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 Sammanfattning 

I arbetet analyserades barns könsgränser i egenskrivna texter där de själva fått 

bestämma vad de ska skriva om. Syftet var att titta på hur de två könen förhål-

ler sig till den könsgräns som finns i samhället. Elevtexter från två tredjeklasser 

samlades in, en analys av dessa elevtexter gjordes utifrån ett bestämt schema 

för kvinnlighet och manlighet. Slutsatsen av denna analys var att pojkar och 

flickor använder könstereotyper samtidigt som de korsar könsgränsen. Tidi-

gare forskning har visat att flickor hade det enklare att korsa könsgränsen än 

vad pojkar har och det är även någonting som syntes i dessa elevtexter. 

 

 

Nyckelord: Jämställdhet, Genus, Maskulinitet, Femininitet, Elevtext, Kvinnligt, 

Manligt.  
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 Inledning  

Jag som lärarstudent för de yngre åldrarna anser att det är av stor vikt att barn 

oavsett kön, har möjlighet att kunna uttrycka sig utifrån sitt egna jag. Det är ett 

verktyg för att kunna vara kreativ, vilket är något jag själv värderar. Att våga 

uttrycka sig oberoende de könsföreställningar som råder i samhället är någon-

ting jag som blivande lärare vill arbete för, eftersom jag tycker att det är av stor 

vikt. Det är också därför jag vill titta på hur pojkar och flickor återger stereoty-

per för att få en inblick i hur de väljer att uttrycka sig. 

 

Det finns många könsstereotyper i barnböcker men även många könsstereo-

typa bokgenrer. Detta innebär att det påverkar barn när de själva ska skriva en 

text. De blir lärda att är jag kvinna så skriver jag om det som är kvinnligt till 

exempel prinsessor, och är jag man så skriver jag om det som är manligt som 

kan vara drakar och troll. Det har varit på detta vis under en lång tid men i 

Sverige har det lett till en samhällsdiskussion och många som verkar för att 

förändra detta. Särskilt för att stärka kvinnoroller i böcker där de kvinnliga 

karaktärerna korsar de könsgränser som finns och är modiga och starka flick-

or. Detta innebär alltså att flickorna anammar stereotypa manliga drag. Det 

som dock inte uppmärksammats i barnlitteratur i samma omfattning är hur 

manliga karaktärer korsar denna könsgräns. Detta borde påverka i hur stor 

omfattning som pojkar överskrider den könsgräns som finns. I skolan ska ele-

verna enligt Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem-

met 2011 i förkortning Lgr11 (2011) utbildas och bildas i:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla män-

niskors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidari-

tet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och för-

medla. (2011:7)  

 

Detta innebär att undervisningen ska utformas på ett vis att eleverna får reflek-

tera kring jämställdhet mellan kvinnor och män och de könsroller som finns i 

samhället. I det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 1-3 i Lgr11 

(2011:187) står det att eleverna ska undervisas i livsfrågor som könsroller och 

jämställdhet, men det står ingenting om detta under svenska språket. Detta 

kan möjligtvis innebära att eleverna inte regelbundet i dagsundervisningen får 

reflektera kring detta och därför påverkar hur mycket särskilt pojkar men även 

flickor överskrider könsgränsen. Jag vill därför titta på om flickor och pojkar 

använder könsstereotyper och hur de korsar de könsgränser som finns, när de 
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själva får bestämma vad de ska skriva. . Könsgränser innebär att det finns en 

social gräns mellan vad som är kvinnligt respektive manligt och hur dessa 

gränser överskrids. 

      Bakgrund 

Bakgrunden kommer att inledas med en kort redogörelse för begreppen genus, 

jämställdhet och stereotyper. 

Genus 

Ingemar Gens skriver i sin bok Från vagga till identitet: hur flickor blir kvinnor och 

pojkar blir män: [teorin bakom pedagogiken på förskolorna Björntomten och Tittmy-

ran]. (2002:8–11) om att kön är socialt konstruerade. Människorna runt om-

kring barnet har förväntningar kring barnets egenskaper beroende på dess 

kön. Vilket resulterar i att de beter sig omedvetet men även medvetet olika mot 

pojk- och flickebarn genom att t.ex. prata och bete sig på olika vis med barnet. 

Hedlin (2006:45) beskriver även att genus är ett begrepp som syftar på det so-

ciala och kulturella som skapar kön och inte det biologiska könet. Vilket inne-

bär att vad som är kvinnligt respektive manligt kan variera beroende i vilket 

land man befinner sig i. Synen på de två könen har varierat och förändrats 

mellan olika tidsperioder i historien. Bronwyn Davies (2003:12) skriver i boken 

Hur flickor och pojkar gör kön om att det är genom omvärlden som barnet lär sig 

vad som är manligt eller kvinnligt och hur de könskoder som uppstår förhåller 

sig till varandra. Barn lär sig att positionera sig själva rätt som antingen pojke 

eller flicka genom att vara med andra människor. Gens (2002:21) skriver om att 

en stor del av detta är beroende av hur andra vuxna och särskilt hur barnens 

föräldrar beter och uttrycker sig. De förväntningar (könskoder) som de vuxna 

har utifrån barnets kön är även det som de förmedlar och lär barnen under-

medvetet och systematiskt. Pojkar får med det samma han föds makt och kon-

troll gentemot vad en flicka får eftersom makten är given och inte erövrad. 

Gens (2002:50) skriver att femininitet hos det manliga könet ses som någonting 

negativt, omanligt och svagt och ingenting att sträva mot.  
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Jämställdhet  

Vad är jämställdhet? 

Jämställdhet innebär enligt forskaren Maria Hedlin (2006:12) i 

boken Jämställdhet, en del av skolans värdegrund att män och kvinnor har samma 

villkor. Kvinnor och mäns skyldigheter och rättigheter är desamma, särskilt 

inom dessa tre områden, arbetsliv och ekonomi, politik och fritid men även 

familj och hem. Alltså ska en man och en kvinna ha samma möjligheter och 

rättigheter. Hedlin (2006:36) skriver att ofta när man pratar om jämställdhet 

brukar frågan kring om män och kvinnor är olika eller lika framträda. Innebär 

det att om kvinnor och män är olika, då är alla kvinnor likadana och alla män 

likadana, att alla kvinnor är fredliga och alla män våldsamma? Nej det är gi-

vetvis inte på detta vis, då alla är olika individer oavsett kön. Hedlin påpekar 

att det finns skillnader i det biologiska könet med hormoner och könsorgan. 

Det är dock svårt att avgöra innebörden av vad som är manligt respektive 

kvinnligt när samhället ofta har olika förväntningar på just detta, citatet nedan 

visar detta på ett bra sätt: 

 

Den kulturella påverkan (med både öppna och dolda budskap) som alla 

barn och vuxna utsätts för gör att vissa egenskaper och sidor förstärks 

och andra tonas ner. Beteenden och egenskaper är inte oföränderliga. 

(2006:36) 

 

Detta innebär att som människa blir vi påverkade av samhället och den kultur 

vi lever i oberoende om vi är en man eller kvinna, alla blir uppfostrade och får 

värderingar som är förändliga över tid och gränser. Hedlin (2006:37) poängte-

rar att detta handlar om genus, alltså en människas jag. Är det då meningsfullt 

att spekulera om människans jag istället för att arbeta med jämställdhet som 

innebär villkor? Att män och kvinnor ska ha samma villkor och möjligheter, 

men framförallt att alla människor ska ha samma villkor oberoende av jaget.  

Jämställdhet i skolan. 

I Skolverket A (2011) Lgr11 står det att eleverna ska få en likvärdig och jäm-

ställd utbildning:  

 

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 där-
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för ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. (2011:9) 

 

Detta innebär att skolan aktivt ska arbeta mot stereotypa könsmönster och ge-

neraliseringar. Skolan ska ständigt följa ett jämställdhetsarbete för att främja 

män och kvinnors lika rätt. Hedlin (2006:12) förklarar att i det jämställdhetsar-

bete som görs i skolan är lika villkor en stor del och avser att skapa en grund 

till att kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter i framtiden. 

 

Gun-Marie Frånberg (2010:18) skriver i SOU, (Statens offentliga utredning-

ar) Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt: jämställdhetsarbete i skolan. 

Om att jämställdhetsarbete innebär att man förändrar något från någonting till 

någonting annat. Vilket innebär att det påverkar inte enbart individen utan 

även den stora massan. För att kunna göra en förändring inom jämställdhet då 

måste det som är rådande ifrågasättas och inte ses som en norm. Frånberg 

(2010:19) utgår från Kurt Lewins (1958) trestegsmodell för förändring när man 

pratar om jämställdhetsarbete. Lewins första steg innebär att de som ska göra 

denna förändring måste bli motiverade för att kunna genomföra det. Det andra 

steget är att man identifierar vad det är för någonting som ska förändras och 

sedan sätter mål för detta. Det sista och tredje steget är att få förändringen till 

att bli någonting normativt, något som inte är avvikande utan en del av varda-

gen. 

 

Frånberg (2010:25,48,52) berättar att Skolverket fick i uppdrag av regeringen 

att anordna jämställdhetsinsatser under åren 2008-2010. En viktig utgångs-

punkt i att en förändring kring jämställdhet ska kunna äga rum är att det ses 

som ett kunskapsområde, alltså att det inte enbart är attityder som ska föränd-

ras utan även att de kunskaper om ämnet som finns ska komma till använd-

ning. Det är därför av stor vikt att lärarna blir utbildade kring jämställdhet så 

att deras kompetens blir större. Men det är inte bara lärarna som måste få en 

större kompetens kring ämnet utan även eleverna själva måste få utbildas i 

detta. Frånberg (2010:58) förklarar att det är av stor vikt att undervisningen 

utgår från ett genus- och jämställdhetsmedvetet perspektiv för att traditionella 

könsmönster ska kunna brytas. Lärarna måste utifrån sin kompetens kring 

jämställdhet kunna göra medvetna val kring läromedel och metoder genom att 

veta vilka konsekvenser som valen kan få.  

