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Sammanfattning 

Det här är en undersökning av vilka normer som gör sig tillkänna i 

skönlitteratur för årskurs sex. Skönlitteraturen som analyserats är den som 

lärare har uppgett att de använder i helklass vid antingen högläsning, tyst 

läsning eller på annat sätt där alla elever använder samma bok. 

Undersökningen har gjorts genom diskursanalys där skönlitteraturen har 

analyserats utifrån ett normkritiskt perspektiv samt även hur den går att 

använda med hänsyn till Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 

2011 (Skolverket 2013). Syftet med studien var att se på vilket sätt elever får 

möjlighet att skapa sig en identitet med hjälp av skönlitteraturen. Det som då 

har varit utgångspunkt för undersökningen har varit normer som säger hur 

killar och tjejer ska vara och även vilka sexualiteter elever kommer i kontakt 

med genom skönlitteratur.  
 

Analysen av böckerna visade på att det finns flera karaktärer som bryter mot 

normen för manligt och kvinnligt men att det var heterosexualitet som var den 

mest framträdande sexualiteten i böckerna. I skönlitteraturen fanns tjejer som 

var hjältar och starka och killar som visade sig svaga och sårbara. Dessa 

egenskaper bryter mot normen enligt det schema av Nikolajeva (2004:129) 

som studien till stor del har använt som ett stöd vid analysen. 

 

 

 

Nyckelord: sexualitet, årskurs sex, normer, normkritik, hbtq, stereotyper  
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Inledning 

I skolan ska eleverna idag få möjligheten att utvecklas till sin egen individ. Jag 

tror att skönlitteraturen kan vara ett bra verktyg på vägen till denna 

utveckling. I skönlitteratur möter eleverna olika personligheter, individer, och 

ska då kunna identifiera sig med dessa. Det här arbetet riktar in sig på 

skönlitteratur som ofta används i årskurs sex och vilka personligheter som 

eleverna möter där. Den skönlitteratur som här analyseras är litteratur som 

hela klasser har tagit del av genom antingen högläsning eller arbeten där hela 

klassen har läst tyst i samma bok. Jag vill belysa vikten av att man som lärare 

försöker förhålla sig normkritisk. Det som kommer att stå i fokus i den här 

undersökningen är på vilket sätt eleverna i årskurs sex möter kvinnor och 

män och olika sexualiteter genom skönlitteraturen. Fyra böcker kommer här 

att analyseras för att ta reda på ifall eleverna ges möjlighet att utveckla sin 

identitet så som de själva vill eller om de endast möter det typiskt manliga och 

typiskt kvinnliga och även om heterosexualitet är det som är norm. Manligt 

och kvinnligt samt heterosexualitet är normer som idag tar stor plats i 

samhället.  
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Bakgrund 

Den här undersökningen tar avstamp i det som står skrivet i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket 2013). Här 

följer därför ett avsnitt om värdegrunden i läroplanen, ett avsnitt om 

kursplanen i svenska och sedan tre avsnitt som behandlar begrepp som 

används i undersökningen. 

Värdegrunden i läroplanen 

 

I värdegrunden som inleder läroplanen för grundskolan som finns idag, Lgr 

11, står det att de grundläggande värden som skolan ska förmedla är 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta” (Skolverket 2013:7). Vidare står det även att ingen i 

skolan ska utsättas för diskriminering på grund av exempelvis kön, 

könsöverskridande identitet eller sexuell läggning och eleverna ska även få en 

förståelse för och kunna leva sig in i andra människors situation (Skolverket 

2013:7). Ser vi till män och kvinnor så gäller det för skolan att motverka de 

traditionella könsmönster som finns och se till att eleverna får förståelse för att 

alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett vilket kön 

man identifierar sig med (Skolverket 2013:8).  

Kursplanen i svenska 

 

I kursplanen för svenska för grundskolans årskurs 4-6 formuleras syftet som 

följer: 

 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur 

från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I 

mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Skolverket 2013:222).  

 

Den egna identiteten står alltså med som ett område som eleverna ska få 

utveckla genom exempelvis skönlitteratur. Vidare utvecklat i 

kommentarmaterialet till kursplanen står att ”litteraturen kan bli en källa till 

tröst och stöd för den som söker svar på frågor om sitt liv och sin omvärld” 

(Skolverket 2016:8) och att diskussioner som uppstår utifrån litteraturen kan 

bland annat hjälpa eleverna att utveckla sin egen identitet och även sin 

förståelse för omvärlden.  
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Normer och normkritik 

 

Normer är något som ofta finns med i dagens samhällsdebatt, de allra flesta 

har antagligen hört begreppet någon gång. Men vad är en norm för något? 

Enligt Svaleryd och Hjertson (2012) är normer något som finns överallt, det är 

normer som gör att vi vet hur vi ska bete oss i kön i mataffären, det är normer 

som gör att pojkar och flickor bemöts olika. Normer är oskrivna regler som 

följs och uppehålls av alla människor i ett samhälle. Vissa normer behövs för 

att samhället ska fungera medan andra normer hämmar människors 

möjligheter. En norm är något som uppfattas som normalt i ett samhälle och 

det finns en motsats till normen, något som då är onormalt. Det är i 

gränslandet mellan vad som ses som normalt och vad som ses som onormalt 

som diskriminering kan grundas (Svaleryd och Hjertson 2012:71). Normer 

som hämmar människors utveckling syns ofta i skönlitteratur genom att en 

viss grupp ofta beter sig eller har roller som säger något om dem, mer om 

detta finns under rubrikerna Genus och Sexualitet längre ner.  

 

Normkritik handlar om att ifrågasätta och utmana dessa normer. I dagens 

samhälle är det heteronormen som råder vilket innebär att heterosexualitet är 

normen. Ser man då till diskrimineringslagen så ska ingen diskrimineras på 

grund av exempelvis sin sexuella läggning (SFS 2008:567). Detta gör att 

heteronormen behöver ifrågasättas och utmanas. Nikolajeva (2004) skriver om 

queerteori som är en teori som ifrågasätter just normer och hur de följs idag. 

Queerteorin gör detta genom att exempelvis byta ut perspektivet för en analys 

från en norm till en annan, förslagsvis kan man titta på en skönlitterär bok 

med ett perspektiv som säger att homosexualitet är normen för att undersöka 

vad som då sker med händelserna i boken (Nikolajeva 2004:16). Queerteori 

kommer behandlas mer under rubriken Analysmetod längre ner. 

 

Svaleryd och Hjertson (2012) skriver en påminnelse till alla som vill arbeta 

med normkritik nämligen att “Största risken för diskriminering och 

ojämställdhet är att ha sig själv som norm” (2012:77). För att kunna utgå från 

ett normkritiskt perspektiv så gäller det att man kan tänka sig in i andra 

perspektiv och se på formuleringar och huruvida de tar något för givet på så 

sätt att de medvetet eller omedvetet utgår från att alla ska förstå. 

Genus  

 

Genus är ett svårdefinierat begrepp som många har haft åsikter om genom 

historien. Mia Liinason (2008) skriver om utvecklingen inom genusforskning 

och på vilka sätt genus har förklarats sedan ca 1970-talet. Det genusforskning 

vill är att belysa sociala och kulturella konstruktioner som uppstår i ett 
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samhälle (Liinason 2008:262). De sociala och kulturella konstruktionerna av 

kön uppstår genom hur vi själva ser på oss och hur andra ser på oss. Man 

började alltså skilja på biologiskt kön och det som kallas för genus alltså det 

socialt konstruerade könet. Yvonne Hirdman (2007) beskriver hur manligt och 

kvinnligt har konstruerats socialt så långt tillbaka i tiden som 1700-talet och 

visar även på exempel ännu längre tillbaka. Hirdman visar på hur kvinnor 

ofta är underställda män men att kvinnor helst inte vill veta av det utan anser 

att de lever jämställt. Förändringar har skett men Hirdman kan tydligt visa på 

hur mannen fortfarande ses som norm och kvinnan som en avvikelse.  

 
Den manliga normen blir därmed den kontext, den mall, den omgivning, 

den värld som kvinnor – alltid – måste förhålla sig till, jämföras mot, 

bedömas utifrån.  

