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Världen är som den är  
– om att välja ut en verklighet 

 
Många skönlitterära verk skrivs med strävan att avspegla verkligheten 
som den är, eller som den har varit. Även i science fiction- och fantasy-
litteraturen brukar aspekter som samhällshierarki och familjeförhållan-
den påminna om vår verklighet. Sådant kommer på köpet eftersom det 
ses som lika naturligt som faktumet att vi andas och behöver mat.  
 
Men att avspegla verkligheten är förstås ingen lätt uppgift. Verklig-
heten, den värld vi lever i, består av ett myller av människor och 
företeelser och den helheten kan omöjligen låta sig reflekteras i en bok 
om ett par hundra sidor. Det är här problemet med stereotyper kan 
uppstå. För att göra mångfalden hanterbar väljer vi ut en representativ 
majoritet och bortser från ”undantag” som främmande kulturer och 
homo-, bi- och transsexualitet.  
 
En annan norm som kan vara svår att bryta rör könsidealen, och med 
den här handboken vill vi hjälpa dig som barn- och ungdomsförfattare 
med detta. Genom att anlägga ett genusperspektiv på ditt skrivande 
kan du bredda din litterära gestaltning och göra mer färgstarka 
porträtteringar av män och kvinnor. Texten är indelad i två huvud-
områden: det ena fokuserar på handlingen och vilket utrymme olika 
karaktärer får i den, medan det andra går in på mer språknära 
beståndsdelar som ordval, formuleringar och beskrivningar. Inom 
dessa områden har vi samlat fakta, citat och egna upptäckter för att 
belysa och konkretisera problematiken ur olika synvinklar.  
 
Vår ambition är att inspirera författare till att skapa en mer mångfaldig 
representation av verkligheten. Som ungdomsboksförfattare har du 
möjligheten att delta och påverka när en ung människa skapar sin 
världsbild. Det är ett perfekt tillfälle att ge en hästälskande pojke mod 
att uppfylla sina drömmar, eller en duktig hockeyspelande flicka 
förebilder att sträva mot.  
 
Varför inte prova att byta kön på dina karaktärer? Vad händer med 
texten? Kan en flicka verkligen säga såhär? Kan en pojke verkligen 
känna sådär? Ett sådant experiment kan göra din berättelse mer livfull, 
samtidigt som det breddar läsarens världsuppfattning. Kanske skriver 
du för en framtida statsminister, idrottsstjärna eller förälder. Du kan 
hjälpa den personen på vägen dit.  
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Det handlar om genus 
– om stereotypisering  

av handling och karaktärer   
 

 
Vad finns det för förväntningar på hur en flicka ska vara? Vad gör hon? 
Hur ser hon ut? Hur beter hon sig? Vad känner hon? Varje gång vi 
försöker föreställa oss en flicka funderar vi över dessa frågor. Detta är 
helt naturligt och nästan omöjligt att undvika. När vi ska skapa en 
pojkkaraktär utgår vi förmodligen ifrån ungefär samma frågor. Svaren 
på frågorna blir däremot fundamentalt olika. Detta innebär också att 
barn- och ungdomslitteraturen skildrar pojkar på ett annat sätt än 
flickor. I det här kapitlet ska vi undersöka vilka roller flickor och pojkar 
får inom olika områden, samt vilket utrymme de får i böcker med 
särskilda typer av handlingar. 
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Vad har huvudkaraktären mellan benen? 
– om den svåra konsten att välja kön 

 
Att skriva genusmedvetet börjar redan med valet av karaktären. Ska 
boken handla om en pojke eller flicka? Idag finns en överrepresenta-
tion av manliga huvudkaraktärer i barnboksvärlden, vilket kan ha 
många orsaker. Dels säljer böcker där män och pojkar står i förgrun-
den något bättre än de som handlar om kvinnor och flickor. Förlagen 
verkar vara extra positiva till att ge ut böcker som skildrar en manlig 
huvudperson. En del av förklaringen kan också ligga hos författarna, 
då det tycks vara så att kvinnor har lättare att skriva om det motsatta 
könet än vad män har. Varför det är på det sättet kan man fundera 
mycket över.  
 
Författarinnan Sara Stridsberg delar med sig av sina tankar i artikeln 
”En all-män-mänsklig erfarenhet!” i tidskriften BANG (2/2003). Hon 
skriver där att pojkars erfarenheter i litteraturen ofta ses som ”allmän-
mänskliga” och flickors som ”särskilda”. Detta gör att kvinnor liksom 
män har närmare till hands att använda sig av manliga huvudkarak-
tärer i böcker som riktar sig till barn i allmänhet, flickor som pojkar. 
Ytterligare en förklaring till dominansen av manliga huvudpersoner 
inom barnlitteraturen kan vara att kvinnokönet ofta förknippas med 
passivitet. Att vara aktiv skulle i så fall vara mer typiskt manligt och 
eftersom huvudkaraktären ofta är den som för handlingen framåt kan 
detta vara ett omedvetet hinder för författare som vill skriva om flickor 
eller kvinnor.  
 
Oberoende av vilken eller vilka förklarningar du väljer att sälla dig till, 
kan det vara värt för dig som författare att fundera över om dina 
karaktärsval följer särskilda mönster och i så fall varför. Har du, 
medvetna eller undermedvetna, föreställningar om att flick- respektive 
pojkkaraktärer passar olika bra i olika sammanhang? I så fall bör 
dessa antagligen utmanas och ifrågasättas. Inom Hegas utgivning 
utmärker sig till exempel fotbollsböcker som skildrar pojkspelare, en 
serie om hästtjejer och några spännande böcker om Lasse, en kille 
som är detektiv. Dessutom finns en tydlig överrepresentation av 
kvinnliga huvudkaraktärer bland de böcker vars huvudhandling skildrar 
komplicerade familjeförhållanden eller andra typer av relationsproblem. 
Vad skulle hända om man skiftade kön på huvudpersonerna i dessa 
böcker? Känns det överhuvudtaget görligt?  
 
Det är vanligare med normbrytande bikaraktärer än huvudkaraktärer. 
Sådana kan självklart till viss del bredda en boks tilltal, men det är 
svårt att på allvar ifrågasätta rådande normer med endast en mindre 
karaktär. Det blir uppenbart att en sådan karaktär tillhör en minoritet, 
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ett undantag i samhället. Huvudkaraktären utgör å sin sida normen, 
berättelsens ideal – den som är intressant att skildra och att lyssna till. 
Huvudpersonen är också den som barn tenderar att identifiera sig 
med, särskilt om berättelsen är skriven i jag-form. 
  