Barns syn på jämställdhet 

Kjerstin Andersson (2010:15–17) skriver i SOU Barns perspektiv på jämställdhet i 

skola: en kunskapsöversikt. om att det är svårt att veta om undersökningar kring 

jämställdhet när barn svarat på frågor/enkäter verkligen visar deras perspek-

tiv, eftersom forskarna applicerar ett perspektiv på elevernas svar. Andersson 
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(2010:18) beskriver olika studier bl.a. Barnombudsmannens Båda är bäst, typ. 

(2001) Slutsatsen från denna studie var att eleverna höll kvar i viss mån på de 

stereotypa könsroller som finns i samhället, exempelvis att flickorna ansågs ha 

större koll på olika saker än pojkarna. De största genusskillnaderna handlade 

om utseendenormer. Då både pojkar och flickor blir utsatta negativt av andra 

elever om de bryter dessa normer. 

 

Andersson (2010:19) refererar till Adler, Kless & Adler amerikanska studie 

(1992) som undersökte vad femtonåringar ansåg vara kvinnligt och manligt. 

Det som framgick var att det ansågs att manlighet handlade om att vara fysisk 

och om fysiska aktiviteter. Att vara kvinna ansågs handla om passivitet och 

sociala relationer. I studien framgick det att det inte stämde att enbart flickorna 

var passiva då både pojkarna och flickorna var passiva. 

      Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer det att redogöras kring tidigare forskning och under-

sökningar kring ämnet ”barns könsgränser” som är relevant för min egen 

undersökning. Detta eftersom jag vill titta på barns könsgränser i egenprodu-

cerade texter i svensk skola. Jag har valt dessa källor eftersom de ger en bred 

översikt över det som tidigare har forskats kring barns könsgränser.  

 

Forskningsöversikten kommer att behandla könsgränser utifrån olika perspek-

tiv. Elizabeth Dutros (2001) observation om könsgränser bland pojkar och 

flickor i artikeln ”But that's a girls book!” i tidskriften The Reading Teacher 

gav nyfikenhet och intresse kring barns könsgränser. Detta gav upphov till 

iden om att forska kring ämnet. Därför kommer översikten under rubriken 

barns könsgränser att inledas med just detta.  

Barns könsgränser 

Forskning kring könsgränser hos barn i val av böcker 

Elizabeth Dutro berättar i sin artikel (2001:376) om hur hon observerade en 

grupp med amerikanska förskolebarn som var på det lokala biblioteket och 

lånade böcker. En femårig pojke valde att låna Disneys Skönheten och Odjuret 

som bok. När han stod i kön för att låna denna bok fick några pojkar bakom 

honom syn på vad det var för slags bok han valt och började reta honom för att 

det var en feminin bok. Denna femårige pojke skyndade sig snabbt ur ledet 

och bytte bok. Dutro (2001:376) anser att det var på grund av den kvinnliga 

huvudrollen som de andra pojkarna dömde ut boken Skönheten och Odjuret, 
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eller möjligtvis för att det var en bok vars omslag tydde på romantik. Hon ob-

serverade att flickorna i samma kö inte verkade bry sig om vilket kön huvud-

person i den bok som de skulle låna hade. Det hon istället märkte var att i 

flickornas böcker var det manliga huvudrollsinnehavare. Dutro (2001:376) för-

klarar detta genom att titta på kön utifrån den amerikanska professorn Judith 

Butler’s (1990) Gender trouble: feminism and the subversion of identity teorier 

då kön inte ses som biologiskt utan som något som är socialt konstruerat. Ste-

reotyper kring manligt och kvinnligt är en del av samhället, någonting ”nor-

malt” och innebär att vissa attribut är särskilt förknippade med manligt re-

spektive kvinnligt. Detta innebär alltså att vissa begrepp, egenskaper ses som 

antingen maskulina eller feminina.  

 

Skolan är även den en del i samhället som påverkar barnens könsgränser ge-

nom de vuxna som arbetar där, exempelvis lärare. Dutro (2001:376) ger ett ex-

empel på detta utifrån Raphaela Bests (1983) historia om när en lärare på en 

rast delar ut hopprep till flickorna och bollar till pojkarna. Det separerar och 

delar in barn till att flickor ska vara med flickor och sysselsätta sig med det 

som anses vara kvinnligt och likadant med att pojkar ska vara med pojkar och 

så vidare. Forskare har dokumenterat att pojkar tidigt börjat att avisa feminini-

tet, troligtvis på grund av att de upptäckt att femininitet inte är värderat i sam-

hället och därför väljer bort detta. Dutro skriver även att det har med homofobi 

att göra utifrån det Myriam Meidzian (1991) har skrivit om detta. Att det finns 

en rädsla att om man inte lär sina barn att vara tuffa och maskulina blir de an-

tingen homosexuella eller mesiga. Barn lär sig snabbt detta att vara mesig in-

nebär att man sysselsätter sig med det som anses vara kvinnligt eller att man är 

feminin. 

 

Dutro (2001:383–384) gjorde en studie i en femteklass, hon tittade på de köns-

gränser som finns mellan pojkar och flickor i deras val av litteratur. Det hon 

såg var att pojkarna hade det svårare med att kliva över könsgränsen till flick-

böcker än vad flickorna hade det till pojkböcker, särskilt öppet i klassrummet. 

Vissa pojkar i klassen kunde dock när de var ensamma med Dutro, uttrycka att 

de gärna skulle vilja läsa en bok om en flicka. De uttryckte dock senare i klass-

rummet en ovilja mot att läsa en bok om flickor. Enligt Dutro har pojkar en 

större benägenhet att uttrycka sin ovilja mot att kliva över könsgränsen och det 

är flickorna medvetna om och de uttrycker sig även om att pojkarna skulle 

tycka att det vore pinsamt att läsa en flickbok. Flickorna däremot hade det lät-

tare att fritt kliva över denna könsgräns, men även hos flickorna fanns det 

några som enbart läste böcker som klassades som flickböcker. 

 



  

 

7 
 

Forskning kring könsgränser i barns egna texter 

Eva Änggård skriver i sin artikel,    

”Barbie princesses and dinosaur dragons: narration as a way of doing gender” 

(2005:540–541) i tidskriften Gender and Education. Änggård har skrivit denna 

artikel utifrån Bronwyn Davies (1993) feministiska perspektiv att barn tidigt i 

sina liv blir medvetna om att det finns två kön i vårt samhälle. För att bli accep-

terad måste barnen hålla sig till ett kön och sedan bete sig rätt utefter detta för 

att passa in. I och med detta är barn med och konstruerar sin egen identitet och 

barndom. När barn skriver sagor och berättelser är det utifrån deras fantasi 

och de menar inte att spegla verkligheten som den är utan att berätta en histo-

ria utifrån sin fantasi. 

 

Änggård (2005:543) tittade i sin undersökning på sex svenska barn i åldern 

fyra till sex år berättande texter. Under det första skrivtillfället i undersökning-

en fick eleverna hjälp med att komma på vad de ville skriva om. Alla pojkar 

ville skriva om könstereotypa genrer och om drakar, dinosaurier och hjältar, 

de representerar styrka, fara och mod. Under det första tillfället var bara en av 

flickorna med och hon hade det svårt att komma på vad hon ville skriva om. 

Hon fick hjälp från både klassläraren och pojkarna i klassen med förslag på 

vad hon skulle kunna skriva om. Hon fick dock enbart stereotypa flickgenrer 

med Barbie och prinsessor, som förslag och det var även det som hon valde. 

De andra flickorna valde även de att skriva om Barbie och prinsessor. Alltså 

valde både pojkarna och flickorna könsstereotypa genrer.  

 

Vad är då typiskt feminint och maskulint? Änggård (2005:550) förklarar detta 

som att när eleverna skriver sina berättelser, då tar de avstamp utifrån olika 

medier som de själva påverkats av, genom exempel filmer, böcker, reklam, 

leksaker och tv-program som delar in könen. Barnen blir enligt Änggård 

(2005:550–551) påverkade av dessa medier och det blir viktigt för dem att välja 

antingen en flick- eller pojkgenre för att positionera sig själva som antingen 

pojke eller flicka. Detta kan kopplas till den syn som säger att barn konstruerar 

sin egen identitet som presenterats tidigare. Flickorna och pojkarna valde olika 

genrer, där flickornas berättelser handlade om kärlek och vardagligt liv medan 

pojkarnas berättelser handlade om hjältar och onda varelser. Popkultur och 

sagor kategoriserar pojkar och flickor som olika, i affärer är det rosa och dock-

or till flickor och blått och dinosaurier till pojkarna. Detsamma gäller barnfil-

mer som inriktar sig på flickor respektive pojkar. I pojkarnas berättelser domi-

nerar manliga karaktärer. Änggård har observerat att det inte är accepterat att 

inkludera kvinnliga karaktärer i berättelser eftersom de läsande pojkarna i så-

dana fall skulle bli retade av de andra pojkarna. I flickornas berättelser finns 

manliga karaktärer med eftersom de handlar om relationer och romantik och 



  

 

8 
 

utgör därför en naturlig del av historien. Det som är intressant i flickornas 

historier är att det är de kvinnliga karaktärerna som driver historien vidare och 

är den aktiva, om man jämför med många klassiska sagor där prinsen är aktiv 

medan prinsessan är passiv. 

