Reimers (2014, s.9) resonemang om att normer erbjuder, eller tvingar sig på, vissa 

positioner som är möjliga att identifiera sig med. Både Butler och Martinsson och Reimers menar 

att de rådande normerna kommer påverka vilka positioner som är möjliga att identifiera sig med. 

Att granska normer menar Martinsson och Reimers är således ett sätt att förstå vad som 

”möjliggör kränkningar och diskrimineringar av dem, den, eller det som anses falla utanför 

normernas, och det normalas, gränser” (Martinsson & Reimers, 2014, s.9). 

 

Att applicera ett queerperspektiv på barnlitteratur lyfter Österlund (2012) fram som något väldigt 

nytt. Österlund menar att utgångspunkten för att applicera ett queerperspektiv på barnlitteraturen 

är att ”sexualitet och kön granskas ur ett normkritiskt perspektiv där den föregivettagna och 

osynliggjorda heteronormativiteten ifrågasätts också då det gäller barn” (Österlund, 2012, s.258). 

Österlund (2012, s.258) poängterar att det är just denna ålderskategori som starkt socialiseras in i 

heteronormativiteten. Med utgångspunkt i detta har ett queerperspektiv valts för denna studie då 

jag önskar att synliggöra vilka parrelationer som barn exponeras för i den skönlitteratur de möter.    
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5. Syfte och frågeställningar 

Den föreliggande studien syftar till att synliggöra vilka parrelationer som barn i åldrarna 6-9 år 

exponeras för i den skönlitteratur de möter. Studien syftar även till att synliggöra vem det är som 

tar initiativ till att inleda en parrelation samt vem det är som uttrycker en önskan om att inleda en 

parrelation.  

 

Frågeställningar: 

• Vilka parrelationer skrivs fram i den analyserade barnlitteraturen? 

• Vilket kön har personerna som ingår i dessa parrelationer i den analyserade 

barnlitteraturen? 

• Är det någon skillnad i vilket utsträckning personer av manligt respektive kvinnligt kön tar 

initiativ till att inleda en parrelation samt uttrycker en önskan om att ingå i en parrelation?  
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6. Metod  

 

6.1 Metod för datainsamling 

Eftersom jag önskar synliggöra vilka parrelationer det är som explicit skrivs fram har därför en 

kvantitativ innehållsanalys varit fördelaktig att använda i denna studie. En kvantitativ 

innehållsanalys är en analysmetod där materialet objektivt och systematiskt sorteras i 

förutbestämda kategorier (Holme & Solvang, 1997, s.158), vilka dessa kategorier är kommer 

redogöras under rubriken ”Kodschemat” nedan. Göran Bergström och Kristina Boréus (2013, 

s.50) beskriver att innehållsanalys kan användas i de analyser där man är intresserad av att 

kvantifiera, vilket innebär att räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter 

(Bergström & Boréus, 2013, s.50). Innehållsanalys kan även vara kvalitativ, då söker man istället 

efter bakomliggande teman i texter (Bryman, 2011, s.505). Peter Esaiasson med flera (2012, s.198) 

poängterar att skillnaden mellan en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ inte handlar om 

skillnaden mellan att räkna och tolka. De menar att man inom kvantitativ innehållsanalys ofta 

behöver göra en tolkning av de innehållsliga enheterna för att sedan kunna placera in de i rätt 

kategori. För att kunna göra dessa tolkningar måste det finnas tolkningsregler som definierar och 

särskiljer de olika kategorierna (Esaiasson, m.fl., 2012, s.198). Jag redogör för tolkningsreglerna 

för denna studie under rubriken ”Kodschemat” nedan. Innehållsanalys har rötter inom en 

empirisk vetenskapssyn (Bergström & Boréus, 2013, s.51). En sådan analys har motivet att ta 

fasta på manifesta inslag i texter, vilket innebär sådant i texterna som explicit uttrycks. Däremot 

menar Bergström och Boréus (2013, s.51) att det inom en innehållsanalys även går att söka efter 

det som inte är fullt uttalat. Bergström och Boréus (2013, s.52) skriver att innehållsanalys kan 

användas till olika saker beroende på vad syftet med analysen är. Den föreliggande studien syftar 

till att undersöka vilka parrelationer som barn exponeras för i barnlitteraturen därför kommer 

förekomsten av parrelationer att räknas. 

 

Jag har valt att överblicka ett större material för att på så sätt kunna visa en mer övergripande bild 

om vilka olika parrelationer som skrivs fram i skönlitteratur för barn i åldrarna 6-9 år exponeras 

för. Esaiasson med flera (2012, s.51) menar att kvantitativa metoder är lämpliga att använda då ett 

större material ska analyseras.  
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En innehållsanalys kan antingen genomföras manuellt av människor eller med hjälp av datorn. I 

denna studie kommer analysen genomföras manuellt av mig som författare. Fördelen med detta 

är att mer komplicerade bedömningar och tolkningar kan göras (Bergström & Boréus, 2013, 

s.51). Om analysen skulle genomföras med hjälp av en dator hade det ställt krav på att alla texter 

funnits tillgängliga digitalt, vilket inte varit möjligt i detta fall eftersom böckerna inte fanns att 

tillgå digitalt på biblioteken. En annan aspekt som varit relevant att ta hänsyn till i denna studie är 

att analysen ställer krav på tolkning för att kunna räkna förekomsterna, denna aspekt har också 

legat till grund för motivet att genomföra en manuell analys (Bergström & Boréus, 2013, s.80). 

 

6.2 Material 

För att samla in materialet tog jag kontakt med en bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek som 

sammanställde en lista med de 20 mest utlånade titlarna det senaste året inom Bibliotek Uppsala, 

det vill säga alla folkbibliotek i Uppsala kommun (se Tabell 1). Listan gäller utlån under 2015 

fram till 19 april 2016. Det totala antalet sidor som har analyserat är 2304. Sökningen är gjord på 

skönlitteratur för åldrarna 6-9 år kombinerat med ämnesordet ”kärlek”. Det kan vara så att 

huvudtemat i boken inte är kärlek men det är ändå så pass stort att boken ”taggats” med det 

ämnesordet. Det går helt enkelt inte att göra en sökning på något huvudtema då ämnesorden inte 

är rangordnade. Uppgifterna har tagits fram ur bibliotekskatalogen Book-IT den 20 april 2016 av 

Karin Hjelm, barnbibliotekarie på Uppsala stadsbiblioteks barnavdelning.  