En lång tradition av barnboksförfattande har lagt en grund för köns-
bestämningar som dessa. Dessutom finns en icke jämställd verklighet 
därute som ropar till författaren att det den skriver inte blir trovärdigt 
om det gör total revolt mot alla genusstereotypiseringar. Men det går 
att bredda utrymmet för fiktiva flickor och pojkar utan att bli allt för 
drastisk. Vi vet ju att verkligheten inte är så enkelspårig som vi ibland 
kanske föreställer oss. Många av de mest framstående inom hästsport 
är män och Umeå IK:s damlag är idag Sveriges internationellt mest 
framgångsrika fotbollslag. Det kan vara värt att reflektera över varför 
det är så svårt att översätta sådana verkliga förebilder till fiktiva 
karaktärer i böckernas värld. 
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Ryggdunkande polare och kramande bästisar 
– om att vara en vän 

 
Det finns en utbredd myt om att flickor har ett starkare nätverk av 
vänner som ställer upp för dem när de mår dåligt. I Hegas material har 
vi visserligen skymtat denna tendens, framför allt i serien Ponny & Co, 
men faktum är att det finns betydligt fler fina exempel på pojksidan. I 
Bingo, grabben blir exempelvis huvudkaraktären Lasse anklagad för 
att vara den pyroman som systematiskt försökt sätta stadens skolor i 
lågor. Då ställer vännen Jan upp och säger ifrån inför hela klassen. 
Även den något individualistiska Erik i boken Offside får en ound-
gänglig vän, Nick, då Erik flyttar till Spanien och börjar på en ny 
engelsktalande skola.  
 

” – Är ni inte kloka? Hur kan ni misstänka  
Lasse för något sådant? Tvärtom  

håller han på att ta fast pyromanen.  
Och jag är säker på att han lyckas!” 

– Jan (Bingo, grabben) 
 
Det finns dock en märklig skillnad mellan vänskapen som avspeglas i 
böcker som riktar sig till pojkar respektive flickor. I Uppdrag Maja är det 
huvudkaraktären Kajsa som ställer upp för sin vän Maja. Maja har 
börjat bete sig underligt och undvikande mot sina vänner. Trots att 
Kajsa känner sig illa behandlad sväljer hon stoltheten och bestämmer 
sig för att ta reda på vad Maja har för problem. Mysteriet med Majas 
plötsliga personlighetsförändring engagerar Kajsa så till den grad att 
hela boken får kretsa kring det – vilket också avspeglar sig i titeln. I 
böcker som skildrar vänskap mellan pojkar är det istället oftare huvud-
karaktären som får ta emot hjälp och stöd från sina vänner. I materialet 
finns inget exempel på en manlig huvudkaraktär som oroar sig över, 
eller tvingas ställa upp för en vän. Möjligen kan detta ha att göra med 
den hjältestatus som manliga huvudkaraktärer ofta tilldelas. Den 
närmaste vännen blir då nästan per automatik en uppassande under-
huggare. Det handlar alltså om att endast behöva ställa upp för killen 
som befinner sig högst i hierarkin i klassen eller bekantskapskretsen. 
Detta kan leda till att pojkar, i brist på förebilder, får en skymd insikt i 
den komplicerade färdigheten i att vara någons vän. 
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En annan, inte lika förvånande skillnad, rör kroppskontakt mellan 
vänner. I böcker med kvinnliga huvudpersoner är det vanligt att 
vännerna kramar varandra, framför allt för att dela glädje, men även för 
att trösta och stödja varandra. I vänskapen mellan pojkar lyser 
kramarna med sin frånvaro: när Erik lämnar hemstaden för att flytta till 
Spanien tar han avsked från vännerna med en handskakning.  
 

” – Vi ses, sa Johan och sträckte  
fram handen. Erik tog den.” 

(Drömlaget – Mot nya mål) 
 
Något som i stor utsträckning saknas i litteraturen är vänskap mellan 
en pojke och en flicka. I Hegas utgivning förekommer det endast ett 
par gånger att en pojke och en flicka umgås på ett vänskapligt sätt, 
men någon nära vänskap är det aldrig tal om. Detta kan vara en av de 
allvarligaste typer av könsskillnader som överhuvudtaget går att finna 
eftersom det sänder ut signaler om att pojkar och flickor är så olika 
varandra att de knappt kan umgås. Även om en bok markerar en rad 
könsrelaterade skillnader mellan en flicka och en pojke så kan dessa 
ses som mindre betydelsefulla om de båda karaktärerna ändå kan ha 
en god vänskapsrelation.  
 

”Det kan inte alltid vara  
helt kul att vara ensam kille  

bland tre galna tjejer.” 
– Bella (Bellas drömmar) 
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Förälskade flickor och avgudande pojkar 
– om att vara, eller vilja vara, två 

 
Kärlek är en viktig del såväl i våra liv som i litteraturen. I Hegas 
utgivning år 2007 märks det på att drygt en tredjedel av böckerna 
behandlar passionerad kärlek, åtminstone som en bihandling. Enligt 
normerna i vårt samhälle är passionerad kärlek ett tillfälle för två 
personer (av olika kön) att mötas och samarbeta för att skapa ett 
fungerande förhållande till varandra. Vi har undersökt hur dessa pirriga 
relationer har skapats och fungerat mellan karaktärerna i modern 
ungdomslitteratur. 
 
Till att börja med finns det en del könsbundna skillnader hos de nykära 
karaktärerna. Förälskade flickor tenderar att planera avancerade 
insnärjningar, medan pojkarna snarare sitter hemma och hoppas att 
kärleken till drömtjejen är besvarad. Här ser vi alltså en rockad i 
könsrollerna: flickorna får vara aktiva medan pojkarna är passiva. 
Detta är dock inte så världsomvälvande som det först kan verka. I 
vuxna förhållanden är det ofta kvinnan som förväntas ta initiativ till 
saker som rör relationens utvecklig, exempelvis sammanflyttning och 
familjebildande. Men detta är förstås långt in i framtiden för 
ungdomslitteraturens karaktärer.  
 
Hur ser relationerna ut efter det att insnärjningsuppdraget har lyckats 
och hoppet infriats? För de lite äldre karaktärerna är fysisk närhet 
viktigt i kärleksrelationerna. Här faller könsrollerna tillbaka på plats – 
pojkkaraktären får i de flesta fall ta initiativ till kramar, pussar och 
handhållning. Detta följer en stereotypiserad bild av kvinnorollen, där 
hennes sexualitet ska döljas och tryckas ner.  
 

”Hans hand kommer försiktigt smygande  
och lägger sig i min.” 

– Bella (Bellas drömmar) 
 
Alla förälskade karaktärer, inom eller utom ett förhållande, ägnar en hel 
del tankar åt den älskade. Här finns en del bekymrande skillnader 
mellan könen. Flickkaraktärerna beskriver ofta hur den älskade får 
henne att känna sig, vad han säger till henne och vad han gör för 
henne. Pojkkaraktärerna är i samma situation mer observerande: de 
lägger betydligt mer vikt vid utseende och statiska egenskaper, vilket 
gör att den älskade flickan blir mer av ett objekt som i liten utsträckning 
kan påverka den kärlek hon utsätts för.  
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”Vi hade fått ett matte-geni i klassen!  
Mei, inte bara vackrast och finast i världen,  

utan också smartast.” 
– Hampus (Boken om Mei) 

 
En annan skillnad som finns är pojk- och flickkaraktärernas reaktioner 
när den respektive beter sig underligt. Alla tenderar att ta kärestans 
beteendeförändring som ett tecken på att kärleken håller på att dö ut, 
men de orsaker karaktärerna föreställer sig skiljer sig åt. Pojkkaraktä-
rerna vill gärna skuldbelägga sig själva och brukar fundera över om de 
gjort något som sårat flickvännen. Detta visar på ett tydligt engage-
mang i förhållandet. Det är också ett praktiskt tänkande, för om 
gissningen visar sig vara riktig är det relativt enkelt för pojken att be 
flickvännen om ursäkt. Flickkaraktärerna å sin sida, blir ofta oroliga 
över om pojkvännen har hittat en annan, snyggare tjej. Detta tyder på 
en känsla av maktlöshet och det blir svårt för flickan att göra något åt 
problemet. 
 