 

Änggård (2005:549,551) förklarar att även om elevernas berättelser är könste-

reotypa innebär det inte att barnen alltid tänker utifrån det perspektivet. Det 

handlar om att barnen producerar en berättelse, inte som speglar verkligheten 

som den är utan en berättelse som blir en bra historia. I berättelserna kan man 

se att barnen trots den könsstereotypa genren även brutit detta mönster. I poj-

karnas berättelser ber deras hjältar om förlåtelse och vill försonas med den som 

de har stridit mot. Detta kan ses som ett sätt för barnen att ta bort det otäcka 

med strider. Det kan även vara att de själva ska säga förlåt och göra upp om de 

varit med i ett bråk eller liknande i skolan och tar med detta till historien. I 

flickornas berättelser är det prinsessan som är aktiv och inte prinsen och på 

detta vis korsar även flickorna könsgränsen. Det som framgick i Änggårds 

(2005:552) studie var att dessa berättelser utvecklades under en grupprocess 

och därför är svåra att tolka var för sig då strävan var att ha en social inklude-

ring mellan barnen där texterna skulle vara intressanta för alla.   

Forskning kring barns attityder kring olika texter 

Tuula Merisuo‐Storm skriver i sin artikel “Girls and Boys Like to Read and 

Write Different Texts”(2006:114) i tidskriften Scandinavian Journal of Educational 

Research om sin undersökning kring finska barns attityder kring läsning och 

skrivning. Ett stort fokus ligger på pojkars minskande läsning då deras skolre-

sultat sjunker. Utifrån Alloway and Gilbert (1997) tittar Merisuo‐Storm på de-

ras förslag om att pojkar ser läs- och skrivning som feminina intressen vilket 

hotar deras maskulinitet. Denna syn på läs- och skrivning påverkar inte enbart 

den enskilda studenten utan det skapar ett klassrumsklimat där det är negativt 

med denna sorts aktivitet. 

 

Merisuo‐Storm (117-118)  använde sig av ett frågeformulär där barn mellan tio 

och elva år svarade utifrån fyra känslor, från älska till hata, om vad de tyckte 

om läs- och skrivning. En viktig fråga som de tittade på var vilka slags texter 

eleverna tyckte om att läsa, och de jämförde flickorna och pojkarna. Det de 

upptäckte var att pojkarna och flickorna hade samma topp tre genrer som de 

ville läsa men inte i samma ordning. Pojkarnas första val av läsning var serie-

tidningar följt av roliga och äventyrsböcker. Flickornas topp tre bestod av 

äventyrsböcker på förstaplats trots att dessa böcker länge har förknippats med 

pojkböcker, följt av roliga böcker och serietidningar. Det innebar att det inte 

var någon särskilt betydelsefull skillnad mellan pojkarna och flickornas in-

tresse när det gällde genren som de ville läsa om. Det som var märkbart var att 
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pojkarna tyckte betydligt mycket mindre om dikter och sagor än flickorna. Det 

framgick även att många pojkar gärna skulle vilja att det kom en fortsättning 

på en bok de redan läst eller att boken ingick i en längre bokserie, eftersom de 

då vet vad boken handlar om och det är viktigt för pojkar att veta att den bok 

de valt inte är en flickbok enligt Merisuo‐Storm. Merisuo‐Storm (2006:119) an-

ser att man bör fundera kring vad det är för slags litteratur som presenteras i 

skolan, eftersom serietidningar inte är särskilt högt uppskattad i samhället 

enligt Merisuo‐Storm. De används därför sällan i skolan, samtidigt är det poj-

karnas favoritgenre inom litteratur och uppskattad även av flickorna. Serietid-

ningar skulle alltså vara utmärkt för att kunna ge svaga läsare en chans till 

intresse för att läsa men även för att utvecklas som läsare. 

 

Det som framgick i Merisuo‐Storms (2006:120–122) sammanställning kring 

undersökningen om vad eleverna tyckte om att skriva för texter var att både 

pojkarna och flickorna helst ville skriva till en brevvän, men att flickorna var 

märkbart mer positiva till detta. Sedan ville pojkarna på andra plats skriva en 

berättelse och på tredje plats skriva ett brev till en författare av en bok som de 

har läst. Flickorna ville på andra plats skriva en dagbok och på tredje skriva 

berättelser. Poesi var den text som både pojkarna och flickorna minst tyckte 

om att skriva men det framgick att flickorna tyckte betydligt bättre om att 

skriva det än pojkarna. Det som syntes i denna undersökning var att pojkarna 

tyckte betydligt mindre om att skriva än flickorna. Figur 7 i Merisuo‐Storms 

artikel (2006:121) är ett exempel för att visa hur positiva till att skriva till en 

brevvän som eleverna visade sig vara. I figur 7 svarade barnen på detta genom 

en skala med känslorna från 1-4, som vi kan se nedan.

  Figur 7 

 

Där 1 är hatar, 2 är ogillar, 3 är gillar och 4 är älskar. Omkring 45 % av pojkar-

na svarade en trea och ca 28 % svarade en fyra. Flickorna svarade 30 % på en 

trea och ca 65 % på en fyra. Vi ser då att flickorna var mycket mer positiva till 

att skriva till en brevvän vad pojkarna var. 
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Merisuo‐Storms (2006:113,124) undersökning bekräftar Wilhelms (2000) idé om 

att pojkar behöver ett syfte för sitt skrivande, då de var positiva till att skriva 

när det handlade om att kommunicera med någon. Pojkarna har märkt att det 

är ansträngande att skriva och vill därför enbart göra det om de är motiverade 

till det. Om det finns ett syfte med skrivandet ger det motivation till skriben-

ten, exempelvis i form av en mejlkontakt med någon där de får snabba svar. 

Merisuo ‐Storms (2006:123–124) skriver att lärarna bör vara uppmärksamma 

på vilka intressen som eleverna har för att kunna planera skrivuppgifter så att 

de intresserar hela klassen. Detta gäller även läsning, då Merisuo‐Storms före-

slår att lärarna bör ta fram litteratur som intresserar läsarna och särskilt poj-

karna då deras skolresultat är sämre än flickornas på grund av bristen på läs-

kunnighet. Det framkommer även av studien att många pojkar inte har något 

intresse för de texter som presenteras i skolan vilket skulle kunna vara en för-

klaring till varför flickornas läsning är mycket bättre än pojkarnas då flickorna 

är mycket mer intresserade av de texter som erbjuds i skolan än pojkarna. Me-

risuo-Storms tycker att skolor bör som en åtgärd erbjuda läsmaterial som poj-

karna kan tycka är intressanta och som är maskulina.  

Forskning om hur barn ser på kön 

Charlotte Hyltén-Cavallius har skrivit artikeln ”"Tjejigt och killigt": Hur kön 

förstås och görs av yngre barn. ”(2012: 65) i tidskriften RIG som handlar om 

hur barn förstår världen utifrån kön, ”flickigt” och ”pojkigt”. Undersökningen 

utgår ifrån en tidigare studie Barn och barn – om barns olika vardag gjord av 

Eva Lis Bjurman 1981 i form av semistrukturerade intervjuer och samtal, ob-

servationer och teckningar gällande ett hundratal svenska åtta- och elvaåring-

ar. Ett av de tydligaste sätten för barn att identifiera vad som är kvinnligt re-

spektive manligt är genom att titta på sättet som de klär sig på. Hyltén-

Cavallius (2012:70) utgår ifrån Blaise 2005 observationer i ”Playing it straight.” 

kring att det är viktigt för mindre barn att man gör genus rätt och då inte en-

bart att pojkar inte ska använda sig av klänningar eller kjolar i skolan utan att 

även flickor måste förhålla sig till de två sätten man kan göra femininitet på. 

Detta genom att man antingen klär sig ”flickigt”, som innebär rosa, hårband 

och tyll, eller som ”cool” då man klär sig i en pojkig stil med svart, t-shirts, 

kepsar och utifrån det senaste modet. De svenska barnen såg i stor utsträck-

ning sig själva, som ”coola” och distanserade sig från den hyperfeminina 

”flickiga” stilen, som har låg status och särskilt från färgen rosa som både 

flickor och pojkar anser har en negativ laddning. 

 

Det som visar sig i Hyltén-Cavallius (2012:71–73) intervjuer är att pojkarna 

tycker att omsorgsinriktade lekar som flickor ofta leker, exempelvis att leka 

häst, eller med barbie är töntigt och barnsligt. Flickorna berättar att när pojkar-

na leker då leker de krig och våldsamma lekar som inte ses som någonting 
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positivt av flickorna. Flickorna anser att fotboll är någonting som är typiskt 

maskulint och att det även har en hög status bland pojkarna. Är man bra på 

fotboll är man även populär, enligt både pojkarna och flickorna. Att spela kula 

även det ses som maskulint trots att både pojkar och flickor är intresserade av 

det. Det samma gäller fotboll då det även finns många flickor som är intresse-

rade av det. Det som framkommer i dessa intervjuer är att det som betraktas 

som ”flickigt” hånas och ses som någonting negativt framförallt av pojkarna, 

men även av flickorna.  Barnen är väldigt medvetna om de könskoder som 

leksaker och lekar har och särskilt det som förknippas med något negativt. 

Leksaksmarknaden är idag väldigt uppdelad mellan könen men det innebär 

inte att barnen alltid väljer att leka med de leksaker som är riktade till det egna 

könet. Det Hyltén-Cavallius (2012:75) kommer fram till genom intervjuerna är 

att barnen visar många könsstereotypa uppfattningar men samtidigt ifrågasät-

ter dessa.  

 

Karin Mansler skriver i sin doktorsavhandling Pojkars och flickors ögonblicks-

texter: hur kan man arbeta för att utveckla mångfalden i texterna och genom 

detta främja jämställdhet (2008:32,47) om sin aktionsforskning i sin egen klass. 