 

  Författare Titel  Utgivningsår  Antal utlåningar 
1  Widmark, Martin Kärleksmysteriet  2009  699 
2  Lundberg Hahn, Kerstin Lyckokakan  2013  254 
3  Berg, Ebba Vem är kär i Abel Svensson?  2014  170 
4  Lidbeck, Cecilia Vilma och Leo  2008  162 
5  Gotthardt, Peter Den svarte riddaren  2010  156 
6  Oskarsson, Marie Fråga chans  2011  155 
7  Gesén, Pernilla Alva frågar chans  2013  145 
8  Lindgren, Astrid Ronja rövardotter  1981  142 
9  Olsson, Sören Läskigt, Sune!  2014  121 
10  Oskarsson, Marie Kärleksakuten  2012  121 
11  Sindt, Ulf Turbo blir kär  2009  119 
12  Olsson, Sören Dra åt skogen, Sune  2013  118 
13  Olsson, Sören Sune i fjällen  2015  115 
14  Angerborn, Ingelin Kungskatastrofen  2010  112 
15  Angerborn, Ingelin Kalaskatastrofen  2012  111 
16  Gesén, Pernilla Alva blir kär  2005  111 
17  Olsson, Sören Sune - värsta killen!  2014  107 
18  Oskarsson, Marie Vara ihop  2013  107 
19  Svensson, Martin Julius och pusskalaset  2014  107 
20  Svensson, Martin Julius spelar teater  2014  106 
 



 

 19 

 

En invändning som talar emot denna datainsamling är att när det kommer till utlåning av 

skönlitteratur på bibliotek är det svårt att veta vem det är som lånar böckerna. Det kan till 

exempel vara de vuxna som lånar böckerna till barnen, vilket skulle kunna indikera att den 

sammanställda listan inte speglar vilka titlar som barn helst läser. Trots denna invändning, att man 

inte med säkerhet kan anta att barnen själva som lånar böckerna, kan man dock anta att det är 

dessa böcker barnen exponeras för. Jag kan heller inte med säkerhet konstatera att materialet för 

denna studie är böcker som elever exponeras för i skolan. På grund av att det skulle vara för 

problematiskt att sammanställa vilka böcker elever exponeras för i skolan har därför insamlandet 

av data baserats på de mest utlånade titlarna på Bibliotek Uppsala, eftersom elever lånar 

skönlitteratur på bibliotek för att sedan läsa i skolan.  

 

Eftersom materialet i denna studie endast består av fiktiva personer har jag inte behövt ta några 

etiska hänsynstaganden.  

 

6.3 Urval 

I framtagningen av materialet användes sökordet ”kärlek” i kombination med skönlitteratur för 

åldrarna 6-9 år, syftet med att välja sökordet ”kärlek” var på grund av att jag var intresserad av 

vilka parrelationer som skrivs fram i skönlitteratur riktad mot barn i åldrarna 6-9 år. Det var 

därför av intresse att analysera skönlitteratur där kärleksskildringar är ett centralt tema. Om 

sökningen endast hade baserats på den mest utlånade skönlitteraturen för barn i åldrarna 6-9 år 

hade inte nödvändigtvis litteraturen behandlat temat kärlek. Jag som skriver denna uppsats 

utbildar mig till lärare med inriktning F-3 varför jag är intresserad av att analysera skönlitteratur 

som vänder sig till barn i den ålder som jag kommer att möta i min framtida yrkesprofession.  

 

Den lista som materialet är hämtat från innehåller böcker som ingår i en serie skriven av en och 

samma författare, exempelvis böckerna om Sune skrivna av Sören Olsson och Anders Jacobsson 

samt böckerna om Alva skriven av Pernilla Gesén. Detta medförde att det uppstod ett 

metodproblem i och med att det eventuellt skulle förekomma samma parrelationer i de böcker 

som ingick i samma serie. Eftersom det inte kan antas att barn som läser böckerna tagna från 

denna lista, har läst alla böcker inom samma serie så kommer därför alla parrelationer räknas i 

respektive bok, trots att samma relation förekom i andra böcker inom samma serie. Alla böcker 
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kommer alltså att analyseras separat och ingen hänsyn kommer tas ifall en parrelation återfinns i 

fler böcker från samma serie.  

6.4 Databearbetning 

För att tydliggöra vad det är i materialet som ska noteras har jag konstruerat ett analysinstrument. 

”Ett vanligt sådant analysinstrument kallas vid manuell analys för kodschema” (Bergström & 

Boréus, 2013, s.54). Inledningsvis i analysen läste jag igenom alla böcker i sin helhet för att på så 

sätt bekanta mig med materialet. När allt material hade lästs igenom en gång upprättade jag ett 

första utkast på ett analysinstrument. Först definierade jag vad det var i det undersökta materialet 

som skulle räknas, detta kallas för kodningsenheter (Bergström & Boréus, 2013, s.55). I den 

föreliggande analysen har kodningsenheterna bestått av teman, i detta fall olika parrelationer. 

Analysinstrument har baserats på tre frågor som utgör denna analys kodschema. Dessa frågor har 

sedan ställts till den analyserade barnlitteraturen. Följande tre frågor har utgjort denna analys 

kodschema: 

1. Vilka explicit uttalade pågående parrelationer skrivs fram? 

2. Vilka explicit uttalade avslutade parrelationer skrivs fram?  

3. Vilken explicit uttalad önskan om en parrelation skrivs fram? 

 

Efter att jag konstruerat kodschemat genomförde jag en ”pilotstudie” med syftet att 

uppmärksamma förekomsten av tolkningsproblem och oklarheter och på så sätt kunna korrigera 

dessa innan hela materialet analyserades (Bergström & Boréus, 2013, s.55). Pilotstudien 

genomfördes på fem av de totalt 20 böckerna. Alla böcker analyserades en i taget och under tiden 

fördes anteckningar på vilka analysproblem som påträffades gällande analysinstrumentet. Vilka 

tolkningsproblem och oklarheter som uppstod kommer redogöras för under rubriken ”Reflektion 

över metoden” nedan. Att analysinstrumentet inledningsvis behövde korrigeras menar Bergström 

och Boréus är en naturlig del av processen (2013, s.55). Efter genomförande av pilotstudien och 

den slutgiltiga utformningen av analysinstrumentet analyserades sedan materialet i sin helhet. Alla 

böcker analyserades var och en för sig. De tre frågor som utgör kodschemat ställdes till texterna 

under läsningens gång. När jag påträffade en parrelation i texten antecknades denna in under den 

rätta kategorin i kodschemat. 
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6.5 Kodschemat 

För att ytterligare förtydliga vad som innefattas i dessa tre frågor kommer dessa nu att förklaras 

mer ingående.  