”Julia var verkligen förändrad. 
Jag letade i minnet efter något  

som jag hade gjort eller sagt” 
– John (Årets match) 

 
Vår tids heteronormativitet sätter avtryck i litteraturen, såväl i kärleks-
relationerna som i vänskapsrelationerna. De sällsynta gånger homo-
sexuella personer framställs är det gärna tillsammans med understryk-
ningar om fenomenets normbrytande: ”Det är inte konstigt!”, ”De är 
precis som alla andra!”, ”Det är normalt!”. Men normalt blir det inte 
förrän homosexuella personer framställs utan vidare, utan mer än ett 
konstaterande. I vänskapsrelationer mellan pojkar och flickor kan 
heteronormativiteten också smyga in: vänskapen är någonting annor-
lunda, och sexualiteten är trots allt närvarande. I Varning! Livsfara 
förekommer en vänskapstrio mellan Anton, Frida och Stefan. Även om 
de tre vännerna på många sätt är jämställda är Anton och Stefan 
ständigt medvetna om Fridas avvikande kön och hennes tilldragande 
utseende. Därmed kan hon aldrig bli en självklar del i trion. 
 

”Stefan hade rätt. Frida var verkligen söt med 
mörkt, lockigt hår och bruna ögon.” 

– Anton (Varning! Livsfara) 
 
Det är väldigt svårt att föreställa sig Anton och Frida i en diskussion om 
Stefans fina, röda hår och söta fräknar.  
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Sportfånar och amatöridrotterskor 
– om skillnaderna i skildringarna av fritidsintressen 

 
Vi har nämnt att böcker med manliga huvudkaraktärer ofta handlar om 
äventyr, spänning och personlig prestation. Denna tendens märks 
även i Hegas utgivning där typiska böcker med pojkar i centrum 
representeras av exempelvis Drömlaget-böckerna, Grabben-serien 
samt Galne Hugo och de två flygarna. Gemensamt för killarna i dessa 
böcker är att de alla är mycket duktiga inom varsitt specialområde. Erik 
är i Drömlaget – Mot nya mål den bästa spelaren, inte bara i laget, 
utan i hela ligan. Lasse i Grabben-böckerna löser fall innan polisen 
lyckas nysta upp dem, och den flyggalna Hugo bygger ett eget plan 
och lyckas lyfta med det. Det är ingen slump att tre så övernaturligt 
talangfulla pojkar lyckats dyka upp bland böckerna på samma 
bokförlag under samma år. Deras jämlikar hittar vi överallt även hos 
konkurrenterna. Ett intressant exempel finner vi i den populära Harry 
Potter som inte bara är en skicklig magiker, utan dessutom är 
överlägsen sina skolkamrater i trollkarlssporten Quidditch.  
 
Det blir svårt att förneka genusberoendet i denna trend, eftersom det 
inte verkar finnas ett motsvarande behov av att framställa flickor som 
är överlägsna inom olika områden. De tre flickorna i Ponny & Co är ju 
till exempel nybörjare inom hästsporten.  
 

”Trots att vi ser klumpiga ut är vi stolta.” 
– Kajsa (Ponny och Co) 

 
Här verkar sporten handla mer om en rolig sysselsättning, en social 
aktivitet tillsammans med vännerna. Prestigen och kraven på att 
prestera är mindre.    
 
Karaktären Bella i böckerna Bellas Band och Bellas drömmar blir 
särskilt intressant i detta resonemang. Efter lite mellan raderna-läsning 
kan man konstatera att Bella är väldigt kompetent inom musik. Att hon 
gärna och ofta spelar trummor får läsaren visserligen veta, men det är 
väldigt ovanligt att hon eller någon annan nämner hennes skicklighet. 
Detta får läsaren lista ut själv genom att betrakta hur Bella komponerar 
egna låtar, bedömer musikaliska fenomen och sakkunnigt förklarar 
begrepp och moment för sina vänner. Skulle en musikaliskt skicklig 
pojkkaraktär få behålla samma jordnära ödmjukhet?  
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”För Bellas Band finns inte för att  
alla ska se oss och för att  

vi ska bli stora och berömda. 
Bellas Band spelar för att det  

är roligt och för känslan.” 
– Bella (Bellas Band) 

 
I Galne Hugo och de två flygarna hittar vi visserligen ett exempel på en 
manlig huvudkaraktär, Johan, som inte tycks kunna briljera inom något 
särskilt område. Istället är det Johans vän Hugo som har en överläg-
sen talang. Tänkvärt här är att Johan, trots att han är berättarrösten i 
boken och på så vis även handlingens utgångspunkt, inte är den 
karaktär som handlingen centreras kring. Han fungerar snarare som en 
observatör som betraktar Hugo och hans äventyr. Bokens fokus ligger 
alltså trots allt på den kompetenta pojken, snarare än på den 
medelmåttiga.  
 
Vi har därmed konstaterat att de pojkar som fungerar som huvudkarak-
tärer i litteraturen ofta är enastående inom något specialområde. 
Flickorna, i den mån de över huvud taget sysslar med ett fritids-
intresse, fokuserar hellre på nöjet än på nyttan. Ur detta fenomen 
uppstår två problemområden. Det mest uppenbara är kanske att flickor 
får en brist på litterära kvinnliga förebilder inom många områden där 
det formligen dräller av manliga diton. En mindre omtalad, men lika 
obehaglig följd, är att de pojkar som inte är bollgenier eller flygplans-
experter inte får någon framträdande karaktär att identifiera sig med. 
Därför erbjuds de inte heller, på samma sätt som flickorna, en röst som 
säger att det är okej att vara nybörjare eller mindre begåvad och helt 
enkelt ägna sig åt något bara för att man tycker att det är roligt.      
 
Att pojkarnas hobbyer är något som karaktäriserar och definierar dem 
präglar också böckerna i det avseendet att fritidsintresset står i 
centrum för hela boken. I bokserien Drömlaget cirkulerar hela Eriks liv 
kring fotboll. Då familjen planerar att flytta till Spanien är det framförallt 
karriären i fotbollslaget som bekymrar Erik. Övriga känslor, som 
glädjen över att hans sjuka lillasyster kommer att få ett bättre liv på 
varmare breddgrader, eller sorgen över att lämna vännerna hemma i 
Sverige, kommer helt i skymundan. I böcker med kvinnliga huvud-
karaktärer, som också ägnar sig åt en särskild fritidsysselsättning, har 
handlingen ofta många fler dimensioner som inte har någon direkt 
beröring med flickornas intressen. Sidohandlingar, som till exempel 
kan kretsa kring en vän som mår dåligt, intresset för en särskild kille 
eller problem i familjen, får ofta en mer fristående roll.  
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Detta bidrar till att bygga upp känslan av att pojkar förhåller sig mer 
seriöst till sina specialintressen än flickor gör. Denna inställning syns 
också i författarens förväntningar på läsaren då böcker om pojkar med 
en särskild hobby ofta fylls med fler facktermer än liknande böcker 
med flickor som huvudkaraktärer.  
 