(Hirdman 2007:179) 

 

Exempel på tillfällen när kvinnan ses som en avvikelse från normen hittar vi i 

sportvärlden där det talas om damfotboll men inte om herrfotboll för när 

herrar spelar kallas det bara fotboll. Elisabeth Elmeroth (2012) tar upp flera 

sådana här exempel som används där kvinnan blir motsatsen till normen då 

ordet kvinnlig sätts framför en yrkestitel såsom kvinnlig polis, kvinnlig läkare 

o.s.v. Ser man till yrken så finns det även de där mannen blir avvikaren, den 

onormala, och då används ordet manlig för att peka på detta, till exempel har 

vi manlig sjuksköterska men det är oftast kvinnan som bli avvikaren 

(Elmeroth 2012:37). Även Hirdman (2007) skriver om detta att kvinnan ses 

som avvikaren från mannen som är normen. Hon skriver även att världen är 

skapad för mannen från början, för människan, och att den manliga normen 

utgår från att män är människan och att kvinnan blir ett slags tillägg. Ser vi 

historiskt så är det männen som står i centrum och kvinnan finns eventuellt 

med någonstans i bakgrunden (Hirdman 2007:14f).  

 

Som skrivet tidigare är genus är ett komplicerat begrepp som det finns många 

försök till definieringar på. Raewyn Connell (2003) beskriver genus som en 

social struktur som byggs utav hur samhället ser på människan och 

människokroppen och hur detta påverkar en som person (Connell 2003:21). 

Kvinnor och män innehar olika roller i arbetet för att skapa jämställdhet. 

Connell skriver att kvinnor har ett större intresse av förändring eftersom de är 

underställda män. Det är alltså en patriarkal genusordning som råder vilket 

gynnar män men missgynnar kvinnor (Connell 2003:98). I litteraturen 

framställs ofta kvinnor som offer medan männen är hjältar. Sett till pojkar och 

flickor så är ofta pojkar aktiva i sina handlingar och beslutar sig för en väg att 

gå medan flickor ofta handlar efter slump eller känslor (Svaleryd och Hjertson 

2012:75). Connell skriver om liknande roller men i verkliga livet. Flickor 

förväntas vara passiva och medgörliga, bära rosa kläder och lära sig laga mat 
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som vuxen medan pojkar förväntas vara tuffa, aktiva, bära blå kläder och lära 

sig köra bil som vuxen (Connell 2003:103).  

 

I en utredning utförd av Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) har 

jämställdheten ställts i förhållande till makt. Här påpekas att det är mannen 

som har haft makten genom historien och att detta lyser igenom på 

lektionerna i de ämnen som lärs ut. Delegationen ser det som ett allvarligt 

problem om undervisningen blir ensidig på så sätt att endast mannens 

framgångar i exempelvis historien syns. Alltså bör undervisningsmaterial 

sträva efter att vara jämställt och då innehålla tjejer och killar med samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter och inte spegla stereotyper som 

hindrar elevernas utveckling (Delegationen för jämställdhet i skolan 2010:42). 

Synen på hur flickor och pojkar bör vara går att återfinna i litteraturen. Det jag 

undersöker här är huruvida dessa könsmönster syns i de skönlitterära böcker 

jag analyserat. 

 

Sedan 1970-talet har det varit nödvändigt för forskare att även ta hänsyn till 

att det inte bara finns en grupp av kvinnor. Detta för att de som genomförde 

forskning om genus allt som oftast utgick från att kvinna innebar vit, 

västerländsk, heterosexuell och medelklass vilket skiljer sig mycket ifrån hur 

verkligheten ser ut. För att ta hänsyn till detta uppkom ett nytt begrepp, 

intersektionalitet, som är ett begrepp som innebär att man strävar efter att förstå 

hur de olika kategorierna såsom kön, etnicitet m.m. samverkar med varandra 

(Liinason 2008:261). Detta gav möjlighet till mer avancerade analyser där man 

började bli mer och mer normkritisk. 

Sexualitet 

 

Sexualitet är likt genus ett begrepp som är svårt att ge en enkel definition. 

Sexualitet kan inbegripa så många och skilda saker som exempelvis ”identitet, 

handling, fantasi, eller begär i dess allra vidaste, inte nödvändigtvis erotiska, 

bemärkelse” (Johansson 2009:277). Det jag vill se till främst i min analys är 

identitet och hur karaktärerna i boken kan skapa sin egen identitet. I dagens 

diskrimineringslag finns könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell 

läggning med i en utav rubrikerna. Alltså innebär det här i Sverige att 

personer ska få uttrycka sin identitet utan att bli diskriminerade (SFS 

2008:567). Då kan vi vidare fundera på vad könsöverskridande identitet eller 

uttryck innebär och vad det finns för sexuella läggningar. RFSL, 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter, har tagit fram en begreppsordlista som kort förklarar olika 

begrepp som finns som beskriver människor. Här handlar det inte om en 

handfull begrepp utan listan är lång vilket återspeglar komplexiteten i 
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begreppet sexualitet. Ett begrepp som jag kort tänker ta upp här är 

paraplybegreppet HBTQ. Varje bokstav i begreppet står för ett ord i sig. H:et 

står för homosexualitet som handlar om den sexuella läggning som innebär att 

en person ”har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av någon av samma 

kön”(RFSL 2015). B:et står för en annan sexuell läggning som innebär att en 

person ”har förmågan att bli kär i eller attraherad av människor oavsett 

kön”(RFSL 2015). T:et står för transperson vilket innebär att en person ”inte 

alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid 

födseln” (RFSL 2015). Slutligen har vi Q:et som står för queer som är ett 

begrepp som ifrågasätter de normer som rör kön, identitet och sexualitet och 

hur människor placeras i kategorier baserade på att det endast finns två olika 

kön. Queer är ett begrepp med många sidor och det ”kan innebära en önskan 

att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, medan en del 

använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin 

sexualitet”(RFSL 2015). En annan sexualitet som jag kommer att använda i 

min analys men som inte innefattas i HBTQ-begreppet är heterosexualitet. 

Heterosexualitet innebär att en person ”har förmågan att bli kär i och/eller 

attraherad av någon av ett annat kön än det egna” (RFSL 2015). 

 

Ett annat begrepp som jag kommer att använda mig av i min analys som 

bland andra RFSL också tar upp är heteronormativitet. Heteronormativitet 

handlar om de förväntningar som finns på män och kvinnor att vara 

maskulina respektive feminina och att alla förväntas vara heterosexuella. Här 

kommer även begreppet könsbinaritet in som innebär att man delar upp 

mänskligheten i två kön och att de två kategorierna beror på 

reproduktionsförmåga och var kategori tillförs vissa egenskaper (RFSL 2015).  

 

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, har gett ut en text skriven av 

Hans Olsson och Anna Knöfel-Magnusson (2007) där de beskriver hur 

situationen i olika skolor ser ut när det kommer till frågor om sexualitet. 

Många nuvarande elever eller personer som har gått ut skolan vittnar om en 

skola som utgår från att heterosexualitet är det normala och andra sexualiteter 

bemöts med nervositet och osäkerhet. Olsson och Knöfel-Magnusson förklarar 

vikten av att bemöta alla sexuella läggningar eller könsöverskridande 

identiteter med en öppenhet som gör att alla känner att de blir tagna på allvar. 

Även om man har en klass där ingen elev är öppet homo-, bi- eller 

transsexuell så kan eleverna ha någon i familjen eller en nära vän som är det. 

(Olsson och Knöfel-Magnusson 2007). Skolan ska koppla till alla elevers 

tidigare erfarenheter och vardag och inte bara de som lever inom 

heteronormen (Skolverket 2013:8).  
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Jenny Bengtsson skriver i sin avhandling Jag sa att jag älskade han men jag har 

redan sagt förlåt för det: ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år (2013) om 

den studie hon har gjort på nära håll i ett antal klasser. Genom observationer 

och intervjuer har hon tittat på skapande och upprätthållande av normer i 

skolan. När det kommer till sexualitet skriver Bengtsson att dels språket på 

raster och andra ställen mellan lektionerna och innehållet i lektionerna ofta 

speglar en heterosexuell norm. Detta genom exempelvis lekar som Ryska 

posten (Bengtsson 2013:78) och här kopplar jag vidare till skönlitteraturen som 

eleverna möter gemensamt som även den är ett innehåll i lektionerna som kan 

spegla heteronormen. Bengtsson skriver även om ett tillfälle då hon 

observerade när klassen använde sig av tre olika texter för att diskutera ämnet 

glädje. Barnen fick lyssna på olika berättelser och sedan tolka dessa och 

diskutera med alla i klassen vad de tyckte om dem. Under diskussionen fanns 

läraren där för att styra upp och föra barnen vidare i sina tankar (Bengtsson 

2013:113f). Vidare skriver hon även om barnets oskyldighet, att undervisning 

gällande sex och samlevnad ofta försöker distansera sig från barnet. Kropp 

och sex ses av barnen som något äckligt och vuxet så det material som elever 

möter i skolan försöker ofta förklara komplicerade saker som sexualitet på ett 

lättsamt sätt (Bengtsson 2013:98).  
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att se vilka medel för identitetsskapande som 

eleverna får genom skönlitteraturen som de möter i skolan. Jag har här sett till 

normer som handlar om genus och sexualitet. Skönlitteratur ger stora 

möjligheter att utforska, ifrågasätta och diskutera de normer som finns i vårt 

samhälle. Den här undersökningen vill uppmärksamma lärare på vilka 

budskap som de kan sända genom val av litteratur till eleverna. Den här 

undersökningen syftar till att ta reda på hur tjejer och killar framställs och 

vilka sexualiteter som får ta plats i skönlitteraturen som vänder sig till 

ungdomar i årskurs sex. De frågeställningar som undersökningen har utgått 

ifrån är: 

 

-          Bryter tjejer i skönlitteraturen för årskurs 6 normen för hur tjejer ”ska” 

vara genom beteende, utseende eller annat? 