 

1. Vilka explicit uttalade pågående parrelationer skrivs fram? 

 

Den första frågan som utgör kodschemat innebär att det är explicit uttalade pågående 

parrelationer som kommer räknas. Med explicit uttalade parrelationer menas följande: 

• Att det i texten skrivs fram att personer är kära i varandra. 

• Att det i texten skrivs fram att en person frågat chans och fått ett ja. 

• Att det i texten skrivs fram att personer är ihop/tillsammans, förlovade eller gifta.  

• Att det i texten förekommer uttryck som; min tjej/kille, min flickvän/pojkvän, min fru/man.  

 

2. Vilka explicit uttalade avslutade parrelationer skrivs fram?  

 

Den andra frågan innebär räknandet av parrelationer som är explicit uttalat avslutade. Med det 

menas följande: 

• Att det i texten skrivs fram att en parrelation är avslutad, exempelvis om personer skilt sig, 

separerat eller gjort slut.  

 

3. Vilken explicit uttalad önskan om en parrelation skrivs fram? 

 

Den tredje och sista frågan som utgör denna analys kodschema innefattar en explicit uttryckt 

önskan om att ingå i en parrelation, men som i nuläget inte existerar. Med det menas följande: 

• Att det i texten skrivs fram att en person är kär i någon som de inte ingår i en parrelation med. 

• Att det i texten skrivs fram att en person vill fråga chans eller planerar att fråga chans på någon 

annan. 

 

Motivet med att välja dessa tre frågor är att det är intressant att fånga upp alla tänkbara 

parrelationer som skrivs fram i litteraturen. Att bara använda den första frågan skulle enbart 

pågående parrelationer synliggjorts, därmed hade avslutade parrelationer eller en önskan om en 

parrelation inte synliggjorts. I de fall där det i en och samma bok både uttryckts en önskan om att 

ingå i en parrelation samt att det senare i boken faktiskt ingår i en parrelation kommer det räknas 

under både fråga ett och tre.  
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För att sedan i analysen kunna avläsa vilket kön personerna som ingår i parrelationerna har, har 

jag undersökt vilka pronomen som personen tillskrivs, det vill säga om en person tillskrivs 

pronomen hon eller en han. Om inget pronomen har tillskrivits personen har jag undersökt om 

det i texten står att personen är en tjej eller kille. Om inget av dessa kan utläsas i texten så 

kommer det inte i analysen kunna räknas som varken han eller hon. Motivet med att 

könsbestämma en person på ett sådant sätt beror på att jag själv inte vill att mina egna normativa 

föreställningar om vem som är av ett visst kön ska påverka analysen. Jag går därför helt utifrån 

vad författaren menat att personerna i böckerna ska ha för kön. När jag sedan fastställt könet på 

personerna i den analyserade skönlitteraturen kan jag sedan fastställa vilket kön 

huvudpersonen/huvudpersonerna har.  

 

När jag sammanställer fråga 3 i kodschemat, uttrycks en önskan om att ingå i en parsrelation, så 

kommer jag notera i vilket utsträckning en sådan önskan kommer från en person av manligt kön 

respektive kvinnligt kön. I sammanställningen av alla uttryck för en önskan om att ingå i en 

parrelation kommer jag sedan att utläsa hur stor del av dessa uttryck som handlar om att ta 

initiativ till att fråga chans/bli ihop. Av alla påträffade initiativ så kommer jag sedan att utläsa i 

vilket utsträckning som detta ett sådant initiativ tas av en person av manligt kön respektive 

kvinnligt kön.  

 

6.6 Reflektion över metoden 

I den första frågan i kodschemat, vilka explicit uttalade pågående parrelationer skrivs fram, 

uppstod ett dilemma gällande när en parrelation inte explicit skrivs fram i texten men jag som 

läsare, med mina egna normativa föreställningar, ändå kunde tolka det som ett uttryck för en 

parrelation. Ett exempel på ett sådant fall var när det i ett flertal av texterna skrevs fram att en av 

karaktärerna, som var barn, hade en mamma och en pappa. Detta kan då jag läsa in som att 

mamman och pappan lever i en parrelation eftersom de både har barn tillsammans. Dock står det 

inte explicit uttryckt i texten att mamman och pappan är gifta, förlovade, kära eller liknande. 

Även fast jag som läsare drar slutsatser om att mamman och pappan ingår i en parrelation skulle 

det kunna tänkas att de är två föräldrar till ett barn utan att de ingår i en parrelation. Att jag 

enbart räknat explicit uttalade parrelationer vilket kan ha medfört att vissa parrelationer som 

författaren menat att skriva fram, inte räknats. Att endast räkna explicit uttalade parrelationer 

beror på att jag i denna studie tar utgångspunkt i queerteori. Det har påverkat utformningen av 
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detta analysinstrument på så sätt att jag vill undvika att mina egna normativa föreställningar om 

genus och sexualitet ska påverka analysen. Ett annat dilemma som framkom under den tredje 

frågan, vilken explicit uttalad önskan om en parrelation skrivs fram, var när personer uttryckte att 

de tyckte om någon annan person men när dessa uttryck även skulle kunna tolkas som 

vänskapliga, exempel på sådana uttryck är egenskaper som att någon är smart, rolig, söt, gullig, 

snäll osv. När enbart sådana egenskaper uttrycks kommer det inte räknas som ett uttryck för en 

önskan om en parrelation. Detta beror på att jag inte med säkerhet kan veta ifall det är ett uttryck 

för en önskan om en parrelation eller ett uttryck för en önskan om en vänskapsrelation. 