Där hon tittat på elevers egna föreställningar kring kön när de läser och skriver 

och hur det påverkar eleverna när det synliggörs. Hon arbetade med någon-

ting som kallades för ögonblickstexter där eleverna fick beskriva ett ögonblick i 

sitt liv. De fick sedan läsa och analysera dessa texter för att gissa vilket kön 

som hade skrivit vilken text. Det Mansler (2008:34–36) kom fram till med 

denna övning var att eleverna inte hade några problem med att komma fram 

till vilket kön som hade skrivit vilken text. Både pojkarna och flickorna motive-

rade med att pojkarna skrev bland annat kortfattat, om sport, om när de vinner 

medan flickorna skrev långa texter, om känslor och inte om sport. Pojkarna 

ansåg att de själva är modiga medan flickorna är rädda. Eleverna diskuterade 

detta och de kom fram till nya definitioner för vad som är modigt och det an-

såg Mansler (2008:41,48,50,54) lät flickorna att ändra på det sociala spelet för 

det som utvecklar ”kvinnligt och manligt”. Hon har sett en viss förändring hos 

två av flickornas texter efter detta arbete, då de har blivit kortare med mindre 

överflödig text. Men utöver detta har hon inte sett någon kvalitativ förändring. 

Det är hos några av pojkarna som hon sett en förändring då de har börjat visa 

mera känslor i texterna. Samtidigt ifrågasätter hon detta då hon inte vet om 

dessa förändringar är äkta eller om det handlar om att eleverna vet vad läraren 

vill ha och vill göra läraren till lags. I denna aktionsforskning gjorde Mansler 

(2008: 37-38) en övning där eleverna var på ett bibliotek och skulle presenteras 

för nya böcker. Bibliotekarien delade då upp eleverna i en pojk- och flick-

grupp. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att studera hur barn förhåller sig till den könsgräns som 

finns i samhället när de skriver egna texter. Jag har valt att använda mig av tre 

frågeställningar för att jag ska kunna följa upp mitt syfte: 

 

 Är det någon skillnad i vilken textgenre som pojkar och flickor väljer 

att skriva i och är det även någon skillnad inom könen? 

 Hur visar sig könsstereotyper i elevtexterna?  

 Hur överskrider eleverna könsgränserna i texterna? 

 Metod och material 

Maria Nikolajeva (2004:130) skriver i sin bok Barnbokens byggklossar om att det 

gör det lättare för någon som ska analysera stereotyper i texter om hen kan 

använda sig av ett schema för vad som anses vara manligt respektive kvinn-

ligt. Det som är manligt anses vara någonting som är underförstått överlägset 

det kvinnliga. Nikolajeva ger exempel på detta genom starka litterära kvinnor 

som Anne Shirley i Anne på Grönkulla som i början gestaltas utifrån schemat på 

sida 14 med flest stereotypa manliga drag men som i slutet har flest kvinnligt 

stereotypa drag.  

 

Nikolajeva (2004:130–131) ger även exempel på stereotyper kring vilket yrke 

som personen innehar. Det inte vanligt att kvinnor har stereotypa mansyrken 

som brandman och polis men på samma sätt är det inte heller vanligt att män 

gestaltas som omvårdande, vilket ses som kvinnligt. Samtidigt är det mer 

”okej” att kvinnor har manliga drag än motsatsen därför att det manliga är 

normen. Nikolajeva (2004: 133-134) skriver att olika genrer i barnlitteraturen 

har olika stereotypa drag, i sagor finns det exempelvis förutbestämda aktörer 

där de olika aktörernas handlingssätt är förutbestämda. Det är även ofta att 

den typiska hjälten är någon som är utsatt, den yngsta i syskonskaran och så 

vidare. En annan vanlig barnboksgenre är djurgenren, det är djurgestaltning-

arna som talar och är påklädda, som är en förklädnad för barnen, de brukar 

även vara könsstereotypa.  

 

Det är kvalitativ forskning jag ägnat mig åt. I Peter Svensson och Göran Ahr-

nes (2015: 20-21) kapitel i boken ”Handbok i kvalitativa metoder” står det att man 
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kan tänka på forskningsdesignen i en kvalitativ undersökning utifrån fyra frå-

gor:  

 

 Vilken är min forskningsfråga? 

 Vilket eller vilka fenomen i världen handlar denna forskning om? 

 Vad för typ av data kan fånga detta eller dessa fenomen? 

 Vilken eller vilka metoder kan ge mig (eller producera) dessa data? (2015:20) 

Min forskningsfråga är: Hur kan barn förhålla sig till könsgränser i egenskrivna 

texter? Valet av forskningsfråga var inte särskilt svårt för mig då min vision 

kring vad som skulle undersökas varit självklar efter det jag läste Dutros (2001) 

observation om den lilla pojken på biblioteket. Jag valde att inte titta på vilka 

böcker som eleverna intresserade sig för att läsa, eftersom jag anser att det är 

svårt att få eleverna att välja helt utifrån intresse och inte utifrån sitt kön när 

det är en bok som de ska ta med sig och läsa i klassrummet med de andra. Jag 

anser att det är enklare att få de att skriva om vad de intresserar sig för, då 

ingen annan i klassen kommer att se vad de har skrivit. Motiveringen till elev-

texter är för att kunna titta på hur eleverna själva väljer att uttrycka sig när det 

inte finns någon begränsning i deras fantasi. Ska en elev låna en bok begränsas 

den av vilka titlar som finns tillgängliga för åldersgruppen och genren. Denna 

uppsats handlar om fenomenen: hur elever själva konstruerar könsstereotyper 

och hur de korsar dem. För att kunna titta på detta samlade jag själv in texter 

som barnen skrivit. Eftersom jag ville att eleverna skulle skriva utifrån vad de 

själva tycker om och är intresserade av, utan influenser från mig eller någon 

annan.  

 

För att kunna samla in elevtexter tog jag kontakt med en skola och boka en tid 

med två klasser i samma årskurs. Mejlet som skickades finns under bilaga 1. 

Valet av årskurs var inte omotiverat då det bestämdes eftersom att en årskurs 

tre har ett större ordförråd och skrivkunnighet än en klass från de yngre års-

kurserna. Vilket påverkar hur väl de hade kunde genomföra uppgiften. Valet 

av två klasser var praktiskt då jag var osäker om eleverna skulle få skrivkramp 

eller ej. För att säkerställa att få in tillräckligt med elevtexter blev det därför två 

klasser på samma skola som jag samlade in data på. I urvalet av vilken skola, 

försökte jag att hitta en homogen skola med elever från ungefär liknande so-

cioekonomiska hemförhållanden då jag inte ville ta hänsyn till klasskillnader i 

min analys.  

 

För att kunna analysera elevtexterna måste jag använda mig av ett analysverk-

tyg. Mitt analysverktyg är utifrån Nikolajevas (2004:129) schema kring köns-

stereotypa persongestaltningar i barnlitteratur som gestaltas nedan:   
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Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

 

 

För att kunna göra en bred analys kommer jag inte enbart att använda mig av 

Nikolajevas schema utan även använda mig av tidigare forskning kring vad 

som anses vara stereotypiskt manligt och kvinnligt.  

      Metoddiskussion  

I den första klassen var de sexton elever, sex flickor och tio pojkar, denna klass 

kallar jag för klass 1, flickor 1 och pojkar 1. I insamlandet av elevtexter fick 

eleverna instruktioner att de skulle skriva en text om precis vad de ville men 

att de skulle skriva texten på en mall som även klass 2 skrev utifrån, denna 

finns som bilaga 2. De fick inga andra instruktioner än att de skulle skriva en 

text och kryssa i om de var en pojke eller flicka. De fick inga svar på frågor 

kring vad för slags texter som de kunde skriva. Några få elever hade svårt att 

komma på vad de skulle skriva om men de flesta hade inte något besvär. I den 

andra klassen var de tjugo elever, tretton flickor och sju pojkar, denna klass 

kommer att få namnet klass 2, flickor 2 och pojkar 2. I genomförandet i klass 2 

blev det ett missförstånd då vikarien gav eleverna förslag på vilka slags texter 

de skulle kunna skriva. Jag kan dock inte se att vikariens förslag påverkade 

eleverna i stort kring valet av textgenre eftersom hen gav förslag som att be-

rätta om sig själv, det var inte en textgenre som var överrepresenterad i elever-

nas texter. Jag anser att man därför inte behöver utesluta dessa texter ur ana-

lysen men att detta bör hållas i minnet i analysen av texterna. Eleverna skrev 

texterna under ungefär femtio minuter, två flickor fick skriva under hundra 

minuter. I genomförandet valde jag att inte ställa några frågor till lärarna för 
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att ta reda på hur de arbetade med texter eftersom jag ville hålla mig objektiv i 

min analys, utan lärarnas arbetsätt i bakhuvudet. Det jag tog reda på var om 

de två klasslärarna hade något samarbete med varandra, men det hade de inte. 

 

De etiska övervägandena som jag gjorde i denna uppsats var att jag informe-

rade läraren om att de var tvungen att ta kontakt med vårdnadshavarna för att 

få ett godkännande av dem att jag använde mig utav elevernas texter. Detta 

både genom brevet i bilaga 2 samt att jag muntligt talade om detta i ett telefon-

samtal med en utav lärarna som rektorn talat om för mig att jag skulle kon-

takta. Jag frågade även läraren innan genomförandet om de hade informerat 

om detta och de hade inte fått några motsättningar. Alla namn i de citerade 

texterna är utbytta. 

 

Det jag hade kunnat göra annorlunda i mitt genomförande var att jag hade 

kunnat styra elevernas val av textgenrer. Detta för att underlätta analysen då 

alla eleverna hade skrivit i liknande genrer. Samtidigt är det av intresse att titta 

på vad för slags textgenre som pojkarna och flickorna väljer att skriva i. Jag 

hade även kunnat intervjua eleverna för att ta reda på varför de valde att 

skriva om det de skrev om.  