Fritidssysselsättning är inte bara sammankopplat med kön. Det finns 
också särskilda utseende- och beteendenormer kopplade till olika 
intressen. Hur beter sig en boxare utanför ringen? Går det att känna 
igen en dansare i vardagskläder? Fundera över hur du som författare 
kan jobba med att förvåna dina läsare genom att gå emot fördomarna.  
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Plugghästar och busungar 
– om roller i det fiktiva klassrummet 

 
De sociala skillnaderna mellan flickor och pojkar blir inte minst tydliga 
när vi betraktar deras beteende i skolans värld. Den tysta flickan som 
alltid har alla rätt på proven, och den högljudda pojken som intagit 
rollen som klassens clown, är karaktärer som många säkert känner 
igen från sin egen skoltid. Liksom de präktiga elevrådstjejerna och den 
tuffa äldre killen som gör rasterna skräckfyllda. Rollerna är noga 
inrutade och könsanpassade, och förväntningarna på flickor och pojkar 
ser helt olika ut, även i böckernas värld.  

 
”Hittills hade Anna varit en av de duktiga.  

En flicka som skötte skolan  
och som varken syntes eller hördes.” 

– Läraren Eva (Din syster Elina) 
 
Medan pojkarna ofta fungerar som experter inom sina fritidsintressen, 
är deras förhållande till skolvärlden många gånger mer problematiskt. 
Det finns exempelvis en stor överrepresentation av pojkar bland 
mobbare och bråkstakar. I en genomgång av Hegas utgivning ser man 
också snabbt att pojkar sällan är intresserade av skolarbetet och inte 
heller tycks vara särskilt duktiga på det. Ointresset i sig är dock inte 
könsspecifikt, det finns även flera skoltrötta flickor i litteraturen. 

 
”Det var svenska första timmen.  

Vi jobbade med ordklasserna.  
   Kunde en dag börja sämre?” 

– Hampus (Boken om Mei) 
 
Det förekommer dock en del studieambitiösa flickor, utan direkt 
jämförbar motsvarighet på pojksidan. De böcker som undantagsvis 
skildrar skolbegåvade pojkar visar nämligen på ett unikt syfte med 
skolintresset. Två sådana pojkar finner vi i Hugo i Galne Hugo och de 
två flygarna och Lasse i Grabben-serien. Deras kunskapstörst sätts i 
direkt samband med deras övriga intressen. Lasse är bra på att skriva 
deckarnoveller, vilket självklart har att göra med att han fungerar som 
detektiv på fritiden. Hugo i sin tur har lärt sig flytande engelska för att 
kunna skaffa information om olika flygplansmodeller som inte före-
kommer i Sverige. Pojkarna lär sig saker som de kan ha nytta av och 
lagrar inte uppgifter på befallning som flickorna i större utsträckning 
verkar göra. Flickorna utvärderar sin kunskap enligt sedvanliga 
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skoltraditioner, det vill säga hur snabbt de klarar av skolarbetet eller 
hur väl de lyckas på prov. På så vis framställs pojkarna som mer 
självständiga och reflekterande elever. De duktiga flickorna som inte 
själva tar initiativ till lärandet hamnar i en beroendeställning till lärarna 
som pojkarna slipper.   
 

” – Jag vet väl själv vad jag kan och inte kan.” 
 – Hugo (Galne Hugo och de två flygarna) 

 
Det finns många studier som visar hur pojkar tar mer plats i klass-
rummet medan flickornas roll i skolsituationen är mer tillbakadragen 
och pliktskyldig. Detta innebär inte endast att pojkarna får mer upp-
märksamhet av läraren. En annan risk är att även flickor som själva är 
elever lägger tid och kraft på att assistera pojkarna. Fenomenet kallas 
ibland ”omsorgsfällan” och innebär att duktiga flickor blir extraresurser i 
klassrummet då de försöker vidarebefordra sin kunskap till pojkarna 
istället för att gå vidare med det egna lärandet.  
 

” – Du är inte så bra i matte,  
och jag hjälper dig gärna.”   

– Malin (Bingo, grabben) 
 
Denna typiska företeelse återges ofta oproblematiserat även i barn- 
och ungdomslitteratur där förhållandena i klassrummen ofta speglar 
verkligheten. Detta leder till en ytterligare befästning av stereotyper 
som den tysta, skötsamma skolflickan och den högljudda, självsäkra 
grabben. Det kan bli svårt för de unga läsarna att försöka passa in sin 
egen person i dessa trånga mallar. 
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Kompispappor och hönsmammor 
– om genusschabloner i vuxenvärlden 

 
Även om böckerna vi här koncentrerar oss på är skrivna för barn och 
därför ofta handlar om barn, förekommer också en hel del vuxna i 
berättelserna. Det är mammor och pappor, fotbollstränare, lärare, 
fritidsledare och rektorer. Och så en och annan morförälder. Bland 
dessa finner vi könsrelaterade mönster, både i interaktionen vuxna 
emellan och i deras förhållningssätt gentemot barnen. 
 
I samhället finns i dag en syn på hemmet som kvinnans arena, medan 
mannen i betydligt högre grad anses ha sin plats ute i offentligheten. 
Som en följd av sådana inrutade tankemönster utför kvinnorna en så 
stor del av hushållsarbetet att de, trots att de oftare endast yrkes-
arbetar på halv- eller deltid, totalt får en arbetstid som överskrider 
männens. Dessa förhållanden befästs normalt även i böckernas värld, 
där mammor oftare syns sköta städning, disk och matlagning samtidigt 
som pappornas yrkesroller omnämns oftare än mammornas. Detta blir 
särskilt negativt för kvinnorna eftersom deras hushållsarbete ses som 
mindre prestigefullt än männens yrkesarbete. Som en följd av detta ser 
vi i böckernas värld ofta ostrukturerade mammor som utför sina sysslor 
på ett sätt som knappast kan betraktas som metodiskt.  
 

”Kvinnorna pladdrar nervöst  
medan de rusar runt och  

förbereder männens återkomst.” 
(Mannen från utlandet) 

 
Kvinnornas stora ansvar för hem och hushåll inbegriper även barnen. 
Det är oftast mamman som har koll på sådant som sovtider och när 
någon behöver klippa håret. I Lisa på landet är det till exempel 
mamman som både skjutsar och hämtar Lisa hos morfar. Det är också 
hon som ser till att Lisa har packat ordentligt inför resan. Mammorna 
tenderar även att vara mer intresserade av vad som händer med deras 
barn i skolan och de har koll på allt från lärare till betygssystem.  
 

” – MTV eller BMW eller vad det heter  
nu för tiden. Högsta betyg alltså.” 