6.7 Dubbelkodning 

För att säkerställa att kodningen genomförts på ett tillförlitligt sätt har en så kallad dubbelkodning 

genomförts. En dubbelkodning blir extra relevant när den som genomför studien är ensam. 

Dubbelkodning innebär att delar av materialet kodades om och sedan jämfördes med den 

ursprungliga kodningen för att på så sätt undersöka om resultatet blev detsamma som i den 

ursprungliga kodningen. När alla 20 böcker analyserats så kodade jag om de fem böckerna som 

jag läste först. Dubbelkodningen genomfördes med ett visst tidsspann med syfte att undvika att 

minnas vilken bedömning som genomfördes inledningsvis (Bergström & Boréus, 2013, s.56). 

Resultatet av denna dubbelkodning visade att bedömningen varit konsekvent då resultatet i de 

olika kodningarna var överensstämmande med varandra. Utgångspunkten för denna analys är att 

någon annan ska kunna applicera samma analysinstrument på samma material och i sin tur 

komma fram till samma resultat. Bergström och Boréus skriver följande, ”denna strävan bottnar i 

en föreställning om allmän vetenskaplig intersubjektivitet och vetenskapens kumulativitet” 

(Bergström & Boréus, 2013, s.57). Med andra ord innebär detta att den allmänna vetenskapliga 

intersubjektiviteten att den mänskliga faktor inte ska påverka bedömningen, utan oberoende på 

vem det är som genomför analysen ska samma resultat påträffas. Vetenskapens kumulativitet 

innebär att samma analysinstrument ska kunna appliceras på andra studier inom samma 

forskningsfält så att resultatet på så sätt kan jämföras (Bergström & Boréus, 2013, s.57). Däremot 

skiljer det sig i vilken mån man tar hänsyn till avvikelser vilket beror på vad det är som analyseras, 

är det relativt exakta siffror som ska analyseras ställs en högre grad av överenstämmelse, medan 

om det är teman som analyseras menar Bergström och Boréus (2013, s.57) att man kan acceptera 

en högre grad av avvikelser. Esaiasson med flera (2012, s.207) använder istället begreppet 

reliabilitetstest, vilket i princip innebär samma sak som det som Bergström och Boréus (2013, 

s.58) beskriver som dubbelkodning. Likt Bergström och Boréus menar Esaiasson med flera 

(2012, s.207) att ju högre procentandel överensstämmande kodningar desto högre/bättre 
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reliabilitet. Att använda resultaten från en dubbelkodning/reliabilitetstest kan höja kvaliteten på 

undersökningen eftersom i de fall där analysenheterna kodats finns möjlighet till en förbättring av 

tolkningsreglerna och därmed kan reliabiliteten höjas. Att genomföra en dubbelkodning ökar 

därmed reliabiliteten i denna studie.   

6.8 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är båda viktiga aspekter att ta hänsyn till när man genomför vetenskapliga 

undersökningar (Patel & Davidsson, 2011, s.103). Inom kvantitativa undersökningar får 

begreppen andra betydelser än de har inom kvalitativa undersökningar. Validitet handlar om 

undersökningens trovärdighet, undersöker vi det vi säger att vi ska undersöka. Inom kvantitativa 

undersökningar blir det analysinstrument som används centralt för studiens validitet. Det visar 

om analysinstrumentet är utformat så att det mäter det som undersökningen ämnat göra (Patel & 

Davidsson, 2011, s.103). För att data som används ska ha validitet krävs både att data insamlas 

och bearbetas korrekt samt att den insamlade data verkligen kan säga något om det 

undersökningens avser att säga något om, det vill säga undersökningens syfte (Denscombe, 

2009). Reliabilitetsbegreppet har att göra med undersökningens tillförlitlighet, det vill säga hur väl 

instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag (Patel & Davidsson, 2011, s.103). För att 

undvika dessa slumpinflytanden har ett sätt att stärka denna studies reliabilitet varit att genomföra 

en kobbelkodning (se rubrik ”Dubbelkodning”). Syftet med att genomföra en dubbelkodning var 

att undvika att två separata analyser ger olika resultat. Genom att använda dubbelkodning, vilket 

innebär att mätningen upprepas, så har eventuella brister i analysinstrumentet kunnat åtgärdas 

innan den slutgiltiga analysen genomförts.  
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7. Analys och resultat 

I följande avsnitt kommer studiens analys och resultat att presenteras. I den första delen kommer 

jag redogöra för ett övergripande resultat av vilka parrelationer som skrivs fram. Sedan kommer 

jag presentera några representativa exempel på analytiska slutsatser. Den andra delen behandlar 

vilket kön personerna som ingår i dessa parrelationer har. Det kommer att presenteras utifrån 

respektive fråga som utgjorde analysens kodschema.  

  

7.1 Vilka parrelationer skrivs fram? 

I den analyserade skönlitteraturen kunde antingen en pågående eller avslutad parrelation eller ett 

uttryck för en önskan om en parrelation påträffas i 17 av de 20 analyserade böckerna. Något 

uttryck för en parrelation kunde alltså påträffas i 85 % av alla analyserade böcker. Det totala 

antalet parrelationer som påträffades, utifrån alla tre frågor som utgjorde kodschemat, var 57 

stycken. Av det totala antalet så utgjorde 32 nuvarande parrelationer (56 %), det vill säga fråga 1 i 

kodschemat. Fyra av de totalt 57 påträffade parrelationerna utgjorde avslutade parrelationer 7 % 

och kategoriserades därmed under fråga 2 i kodschemat. Vid 21 tillfällen påträffades en uttalad 

önskan om att ingå i en parrelation, dessa utgjorde därmed 37 % av det totala antalet påträffade 

parrelationer (se Tabell 2). 

 

Fråga 1: Pågående 

parrelationer  

Fråga 2: Avslutade 

parrelationer  

Fråga 3: En uttryckt önskan 

om att ingå i en parrelation  

32 4 21 

n=57 

Tabell 2: Visar antal förekommande parrelationer för respektive fråga i kodschemat.  

 

För att på ett tydligt sätt visa hur analysen genomförts kommer några representativa exempel på 

analytiska slutsatser ur den insamlade empirin att presenteras under varje fråga i kodschemat. 