 

-          Bryter killar i skönlitteraturen för årskurs 6 normen för hur killar ”ska” 

vara genom beteende, utseende eller annat? 

 

-          Möter eleverna olika sexualiteter i skönlitteraturen i årskurs 6 eller är 

det endast heteronormen som lyfts? 
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Metod 

Urval 

 

Valet av vilka skönlitterära böcker som skulle analyseras gjordes genom att 

kontakta de åtta lärare i en kommun som för nuvarande jobbar i årskurs sex. 

Lärarna tillfrågades om de hade någon bok som de ofta använder i årskurs sex 

där alla elever läser samma bok eller vid högläsning eller på annat sätt som 

gör att alla elever i klassen kommer i kontakt med boken. Jag valde att inte 

berätta för lärarna om vad min analys av böckerna kommer fokusera på utan 

endast att de skulle analyseras. På så sätt hoppas jag att jag fått tillgång till de 

böcker som oftast når alla elever och inte böcker som lärarna anser passar till 

mitt arbete. Tre lärare svarade och jag fick ihop sju titlar. Av de sju titlarna 

valde jag ut fyra. Av de sju titlarna var en helt skriven av en manlig författare, 

en skriven av en manlig och en kvinnlig författare och de andra fem skrivna 

av kvinnliga författare. Jag valde att använda den titel författad av en man, 

den av en man och en kvinna samt två titlar författade av kvinnor. Dessa titlar 

är: 

 

 Trydal, Susanne & Åhlin, Daniel (2015). Staden under berget 

 

 Ohlsson, Kristina (2013). Glasbarnen. 

 

 Angerborn, Ingelin (2017). Rum 213. Andra upplagan, första upplagan 

kom 2011. 

 

 Widmark, Martin, (2011). Den dansande djävulen. 

 

Analysmetod 

 

För min analys har jag använt mig av kritisk diskursanalys där jag har velat 

undersöka normer i skönlitteratur som eleverna möter. Jag har valt att vända 

mig till Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Winther 

Jørgensen och Phillips 2004:74) som består i att man placerar texten som 

analyseras i förhållande till den diskursiva och sociala praktiken som den är 

del av. Med den diskursiva praktiken menas här den diskurs som pågår kring 

normer om genus och heterosexualitet som presenterats tidigare och med 

social praktik menas här skolan och här närmare bestämt vad läro- och 

kursplan säger att skolan ska göra. Det jag fokuserar på i min analys är 

normer och specifikt vilka attribut tjejer och killar har i de olika böckerna samt 
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vilka sexuella läggningar som de kommer i kontakt med genom dessa 

skönlitterära böcker. Till hjälp för analysen av tjejer och killar har Nikolajevas 

schema för “manlighet” och “kvinnlighet” (figur 1). Schemat är förenklat och 

bygger på könsstereotyper som förekommer men man kan inte räkna med att 

alla karaktärer följer schemat. Det är endast en hjälp för att se hur pass 

stereotypa karaktärerna framställs (Nikolajeva 2004:129f). 

 

Figur 1 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma agressionshämmade 

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 

(Nikolajeva 2004:129) 

 

Det här schemat tillsammans med den bakgrund jag har presenterat ligger till 

grund för min analys.  

 

För undersökningar gällande genus används ofta feministisk teori. Då jag vill 

undersöka normer kopplade till genus och även sexualitet har jag valt att 

använda queerteori. Queerteori är ett tvärvetenskapligt fält som behandlar 

både genus- och sexualitetsteori (Johansson 2009:265). Queerteori används för 

att uppmärksamma och ifrågasätta normer rörande kön och sexualitet. De 

normer som queerteorin ifrågasätter är de som ofta exkluderar personer som 
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egentligen inkluderas i normen. Exempelvis när heteronormen ifrågasätts blir 

istället homosexualitet normen och andra sexualiteter blir då exkluderade. Det 

queerteori vill göra är att framhäva, undersöka och destabilisera normer som 

exkluderar (Johansson 2009:266).  

Metodproblem 

 

Nikolajeva (2004) skriver om vikten av att se boken i det sammanhang den 

skrevs men eftersom den här undersökningen gäller vilka normer eleverna 

möter genom skönlitteraturen idag så kommer jag inte sätta in böckerna i sitt 

historiska sammanhang (Nikolajeva 2004:127). Detta innebär att om en bok 

utspelar sig för femtio år sedan så kommer jag inte ta med den tidens normer i 

min analys. 

 

Svarsfrekvensen från lärarna var ganska låg vilket gjorde att möjligheten till 

att välja bland flera olika titlar inte riktigt fanns. Emellertid fanns inte tid till 

analys av fler titlar men det urval jag fick ta del av var från tre olika skolor. 

Inblicken i vilka titlar som elever i helklass kommer i kontakt med är därför en 

aning bristfällig. Fler titlar och längre tid hade varit önskvärt för att kunna gå 

djupare på ämnet.  
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Analys 

Varje bok är analyserad för sig. Avsnittet nedan är uppbyggt så att en bok i 

taget presenteras och analyseras. Analysen består av en del som behandlar 

genus och en del som behandlar sexualitet. 

 

Staden under berget av Susanne Trydal och Daniel Åhlin 

(2015) 
 

Det här är den första av tre böcker som handlar om två flickor. En flicka är ett 

människobarn, Torun, och den andra flickan är del av vitterfolket, Tilda. 

Vitterfolket lever undangömda på grund av hot från människan. För att 

vitterfolket ska kunna ha lite koll på vad som sker hos människorna byter de 

ut något av sina barn mot ett människobarn när de är små för att sedan kunna 

använda barnet för att samla information. Torun och Tilda föddes till de olika 

folken men byttes ut så att Torun som egentligen är människa fick växa upp 

med vitterfolket och Tilda som föddes hos vitterfolket fick växa upp hos 

människorna. De båda flickorna märker på olika sätt att de inte riktigt passar 

in i sina olika världar. En dag står vitterfolket inför eventuell flykt och de 

behöver Tildas hjälp. Flickornas liv ställs på ända och de måste rädda 

vitterfolkets hem, Hallahem. 
 

Genus 
 

De två huvudpersonerna i boken är flickor. De har båda två drag som är 

typiskt flickor enligt normen men även drag som bryter mot normen. 

Framförallt Tilda som har bott i människovärlden gör en stor självuppoffring 

när hon beslutar sig för att lämna sin trygga plats, även om det inte är för 

alltid, för att hjälpa ett folk som hon inte alls känner. Självuppoffring är en 

utav de egenskaper som gör Tilda till en typisk flicka (Nikolajeva 2004:129). 

För att bryta av det innebär även den här självuppoffringen att hon skyddar 

och räddar ett helt folkslag. Att vara hjälte är en egenskap som tillskrivs killar 

(Svaleryd och Hjertsson 2012:75). Tildas mamma Sigrun gör även hon en stor 

självuppoffring när hon går med på att byta sin dotter Tilda mot ett 

människobarn för folkets framtida överlevnad. 

 

Tilda är väldigt stark och snabb vilket visserligen är egenskaper hos 

vitterfolket men det gör även att Tilda framstår mindre som den typiska 

flickan. Tilda puttar en dag till en kille på en idrottslektion så att han flyger 

flera meter vilket ger upphov till den typiska förolämpningen killar emellan 

att han blev slagen av en tjej.  
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”Sluta!” sa Tilda och tryckte till Kevin i bröstet. Han flög genom rummet 

och landade på några bänkar med ett brak. 

”Vad gör du?” skrek han. 

De andra rusade dit och tittade frågande på Kevin och Tilda. 