– Pappa (MVG, grabben) 
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Även känslomässigt tar mammorna mer ansvar än papporna. De har 
lättare att urskilja barnens olika sinnesstämningar och är mer vak-
samma på deras beteende. De fiktiva papporna saknar ofta denna 
intuition och förlitar sig i högre utsträckning på att barnen säger rakt ut 
om det är något som bekymrar dem. Givetvis stämmer detta sällan 
överens med barnens faktiska beteende. I samband med detta finner 
vi en trend i att barnen oftare anförtror sig åt sin mamma då de stöter 
på problem av olika slag. Mammorna ger också sina barn en annan typ 
av kärlek med mer fysisk närhet och ömhetsord, medan papporna 
hellre delar ut ryggdunkningar, särskilt till sina söner. I Evig Hämnd och 
annat läskigt finns ett typiskt exempel på hur en mamma håller om och 
talar lugnande till sonen som oroas av mardrömmar medan det är 
pappan som ligger på golvet och letar monster under sängen. Detta är 
en fördelning av uppgifter som varken läsare eller författare nöd-
vändigtvis funderar närmare över, men som ändå skickar ut signaler 
om mäns och kvinnors olika beteenden.   
 
I och med att de vuxna kvinnorna i barn- och ungdomslitteraturen är 
mer lyhörda för andras känslor, är de också betydligt mer känslo-
mässigt sårbara än männen. Därför tar även barnen ibland ansvar för 
sin mamma och ser det som deras jobb att se till att hon mår bra. Detta 
kan i sin tur leda till en oklar ansvarssituation mellan barn och vuxen.  
 

”Om jag vägrade, så kunde ju mamma  
inte gå på den där festen. Hon hade  

sett fram emot den i flera veckor nu.” 
(Fågelfångarträdet) 

 
Tendenser som dessa leder till att befästa fördomar hos läsarna om 
hur män och kvinnor bör bete sig, men också om hur de är skapta av 
naturen. Har vuxna män svårt att visa känslor, eller är det så att de 
inga har? Framförallt är det hos de vuxna männen ont om känslor som 
på ett eller annat sätt vittnar om sårbarhet. När Erik rymmer hemifrån i 
Mot nya mål blir mamma rädd och orolig medan pappa blir arg. Och 
detta är ingen tillfällighet. Samma tendenser syns i många andra 
böcker.  
 

”Pappa var jättearg  
och mamma var ledsen.” 

(Bingo, grabben) 
 
Men medan mammorna är mer känslomässigt engagerade i sina barn, 
finner vi i papporna ett större intresse för barnens fritidssysselsätt-
ningar. Mamman är ofta dåligt insatt i barnets hobby, medan pappan 
oftare kan briljera med stora fackkunskaper. Ofta är pappan till och 
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med upphov till barnets intresse. I Bellas Band är det till exempel 
pappan som bjuder med Bella på den rockkonsert där hon får upp 
ögonen för hur häftigt det är att spela trummor. Extra intressant är att 
Bellas mamma först erbjuds biljetten som Bella får, men tackar nej till 
den eftersom hon inte gillar rockmusik.  
 
Dessa mönster är ingen nyhet inom barn- och ungdomslitteraturen. 
Innan 60- och 70-talet spelade papporna en undanskymd roll i 
litteraturen som riktade sig till unga läsare. Ofta var pappan inte med 
alls, och om han var det förekom han bara som en anonym skugga 
som nästan obemärkt rörde sig mellan hem och arbete. När pappa-
rollen senare kom att diskuteras alltmer i samhället och velourpappan 
lyftes fram som ett ideal, hände något drastiskt även bland barn- och 
ungdomsböckerna. Plötsligt fick pappan en viktigare roll. Ofta 
fungerade han som en av barnens allierade – en rolig lekkamrat som 
inte var lika tjatig som den ansvarstagande hönsmamman. En figur 
som kunde släppa loss.  
 

”Jag tänker på de låtar som jag själv har gjort. 
Undrar om jag kommer att skämmas  
för dem en gång i tiden när jag blir  

lika gammal som pappa.” 
– Bella (Bellas Band) 

 
Även om vi idag kanske ställer högre krav på våra verkliga pappor så 
finns en del av dessa stereotypa papparoller fortfarande kvar inom 
barn- och ungdomslitteraturen. De fiktiva mammorna stannar hemma 
och ordnar med vardagsbestyren så att papporna kan gå på barnets 
fotbollsmatch. Detta tjänar inte endast till att cementera kvinnans plats 
bakom spisen, utan främjar också en bild av mammorna som trista och 
ansvarstyngda medan papporna porträtteras som skojiga lekledare. 
Därtill framställs mamman ofta som okunnig, eller rent av dum, i böck-
er som fokuserar på en särskild sysselsättning som hon inte är insatt i. 
Hon blir då den naiva och aningslösa – någon som det inte går att dis-
kutera med. Därför ställs hon i dessa fall ofta utanför bokens handling. 
 
En intressant notering är att dessa roller även överförs på andra vuxna 
i barnens omgivning. I skolans värld är det till exempel ofta de 
kvinnliga lärarna och rektorerna som har mest koll på barnen. De vet 
vad de ska ha för lektioner härnäst, är uppmärksamma på deras 
beteende och oroar sig när något inte verkar vara som det ska. De 
manliga lärarna och rektorerna befinner sig oftare långt ifrån barnen. 
Rent fysiskt kan de sitta instängda på sina kontor, eller också har de 
på ett mentalt plan inte förmågan att relatera till sina elever eller skapa 
en god kontakt med dem.  
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”Vår magister hette Arvid Rask. Han var sträng. 
Galne Hugo påstod att Rask var nazist.” 

– Johan (Galne Hugo och de två flygarna) 
 
Å andra sidan finns det också fler manliga lärare som istället behandlar 
eleverna som vänner och kollegor. Ofta handlar det här, liksom bland 
föräldrarna, om att den manliga läraren delar något intresse med 
huvudkaraktären. De kan då diskutera en hobby som jämlikar och 
skillnaden mellan barnet och den vuxna suddas då ut.  
 
Som författare finns det alltså två fällor akta sig för då man ska 
porträttera vuxna mäns förhållande till barn och unga. Ofta är de 
stränga och okänsliga, vilket leder till att de avskärmas från barnen och 
deras känsloliv. När man försöker ta avstånd från sådana mansporträtt 
är det dock minst lika viktigt att man inte lägger karaktären alldeles för 
nära barnet så att ett kompisförhållande med otydliga gränser för 
ansvar skapas. Ingen av dessa karaktärstyper känns särskilt stabila 
eller pålitliga när det kommer till omhändertagande. Myter om att män 
skulle vara mindre lämpliga än kvinnor att ta hand om och vårda barn 
stärks därför genom sådana litterära mansbilder.  

 
”På fredagar brukade vi alltid äta något gott. 

Mamma dukade i rummet med vit duk, 
 fint porslin och servetter av tyg.” 