Syftet med att redovisa data på detta sätt är att läsaren själv ska kunna bedöma den data som 

presenterats.    

 

Vilka explicit uttalade parrelationer skrivs fram? 

 

”Han (Sune) ska bli sambo med sin tjej (Sophie)” (Jacobsson & Olsson, 2015, s.8) 
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I detta exempel uttrycks det explicit att Sune ska bli sambo med sin tjej, att Sune talar om Sophie 

som sin tjej gör att det därmed räknas som en nuvarande parrelation, det vill säga fråga 1.  

 

”Han (Edvin) hade precis fått som han ville. En alldeles egen flickvän (Julia)!” (Oskarsson, 2011, 

s.41).  

 

I det här exemplet uttrycks det explicit att Edvin har fått en flickvän, Julia. Att det skrivs fram att 

Julia är Edvins flickvän gör att det därmed räknas som en nuvarande parrelation.  

 

”Innan sommarlovet blev de (Julius och Linn) ihop” (Svensson, 2014, s.8). 

 

I detta citat skrivs det fram att Julius och Linn är ihop, därmed räknas det som en nuvarande 

parrelation och infaller därmed under fråga 1.  

 

”Ramon och Ebba är gifta, förklarar Sara” (Widmark, 2009, s.23).   

 

I exemplet ovan skrivs det fram att Ramon och Sara är gifta, att det explicit skrivs fram att paret 

är gifta bidrar till att det därmed räknas som en nuvarande parrelation. 

 

 

Vilka explicit uttalade avslutade parrelationer skrivs fram?  

 

”Där har hon bott i hela sitt liv ändå tills föräldrarna (Elena och Jens) skiljde sig” (Gesén, 2005, 

s.64).  

 

I citatet ovan skrivs det fram att Alvas mamma Elena och pappa Jens har skiljt sig, därmed är 

deras parrelation numera avslutat och därmed infaller denna relation under fråga 2 i kodschemat.  
 

”Men jag var ju tillsammans med en annan kille då. Va? Var du? Sunes öron blir stora som 

grytlock. Mamma Karin berättar att hon var ihop med en kille som hette Stanley” (Jacobsson & 

Olsson, 2015, s. 17). 
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I det föregående exemplet berättar Karin om sin parrelation med Stanley, eftersom hon berättar 

om relationen i preteritum, dåtid, räknas den därmed som en avslutad parrelation.   
 

Vilken explicit uttalad önskan om en parrelation skrivs fram? 

 

”Vet du vad jag ska göra imorgon? flåsar Isak. Nä. Jag ska fråga Annie om hon vill bli ihop med 

mig” (Svensson, 2010, s.45).   

 

I det här exemplet kan vi utläsa att Isak önskar att ingå i en parrelation med Annie i och med att 

han planerar att fråga chans på henne. Därmed räknas denna parrelation in under fråga 3 i 

kodschemat. 

 

”Kramsnö… Ordet fick mig (Viking) att tänka på Meltem. Tjejen som jag har varit kär i sen hon 

började i min klass”. ”Problemet var bara att Meltem inte ville krama mig” (Angerborn, 2012, 

s.11). 

 

I citatet ovan uttrycker Viking att han är kär i Meltem men att Meltem i sin tur inte är kär i 

honom. Att Viking uttrycker att han är kär i Meltem men att hon i sin tur inte är kär i honom gör 

att detta utgör ett uttryck för en önskan om att ingå i en parrelation, det vill säga fråga 3 i 

kodschemat.  

 

7.2 Vilket kön personen/personerna har som ingår i de påträffade 

parrelationerna  

När alla parrelationer kategoriserat in under de tre frågorna i kodschemat så har personerna som 

ingått i parrelationerna kodats om utifrån vilken kön som har tilldelats till karaktärerna i de 

analyserade texterna. Personer som har ett kvinnligt kön har kodats om till 1, personer som ett 

manligt kön har kodats om till 2, i de fall där det inte har framgått vilket kön en person har, har 

dessa personer kodats om till 3.  

 

Av de 32 nuvarande parrelationer som påträffades är alla 32 parrelationer mellan personer av 

manligt kön och kvinnligt kön (se Tabell 3).  
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 1. Vilka explicit uttalade nuvarande parrelationer skrivs fram? 
1 1, 2  
2 1, 2 
3 1, 2 
4 1, 2 
5 1, 2 
6 1, 2 
7 1, 2 
8 1, 2 
9 1, 2 
10 1, 2 
11 1, 2 
12 1, 2 
13 1, 2 
14 1, 2 
15 1, 2 
16 1, 2 
17 1, 2 
18 1, 2 
19 1, 2 
20 1, 2  
21 1, 2 
22 1, 2 
23 1, 2 
24 1, 2 
25 1, 2 
26 1, 2 
27 1, 2 
28 1, 2 
29 1, 2 
30 1, 2 
31 1, 2 
32 1, 2 

Tabell 3: Visar vilket kön personerna har som ingår i parrelationerna som räknades under fråga 1 i kodschemat.  

 

Av de fyra avslutade parrelationer som påträffats är alla dessa fyra parrelationer mellan personer 

av manligt kön och kvinnligt kön (se Tabell 4).  

 
 Fråga 2: Vilka explicit uttalade avslutade parrelationer skrivs fram? 
1 1, 2 
2 1, 2 
3 1, 2  
4 1, 2 

Tabell 4: Visar vilket kön personerna har som ingår i parrelationerna som räknades under fråga 2 i kodschemat. 

 

I de 21 fall där en önskan om en parrelation uttryckts har det i alla 21 fall varit mellan personer av 

manligt kön och kvinnligt kön (se Tabell 5).  

 

 3. Vilken explicit uttalad önskan om en parrelation skrivs fram? 
1 1, 2 
2 1, 2 
3 1, 2 
4 1, 2 
5 1, 2 
6 1, 2 
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7 1, 2 
8 1, 2 
9 1, 2 
10 1, 2 
11 1, 2 
12 1, 2 
13 1, 2 
14 1, 2 
15 1, 2 
16 1, 2 
17 1, 2 
18 1, 2 
19 1, 2 
20 1, 2 
21 1, 2 
Tabell 5: Visar vilket kön personerna har som ingår i parrelationerna som räknades under fråga 3 i kodschemat.  