”Jag ville inte…”, började Tilda, hon förstod inte hur hon hade kunnat 

knuffa honom så hårt och långt. 

”Du är ju helt psyko!” sa Kevin och tog sig om armbågen. Den hade 

börjat blöda efter fallet. ”Jag skämtade ju bara. Är du helt dum i huvudet 

eller?” 

”Slagen av en tjej”, skrattade Niklas. 

(Trydal och Åhlin 2015:27) 

 

Att Niklas här skrattar när han säger att Kevin blivit slagen av en tjej vittnar 

om att det ses som något negativt. Det är alltså en förolämpning mot Kevin 

eftersom han då framstår som svag. Enligt Nikolajevas schema (2004:129) så är 

det en manlig egenskap att vara stark och att en kille då blir slagen av en tjej 

gör att han trillar ur det traditionella mönstret. 

 

Tildas styrkor gör visserligen så att Torun framstår som ganska svag bland 

vitterfolket eftersom hon inte besitter dessa egenskaper. Hon blir vid 

upprepade tillfällen tillsagd att ta det lugnt och försiktigt så hon inte skadar 

sig. De andra barnen i Toruns närhet får inte samma uppmaningar utan de får 

klättra i träd och i berg så som vitterfolket brukar. Det här gör att Torun 

framstår som svag och sårbar vilket är egenskaper hos en kvinna/tjej 

(Nikolajeva 2004:129).  

 

För Tilda som har vuxit upp hos människor så är utseendet viktigt. Tilda 

önskar att hon såg ut mer som en av hennes vänner som hon beskriver 

som ”väldigt söt och populär bland killarna” (Trydal och Åhlin 2015:10). Att 

vara vacker tillskrivs tjejer (Nikolajeva 2004:129) och det är då en egenskap 

som Tilda vill ha och avundas hos sina tjejkompisar. Tilda vill gärna passa in 

vilket vi ser här: 

 
”Men du har ju mascara på dig”, sa Tilda. 

”Ja”, Linnea log. ”Det har typ alla på högstadiet […]” 

Tilda kände sig som en barnunge. Hon hade inte ens tänkt på att hon 

borde sminka sig. Tänk om alla andra tjejer på skolan faktiskt sminkade 

sig. 

(Trydal och Åhlin 2015:10) 

 

Här ser vi hur samhället kan spela in i hur en person uppträder. Normen är 

här att tjejer ska vara vackra (Nikolajeva 2004:129) och detta kan man då 

uppnå genom att sminka sig. Tilda blir påverkad av åsikter utifrån och här 
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bildas genus ur det sociala sammanhanget på så sätt som Connell beskriver att 

genus blir till (2003:21). Här hittar vi även en kontrast; vitterfolket bor under 

ett berg och utseendet har inte en stor roll där. Detta kan vara mycket på 

grund av att enda gången de sett sig själva är i en suddig spegelbild i en sjö 

eller annat vatten och de verkar inte fundera så mycket på hur de ser ut. När 

Tilda har kommit till vitterfolket så börjar de prata om hur Torun är lik sina 

riktiga föräldrar, människorna, och Torun frågar ”ser jag ut så?” (Trydal och 

Åhlin 2015:165) varpå Tilda förstår att hon aldrig har sett riktigt hur hon själv 

ser ut. Tilda använder då sin mobiltelefon för att ta kort på Torun och även 

hennes vän Auda så de får se hur de ser ut. De säger inte så mycket om 

utseendet men de jämför ändå varandra och att tänka på sitt utseende är något 

som Nikolajeva (2004:129) och Connell (2003:103) tillskriver tjejer. 

 

Hos vitterfolket använde man huvudsakligen tre nätter till att samla in så 

mycket mat, ved och andra resurser som möjligt för att överleva vintern. 

Under de här samlingsnätterna deltog nästan alla vuxna och större barn för att 

så mycket som möjligt skulle samlas in. Torun hade trott att hon skulle få vara 

med detta år men det fick hon inte. Hon blev istället placerad på att utföra vad 

som kan ses som hushållssysslor (Trydal och Åhlin 2015:64). Att sköta 

hushållssysslor faller på den omsorgsfulla kvinnan och gör därför att Torun 

här placeras in i stereotypen för tjej (Nikolajeva 2004:129). Även då Torun 

placeras i den här stereotypen så gäller inte samma för alla tjejer och kvinnor. 

Som skrivet tidigare så deltog nästan alla vuxna och stora barn i samlingen 

vilket då även innefattar tjejer och kvinnor och här bryts istället normen. 

 

Hos vitterfolket finns ett råd som bestämmer över hur saker och ting ska 

skötas i berget. Det finns både män och kvinnor i rådet men när man får 

förklarat för sig vilka roller de har så lutar det mycket åt att bli stereotypiska. 

Embla som är yngsta medlemmen i den innersta kretsen av rådet har ansvaret 

för Tjoget. Tjoget är som en marknadsplats. Hon beskrivs som rättvis när det 

kommer till att fördela mat och andra nödvändigheter (Trydal och Åhlin 

2015:97). Embla har alltså ansvaret för mat vilket kan ses som en stereotypisk 

kvinnlig syssla fast här i större omfattning. Vidare har vi även Emblas farfar 

som beskrivs som ”den starkaste och modigaste travlaren som någonsin 

funnits i hallarna” (ibid.). Att vara travlare innebar ett yrke där man bland 

annat reste utanför berget för att ta reda på information om världen utanför. 

Emblas farfar får därför väldigt stereotypiskt manliga egenskaper (Nikolajeva 

2004:129). 

 

Ser man vidare på yrken som karaktärerna har så finner man några som 

stämmer in i de stereotypa rollerna. Till en början har vi Sigrun, Tildas riktiga 

mamma, hon var travlare innan hon fick Torun. Efter att Torun kommit till 
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världen så stannade hon i berget och hjälpte till med lite av varje. Hon hade 

inget fast yrke men bland de sysslor hon hjälpte till med fanns bland annat att 

ordna med maten och barnapassning. Om Sigrun sägs det ”Sigrun är en god 

mor åt alla barn” (Trydal och Åhlin 2015:106) vilket ger Sigrun egenskaperna 

omtänksam och omsorgsfull vilka båda går att hitta under kvinnliga 

egenskaper i Nikolajevas schema (2004:129). Torun uttrycker att hon är glad 

för att Sigrun har de sysslor hon har eftersom det innebär att hon är hemma i 

berget. Hon jämför sin mor med sin kompis Audas pappa som är travlare. 

Audas pappa är sällan hemma på grund av det yrke han har. Audas pappa 

har därför en stereotypiskt manlig roll. Han försörjer familjen och är på så sätt 

även skyddande (Nikolajeva 2004:129, Connell 2003:103). 

 

Trots att flera personer innehar en stereotyp roll så finns det flera tillfällen där 

normerna bryts. Ett exempel på detta är när Torun pratar med Alrik som är en 

av de snabbaste och starkaste männen bland vitterfolket då han likställer sig 

själv och hans kompis, Grim, med Torun och Auda: 
 

”[…] Där träffade jag redan första dagen någon som förändrade mitt liv. 

Jag träffade…” 

”Grim” 

”Ja, vi blev snabbt bästa vänner. Vi var alltid med varandra, hjälpte alltid 

varandra och utmanade varandra. Vi var nog inte helt olika två flickor 

som springer runt här i staden i dag. Som smyger, spionerar och 

rymmer…” 

(Trydal och Åhlin 2015:173) 

 

Här får flickorna en jämbördig ställning som två av de mest framgångsrika 

männen i berget. Det framgår inte på något sätt att det skulle vara negativt att 

två flickor liknar två män till sättet utan de får samma möjligheter till 

utveckling. 

 

I ett försök att rädda Hallahem så ger sig Grim, Alrik, två manliga travlare, 

Embla och Tilda sig av för att sabotera ett antal maskiner som ska användas 

vid provborrning i berget där vitterfolket bor. När de sex personerna kommer 

fram till stället där maskinerna står så går de fyra manliga karaktärerna in på 

området för att utföra sabotaget medan Embla och Tilda får stanna utanför 

och vänta tills de är klara. Detta trots att det var Tilda som hade kunskaperna 

som behövdes inne på området som till exempel hur man använder en 

tändare och vad ett larm är. När uppdraget ser ut att gå fel så vill Tilda ta sig 

till området och hjälpa till men hon hindras av Embla och tvingas titta på 

medan räddningstjänst och polis kommer närmare och närmare. Här blir 

Tilda hindrad i sin roll som hjälte. Hittills har vitterfolket varit beroende av 
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henne men här tar männen över och går då in i den stereotypiska rollen som 

hjältar (Svaleryd och Hjertsson 2012:75).  