– John (Årets match)  
 
Om porträtten av de manliga vuxna karaktärerna alltså rör sig mellan 
två extremer, liknar kvinnorna varandra desto mer. Här bör man som 
författare tänka på att skildra delar av kvinnors liv som inte endast 
handlar om att ta hand om det egna hemmet eller andra människor. 
Det är viktigt att visa att även kvinnor har egna intressen och karriär-
drömmar, att också de kan skoja och ha roligt. Vi behöver alltså även i 
böckernas värld delegera en del av familjeansvaret på mannen, dels 
så att mannen kan börja tas på allvar i föräldrarollen, dels så att 
kvinnan kan tillåtas slå sig in på domäner förlagda utanför hemmets 
fyra väggar. 
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Det stavas genus 
– om könsbestämda ord, uttryck och beskrivningar 
 
 
 

 
 
Vi har sett att en författare kan komma långt i genusgranskningen av 
sina texter genom att reflektera kring handling och karaktärer, och där-
efter göra medvetna val om bokens innehåll. Det här räcker dock inte 
för den som vill städa ut alla fördomar och tröttsamma stereo-
typiseringar ur sina alster. Texten sänder även ut många signaler 
genom författarens språkbruk. Ordval, formuleringar och beskrivningar 
kan måla in karaktärerna i ett hörn som författaren kanske inte hade 
avsett. När flickor fnittrar och pojkar gapflabbar beskrivs samma 
företeelse men vitt skilda beteenden. Ordval som dessa kommer tyvärr 
ofta automatiskt och det kan vara svårt att medvetandegöra sig själv 
om sitt eget språkbruk. Här kommer en hjälp på traven.   
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Fnittrerskor och borstbindare 
– om genus i fiktivt tal  

 
Det är kanske inte så förvånande att människor i olika åldrar talar på 
olika sätt. Ord och formuleringar utvecklas och moderniseras hela 
tiden och unga tenderar att vara mer trendkänsliga än äldre. Precis 
som med kläder och musik alltså. Men hur är det egentligen med 
flickor och pojkar? Barn av samma ålder, uppvuxna i samma samhälle, 
borde väl uttrycka sig på liknande sätt? Jo, ibland kanske, men långt 
ifrån alltid. 
 
De riktiga moderorden, slanguttrycken, är faktiskt något som både 
pojkar och flickor verkar vara intresserade att använda sig av, 
åtminstone i den fiktiva världen.  
 

”Okej, vad hade jag väntat mig?  
Ingen kostymsnubbe direkt.  

Men vad är det här? Värsta slusken!” 
– Bella (Bellas drömmar) 

 
Däremot är pojkar mycket flitigare användare av svordomar. Även fula 
ord som ”håll käften” och ”pinka” kommer ganska ofta ut ur pojkars 
munnar medan flickor är betydligt mer sparsamma med sådana ord. 
Flickorna svär endast då de är ordentligt upprörda medan pojkar gärna 
använder grövre ord för att beskriva hur de mår, vad de tycker om 
någon annan eller understryka andra åsikter. 
 

” – Helvete” 
– Hugo (Galne Hugo och de två flygarna) 

 
Flickorna använder istället oftare mildare, nästan gammalmodiga 
uttryck som ”kors i taket” eller ”himmel”.  
 

”– Guuud!” 
– Lisa (Uppdrag Maja)  

 
Att uttryck som dessa används könsbundet hänger naturligtvis 
samman med hur man ser på pojkar och flickor. Pojkarna tänks vara 
mer råbarkade i jämförelse med flickorna, som istället ges en vänare 
framtoning. Att låta en flicka säga att hon ”ska pinka” rimmar illa med 
de flesta människors föreställningar och därför kan det falla sig 
naturligare att låta henne ”gå på toaletten” istället.     
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En annan intressant observation är att pojkar i lika hög utsträckning 
som flickor beskrivs som ”gulliga”. Det kan verka märkligt eftersom 
ordet har något en feminin klang. Förklaringen finner vi i det faktum att 
det nästan uteslutande är flickor som använder sig av ordet. Och det 
gör de både när de talar om pojkvänner och tjejkompisar. Däremot 
förefaller det nästan otänkbart att en författare skulle låta en av sina 
manliga karaktärer beskriva sin närmaste vän som gullig – hur snäll 
han än är. 
 
Men det är inte endast vad karaktärerna säger som författaren bör 
fundera över. Också hur de säger det spelar stor roll för hur den fiktiva 
personen kommer att uppfattas. I inledningen till det här kapitlet 
nämnde vi att det oftast är flickor som man föreställer sig som fnittriga. 
På samma sätt är det oftare flickor i böcker som sägs pladdra och 
tjattra, medan det känns mer onaturligt att beskriva pojkars samtal på 
det viset. Och man läser sällan om fotbollsgrabbar som sitter och 
skvallrar om gårdagens match, trots att det inte är semantiskt felaktigt. 
Däremot är det vanligare med pojkar som ryter och gormar, medan 
flickor gapar och skriker.  
 

”Tova och Hanna fnissade.” 
(Din syster Elina) 

 
Exemplen kan göras oändliga, men egentligen är det upp till dig som 
författare att rannsaka dig själv och dina texter för att se vilka ord du 
använder könsbundet. Återigen är vi här inne på den svåra balans-
gången att skildra någonting verklighetstroget, men samtidigt undvika 
att befästa stereotypa könsskillnader. Att i en text låta en flicka svära 
som en borstbindare samtidigt som en kille talar om hur gulliga hans 
vänner är kan självklart kännas konstlat. Istället kanske man kan 
fundera över andra lösningar. Ett sätt är att använda fler ord som 
känns naturliga att lägga i både pojkars och flickors munnar. Gullig kan 
ju exempelvis bytas ut till snygg, snäll, schysst eller fin, beroende på 
situation. Ord som alla är vanliga, naturliga och neutrala. Även när det 
gäller ord som beskriver tal kan samma medel användas. Istället för att 
skriva om flickor som fnissar hysteriskt och pojkar som gapflabbar kan 
personer av båda könen till exempel ”hålla på att skratta ihjäl sig”.  
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Storväxta killar och snygga tjejer 
– om att utseendet spelar roll 

 
Ofta hör man talas om att vår värld blir allt mer utseendefixerad. 
Skavankfria kroppar visas upp i reklamsammanhang och nya 
fantastiska bantningskurer tar plats på kvällstidningarnas löpsedlar. 
Även i litteraturen spelar utseendet roll – inte minst i barn- och 
ungdomsböcker där illustrationer ibland ger fantasin hjälp på traven. 
Här ska vi dock lämna de målade bilderna därhän och istället titta 
närmare på hur pojkars och flickors utseenden gestaltas rent språkligt. 
 
När författare ska beskriva sina karaktärer i barn- och ungdomsböcker 
verkar det generellt vara populärt att omnämna utseende. I synnerhet 
verkar ögonfärg och frisyr kunna säga mycket om en person, såväl 
pojke som flicka. Däremot är kroppshydda något som nästan 
uteslutande omnämns i samband med beskrivningar av pojkar. I 
Hegas material utmärker sig till exempel tre snarlika bästisar, alla 
uppdiktade av olika författare.  
 

”Hugo var min bästa kompis. Han var ganska stor 
för sin ålder, med rött hår och ansiktet fullt av 

fräknar. Han vågade allt.” 
– Johan (Galne Hugo och de två flygarna)

 
Det är Hugo i Galne Hugo och de två flygarna, Stefan i Varning! 
Livsfara och Nick i Offside som alla är trygga, modiga och lojala 
kompisar, som har rött hår, pigga ögon och kraftigt byggda kroppar.  
 

”Killen var mycket stor. Lång och kraftig,  
men inte tjock. Bara jättestor. Han var rödhårig  

och hade massor med fräknar.  
Hans gröna ögon var snälla och pigga.” 