 

Av alla 57 påträffade parrelationer, det vill säga alla nuvarande, avslutade samt alla uttryck för en 

önskan om en parrelation, så har alla parrelationer varit mellan av personer av kvinnligt kön och 

personer av manligt kön (se Tabell 6).  

 

Variabel (x) 
Vilka kön personerna 
har som ingår i 
parrelationer med 
varandra 
 
1= Mellan en person av 
kvinnligt kön och en 
person av manligt kön 
2= Annat 

Avprickning Absolut 
frekvens (f) 

Relativ frekvens 
(rf) procent  

Relativ 
frekvens (rf) 
proportioner 

1 
 
 
 
2 

IIIII IIIII IIIII IIIII 
IIIII IIIII IIIII IIIII 
IIIII IIIII IIIII II 
 
 

57 
 
 
 
0 

100 % 
 
 
 
0 % 

57/57=1 
 
 
 
0/57=0 

  n=57 100 % 57/57=1 
Tabell 6: Frekvenstabell över vilket kön personerna har som ingår i alla påträffade parrelationer.  

 

7.3 Vilket kön har huvudpersonen/huvudpersonerna?  

I den analyserade skönlitteraturen kunde antingen en pågående, avslutad parrelation eller ett 

uttryck för en önskan om en parrelation påträffas i 17 (85 %) av de 20 analyserade böckerna. Av 

dessa 17 böcker är det en manlig huvudperson i 14 (82 %) böcker, i 2 (12 %) av böckerna är 

huvudpersonen av kvinnligt kön och i en av de 17 böckerna så var det två huvudpersoner varav 

en (6 %) av kvinnligt kön och en av manligt kön (se Tabell 7). 
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Variabel (x) 
Bokens 
huvudperson(er) 
kön. 
1=Kvinnligt kön 
2=Manligt kön 
3=Två personer; 
varav en av 
kvinnligt kön och 
en av manligt kön 
 

Avprickning Absolut frekvens 
(f) 

Relativ frekvens 
(rf) procent  

Relativ frekvens 
(rf) proportioner 

1 
2 
3 

II 
IIIII IIIII IIII 
I 

2 
14 
1 

12 % 
82 % 
6 % 

2/17=0,117 
14/17=0,823 
1/17=0,588 

  n=17 100 % 17/17=1 
Tabell 7: Frekvenstabell över vilket kön personerna som utgjort de analyserade böckernas huvudperson(er) där en parrelation har 

påträffats.  

 

7.4 Vem uttrycker en önskan om att ingå i en parrelation? 

Utifrån Tabell 8 går det att utläsa vilket kön personen haft som har uttryckt en önskan om att 

ingå i en parrelation i de 21 fall där en sådan önskan uttryckts. Vid 16 (76,2 %) tillfällen har ett 

sådant uttryckt kommit från en person av manligt kön, i 5 (23,2 %) fall kom ett sådant uttryckt 

från en person av kvinnligt kön.  

 

Variabel (x) 
Vilka kön 
personen som 
uttryckt en önskan 
om att ingå i en 
parrelation har. 
1=kvinnligt kön 
2=manligt kön 

Avprickning Absolut frekvens 
(f) 

Relativ frekvens 
(rf) procent  

Relativ frekvens 
(rf) proportioner 

1 
2 

IIIII 
IIIII IIIII IIIII I 

5 
16 

23,8 
76,2 

5/21=0,238 
16/21=0,762 

  n=21 100 % 21/21=1 
Tabell 8: Frekvenstabell över vilket kön som uttryckt en önskan om att ingå i en parrelation.   

 

7.5 Vem är det som tar initiativ till att inleda en parrelation? 

Att en person tog ett initiativ till att inleda en parrelation påträffades vid 12 tillfällen. Vid 9 (75 %) 

tillfällen var det en person av manligt kön som tog initiativ till en parrelation. Vid 3 (25 %) 

tillfällen var det en person av kvinnligt kön som tog initiativ till en parrelation (se Tabell 9). Med 
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initiativ menas vem det är som aktivt gör någonting för att inleda en parrelation med någon 

annan.  

 

Variabel (x) 
Vilka kön 
personen 
tillskrivits som 
tagit initiativ att 
ingå i en 
parrelation. 
1=kvinnligt kön 
2=manligt kön 

Avprickning Absolut frekvens 
(f) 

Relativ frekvens 
(rf) procent  

Relativ frekvens 
(rf) proportioner 

1 
2 

III 
IIIII IIII 

3 
9 

25 % 
75 % 

3/12=0,25 
9/12=0,75 

  n=12 100 % 12/12=1 
Tabell 9: Frekvenstabell över vilket kön som tagit initiativ att ingå i en parrelation.   

 

Nedan presenteras två representativa exempel på analytiska slutsatser ur den insamlade empirin 

för att påvisa detta.  

 

”-Är … ni (Annie och Isak) ihop? –Japp. Jag (Isak) frågade på fritids i morse och hon (Annie) sa 

ja” (Oskarsson, 2011, s.50).  

 

I detta citat står det explicit uttryckt att Isak frågade Annie om hon ville bli ihop med honom, 

eftersom Isak tillskrevs pronomenet han så därför räknas denna situation som att en person som 

tillskrivits ett manligt kön tagit initiativet att ingå i en parrelation.  

 

”-Förresten, sa han (Edvin). Jag (Edvin) tänker fråga chans på Julia” (Oskarsson, 2011, s.50). 

 

I citatet ovan står det explicit uttryckt att Edvin planerar att fråga chans på Julia. Att det explicit 

uttrycks att Edvin tänker fråga chans gör att detta då räknas som ett initiativtagande om att ingå i 

en parrelation. Edvin har tillskrivits pronomenet han och därför räknas denna situation som att 

en person som tillskrivits ett manligt kön tagit initiativet att ingå i en parrelation. 

 

Ett centralt uttryck för att inleda en parrelation har varit att ”fråga chans”. I alla 12 påträffade 

situationer där en person har tagit ett initiativ för att inleda en parrelation har detta uttryck 

förekommit.  
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8. Diskussion 

Jag har analyserat 20 skönlitterära böcker som är riktade mot barn i åldrarna 6-9 år med syfte att 

synliggöra vilka parrelationer som förekommer i den skönlitteratur barn exponeras för. Det har 

med andra ord varit av intresse att undersöka vems kärlek som får plats och vems kärlek som 

osynliggörs.  