 

Trots att Tilda blir fråntagen sin roll som hjälte under ett uppdrag så är hon 

inte fråntagen rollen helt. Under ett samtal med Elef, som är en man som 

tidigare varit med i rådet och som fortfarande har ett ord med vid 

beslutsfattande (Trydal och Åhlin 2015:59) så får Torun höra följande: 
 

”Torun, du måste förstå hur viktigt det var för oss. Jag är så ledsen för 

det du har fått offra för att hjälpa oss, men jag vill att du ska förstå vikten 

av det hela. Tack vare dig har vi en chans att överleva.” 

”Men”, sa Torun, ”det har ju inte hjälpt. Vi lyckades inte stoppa 

människorna.” Hon grät nu. ”Vi misslyckades och nu måste vi fly.” 

”Även om det skulle bli så att vi måste fly så är det inte ett misslyckande”, 

svarade Elef. ”Om det inte vore för er flickor skulle vi inte veta när. Då 

hade kanske människorna hittat oss innan vi hunnit ut ur berget.” 

(Trydal och Åhlin 2015:22) 

 

Här lyfter Elef fram att både Tilda och Torun har haft en avgörande roll i 

vitterfolkets öde. Efter citatet ovan berättar dessutom Elef om något som 

skulle kunna rädda folket men det är upp till Tilda och Torun att utföra det. 
 

Vi möter i den här boken även Toruns vän Auda. Auda är en flicka som 

uppvisar mer typiska pojkdrag. Hon bryter ofta mot regler och hittar många 

sätt att tjuvlyssna på vad som sägs på rådet. Hon är alltså inte lydig vilket 

bryter mot normen för vilka egenskaper som ses som kvinnligt (Nikolajeva 

2004:129). Hon får även kliva i hjälterollen då hon är med på det uppdrag som 

Elef förklarade för Torun. Med på uppdraget är även Torke, en pojke som de 

umgås en del med. Uppdraget innebär att de måste ta sig ner djupt under 

berget dit väldigt få personer visste att man kunde gå. Vid ett tillfälle står 

barnen inför en port som de vet kommer stängas efter en viss tid. Både Tilda 

och Torke tvekar på att gå ner och följande händer: 
 

”Jag går inte ner där. Aldrig, aldrig…” stammade han fram. 

”Äsch och tvärs, nu går vi ner och hittar den där som gömmer sig där 

nere”, sa Auda och tog det förste steget ner i trappan. Torun tänkte att 

det var skönt att Auda var Auda ändå. Hon var rädd att varken hon, 

Tilda eller Torke skulle ha vågat ta täten. 

(Trydal och Åhlin 2015:229) 

 

Auda blir alltså en ovärderlig bit i lösningen av problemet. Utan Auda hade 

kanske inte de andra tre lyckats slutföra uppdraget men tack vare Auda så 

kommer de nu ner i berget och hittar den de söker. Så även Auda är en hjälte 

vilket oftast tillskrivs killar (Svaleryd och Hjertsson 2012:75). 
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Sexualiteter 

 
Tildas vänner i människovärlden är väldigt intresserade av personer av det 

motsatta könet och mycket hos dem kretsar kring att se bra ut för det andra 

könet samt att på olika sätt få umgås med killarna. Till exempel har vi en 

händelse under en idrottslektion: 

 
Alma såg till att Tilda hamnade i hennes lag. Hon såg också till att Niklas 

och Kevin hamnade i deras lag. Alma hade berättat för Tilda att hon var 

kär i Niklas och att hon trodde att han var kär i henne också. 

(Trydal och Åhlin 2015:25) 

 

Händelsen är ett exempel på hur heteronormen kan ta sig uttryck. Alma utgår 

från att Niklas tycker om henne, att han är kär i henne, trots att hon inte har 

pratat med honom särskilt många gånger. Alma utgår med andra ord från att 

han är heterosexuell. Möjligtvis kan karaktären Niklas även vara bisexuell då 

vi egentligen inte vet något om honom som person. 

 

Heteronormen gör sig påmind bland Tildas människovänner flera gånger. 

Tilda skaffar en kompis utöver de tjejer hon brukar umgås med. Den här 

kompisen är kille och Tilda funderar inte så mycket över det men det gör 

däremot hennes tjejkompisar: 

 
Linnea och Alma blev förvånade när Johannes började prata med Tilda i 

skolan. De undrade hur hon hade lärt känna honom. De var inte vana vid 

att Tilda snackade med killar. Hon hade aldrig haft någon pojkvän och 

självklart trodde genast både Linnea och Alma att Tilda var kär i 

Johannes. Tilda sa att det inte alls var på det sättet. 

(Trydal och Åhlin 2015:50) 

 

Tildas kompisar Linnea och Alma utgår här från att både Tilda och Johannes 

är heterosexuella. Tilda själv tycker att det är skönt att umgås med Johannes 

eftersom han ”inte hela tiden pratade om hur hon såg ut eller frågade vem 

hon var kär i. När hon var med Johannes kunde hon slappna av och vara sig 

själv” (Trydal och Åhlin 2015:87). Tilda uttrycker med andra ord inte några 

känslor annat än att Johannes är en bra kompis. Att Tilda anser det som 

självklart att Linnea och Alma tror att Tilda var kär i Johannes vittnar också om 

att heteronormen är det som gäller här. 

 

Även bland vitterfolket är det heteronormen som styr. Sigrun sjunger en sång 

för Torun som hon även sjungit för Torun när hon var barn. Sången handlar 

om: 
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[...] en flicka som träffade en pojke. De var alltid tillsammans. En dag 

försvann pojken som nu blivit en man. Hans kamrater berättade för 

flickan att han hade ramlat ner i en sjö och drunknat. Sångens sista vers 

handlade om att folk ska vara rädda om det de håller kärt, och vårda det 

varje dag. 

(Trydal och Åhlin 2015:74) 

 

Torun har alltså ända sedan hon var liten levt i heteronormen med exempelvis 

den här sången som förklarade vad som var brukligt hos dem nämligen att 

det skulle vara en man och en kvinna tillsammans. 

 

I boken finns inte några andra relationer som visar på något som inte är 

heteronormativt. Toruns riktiga föräldrar, människorna, är man och kvinna, 

Tildas riktiga föräldrar, vitterfolket, är man och kvinna, dock har Tildas pappa 

gått bort, tjejkompisarna i människovärlden har olika kärleksbekymmer och 

de innefattar alltid killar. 

 

Glasbarnen av Kristina Ohlsson (2013) 
 

Här följer vi med Billie som flyttar till ett nytt hus efter att hennes pappa har 

gått bort. I det nya huset händer det snart mystiska saker som knackningar på 

fönster, meddelanden skrivna för att skrämmas och en lampa som gungar 

fram och tillbaka. Billie och hennes vänner Aladdin och Simona försöker ta 

reda på mer om huset och vad som hänt där. De får reda på en hel del otäcka 

saker och huset verkar vara olycksdrabbat. De lyckas dock ta reda på vem det 

är som ”spökar” och tar honom på bar gärning men trots att spöket är avslöjat 

så gungar lampan i taket fortfarande. 

 

Genus 

 
Billie har en aktiv roll genom boken och är den som för handlingen framåt. 

Hon har på så sätt egenskaper som vi hittar på den manliga sidan av 

Nikolajevas schema (2004:129). Billie är fast besluten att ta reda på vad det är 

som händer i huset hon bor i. För att ta reda på detta tar hon sig vid ett tillfälle 

till Martin, mannen som Billies mamma köpte huset av. Billie frågar ut Martin 

och vid ett tillfälle blir hon imponerad av sitt eget mod och tänker för sig själv 

”Rakt på sak, som pappa skulle ha sagt” (Ohlsson 2013:197). Detta gör att 

Billies mod inte helt och hållet kommer från henne själv utan det är något hon 

har fått ifrån sin pappa, en man, vilket gör henne mindre självständig och mer 

beroende.  
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Huset som Billie och hennes mamma flyttat in i är fullt utav förre ägarens 

möbler. De beslutar sig för att de ska göra sig av med möblerna men att de får 

leva med dem tills deras förra hus är sålt så de kan flytta dit sina egna möbler. 

Detta gör att Billies rum är möblerat med bland annat ett rosa skrivbord vilket 

gör att följande händer: 

 
Hon röjde det rosa skrivbordet där det såg ut som om någon suttit och 

ritat. Försiktigt plockade hon undan teckningarna som låg framme. Hon 

var inte säker, men hon trodde att det var en tjej som gjort dem. 