Resultat  

I denna del kommer det insamlade data att presenteras och analyseras utifrån 

ett genusperspektiv. Resultatet är uppdelad i två olika delar, i den första delen 

kommer klass 1:s texter att presenterats och sedan analyseras. I andra delen 

kommer klass 2:s texter även att presenterats och analyseras. I varje avsnitt 

kommer det att göras en sammanfattning över resultatet men även en analys 

kring de textgenrer som eleverna skrivit. Texterna har blivit indelade i fyra 

textgenrer utifrån elevernas texter för att kunna ta reda på vilka textgenrer som 

eleverna skriver. Dessa fyra textgenrer är: Berättelser, som är fiktion. Självbe-

skrivande text, som innebär att elever skrivit om sig själv. Ett brev innebär att 

de skrivit specifikt och konkret till mig. Med lyrik menas dikter, sånger och så 

vidare. Sedan kommer några särskilt intressanta texter att djupanalyseras. 

Dessa texter som djupanalyseras anses vara intressanta eftersom de använder 

sig av stereotyper eller korsar könsgränserna. Urvalet sker av utrymmesskäl då 

antalet sidor inte räcker till för att djupanalysera alla elevtexter. I de elevtexter 

där de använt sig av sitt eget namn kommer de att tas bort för att eleverna inte 

ska bli utpekade. I den tredje och sista delen kommer en jämförelse att göras av 

de två klassernas textanalyser. Detta för att kunna se skillnader och likheter 

mellan de två klassernas texter. 
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Klass 1:s texter 

Textgenrer i klass 1 

I den första klassen är det tio pojkar och sex flickor som skrivit texter i de olika 

textgenrerna. Nedan är det två cirkeldiagram figur 1 och figur 2 som visar 

uppdelningen mellan vilka av dessa textgenrer som eleverna skrivit utifrån 

varje kön. 

 

Flickorna 1 skrev en berättelse, två självbeskrivningar, ett brev och två lyriska 

texter.  

Figur 1 

 

Pojkarna 1 skrev fem berättelser, två självbeskrivningar, två brev och en lyrisk 

text. 

Figur 2 

 

Skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas val av textgenre är inte enormt 

stor då de har många likheter mellan sig. Den största andelen pojkar ca 75 % 

valde att skriva berättelser eller självbeskrivande texter, för flickorna var det 50 

% som skrev i dessa genrer. För flickorna utgjorde lyrik och brev den reste-

rande hälften. Merisuo‐Storms (2006:120–121) undersökning i finsk skola vi-

sade att både pojkarna och flickorna helst ville skriva brev. I denna klass var 

Flickor 1 

Berättelse 1st

Självbeskrivande text 2
st

Brev 1 st

Lyrik 2st

Pojkar 1 

Berättelse 5 st

Självbeskrivande text 2
st

Brev 2 st

Lyrik 1 st
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denna genre inte den vanligaste i vare sig flickornas eller pojkarnas texter. Det 

som kan kopplas samman med Merisuo‐Storms resultat var att skriva berättel-

ser var de finska pojkarnas andrahandsval men även pojkarna i klass 1:s 

förstahandsval. Detta kan vi även se i flickornas textval då berättelser ham-

nade på delad andraplats och i den finska studien hamnade på en tredjeplats 

och således är en jämförbart populär textgenre. 

Stereotyper och könsgränser i pojkarna 1:s texter 

De två pojkar som skrev självbeskrivningar berättade att de utövade stereo-

typa manliga aktiviteter som tv-spel och sport. Utifrån Nikolajevas schema 

faller detta in på den maskulina sidan då både tv-spel och sport är tävlingsin-

riktade. Det är även en manlig egenskap utifrån Manslers (2008:34–36) aktions-

forskning som visar att både pojkarna och flickorna ansåg att pojkar ofta skri-

ver om sport och att vinna. Det som kan anses korsa könsgränsen i dessa texter 

är de uttryck som pojkarna använder sig av så som: ”(De är reda men jete gu-

liga!!!)” [sic] och ”älskar”. Det som kan anses korsa könsgränsen i viss mån är 

att en av pojkarna skrev att han tycker om att rita, vilket kan ses som feminint. 

Då flickor mer tycker om att rita och pojkarna att bygger exempelvis lego. Det 

som även kan korsa könsgränsen är att han skrev att han tycker om att skriva 

historier, vilket kan ses som feminint då Merisuo‐Storms undersökning visat 

att flickor tycker mer om att skriva skoltexter i skolan än pojkarna. 

 

De fem pojkarna som skrev berättelser hade enbart manliga huvudrollinneha-

vare. Dessa huvudrollsinnehavare har även stereotypa mansyrken då två av 

huvudkaraktärerna är en kung och en sjöman. De är antingen starka, modiga 

eller inflytelserika män med status. Utifrån Nikolajevas schema passar dessa 

män in på en eller flera av kategorierna för hur pojkar eller män stereotypiskt 

gestaltas, starka, skyddande, självständiga och aktiva. En pojke beskriver flick-

or som söta vilket passar in på Nikolajevas schema för stereotypa flickor där 

de ska vara vackra. Han använder ett språkbruk med rapar, spya, som kan ses 

som grovt och våldsamt och passar inte in på flickorna då se ska vara vackra 

enligt schemat. Han skriver även om våld, militärer och bomber som kan upp-

fattas som manligt. Denna text korsar således ingen könsgräns. Det som korsar 

könsgränser är att en av berättelserna handlar om kärlek men på ett manligt 

sätt, då kungen i berättelsen har en drottning och de är med varandra dag och 

natt ända tills de båda dör men då ligger de i graven tillsammans. Han skriver 

inte ut några känsloord, men vi kan ändå förstå att de älskade varandra inner-

ligt och på så vis korsar han könsgränsen genom att skriva om kärlek.  

 

En av pojkarna som skrev ett brev utmärkte sig genom att skriva annorlunda, 

då det enbart finns ett könsstereotypt ord i hela texten: 
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Hej johanna 

Jag jilar att träfa andra fålk som är nya som vår klass flera av ås kan 

andra språk. aså jag har så måga fråger hur gamal är du? jag är 9 år. jag 

jilar att köra motocross vad jilar du att jöra? Vad jilar du att äta vad jilar 

du för glas. Jag jilar kötbular å makaroner min favovt glas är nästan alla.   

 

Denna texts ord ger ingen ledtråd till vilket kön den som skriver har, förutom 

ordet motorcrossen. Utifrån Nikolajevas schema kan vi ändå använda oss av 

för att ta reda på om det är en manlig eller kvinnlig text. När man läser denna 

text uppfattar man på en gång att den som skrivit texten är väldigt framåt, ny-

fiken och vågar ta för sig. I schemat stämmer detta in på det manliga som ak-

tivt när han tar för sig och frågar sina nyfikna frågor i texten. Detta faller även 

in som självständig då det är han själv som gillar att träffa nya människor och 

själv tar kontakt. Djupanalyserar vi innebörden av texten kan vi alltså hitta 

stereotypa manliga drag.  

 

Den andra pojken som skrev en annorlunda text var den enda lyrikern: 

 

Hej du som läser. det luktar blad och flingor. här är det mjukt i tårna. 

Jag ser nu glimande skogar. Tenk på egen fantasi som ljuser. Målnen ly-

ser Hej då vi ses 

 

Utifrån schemat kan vi se att denna text inte har någon manlig karaktär utan 

passar in på det som anses vara kvinnligt. I Merisuo‐Storms (117, 118, 122) 

undersökning framgick det att pojkar tyckte mycket mindre om att läsa och 

skriva dikter än flickorna. Därför hävdar jag att lyrik anses vara en feminin 

textgenre. Det som passar in i schemat är att texten är emotionell och vacker, 

det är någonting som anses vara feminint. Han använder sig av adjektiv som 

är romantiska och i en sago/mystisk anda som ”glimmande”, ”målnen lyser”, 

som även de anses vara feminina då de ingår i poetiska uttryck som uppfattas 

som mer feminina än maskulina i Merisuo‐Storms undersökning.  

 

Stereotyper och könsgränser i flickorna 1:s texter 

I de två flickornas självbeskrivande texter beskrev de sina intressen som ste-

reotypa feminina intressen då en av dem gillade kaniner och den andra tyckte 

om cheerleading. Kaniner kan anses vara ett feminint djur eftersom de är fluf-

figa och gulliga. Hon gick över könsgränsen genom att berätta att hennes favo-

ritfärg var blå, alltså en stereotypt manlig färg. Flickan som skrev ett brev 

skrev enbart om kvinnligt stereotypa aktiviteter som hon tyckte om: som dans 

och ”att göra gymnastik” som hon uttrycker sig. Detta uttryck kräver en dju-

pare analys då detta kan innebära två aktiviteter, antingen gymnastik som ”id-
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rott” på skolan eller som sport. Jag väljer att se det som att hon menar gymnas-

tik som sport då hon tycker om dans, eftersom dessa sporter liknar varandra. 

De två lyriska texterna använde sig av en dikt som ses som kvinnliga "Rosor är 

röda, violer är blå” samt visan ”jag sitter på ett berg”. Hon som skriver en dikt 

hittar även på egna verser som handlar om blommor och valpar vilket för-

knippas med flickor, eftersom de är vackra och gulliga. Hon könsöverskred 

eftersom hon skrev ”vi hyllar dom döda”, vilket kan ses som våldsamt och 

manligt utifrån schemat. Den andra lyrikern skrev ingenting könsöverskri-

dande.  

 

Den enda flickan som skrev en berättelse skrev en väldigt lång sådan, hon an-

vände sig av tre mallar för att skriva på, men blev ändå inte klar och det är 

därför det blev ett sådant abrupt slut: 

  

Ett hjärta av damm 

Hej! Jag heter Anna. Men det är så att jag hade en lillebror som dog. 