I den analyserade litteraturen har antingen en eller flera pågående eller avslutad parrelation eller 

ett uttryck för en önskan om en parrelation påträffats i 17 av de totalt 20 analyserade böckerna. 

Detta resultat innebär att minst en parrelation förekommer i 85 % av alla analyserade böcker. När 

jag sammanställt alla tre frågor i kodschemat kunde jag konstatera att det totalt var 57 

parrelationer som skrevs fram i litteraturen. Detta resultat visar att explicit uttryckta parrelationer 

förekommer i skönlitteratur för barn i åldrarna 6-9 år.  

Alla 57 påträffade parrelationer var heteronormativa parbildningar. Att det endast är parrelationer 

mellan personer av manligt och kvinnligt kön som skrivs fram i den analyserade barnlitteraturen 

innebär en total avsaknad av parrelationer mellan icke-heterosexuella personer. Detta resultat kan 

diskuteras utifrån Epsteins tankar, som Martinsson och Remiers (2014, s.32) lyfter fram, om att 

heterosexuella normer även får betydelse för hur barn konstrueras som flickor och pojkar genom 

förväntningar på vem som ska vara ihop med vem, eller vem som ska känna attraktion till vem. 

Att könsnormer inte sällan är sammanvävda med sexualitetsnormer innebär att det i den 

analyserade litteraturen inte enbart skrivs fram vem det är som kan vara ihop med vem utan de 

heteronormativa parbildningar som skrivs fram signalerar även hur flickor och pojkar ska vara. 

Att vara en flicka eller kvinna är liktydigt med att intressera sig för och känna begär för pojkar 

och män och vice versa (Martinsson & Reimers, 2014, s.32). Detta resonemang går även att finna 

hos Butler i hennes heterosexuella matris som Ambjörnsson (2006, s.30) lyfter fram. Den 

heterosexuella matrisen innebär att inom en heterosexuell förståelseram så är man och kvinna de 

enda positionerna och dessa två positioner förväntas även åtrå varandra (Ambjörnsson, 2006, 

s.30). Remiers (2008, s.99) menar att den traditionella föreställningen om kön bland annat består i 

att känna begär och åtrå det motsatta könet. Detta resonemang om att sexualitetsnormer är 

sammanvävda med könsnormer blir därmed relevant att diskutera i relation till resultatet att det 

endast är heteronormativa parbildningar som skrivs fram i den barnlitteratur som analyserats i 

denna studie.   
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Att det endast förekom heteronormativa parbildningar kan även diskuteras utifrån Butlers (1990) 

tankar om performativt genus. Butler (1990) menar att ingen människa har en inneboende 

kvinnlighet eller manlighet vid födseln, utan det är ett resultat av performativa handlingar. Butler 

(1990) lyfter också det faktum att språket är en stor del i skapandet av kön eftersom människor 

redan från födseln, genom språk och performativa handlingar, lär sig göra kön. Utifrån Butlers 

(1990) tankar om att människor lär sig göra kön genom språk och performativa handlingar, skulle 

då inte skönlitteratur som barn exponeras för vara en del av barnens skapande av kön? Kåreland 

och Lindh-Munther (2005, s 115) menar att det finns skäl att förmoda att barnlitteratur ”utgör en 

del av de indirekta erfarenheter som de har att utgå ifrån när de skapar kön” (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005, s 115). Utifrån både Butlers (1990) och Ka ̊reland och Lindh-Munther (2005) 

resonemang skulle man kunna reflektera över huruvida skönlitteratur barn exponeras för har 

betydelse för deras skapande av kön.  

Rowel (2007) menar att det finns en avsaknad av barnböcker där karaktärerna inte faller inom 

heteronormen. Rowel (2007) menar att denna avsaknad kan få konsekvenser för barn som läser 

dessa böcker eftersom vissa barn inte kommer kunna identifiera sig med karaktärerna och 

därmed känna sig exkluderade. I kursplanen för svenska framgår det att eleverna i mötet med 

texter ska få möjlighet att utveckla sin egen identitet och förståelse för omvärlden (Skolverket, 

2011, s.223).  Utifrån detta resonemang blir det relevant att reflektera över vilken skönlitteratur 

eleverna exponeras för. Man kan även reflektera över vad det kan tänkas få för konsekvenser om 

elever endast exponeras för skönlitteratur där endast heteronormativa parbildningar förekommer. 

Utifrån Rowels (2007) argumentation så skulle inte alla elever ges möjlighet att utveckla egen 

identitet och förståelse för omvärlden i och med att alla elever inte kommer kunna identifiera sig 

med karaktärernas parrelationer. Det skulle, enligt Rowel (2007), kunna leda till att vissa elever 

känner sig exkluderade, istället för att så som det står uttryckt i läroplanen, ges möjlighet att 

utveckla sin egen identitet. Utifrån Rowels (2007) resonemang, skulle man även kunna 

argumentera för att möjligheten att utveckla sin förståelse för omvärlden skulle begränsas om 

eleverna endast exponeras för texter där endast heteronormativa parbildningar förekommer, 

eftersom texterna då inte förmedlar den mångfald som uttrycks i det samtida samhället idag 

(Rowel, 2007).  

En slutsats som Heggestad (2013) presenterar i sin studie är att hon konstaterar att endast en bok 

går att finna där en familj bestående av två män som föräldrar skildras. Heggestad menar därmed 

att det finns en avsaknad av homosexuella relationer mellan personer av manligt kön i 
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barnlitteraturen. Även i denna studie kan en sådan avsaknad konstateras. Ingen av alla 57 

påträffade parrelationer var mellan två personer av manligt kön.  

Av de 21 fall där en önskan om att ingå i en parrelation uttryckts har det i 16 (76,2 %) av dessa 

fall uttryckts från en person av manligt kön Av alla 12 påträffade situationer där en person tagit 

initiativ att inleda en parrelation så togs detta initiativ i 9 (75 %) fall av en person av manligt kön. 