(Ohlsson 2013:14) 
 

Connell (2003:103) beskrev rosa som en färg som kopplas till tjejer i de 

stereotypa könsmönstren som finns. Billie städar alltså ur sitt nya rum och 

antar att en tjej har bott där tidigare. Det enda hon har att grunda det på som 

vi som läsare får veta är det rosa skrivbordet. Billie säger inget om ifall det 

finns någon signatur på teckningarna vilket leder mig till slutsatsen att hon 

baserat sitt antagande på färgen på skrivbordet. Billie återkommer till att 

fundera över vem som har bott i rummet tidigare: 

 
- Är det dina böcker? sa hon. 

- Nej, de är fortfarande kvar i stan. De här böckerna tillhörde hon som 

bodde i det här rummet förut. 

Billie hejdade sig. ”Hon” hade hon sagt, igen. Som om hon visste säkert 

att det var en flicka som bott i rummet tidigare, men det gjorde hon ju 

inte. Hon hade bara antagit att det var en tjejs rum. 

(Ohlsson 2013:38) 
 

Återigen har hon inget annat att grunda sina misstankar om könet hos den 

person som bodde där tidigare än färgen på skrivbordet. 

 

En äldre dam vid namn Ella som bor i den nya staden bjuder in Billie till sig 

för att berätta allt hon vet om huset. Billie går dit med Aladdin och de sitter 

och lyssnar på vad Ella säger. Medan de lyssnar händer följande: 

 
Aladdin skruvade på sig i soffan. Han var fortfarande otålig men 

väntade snällt på att Ella skulle fortsätta berätta. 

(Ohlsson 2013:94) 

 

Att vara omtänksam är något som tjejer/kvinnor tillskrivs som egenskap i 

Nikolajevas schema (2004:129). Här visar då Aladdin på motsatta egenskaper 

då han har svårt att sitta still och lyssna på vad Ella har att säga. Han får 

därför stereotypa drag som kille. Aladdin visar på andra stereotypa 

egenskaper vis andra tillfällen som till exempel när Billie och Aladdin hittar 

vilken skola som barnet som bott i huset innan Billie gick i och Aladdin 
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bestämmer vad som ska hända härnäst (Ohlsson 2013:119). Att vara aktiv är 

en stereotypisk egenskap för killar (Nikolajeva 2004:129).  

 

När Billie i slutet av boken förstår att det måste vara någon som går in i deras 

hus och lämnar saker för att Billie ska tro att det spökar så är det Billie som 

utformar planen för hur ”spöket” ska avslöjas. Det här är ett exempel på att 

även Billie är en aktiv karaktär och även att hon är självständig på så sätt att 

hon på egen hand kommit på planen. Dessa två egenskaper, aktiv och 

självständig, tillskrivs i Nikolajevas schema (2004:129) pojkar och visar alltså 

på att Billie bryter normen. Emellertid är det samtidigt så att Billies plan 

involverar hennes två kompisar Aladdin och Simona och Billie reflekterar 

över hur nervös hon är och då glad över att hon inte var ensam 

(Ohlsson:2013:216f). Det här ger Billie en beroendeställning på så sätt att hon 

inte tror att hon skulle klarat av det på egen hand och att vara beroende är 

enligt Nikolajevas schema (2004:129) en egenskap som tillskrivs flickor. 

 

Sexualiteter 

 

Billies pappa har gått bort på grund av en sjukdom. Det är just därför som 

Billies mamma vill flytta och starta om på nytt. Det betyder att Billie kommer 

från ett heterosexuellt hem och även att hon nu bor med en ensamstående 

mamma. Att vara ensamstående kan bryta mot heteronormen men då det inte 

är ett eget val här så bryter det inte mot normen. Med den här heterosexuella 

bakgrunden så fortsätter det vara normen genom boken. När Billie först lägger 

märke till sin vän Aladdin så är Billie med sin mamma på stranden. Aladdin 

var också där och han tittade mycket på Billie vilket gör att Billies mamma 

påpekar att han ser trevlig ut. Att påpeka att någon ser trevlig ut är kanske i 

sig inte tvunget heteronormativt utan det är Billies reaktion som platsar i 

heteronormen. ”Billie kände hur hon blev röd i ansiktet”(Ohlsson 2013:21) 

vilket tyder på en reaktion som Billie kanske inte hade fått om det var en tjej 

som mamman berömt utseendet på. Mamman utgår här från att Billie är 

heterosexuell. 

 

Vidare har vi mammans relation till karaktären Josef. Mamman träffar Josef 

efter att hon och Billie har flyttat till det nya huset. Till en början presenterar 

mamman Josef som hennes vän (Ohlsson 2013:79). Han hjälper sedan till en 

hel del hemma hos Billie och hennes mamma, särskilt när Billies mamma 

hamnar på sjukhus då han sover i huset och tar hand om Billie. Mot slutet av 

boken frågar Billie sin mamma om Josef och mamman svarar ”Josef och jag är 

bara vänner […] Vi får se vad som händer i framtiden. Kanske blir han mer än 

en kompis, kanske inte” (Ohlsson 2013:238). Mammans svar tyder på att hon 

har tänkt tanken om Josef som mer än en kompis vilket då innebär en 
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heterosexuell relation. Det finns inga andra karaktärer i boken som visar på 

något annat än heterosexualitet. 

 

Rum 213 av Ingelin Angerborn (2017) 
 

Här får vi följa med Elvira på kollo. På vägen till kollo ser hon en bil med 

registreringsnummer “RUM 213” och när hon kommer till kollo visar det sig 

att hon ska bo i rum 213 tillsammans med två andra tjejer, Bea och Meja. 

Redan första dagen börjar mystiska saker hända som att saker försvinner, 

fönster slår igen och tjejerna försöker lista ut vem som ligger bakom allt. De 

får under tiden på kollo reda på att en tjej en gång har omkommit av en 

olyckshändelse och det blir svårare och svårare för dem att hitta en logisk 

förklaring till de olika händelserna. Samtidigt leker de och har kul på kollo 

och skaffar nya vänner. De blir särskilt vänner och umgås mest med tre killar. 

 

Genus 

 
Elvira och hennes nyfunna väninnor är till en början väldigt självständiga då 

de på egen hand försöker lösa myterierna som sker. Självständighet är en 

egenskap som tillskrivs män (Nikolajeva 2004:129). De bryter även mot 

reglerna när de går utanför kolloområdet vilket bryter mot då en kvinnlig 

egenskap är att vara lydig. Men efter att de här mysterierna blir fler och 

flickorna blir mer och mer rädda så berättar de allt för en av ledarna på kollo. 

Ledaren som heter Jennifer erbjuder sig att sova på flickornas rum under 

natten (Angerborn 2017:148). Detta gör att flickorna framstår som mer sårbara 

samt även beroende av en vuxens beskydd vilket så stämmer in på de 

egenskaper som tjejer vanligtvis får. Visserligen gör denna situation Jennifer 

till en skyddande person vilket vanligtvis ses som en manlig egenskap (ibid.).   

 
När barnen ska gå en spökrunda som ledarna på kollo anordnat så sker denna 

dialog: 

 
- Shit vad ni kommer bli rädda! sa Kevin. 

- Vadå vi? sa Meja. Ni då? 

- Jamen, ni är ju tjejer, sa Kevin. 

- Och? sa Meja. 

Kevin flinade. 

- Ja, och tjejer är fegare än killar, sa han. Det vet ju alla! 

- Skitsnack! fnös Meja. 

- Jag lovar, sa Kevin. Det är så. Det har något med generna att göra, det är 

typ vetenskapligt bevisat. 
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(Angerborn 2017:81) 

 

 

Senare i kapitlet kommer tjejerna ifatt killarna och smyger närmare dem. När 

tjejerna är inom hörhåll för killarna så förstår man snart att de är ganska rädda 

över mörkret och vad som kan tänkas hända härnäst. När killarna går in i ett 

båtskjul så kommer de snart ut igen och skriker av skräck. Här tar Meja 

tillfället i akt och avslöjar att de är där och hon får ge igen för vad som sagts 

tidigare med: 
 

- Vad var det du sa förresten? Fnissade Meja. Det där med vetenskapligt 

bevisat…? 

(Angerborn 2017:86) 

 

Här får vi se killarna sårbara vilket enligt normen är en egenskap hos tjejer 

(Nikolajeva 2004:129). 
 