Han dog i genom kanser. Och jag har något problem. Men jag är inte 

hoss sjukuset. Men ska lägas in för att operera mig. Och jag är alltid 

rädd för om Jag ska dö. Nu hör Jag Mamma och pappa bråka med 

varandra. Jag blev först lite rädd. Men sen så hör jag pappa komma. Jag 

låg i min säng och innan pappa kommer så vänder jag mig om. Och han 

sa Anna du ska till sjukhuset i dag och operera dig. Jag vände mig till 

pappas håll och sa Jag vill inte! Men då sa pappa att det var viktigt för 

mig. Så vi åkte till sjukhuset. Och när vi var framme så blev Jag nere vös 

pappa såg det på mig direkt och sen sa han: det kommer att gå bra! 

vadå bra kände Jag. Och ljust då så såg jag på andra sidan vägen en 

man Med massa ballonger så klart så var jag så himla dum och sprang 

över vägen. Och presis när jag nästan var där så komm det en lastbil. 

Pappa skrek och sprang efter mig allt han kunde. Men redan där slåkna 

ögonen. Det komm masa ambulanser och en a tog in mig i en son dära 

sjuk säng.  Sen så rullade dom in mig i ett rum nr 10057! Där min farfar 

dog! Alla gick ut ur rumet. Utom pappa! Mina ögon upnades. Och Jag 

tänkte vart är jag! Personalen komm. Och presis när dom komm 

slåknade Mina ögon igen. Dom fick inte mig och andas så dom skulle se 

satt mit hjärta bultade som det skulle! Så dom fick stjära bort lite av min 

kropp. Dom sökte efter Mit hjärta ingen hitade det på ett långt tag. Men 

tillslut så ropade en personal kvinna hitade det. Alla komm till henne. 

Och en kille sa Men vad är det där? ett hjärta sa hon Men vad för hjärta? 

en man tog upp det och sa det är bara damm! En kvinna sprang till 

pappa och sa: din dotter är död! pappa sprang till henne Men hon var ju 

inte där. Hon var och drack vatten! pappan sa: hur är det hjärtat? Hon 

sa baara bra Tack du då? Men personalen sa till henne: Men du har ju 

ett hjärta av damm Men då sa hon nej inget alls. pappan sa Men herre 

gud. Du kommer aldrig kunna gå till skolan! Jooo! då det kan jag. Hon 
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gick på skolan 1 dag. Hon kände på sig att det kommer att gå jätte bra! 

Men Mitt på lektinen så sa hon till fröken att hon behövde g på toa! Men 

näv hn var inne på toan stog det HJÄLP MIG med stora bokstäver 

 

Denna flicka har en otrolig fantasi och skriver mycket som går över könsgrän-

sen men även sådant som är könsstereotypt. Handlingen i texten är gränsöver-

skridande då hon skriver om döden. Det kan ses som maskulint eftersom det 

är otäckt och i denna berättelse handlade det om sjukdomar men även om våld 

eftersom hon blev påkörd av en lastbil. Det som avviker från könsrollerna är 

att det är pappan och inte mamman som följer med och oroar sig för sin dotter. 

Pappan beskrivs som en stereotypt omvårdande mamma, som i schemat för 

kvinnor passa in som omsorgsfull. I texten gestaltas fem manliga roller och 

fyra kvinnliga roller. Av mansrollerna är det enbart pappan som har en per-

sonlighet. Pappan passar in i manschemat som skyddande och aktiv eftersom 

han bestämmer och försöker att bestämma över vad Anna ska göra, i detta fall 

hennes bästa. Lillebrodern och farfadern blir enbart introducerade som döda, 

killen på sjukhuset får vi inte veta vem eller varför han är där. Ballongmannen 

kan vi inte med all säkerhet veta om han är en ballongförsäljare eller om han 

bara är en vanlig man med många ballonger. Det som dock känns mer troligt 

och bekant i barnets liv är att det är en ballongförsäljare, dessa säljare bukar 

ofta vara män, hon skildrar en stereotyp. De fyra kvinnliga karaktärerna in-

kluderar huvudpersonen Anna. Utifrån schemat är Anna stereotypiskt kvinn-

lig då hon är sårbar, beroende och passiv. Hon är sårbar då hon är sjuk och är 

beroende av andra människor, som sin pappa och sjukhuspersonalen. Hon är 

även delvis passiv då det är hennes pappa som får henne till att åka till sjukhu-

set men hon är samtidigt aktiv då hon själv springer över vägen till ballong-

manen. Hon är även aktiv då hon inte ger sig och inte låter sig bli styrd utan 

kan tänka själv och är självständig. Annas mamma nämns enbart en gång och 

pappan får ta den omvårdande rollen som kvinnor ofta anses ha och därför 

korsar könsgränsen. De andra två kvinnorna som nämns tillhör två kvinno-

dominerade yrken och de bryter inga normer. 

  

Den andra flickan som skrev en självbeskrivande text sätter männen i texten 

före kvinnorna: 

 

Hej jag heter Catrin jag är 9år. Jag tycker om cheerliding. Jag tävlar 

också i det. Jag har en lillebror som heter David han är 3 år och gillar 

fotbol bus, djur. Min mamma heter Katarina. Min pappa heter Bo han 

tycker om att titta på bilar. Jag drumer om att bli världskänd i cheerli-

ding. Jag tycker om skolan mina kompisar, familj.     
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Flickan som skrivit denna självberättande text har som fokus att berätta vad 

hon själv tycker om att göra men även vad hennes familjs intressen är. Catrin 

berättar att hennes intresse är cheerleading, som hon tävlar i och vill bli 

världskänd i. Cheerleading är en typiskt kvinnlig sport, men hon skriver att 

hon tävlar i detta och vill bli världsbäst. Detta passar in som aktiv, tävlande 

och självständig. Denna flicka tycker även om skolan, sina kompisar och sin 

familj, vilket även det är stereotypiskt kvinnligt. Andersson (2010:19) skrev om 

en studie där det framgick att det ansågs vara kvinnligt och viktigt för kvinnor 

med sociala relationer och det är även vad skolan, kompisar och familj innebär. 

Flickan berättar om sin lillebror som i hennes beskrivning passar in i pojkste-

reotyper då han tycker om fotboll som anses vara någonting manligt, enligt 

Hyltén-Cavallius (2012:71–73) intervjuer av barn. Flickan skrev att lillebrodern 

tycker om bus som är en stereotyp syn på att pojkar är mer aktiva än flickor. 

Det som kan tänkas könsöverskrida är det att lillebrodern tycker om djur vilket 

ofta ses som någoting mjukt och omvårdande, alltså flickigt. Flickan skriver 

sedan om sin mamma och pappa, men hennes mamma berättar hon enbart 

namnet på medan vi får veta att pappan tycker om att titta på bilar. Vi kan inte 

veta varför flickan inte berättade om sin mamma och därför tolkas detta som 

att hennes mamma är passiv. Att pappan tycker om bilar är en av de största 

stereotyperna kring mäns intressen som finns och det könsöverskrider ingen-

ting. 
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Klass 2:s texter 

Textgenrer i klass 2 

I klass 2 var det tretton flickor och sju pojkar. Nedan är det två cirkeldiagram 

figur 3 och figur 4 som visar uppdelningen mellan vilka av dessa textgenrer 

som eleverna skrivit utifrån varje kön. 

 

Alla flickorna skrev i textgenren berättelse. 

Figur 3 

 

Fyra stycken pojkar skrev berättelser och tre stycken skrev självberättande text.  

Figur 4 

 

Det är ingen större skillnad mellan flickornas och pojkarnas val av textgenre 

eftersom majoriteten valde denna genre. Att tre stycken pojkar valde att skriva 

en självberättande text kan vi tyvärr inte ta med i analysen då vikarien gav 

Flickor 2 

Berättelse

Självberättande

Brev

Lyrik

Pojkar 2 

Berättelse

Självberättande
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Lyrik
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inspirerande idéer till att skriva om sig själv. Som tidigare nämnts framgår det 

i Merisuo‐Storms (2006:120–121) undersökning att både pojkarna och flickorna 

tyckte om att skriva berättelser. En bidragande faktor till detta kan vara att 

berättelser är en stor del i skrivandet i skolan och någonting som eleverna ar-

betat mycket med i denna klass.  

Stereotyper och könsgränser i pojkarna 2:s texter 

Två av pojkarna som skrev självberättande texter skrev att de tyckte om köns-

stereotypa aktiviteter som, fotboll, handboll och spela spel. Den ena pojken 

gick över könsgränsen då han skrev att hans favoritämne var idrott och bild. 

Att han nämner idrott är inte könsöverskridande då det är ett stereotypiskt 

manligt skolämne. Det som går över könsgränsen är att han skriver bild som 

kan anses vara ett kvinnligt ämne, då det handlar om att uttrycka känslor ge-

nom ex en bild. Den andra pojken könsöverskred då han skrev att han gått i 

dans, som anses vara ett feminint intresse. 

 

En av pojkarna skrev en berättelse som handlade om action filmen Star Wars, 

det är en hel industri som riktar sig till just pojkar. Pojken skriver texten som 

en berättelse där han blandar in sina åsikter. Han berättar om en figur som 

sedan dör och då talar han om att han blev glad. Detta kan ses utifrån schemat 

över manlighet där våldsam och känslokall passar in på denna text. En annan 

av berättelserna handlar om mobbing, som är ett känsligt ämne och på så vis 

korsar könsgränsen. Men det tas upp på ett typiskt manligt sätt eftersom han 

inte använder sig av känsloord. I denna berättelse är det enbart manliga karak-

tärer. Den sista av berättelserna som kommer att tas upp här handlar om en 

pojke som är kär i ett kvinnligt äpple. Pojken tycker att hon är fin och frågar 

om han får pussa henne och det får han. Han får då en tugga av henne och hon 

dör. Utifrån schemat kan vi se att äpplet stämmer in på det kvinnliga som nå-

got vackert. Pojken som det handlar om stämmer även han in i schemat då han 

är aktiv och våldsam när han tar en tugga av äpplet. Det som går över köns-

gränsen i denna text är att han skriver om kärlek och ”pussar” vilket anses 

vara kvinnligt.  