– Erik (Drömlaget – Offside) 
 

Ibland poängteras det även när pojkar är småväxta. Däremot är författ-
are mer försiktiga med att beskriva flickors kroppsstorlek. Kanske har 
allvarliga rapporter om sjukdomar som anorexi skapat en medvetenhet 
kring hur sårbar den kvinnliga kroppsuppfattningen kan vara. Men det 
verkar alltså inte finnas en förståelse för att pojkar kan vara känsliga 
på samma sätt. 
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I övrigt kanske den största skillnaden mellan könen inte återfinns i vem 
som beskrivs utan vem som beskriver. De kvinnliga berättarrösterna är 
överlag mer frikostiga med detaljerade beskrivningar än de manliga är. 
Kajsa i Ponny och Co beskriver tillexempel sin tränare Jenny med 
många ord. Hon noterar både klädsel, hår och anletsdrag. Hon 
beundrar henne och tycker att hon är snygg. Erik i Mot nya mål 
reflekterar däremot aldrig över tränaren Jalles utseende. Han är mer 
intresserad av hans coachning och taktiktänkande. Huruvida Erik 
tycker att Jalle är snygg eller inte är knappast relevant i berättelsen.  
 
Pojkarna närmar sig dock flickornas detaljnivå när de ska beskriva 
någon de är kär i. Här spelar värderingen av utseendet en större roll. 
Tjejerna är snygga, söta eller fina. Ofta verkar också detta vara själva 
huvudanledningen till kärleken.  
 
”Hon hade beige mössa och brun jacka. Halsduken 

är röd och ullig. Håret stack fram under mössan, 
 mörkt och blankt. Mei.” 

     – Hampus (Boken om Mei) 
 
En liknande trend känner vi igen från kapitlet om vänskap där pojkarna 
visade sig vara mindre benägna att fysiskt närma sig sina vänner, till 
exempel genom att krama om dem, medan flickor hade lättare för att 
göra det. I båda fallen handlar det om att flickan tillåts göra mindre 
skillnad mellan sina vänner och den person hon är kär i. Det verkar 
alltså vara mindre viktigt att göra tydliga distinktioner mellan dessa 
typer av förhållanden då man berättar om flickor, medan gräns-
dragningen är mer känslig då det handlar om pojkar.   
 
På vilket sätt man beskriver utseenden och vilken karaktär man låter 
beskriva dem skapar alltså normer, inte bara för utseende. Man kan 
även befästa fördomar om vem som tillåts titta på vem. Och hur.  
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Rosenrasare och lipsillar  
– om gråt och andra känslouttryck 

 
Det finns en uppsjö av föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt när det kommer till känslor och känslouttryck. Vi har redan 
tagit upp en del varmare känslor som uppstår i kärleks- och vänskaps-
relationer. Här kommer vi därför att fokusera på de jobbigare sinnes-
stämningarna, som ilska och sorgsenhet. Även här finns nämligen 
tänkta skillnader mellan hur män och kvinnor känner och hur de 
uttrycker sina upplevelser. Till exempel finns det en myt om att flickor 
och kvinnor har svårt att kontrollera sina känslor och att de ofta brister 
ut i gråt. Stereotypt manligt är det snarare att hålla sina känslor för sig 
själv, åtminstone när det gäller sådant som gråt och självömkan. Ilska 
kan och bör machomannen däremot uttrycka när det finns behov av 
det. När det gäller barn och ungdomar råder ett visst överseende med 
pojkar som har svårt att hålla inne med känslorna, och detta visar på 
ett tankemönster som baseras på att kvinnor är mindre känslomässigt 
mogna än vad män är.  
 
Även i barn- och ungdomslitteraturen märks dessa föreställningar om 
känslouttryck. Det verkar vara så att inga typiska känslor är förbehållet 
det ena eller det andra könet, men däremot finns en könsskillnad 
angående känslornas uttryck och orsak. När det gäller ilska märks ofta 
att flickor blir allt från irriterade till ursinniga, men de får sällan något 
konkret ord för denna känsla. Kanske beror detta på att läsaren 
förväntas ha sådan sympati för flickkaraktären att den ska förstå när 
hon är arg. Istället för att uttryckligen skriva att den kvinnliga karak-
tären blir arg, låter man ofta hennes utseende skvallra om sinnesstäm-
ningen: hon blir svart i ögonen, vit i ansiktet eller får tårar i ögonen.  
 

”Mamma hade röda fläckar på halsen.  
Det fick hon alltid när hon blev upprörd.” 

– Anna (Din syster Elina) 
 
I liknande situationer uttrycks pojkarnas ilska ofta mer explicit, vilket 
kan göra att han tas på större allvar. Efter att känslan är benämnd kan 
känslouttrycket skildras på ett målande sätt. De typiskt manliga känslo-
uttrycken är alltså ofta av mer aktiv karaktär, medan de kvinnliga 
vanligen är passiva och ofrivilliga. 
 

” – Vilka svin! skriker han. Han är så arg  
att han måste sätta sig.” 

– Far (En ond tid) 
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Upphovet till ilska brukar som sagt också skilja sig åt mellan könen. 
Flickor blir ofta arga av sympatiska och lojala skäl. Ett exempel på 
detta är Vicky i MVG, grabben, som blir arg på klasskompisen Klas när 
han anklagar deras lärare för att ha stulit pengar från klasskassan. 
Även Lisa i Lisa på landet uttrycker sympatisk ilska när hon anser att 
oskyldiga djur blir illa behandlade. 
 

”När Lisa fick höra vad  
Jansson sagt blev hon arg.  

– Det här är inte vilken  
kattunge som helst! sa hon.” 

– Lisa (Lisa på landet) 
 
Sympatisk ilska är däremot mycket ovanligt bland pojkarna. De blir 
istället arga när de känner sig illa behandlade, och ilskan uppkommer 
ofta som en följd av andra känslor. Ett exempel på detta finns i 
Uppdrag Maja, där Kajsas lillebror påstår att han hatar när det åskar, 
istället för att säga att han blir rädd. För pojkkaraktärerna kan alltså 
ilska fungera som ett skydd mot ömklighet. Detta märks även på att 
pojkkaraktärer ofta gråter när de är arga. 
 

”Erik bet ihop. Han var besviken och ledsen.  
Men mest av allt var han arg. Vilka idioter!  

Han skulle minsann visa dem!” 
– Erik (Drömlaget – Mot nya mål) 

 
Gråt som är kopplat till sorg och dysterhet verkar alltså vara väldigt 
känsligt, framför allt när det gäller pojkar. Ofta tvingas läsaren ta 
avstånd från karaktären när han gråter. Ibland byts till och med 
perspektiv, allt för att undvika att uttryckligen säga att pojken gråter. I 
Varning! Livsfara flyttas till exempel berättarperspektivet till Frida när 
huvudkaraktären Anton blir rädd.  
 

”Hon var gråtfärdig och anade  
att Anton också var det.” 