En kväll på kollo skulle barnen se på film. En omröstning om vad för film de 

skulle se på gjordes och de genrer de hade att välja på var komedi, action och 

romantik. Till Elviras förtjusning blev det en romantisk film vilket Kevin var 

väldigt missnöjd över (Angerborn 2017:104). Här ser vi tydligt normer för 

tjejer och killar. Enligt Nikolajevas schema (2004:129) är manliga egenskaper 

att vara stark och känslokall vilket inte stämmer in så bra på en romantisk 

film. Elvira lever också upp till de normer som Nikolajevas schema (ibid.) tar 

upp då kvinnliga egenskaper är att vara emotionell och mild vilket istället 

stämmer in bra på en romantisk film. 

 

Inför diskot som skulle vara en avslutande aktivitet på kollo så valde tjejerna 

att skippa den mobiltid de fick varje dag efter lunch för att istället använda 

den tiden till att göra sig i ordning för diskot. Här blir det väldigt mycket 

fokus på utseende. Flickorna sminkar sig och fixar sitt hår och hjälps åt att 

välja kläder. Resultatet blev att de blev supersnygga allihop. Här hittar vi ett 

exempel ur Nikolajevas schema (2004:129) som säger att en egenskap kvinnor 

ofta blir tilldelade är just att de ska vara vackra. De här tjejerna lade lång tid 

på att göra sig vackra inför diskot. 

 

Sexualiteter 

 

Elvira och de tre tjejerna spanar efter killar från första dagen på kollo. Detta 

gör att heteronormen är väldigt påtaglig och inte går att ta miste om. Redan 

första dagen på kollo händer det här: 
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Bea, Meja och jag hade lagt ut våra badlakan i gräset på kullen, en bit 

ifrån vattnet. Därifrån hade vi bra koll på allt som hände. Och på alla 

killar. Det fanns några som var väldigt söta. Arvid, Melker, Isak, Kevin 

och ett par till. Och vi hade upptäckt en sak till som vi hade 

gemensamt… att ingen av oss var ihop med någon.  

(Angerborn 2017:25) 

 

Tjejerna delar med sig av sina erfarenheter, att de inte varit ihop med någon 

tidigare. Det finns inga tvivel om att det är heterosexualitet som gäller i den 

här boken. Näst sista dagen på kollo blev sen alla tre tjejer ihop med en kille 

var (Angerborn 2017:166). 

 

Heteronormen gör sig påmind på ett annat sätt i boken och det genom att 

barnen blir uppdelade i lag där tjejerna är i ett lag och killarna i det andra när 

de ska spela fotboll (Angerborn 2017:167). Detta förutsätter att alla barnen 

identifierar sig med sitt biologiska kön och förstärker normen kring 

heterosexualitet. 

 

Den dansande djävulen av Martin Widmark (2011) 
 

Här följer vi Tyko som är en föräldralös pojke som tvingas jobba i en 

silvergruva tillsammans med många andra pojkar. Pojkarna används just för 

att de är små och kan ta sig in i trånga utrymmen. En dag får Tyko ett mystiskt 

meddelande från en skata som han först tror är en dröm. Men sedan får han 

fler meddelanden och får till slut komma till ett hemligt sällskap som kallas 

geograferna. Där får han och hans nyfunna vän Julius veta att det finns andra 

världar man kan färdas till. Tyko får en bok med ramsor med kryptiska 

meddelanden på och till uppgift att söka fram vägen till en av de andra 

världarna. Det är den första av tre böcker och denna bok slutar med att Tyko 

och Julius hittar porten mellan två världar och går in genom den. 
 

Genus 

 

Tyko uppvisar delvis sidor som inte är så typiska för en kille. Han är rädd och 

nervös och vi som läsare får veta vad han känner. Eftersom vi får veta om 

hans rädslor när han jobbar nere i gruvan och framförallt när det kommer till 

höga höjder så förstår vi att han är både emotionell och sårbar vilket är 

egenskaper som tillskrivs tjejer (Nikolajeva 2004:129). Vid flera tillfällen ger 

han uttryck för, vad som kan antas vara, sin höjdrädsla som exempelvis när 

han klättrar uppför en stege: 
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   Tyko kikade ner mot marken. Avståndet ner var cirka fyra meter. Han 

kände genast av den vanliga svagheten i knäna, den som han brukade 

känna när han stod i hisskorgen på söndagarna. 

(Widmark 2011:41) 

 

Att vara stark är en egenskap som killar brukar ha enligt normen (Nikolajeva 

2004:129) men här visar sig Tyko svag. Det kan dock ses som en styrka att han 

fortsätter klättra uppåt trots sin rädsla. På så sätt vänder Tyko sin svaghet till 

en styrka istället. Emellertid sker inte alltid samma sak när det kommer till 

hisskorgen på söndagarna: 
 

   Ingenting fyllde Tyko med större skräck än dessa resor upp och ner i 

silvergruvan.  

   Han hörde hur vidjorna under honom knirrade och hur repet knäppte 

under korgens tyngd. 

   Många, många gånger hade han gjort den här resan. Men ingenting 

kunde lindra den förfärliga skräcken som varje tur i den flätade korgen 

framkallade. 

(Widmark 2011:5) 

 

Här finns inget som kan hjälpa mot hans rädsla. Han visar sig svag och sårbar 

vilket är en kvinnlig egenskap (Nikolajeva 2004:129). Detta är gällande fram 

till den dagen då han ska rymma från grottan. Han sätter sig i hisskorgen och 

väntar på att någon ska se till att den åker upp. När hisskorgen börjar röra på 

sig händer något som gör att hela hisskorgen kränger till ordentligt. Orsaken 

till krängandet var en av de andra pojkarna som hade följt efter Tyko och som 

nu hängde under korgen. Det som sedan hände visar återigen på att Tyko är 

stark: 
 

   Tyko stod som paralyserad av skräck. Han höll så hårt i hisskorgens 

kant att knogarna vitnade. 

   Tankarna for huller om buller i huvudet på honom. Det här kunde 

aldrig sluta väl! […] 

   Strax rycktes han dock tillbaka till verkligheten och förstod, att 

antingen gjorde han något – eller så dog Julius. 

[…] 

   Tyko lutade sig över hisskorgens kant, sträckte ut handen och försökte 

undvika att titta ner i gruvan. 

(Widmark 2011:85f) 

 

Tyko lyckas tillslut att dra upp Julius i hisskorgen men för att lyckas var han 

tvungen att bortse från sin rädsla och luta sig långt över hisskorgens kant. 

Något annat som Tyko visar upp här och som stämmer in på de steroetyper 
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som finns för manligt är just att han räddar Julius liv, han är en hjälte 

(Svaleryd och Hjertson 2012:75). 

 

En viss självständighet krävs av pojkarna i gruvan. Eftersom det var stor risk 

för at man skulle omkomma i gruvan så var alla sorters relationer ovanliga 

och var pojke jobbade för sig själv. Hade man inte utfört sitt arbete så fick man 

ett straff (Widmark 2011:50). De får uppdragen av förmannen men får utföra 

dem på egen hand. Självständig är en egenskap som är stereotypisk för killar 

(Nikolajeva 2004:129). Ett annat exempel på självständighet visar Tyko när 

han gör upp en plan för att rymma från gruvan. Han berättar inte för någon 

och kommer på planen helt på egen hand (Widmark 2011:66).   
 

När Tyko lyckats rymma från gruvan tillsammans med Julius så blir de 

bortförda av en person de inte känner. Personen introducerar Tyko och Julius 

till ett sällskap som kallas för de ”Heliga geografernas sällskap” (Widmark 

2011:102). Geograferna samlar in kunskap om världen. I de Heliga 

geografernas sällskap är både män och kvinnor välkomna och man gör ingen 

skillnad på män eller kvinnor. Till exempel: 
 

- Så återvänder de hit, till det här rummet, och ställs inför geografernas råd. 

Vilket är en samling män och kvinnor av mycket hög ålder och stor 

bildning. Ett celebert sällskap till vilket jag själv hyser goda 

förhoppningar om att bli invald inom de närmaste… låt säga, femtio åren. 

(Widmark 2011:105) 

 

Det här celebra sällskapet är eftersträvansvärt att få komma med i är öppet för 

både män och kvinnor. Så länge män och kvinnor har haft samma möjligheter 

till utbildning så har de samma möjligheter att ta sig in i de Heliga 

geografernas sällskap. 

 

En mindre trevlig karaktär i boken är hertigen. Medan Tyko och Julius får veta 

om geograferna hör de musik från våningen ovanför. De får tillåtelse att kika 

på vad det är som händer, var musiken kommer ifrån. Det de ser är hertigen 

som står vid en scen och framför honom turas par om att visa upp sin dans. 