 

Detta är den fjärde pojkens berättelse som har många manliga element i sig 

men som även korsar könsgränsen:  

 

Det var en gång en liten pojke som heter Johan han är 6år men hans bror 

är 11år. Han var inte snäll mot sin lille bror han sparka sin lille bror och 

sat på sin lille bror och kastade sin lille bror jättehögt. När det var mor-

gon då var det skol dag men Johan tyckte att det var dåligt med allt i 

skolan han var dålig på att läsa och skriva men om alla skulle veta om 

det då skulle alla skrata och säga att jag skulle vara en gris. Slut 
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Denna berättelse har enbart manliga karaktärer men handlar om mobbing. 

Huvudkaraktären Johan blir illa behandlad av sin storebror och har dåligt 

självförtroende vad gäller skolan. Att det just är en pojke som anser sig vara 

dålig i skolan är inte förvånande då Merisuo‐Storm skriver i sin artikel 

(2006:114) att pojkars resultat blivit sämre och därför kan kopplas till detta.  

Pojken är rädd att någon ska få veta att han är dålig i skolan, då Johan är rädd 

för att bli mobbad på grund av detta. Vi kan se detta utifrån två olika perspek-

tiv, vi kan titta på det utifrån schemat, tävlande passar in som manligt ef-

tersom han är sämre än de andra på skolarbetet och därför anses vara förlora-

ren. Detta passar även in i schemat för kvinnlighet, då han är sårbar och passiv 

och inte tycker om skolan eftersom han är utsatt för mobbing även i skolan. 

Pojkens broder passar in i schemat för manlighet då han är aktiv, aggressiv, 

våldsam och känslokall när han är elak mot sin lillebror. 

 

I den tredje självberättande texten beskriver pojken sina intressen:    

 

Mina hobbys är att spela fotboll. och dator och spela Pewdiepie tuber 

simeleitor och spela clach Royal. och pokemon Go på telefonen. och 

spelA gitarr. och gillar Att titta på youtube. och vill ha en youtube ka-

nal.    

 

Denna pojke beskriver intressen som anses vara manliga intressen. De spel han 

tycker om att spela anses vara mer i kategorier för maskulina spel än feminina. 

Spelet PewDiePie: Tube Simulator är ett spel som gjorts av en manlig dataspels-

provare som handlar om att bli den bästa tubern genom att tävla. Spelet 

Clash Royale är ett riddarspel och handlar om att duellera med andra spelare. 

Pojken spelar även spelet Pokemon GO som handlar om att tävla med andra om 

att bli bäst, detta kan anses vara mer riktat till pojkar än flickor eftersom det 

handlar om att tävla med Pokemons i större grad än att omvårda dem. Han 

har ett intresse av att spela gitarr som även detta kan anses vara ett stereotypt 

maskulint instrument eftersom många som spelar gitarr i band och är rock-

stjärnor är män. Han är utifrån schemat stereotypt manlig då han är aktiv med 

sin ambition att ha en egen Youtube kanal, samtidigt är han lite passiv då han 

inte skriver att han ska skaffa det utan enbart att han vill. Han passar även som 

tävlande och analytisk då han spelar många spel i vilka man tävlar mot 

varandra, samt spelar spel som man måste tänka till i.   

Stereotyper och könsgränser i flickorna 2:s texter 

Flickorna i klass två skrev enbart berättelser, jag har därför valt att ta upp 

dessa i fyra kategorier utifrån handlingen. Dessa kategorier är rånar-, djur-, 

magi- och relationshistorier. Det är tre rånarberättelser och en av dessa kom-

https://www.google.se/search?q=clash+Royale&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwinu-Ls0e7QAhUDXCwKHaqdBQUQvwUIGSgA
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mer att djupanalyseras nedan. Den ena berättelsen anger inget kön på rånarna 

och därför måste vi anta att det är män eftersom de passar in i det typiskt man-

liga, då de är aktiva och rovgiriga. I denna berättelse handlar det om en 

mamma som är på en affär som blir rånade. Mamman framställs som en stere-

otypiskt passiv kvinna. I den andra berättelsen anger flickan att det är manliga 

rånare. I denna berättelse blir vi som läsare lurade och tror att det handlar om 

en riktig rånare men det handlar egentligen om en filminspelning. 

 

Det finns två magitexter och båda texterna handlar om kvinnliga karaktärer, i 

den ena skrivs det inte bokstavligt ut att det handlar om två fickor men det kan 

vi förstås genom hur de porträtteras. Tvillingarna blir rädda och springer iväg 

och skriker och passar in som sårbara och beroende. I denna berättelse korsas 

inte någon könsgräns men det gör det i den andra berättelsen då flickan i be-

rättelsen är aktiv, skyddande och våldsam då hon slåss mot monster. Det är 

enbart starka kvinnor i denna berättelse.   

 

I djurberättelserna var det en manlig katt, en manlig hund och en kvinnlig ka-

nin i huvudrollerna. Det är svårt att kunna bestämma hur vida stereotypt ett 

djurs kön är och tittar därför istället på deras egenskaper. Katten korsar köns-

gränsen då han gestaltas som svag och passiv. Hunden korsar könsgränsen 

genom att han tycker det är viktigt med sociala relationer som anses vara fe-

minint som även framgick i Anderssons undersökning (2010:19). Kaninen ge-

staltas som sårbar och beroende av andra då hon är väldigt rädd av sig och 

återspeglar en stereotypisk flicka. 

 

Av de fem relationsberättelserna kommer två av dessa att djupanalyseras ne-

dan. Två av de resterande berättelserna är enbart stereotypt kvinnliga, då tex-

terna inte passar in på någon punkt i Nikolajevas schema för män. De passar 

istället in på det som anses vara kvinnligt, de är milda, beroende och passiva. 

Den sista berättelsen skrev flickan om en mamma som glömde bort sin bebis i 

en park. Detta är någonting som inte anses vara kvinnligt då kvinnor ska ”ha 

koll på läget” vilket Andersson (2010:18) även skriver om.   

 

Denna relationsberättelse visar en stereotypisk syn på hur flickor är och tänker, 

då sociala relationer anses vara mycket viktiga: 

 

Det var en gång en tjej som hette Camilla. Hon skulle börja i fotboll. 

Men hon kände ingen i det laget hon skulle börja i. Hon sa till mamma 

att tänk om hon hade fel klädstil och fel frisyr. Men mamma sa att det 

var nog ingen fara. Men det kändes fortfarande läskigt. Och nr hon väl 

hade börjat i fotboll var det jätte kul och hon hade fått en ny bästis som 
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hette Linda. Dom lekte nästan varje dag. Men sen flytade Linda. Och 

Camilla valde att sluta i fotboll.  

 

Det enda i texten som på något vis går över könsgränsen är att huvudpersonen 

Camilla spelar fotboll, som anses vara en manlig sport. Camillas rädsla för att 

inte bli accepterad i fotbollslaget på grund av hennes utseende är någonting 

som Andersson (2010:18) även skrivit om i sin SOU där det framgick att både 

pojkar och flickor blir utsatta negativt om de bryter utseendenormer. I denna 

text är det enbart kvinnor som nämns och det är modern till Camilla som är 

omsorgsfull och försöker att ge henne självförtroende, något som även det kan 

anses vara typiskt kvinnligt. Bästisen Linda är passiv, sårbar, emotionell och är 

vacker. Utseendet är en viktig del för Camilla. Hon är passiv då hon slutar att 

spela fotboll när hennes kompis flyttade iväg. Men även sårbar och emotionell 

då hon är rädd och inte vågar fortsätta med fotboll när hennes kompis flyttat. 

 

Denna relationsberättelse berättar om flickor som kliver över könsgränsen och 

blir så kallade starka flickor: 

 

Det var en gång en tjej som hette Britta. Och hon skulle ut och leka med 

sina kompisar Lykke och Ann. De skulle gå ut i skogen. De hade med 

sig smörgåsar och varmchoklad. De skulle vara hemma klockan halv 

fem. När de var frame la de undan rygsäkana och burjade leka. De 

bygde en iglo. När de var klara med byget så sate de sig i iglon och fi-

kade. De tog fram varsin macka. Britta, Lykke och Ann hade det jäte ro-

ligt. Men iglon skakade till! iglon rasade ihop. Britta och Lykke han ta 

sig ut. Men Ann blev kvar. hon hade ett litet hål där hon kunde andas. 

Britta och Lykke fick gräva i flera timar. Men till slut lukades dom få ut 

Ann. När de kom hem fick Ann bereta vad som hade hent idag. Deras 

föreldrar hade varit veldigt oroliga. Men allt ornade sig.   