Att det är personer av manligt kön som i störst utsträckning uttrycker en önskan om en 

parrelation samt tar initiativ till att inleda en parrelation kan diskuteras i relation till Albjergs 

resultat, som Andræ (2005, s.281) lyfter fram, gällande att pojkarnas känsloliv får mer utrymme i 

barnlitteraturen och att detta därmed skulle kunna leda till fostrandet av en ny sorts man i 

motsats till gamla pojkböckers tuffare manlighetsideal. Att det främst är personer av manligt kön 

som tar initiativ till att inleda parrelation kan även diskuteras utifrån Butlers (1990) heterosexuella 

matris, då hon menar att maskuliniteten är överordnat femininiteten. Skulle detta resultat även 

kunna bekräfta föreställningen om att aktivitet tillskrivs pojkar medan passivitet tillskrivs flickor 

(Ka ̊reland & Lindh Munther, 2005). Att det således bekräftar normen om att det tillhör pojkarnas 

uppgift att ta initiativ till att fråga chans och bli ihop. 

 

Av 82 % av alla analyserade böcker där minst en parrelation påträffats var huvudpersonen av 

manligt kön. Detta resultat kan diskuteras utifrån Andræ (2005, s.281) resonemang gällande att 

kärleksskildringar främst har varit förknippat med flickkulturen men att kärleksskildringar som 

handlar om och riktar sig mot pojkar har ökat på senare tid. Andrea (2005, s.277) lyfter fram 

Lundqvists resonemang om att de böcker som skildrar kärlek främst uppfyller pojkars behov av 

att konfronteras med känslor. ”Studier visar att barn helst läser böcker där huvudpersonen är av 

samma kön som de själva. Särskilt pojkar vill framförallt läsa om pojkar” (Andræ, 2005 s.16). Att 

det i 82 % av fallen är pojkar som innehar huvudrollen och berättarperspektivet i böckerna så 

skulle det kunna tänkas indikera och bekräfta den trend som Andræ (2005, s.281) lyfter fram 

gällande att kärleksskildringar som handlar om och riktar sig mot pojkar har ökat den senaste 

tiden och att detta skulle kunna tyda på en förändring som innebär att pojkar och män alltmer 

söker sig mot kärleksskildringar och nära relationer. En sådan trend går såklart inte att fastslå, 

utifrån resultaten av denna studie. Däremot kan det hävdas att pojkar ges möjlighet att exponeras 

för skönlitteratur där kärlek och relationer är ett centralt tema utifrån resonemanget att pojkar i 

störst utsträckning väljer litteratur där huvudpersonen är av samma kön. Däremot behöver det 

inte betyda att detta skulle innebära att flickor inte ges möjlighet att exponeras för litteratur som 

har ett kärlekstema eftersom huvudpersonens kön inte har lika stor betydelse när flickor väljer 

skönlitteratur som när pojkarna väljer.  
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9. Konklusion 

Trots att Heggestad (2013) menar att utgivningen av bilderböcker för barn med ett queertema har 

ökat det senaste decenniet, visar resultatet av denna studie att det endast är heteronormativa 

parbildningar som explicit skrivs fram i den analyserade barnlitteraturen. Att det endast är 

heteronormativa parbildningar som skrivs fram i den analyserade barnlitteraturen innebär att det 

är parrelationer mellan personer av manligt och kvinnligt kön som får ta plats medan icke-

heterosexuella relationer osynliggörs. Man kan fundera över vilket betydelse det skulle kunna 

tänkas ha att barn endast exponeras för litteratur som inte explicit förmedlar andra parrelationer 

än den heterosexuella. Denna studie har syftat till att synliggöra vilka parrelationer det är som 

skrivs fram i skönlitteratur som barn idag exponeras för. Genom att synliggöra detta hoppas jag 

således kunna bidra till en medvetenhet om hur heteronormen reproduceras i barnlitteraturen.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

Tabeller över alla påträffade parrelationer kategoriserade under de tre frågorna som utgjorde 

kodschemat. 

 

 1. Vilka explicit uttalade nuvarande parrelationer skrivs fram? 
1 Rudolf och Karin  
2 Sune och Sophie 
3 Ragnar och Yvonne 
4 Julius och Linn 
5 Isak och Annie 
6 Elena och Jens 
7 Ramon och Ebba 
8 Muhammed Karat och Barbro Inga Palm 
9 Sune och Sophie 
10 Viking och Meltem 
11 Turbo och (gamla) Sofie 
12 Isak och Annie 
13 Henrik och Jasmine 
14 Tora och Calle 
15 Elena och Roberto 
16 Jens och Cathrine 
17 Tora och Eliot 
18 Esmeralda och Pedro 
19 Alva och Charlie 
20 Sara och Hannes 
21 Julia och Charlie 
22 Edvin och Julia 
23 Jack och Emilia 
24 Maja och Benke 
25 Edvin och Julia 
26 Sune och Sophie 
27 Rudolf och Karin 
28 Anna och Masse 
29 Edvin och Julia 
30 Hugo och Maja 
31 Bie och Oscar 
32 Yvonne och Magnus 
Tabell: Visar alla parrelationer som räknades under fråga 1 i kodschemat.  

 

 

 Fråga 2: Vilka explicit uttalade avslutade parrelationer skrivs fram? 
1 Karin och Stanley 
2 Elena och Jens 
3 Edvin och Julia 
4 Elena och Jens 
Tabell: Visar alla parrelationer som räknades under fråga 2 i kodschemat.  

 

 3. Vilken explicit uttalad önskan om en parrelation skrivs fram? 
1 Julius och Elvira 
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2 Isak och Elvira 
3 Sune och Lydia 
4 Sune och Noor 
5 Sune och Maria 
6 Sune och Ella 
7 Viking och Meltem 
8 Dilsa och Elias 
9 Riddare Valnöt och Kristall 
10 Turbo och (gamla) Sofi 
11 Turbo och (nya) Sofi 
12 Julius och Linn 
13 Julius och Annie 
14 Alva och Henrik 
15 Alva och Charlie 
16 Miriam och Edvin 
17 Jack och Emilia 
18 Edvin och Julia 
19 Jack och Emilia 
20 Oscar och Maja 
21 Viking och Meltem 
Tabell: Visar alla parrelationer som räknades under fråga 3 i kodschemat 

 