Om paren gjorde bra ifrån sig tog hertigen några mynt och kastade dem hårt 

på paret med ett skratt. Gjorde paren inte så bra ifrån sig hände något annat: 
 

Mannen förde kvinnan bakom sig i djärva svängar, men det bar sig inte 

bättre än att kvinnan snubblade till. Hjälplöst och förtvivlat tittade hon 

upp från sin liggande ställning på golvet. […] 

   Hertigen gick fram så att han kom att stå alldeles över henne. Kvinnan 

log vädjande mot honom. Desperationen lyste i hennes ögon. 

   Det var alldeles tyst i salen.  
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   Så höjde hertigen sin hand vari han höll sin bägare. Långsamt, långsamt 

vippade han på bägaren.  

   Han fnissade som ett barn när det röda vinet rann ner över kvinnans 

ansikte och hennes ljusblå klänning. 

(Widmark 2011:116) 

 

Kvinnan som ramlat är underställd hertigen som är en man. Hirdman (2007) 

menar på att kvinnan alltid på något sätt relateras till en man (2007:179) och 

här blir kvinnan tydligt mindre värd än hertigen. Hertigen får minst en 

egenskap som är stereotypa för en man. Den egenskap han visar på är 

våldsamhet (Nikolajevs 2004:129). Våldsamheten här är både fysisk och 

psykisk mot kvinnan som ramlat. 
 

Kvinnor och flickor eller personer som identifierar sig som tjej eller kvinna 

saknas i större delen av boken. Kvinnor nämns ibland som när Tyko funderar 

över föräldralöshet, när geograferna förklaras och när kvinnan som dansar 

ramlar. I övrigt lyser det feminina med sin frånvaro. Den förklaring som finns 

för varför det bara är pojkar som arbetar i gruvan kan tyckas något bristfällig. 

Arbetet som pojkarna utför kan endast utföras av ”barn eller dvärgar” och 

dvärgar beskrivs som svårt att få tag på men att det finns gott om föräldralösa 

pojkar (Widmark 2011:7). Troligtvis finns det även gott om föräldralösa flickor 

men de är ändå inte med i grottan. En kvinna som nämns som kortast är 

hertigens syster: 
 

För makten tillhörde egentligen hans äldre syster, Margareta, men hon 

hade några år efter Tykos födelse jagats från tronen, och med henne 

försvann också den sista gnuttan förnuft i stadens styrelse. 

(Widmark 2011:11) 

 

Margareta var alltså en kvinna som hade makten men blev fråntagen den av 

sin bror, en man. Hon beskrivs som förnuftig men blev ändå ersatt av sin bror 

som inte gjorde mycket annat än att dricka vin, dansa och se till att andra 

dansade för honom. Det här är ett tydligt exempel på maktspel som gör att 

kvinnan blir underställd mannen återigen. 
 

Sexualiteter 

 

Tyko är föräldralös och som läsare får man inte veta vilka hans föräldrar var. 

Han har dock väldigt starka åsikter kring sina föräldrar och kring begreppet 

föräldralös som kan ses här: 
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   Ingen människa kunde egentligen vara föräldralös 

   Ens föräldrar kunde förstås vara döda, men Tyko vägrade kalla det för 

föräldralös. En mamma och en pappa hade man – levande eller döda. 

   En kvinna och en man hade en gång mötts i ett famntag. Att de sedan 

sålde eller gav bort sitt barn för att dölja sin skam, gjorde inte att det inte 

fanns några föräldrar. 

(Widmark 2011:10) 

 

Tykos funderingar bygger på heterosexualitet och han utgår ifrån att han 

blivit till genom en heterosexuell relation. 

 

Berättelsen utspelar sig i en gruva där endast pojkar och män jobbar och den 

stora risken för att dö i gruvan gör att relationer oftast undviks. De flesta höll 

sig för sig själva för att slippa mista en kompis i gruvan (Widmark 2011:25). 
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Diskussion 

I skolan ska eleverna få möjlighet att utveckla sin identitet (Skolverket 

2013:222) och de ska även kunna hitta stöd i litteraturen när de söker svar om 

saker som rör deras liv. För att det här ska uppfyllas behöver eleverna kunna 

hitta olika karaktärer med olika egenskaper i den litteratur de möter. Den 

litteratur som har undersökts här är relativt nyproducerade och till viss del 

kan det synas att de stereotypa rollerna som män och kvinnor, flickor och 

pojkar har haft börjar ifrågasättas. De flesta karaktärer har egenskaper som 

återfinns under båda rubrikerna i Nikolajevas schema (2004:129). De enda 

karaktärer som verkar hålla sig till en rubrik är tjejerna i Staden under berget 

(Trydal och Åhlin 2015) som tänker mycket på sitt utseende, att de ska vara 

vackra, och sedan Kevin i Rum 213 (Angerborn 2017) som inte blir helt nöjd 

över valet av film på filmkvällen. Det finns alltså både tjejer och killar som 

bryter normen för hur de ska vara samtidigt som det finns de som inte gör det. 

 

Ser man på dessa böcker utifrån den synpunkt som lagts fram i utredningen 

Flickor, pojkar, individer: om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i 

skolan : slutbetänkande så kan flera av dem användas i skolan för att visa på att 

tjejer och killar har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter 

(Delegationen för jämställdhet i skolan 2010:42). Exempelvis har vitterfolket i 

Staden under berget (Trydal och Åhlin 2015) där inget säger vem som ska ha 

vilken syssla men det till trots så är det flertalet personer som har 

stereotypiska sysslor. Vidare har vi barnen på kollo i Rum 213 (Angerborn 

2017) där både killar och tjejer är med och alla får roa sig med samma 

aktiviteter oavsett kön. Sedan har vi Glasbarnen (Ohlsson 2013) där inget tyder 

på skillnader i möjligheter hos huvudpersonen Billie och hennes kompis 

Aladdin utan de är båda med och löser mysteriet tillsammans med tredje 

vännen Simona. Det som jag dock tänker att man behöver ha i åtanke för alle 

dessa tre titlar är att huvudpersonerna är tjejer och killarna tar inte så mycket 

plats. Håller man sig för ensidigt till huvudpersoner med ett kön så kan det 

leda till att det blir svårt för andra kön att hitta något att identifiera sig i. Sett 

till utredningen återigen så kan Den dansande djävulen (Widmark 2011) ses som 

ett undantag då den mer eller mindre saknar tjejer och kvinnor helt. 

 

Sett till sexualitet i böckerna så är det väldigt tydligt att det är heteronormen 

som gäller. I samtliga böcker finns det olika relationer och sett till de relationer 

som handlar om sexuell attraktion så är det nästan uteslutande 

heterosexualitet. Det finns inte någon karaktär som ger verkligt tydliga 

uttryck för något av det som begreppet HBTQ (RFSL 2015) innebär så här blir 

det svårt för elever som eventuellt har svårt att identifiera sig med sitt 

biologiska kön att hitta något att identifiera sig med. Även elever med 

familjemedlemmar eller vänner riskerar att känna att de hamnar utanför 
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normen, utanför det normala, och därför känner sig onormal. I samtliga 

böcker talas det dessutom endast om flickor och pojkar, män och kvinnor. Den 

könsbinaritet som RFSL (2015) skriver om är här tydlig och de karaktärer som 

är med i böckerna är Man eller kvinna, flicka eller pojke. Detta bidrar 

ytterligare till att förstärka den heteronorm som råder i böckerna. 

 

På samma sätt som eleverna i Bengtssons (2013:113f) underökning så tror jag 

att de här böckerna behöver diskussion i klassrummet tillsammans med 

läraren. Här finns möjligheter att ta upp normer för diskussion och ifrågasätta 

varför karaktärerna gör på ett visst sätt.  

 

Slutord 
Det som jag finner absolut viktigast när det kommer till normer är att oavsett 

vilken skönlitterär bok man använder i helklass så måste man kunna ta upp 

och ifrågasätta de normer man hittar i boken. Emellertid tänker jag också att 

man som lärare inte får vara rädd för att använda böcker som visar upp 

väldigt stereotypa drag så länge man även tar tiden till att diskutera dessa. 

 

Vidare skulle det vara önskvärt att undersöka fler böcker ur ett genus- och 

sexualitetsperspektiv för att skapa en bredare uppfattning om hur 

skönlitteraturen som elever ofta möter idag ser ut. Även en undersökning om 

hur skönlitteratur påverkar elever i praktiken gällande normer skulle vara 

intressant men kräva mycket mer tid än vad jag haft att tillgå här. 
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