 

I denna berättelse ska flickorna gå ut i skogen och leka, vilket inte är en stereo-

typisk lek-form för flickor enligt schemat. Eftersom skogen anses vara farligt 

och otäckt, den som går in dit är modig och stark, vilket är någonting som an-

ses vara manligt. Sättet flickorna leker på är även det något som är mer förvän-

tat hos pojkar än flickor då de bygger en iglo. Det som även gör denna historia 

till könsöverskridande är att när Ann blir fast under iglon, är det britta och 

Lykke som får ut henne och inte någon vuxen eller en pojke. Det är särskilt 

detta som gör att det är ”starka” flickor som denna text handlar om och inte 

passiva. 
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      Diskussion 

Att berättelser är den populäraste skrivgenren och att självbeskrivande texter 

kommer på andra plats blev inget oväntat resultat. Detta då berättelser och 

självbeskrivande texter dominerar som textgenrer vilket elever i skolan förvän-

tas färdighetsträna. I Skolverket (2011:223) står det i det centrala innehållet i 

svenska att eleverna ska få arbeta med berättande och poetiska texter i olika 

former. Detta innebär att eleverna får tid till att arbeta med just berättande tex-

ter och de blir bekväma med det. De poetiska texterna är dock inte lika popu-

lära i skolan och är därför inte lika färdighetstränade. Resultatet gällande vilka 

textgenrer som flickorna respektive pojkarna skrev inom i de två klasserna 

syns i figur 3 nedan. Vi kan se att berättelser dominerar både pojkarnas och 

flickornas val men särskilt i klass 2 då alla flickor skrev berättelser. Som tidi-

gare nämnts är denna textgenre vanligt förekommande i undervisningen och 

det kan vara en orsak till varför majoriteten i klassen skrivit inom denna. Att 

tre pojkar valde en annan textgenre kan vi inte veta om det var på grund av att 

vikarien gav det som förslag eller om det var för att de själva ville detta.  

 

 

 

Figur 5 

 

Vi kan se i figur 5 att klass 1 hade en större variation mellan textgenrerna än 

klass 2. I denna klass var inte berättelser den dominerade textgenren för flick-

orna och det går därför inte att säga att det finns något samband mellan att 

flickorna tyckte mer om att skriva berättelser än pojkar i klass 2 till klass 1. I 

detta fall är det mer troligt att klass 2 har arbetat mycket med att skriva berät-
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telser när de arbetat med skrivövningar. I klass 1 kan det vara att de inriktat 

sig på att öva på beskrivande texter som genren självberättande och brev ingår 

i. I Skolverket (2011:223) står det att eleverna ska arbeta med förklarande och 

beskrivande texter, vilket självbeskrivande och brevtexter kan ses som. Det 

som framgår tydligare i figur 3 är att i klass 1 skilde sig valet av textgenren 

mycket mer än i klass 2 eftersom både pojkarna och flickorna hade represen-

tanter i alla fyra textgenrerna. Eftersom det är sådan stor skillnad mellan vilka 

textgenrer eleverna valde att skriva i kan man inte generalisera och säga att 

pojkar och flickor enbart väljer att skriva i vissa textgenrer på grund av sitt 

kön. En aspekt av detta kan vara att vi måste se på elevernas ålder. En tredje-

klassare kan inte uttrycka sig på samma sätt som någon som är äldre eftersom 

de inte har ett lika utvecklat språk och kunskaper om att skriva olika slags tex-

ter. Det finns en möjlighet att i denna ålder spelar lärarens val av elevernas 

skrivuppgifter roll, eleverna väljer det de är bekanta och bekväma med. Detta 

skulle kunna vara ett vidare forskningsobjekt, att titta på hur äldre elever väl-

jer textgenrer. 

 

Eleverna i båda klasserna använde sig av många könsstereotyper men de kor-

sar samtidigt könsgränsen. Eleverna gick över könsgränsen trots att de skrev 

könsstereotypiskt, vilket de flesta av dessa flickor och pojkar gör. De flesta av 

de enkla stereotypa föreställningarna visade sig i självberättande texter när 

eleverna berättade vad de hade för intressen. Då vissa pojkar tyckte om fotboll 

och vissa flickor tyckte om dans, ger detta en enkel kulturell könsföreställning 

då det är en del av det samhälle vi lever i just nu. I Manslers (2008) SOU ansåg 

eleverna att det var enkelt att se om det var en flicka eller pojke som skrivit 

texter. Detta då pojkar skriver om sport medan flickorna skriver om känslor, 

vilket även visar sig i dessa elevtexter. De stereotypa föreställningarna om vad 

som är manligt respektive kvinnligt visade sig tydligt i form av passivitet hos 

kvinnorna i texterna. Det framgick även att männen mestadels var aktiva. Vis-

serligen förekom det många könsöverskridningar i form av passiva och aktiva 

karaktärer men det var ett oväntat resultat. Det var ett oväntat resultat ef-

tersom det har varit en sådan stor samhällsdebatt om starka flickor, men fort-

farande skildrar flickor kvinnor som passiva. Samtidigt är det fler flickor än 

pojkar som korsar könsgränsen, vilket bekräftar det tidigare forskning har vi-

sat, att pojkar har det svårare att kliva över könsgränsen än flickor. Detta möj-

ligtvis på grund av att det inte varit ett lika stort fokus på att få pojkar att 

könsöverskrida som det har varit för flickor. Det som framgår i analyserna av 

dessa elevtexter är att pojkar och flickor skriver om olika intressen och ämnen. 

Flickorna är relativt mer benägna att skriva om sociala relationer och känslor 

än pojkarna. Pojkarna skriver mer om våld i olika uttrycksformer än vad flick-

orna gör. Men de skriver även om liknande saker då de gränsöverskrider, om 
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man jämför med tidigare forskning så gränsöverskrider dessa elever mer vilket 

kanske påvisar att vi på något vis har kommit en liten bit närmare jämställd-

het. 

      Slutsats 

Syftet med undersökningen var att titta på hur barn förhåller sig till den köns-

gräns som finns i samhället när de skriver texter. I analysen så använde jag mig 

av de tre frågeställningarna som rubriker för att konkret kunna ge svar på 

dessa: 

 

 Är det någon skillnad i vilken textgenre som pojkar och flickor väljer 

att skriva i och är det även någon skillnad inom könen? 

 Hur visar sig könsstereotyper i elevtexterna?  

 Hur överskrider eleverna könsgränserna i texterna? 

Den första frågeställningen är svår att besvara eftersom det gav ett sådant re-

sultat att vidare forskning på en större skala på detta skulle vara intressant och 

nödvändigt för att kunna få ett tillförlitligt resultat. En annan aspekt på detta 

är att det möjligtvis skulle vara av större intresse att titta på en äldre ålders-

grupp. Detta eftersom äldre elever har arbetat med olika texter och inte är lika 

influerande av den sorts text som läraren färdighetstränat med dem. 

 

I de två andra frågeställningarna är det av vikt att tänka på problematiken med 

att titta på könsstereotyper och könsgränser i olika slags texter. Då det är svårt 

att jämföra fakta och fiktion, samtidigt ger det en intressant aspekt då dessa 

texter var lika stereotypiska och könsöverskridande oberoende vilken text-

genre det var. Det som gör reliabiliteten i denna undersökning är att det inte 

enbart är insamlade texter från en klass utan från två. Undersökningen är base-

rad och analyserad utifrån tidigare forskning inom ämnet. Samtidigt ger 

undersökningen ingen bred slutsats utan visar enbart i en liten skala hur elever 

kan använda sig av stereotyper och hur de kan korsa den könsgräns som finns. 

Detta skulle även vara en intressant utgångspunkt för att göra vidare forskning 

på ämnet. Att titta på detta utifrån en större skala, att kunna titta på skillnader 

och likheter utifrån geografiska områden samt lärarens roll.  

 

Undersökningen både bekräftar att barn konstruerar stereotyper i elevtexter, 

samt ger nya aspekter kring könsöverskridandet utifrån den tidigare forskning 

kring könsgränser som presenterats i arbetet. Vilket innebär att det skett en 

förändring sedan tidigare undersökningar. Detta kan ses som en vinst från det 

jämställdhetsarbete som gjorts både i skolan och i samhället. 
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BILAGA 1: Brevet 

Hej! 

  

Jag läser grundskolelärare F-3 på Mittuniversitetet. Jag ska nu skriva mitt exa-

mensarbete i litteraturvetenskap och har bestämt mig för att titta på elevers 

egna texter utifrån ett genusperspektiv, både utifrån att titta på vilken slags 

text eleverna själva väljer att skriva och vad texten innehåller. Jag är nyfiken på 

att titta på de könsgränser som finns och hur de ser ur utifrån att titta på detta. 

Jag vill därför komma till 2 klasser på samma skola i tredjeklass och samla in 

dessa elevtexter. 

  

Min fråga är då om det finns någon möjlighet för mig att komma och genom-

föra/ samla in texter nästa vecka. Jag tänker mig att jag skulle kunna vara 30 

min i varje klass eller en halv lektion i varje klass beroende på hur långa era 

lektioner är.  

  

Det är också viktigt att ni i ex veckobrev informerar vårdnadshavare om detta 

så att de kan säga nej om de inte vill att deras barn ska vara med i detta. Ef-

tersom jag måste ha deras tillåtelse för att kunna samla in/ använda mig av 

materialet så det är väldigt viktigt. Det kommer också att vara helt anonymt 

men det jag kommer att använda mig av är vilket kön som de har då det är 

detta som jag ska analysera.  

  

Jag har gjort en väldigt enkelt mall där eleverna ska skriva en text helt utan 

instruktioner om vilka texter som de kan skriva (tex, faktatext, saga, brev osv) 

eftersom jag ska analysera vilken slags text de väljer att skriva. Detta kan också 

göra så att barnen får svårigheter att skriva en text och det är därför jag vill 

komma till två klasser så att jag får in tillräckligt med elevtexter.  

  

Jag hittade inga kontaktuppgifter för lärarna så därför vänder jag mig till dig 

som rektor! 

  

Jag hoppas att jag kan få komma till er! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Johanna Wallgren 

  

 

  



  

 

 

BILAGA 2: Skrivmallen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

En text 

 

 

Johanna Wallgren, Självständigt arbete Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet 

HT-16 

Handledare Olavi Hemmilä, mail: olavi.hemmila@miun.se 

Tjej Kille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