 (Varning! Livsfara) 
 
I Galne Hugo och de två flygarna börjar Hugo gråta av glädje, trots att 
Johan tidigare konstaterat att ingen hade sett honom gråta. Kanske är 
det inte själva tårarna som utgör tabut, utan snarare självömkan och 
ynklighet.    
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För dig som författare handlar det alltså om att låta samtliga karaktärer 
leva ut hela sitt känsloregister. Att inte låta pojkkaraktärerna bli ledsna 
och flickkaraktärerna bli arga kan lära de unga läsarna att själva skuld-
belägga eller undertrycka vissa känslor. ”Det finns lika mycket tårar i 
pojkar som i flickor”, som världens snällaste björn Bamse brukar säga. 
Och det finns lika mycket ilska i flickor som i pojkar.  
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Vi slutar med genus 
 
Vi har nu tittat på hur du som författare kan uppnå ett betydligt mer 
genusneutralt skrivande genom att fundera kring dina egna ideal och 
fördomar, och framför allt genom att våga laborera med din text. 
Genus är egentligen ett ord som används för att beskriva ett socialt 
konstruerat kön. Arbetet för jämställda texter handlar därför delvis om 
att bli medveten om det genustänkande som finns i samhället, men 
samtidigt också om att sluta konstruera och befästa fördomar om hur 
pojkar och flickor är. Att sluta med genus helt enkelt. 
 
Många gånger har vi varit inne på att detta kan kännas mer eller 
mindre görligt. Författare har oftast ett trovärdighetsanspråk i sina 
texter och vill inte att något i handlingen ska verka otänkbart eller 
irrationellt. I vissa sammanhang kan det kännas särskilt svårt att 
genusanpassa texterna. Något vi inte ännu varit inne på är hur man 
ska förhålla sig då man skriver om andra kulturer eller forna tider, där 
jämställdheten mellan män och kvinnor är, eller var, än mer avlägsen 
än i dagens Sverige. Även i dessa situationer finns det knep som 
författarna kan ta till om de vill skriva könsneutralt.  
 
En idé är att låta berättarrösten förklara varför vissa saker i boken 
fungerar på ett visst sätt. Det går också att låta en representant från 
vår kultur fundera kring annorlunda normer och sedvänjor som 
fungerar könssegregerande. Det gör till exempel Janne i Mannen från 
utlandet. 
 

”Janne vill också vara med,  
men det får han inte.  

Matlagning är kvinnornas sak.” 
(Mannen från utlandet) 

 
Ytterligare ett sätt kan vara att ha ett särskilt inledande eller avslutande 
avsnitt som förklarar den avspeglade kulturen. I boken Tornet föll, som 
utspelar sig på 1400-talet, finns just ett sådant avsnitt som förklarar 
spetälska. Varför inte dessutom lägga till något om hur kvinnors och 
mäns roller såg annorlunda ut då jämfört med idag?  
 
Om du inte tycker att några av dessa förslag passar för just den text du 
skriver kan du åtminstone försöka undvika att lägga värderingar i olika 
sysslor eller företeelser. Det är lätt att tillskriva typiska kvinnosysslor en 
lägre dignitet än de vardagsrutiner som män av tradition oftare utövar. 
Detta tog vi också upp i avsnittet som berörde vuxenroller.  
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Vi tror egentligen att man oftast gör det här med genus svårare än det 
behöver vara. En verklighetstrogen karaktär behöver inte nödvändigt-
vis avbilda majoriteten. Om fler författare skulle göra slut med gamla 
genusrelaterade normer skulle den litterära världen istället kunna bli 
mer färgstark. Det handlar ju inte i första hand om att beskära och ta 
bort saker ifrån texterna. Istället är meningen att författare ska våga 
göra sig av med gamla tankemönster för att på så sätt bredda sitt 
skrivande och hela sin föreställningsvärld.   
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Litteraturtips 
 
Här är en lista över de böcker som vi använt oss av i arbetet med 
denna text, samt böcker som vi tror kan bidra till en breddad förståelse 
för genusmönster. Vi har försökt begränsa oss till böcker som är 
relevanta för barn- och ungdomsförfattare. Antingen för att de specifikt 
tar upp genus, språk och litteratur, eller för att de avhandlar särskilda 
områden som ofta beskrivs i böcker för barn och ungdomar.    
 

Om genus i barnlitteratur 
 

Modig och stark – eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola 
och förskola. Av: Lena Kåreland (red). 
 
Denna bok beskriver inte bara hur genus skrivs, utan även hur det 
läses av barn. Kapitlen tar avstamp i litteratur som är skriven för olika 
åldersgrupper, från förskola till tidiga tonår. Boken bjuder även in till 
romandiskussioner och barnens egna tolkningar och funderingar 
kommer upp till ytan.  
 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2005) 
 
Ungdomsboken: värderingar och mönster. Av: Vivi Edström och 
Kristin Hallberg (red).  
 
Här analyseras olika typer av normer som ofta går igen i ungdoms-
litteraturen. Många områden och inriktningar avhandlas, däribland 
genusproblematiken. 
 
(Stockholm: Liber Förlag, 1984) 
 
Berättelser för fria barn: könsroller i barnboken. Av: Ying Toijer 
Nilsson 
 
Detta är en analys av hur genusmönster har gestaltats i barnböcker 
framför allt under 60- och 70-talet. Hur påverkade den andra 
generationens feminister tidens berättande? Trots att boken nu hunnit 
få ett antal år på nacken är dessa funderingar och analysområden 
fortfarande aktuella. Boken ger en fördjupad insikt i vad 
genusmedveten barnlitteratur innebär.  
 
(Göteborg: Stegeland, 1978 (tr. 1979)) 
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Om genus och textproduktion 
 
Språk och kön. Av: Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin 
Milles 
 
Författarna resonerar kring könsbundna språkskillnader med utgångs-
punkt i vardagliga erfarenheter. Både existerande problem och 
lösningar på dessa tas upp till diskussion.  
 
(Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007) 
 

Om genusmönster i samhället 
 
Det kallas Kärlek. Av: Carin Holmberg 
 
I denna socialpsykologiska studie diskuteras könshierarkin bland unga 
kärlekspar. Boken vill visa att jämställdheten har fler dimensioner än 
man kanske först kan tro. Denna insikt kan ge en större känslighet för 
hur kärleksrelationer kan porträtteras i text.  
 
(Göteborg: Anamma, 1993) 
 
I en klass för sig. Av: Fanny Ambjörnsson 
 
Fanny Ambjörnsson har i den här avhandlingen närstuderat synen på 
genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Boken ger en för-
djupad bild av olika roller inom skolvärlden. 
 
(Stockholm: Ordfront, 2004 (tr. 2006)) 
 
God morgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan.  
Av: Jan Einarsson och Tor G. Hultman 
 
Jan Einarsson och Tor G. Hultman är språkforskare. De resonerar här 
kring mäns och kvinnors talutrymme i offentliga situationer, och 
kommer fram till att mäns överordning grundläggs redan i skolvärlden.  
 
(Malmö: Liber, 1984 (tr. 1993)) 
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Boklista 
 

Här följer en förteckning på de böcker ur Hegas utgivning som vi 
djupanalyserat och sedan haft till grund för arbetet med denna 
handbok. Boktitlarna är i bokstavsordning och eventuella citat med 
sidhänvisning skrivs i den ordning de förekommer i texten.  
 

Bellas Band av Tomas Dömstedt 
 
”För Bellas Band finns inte för att alla ska se oss och för att vi ska bli 
stora och berömda. Bellas Band spelar för att det är roligt och för 
känslan.” (s. 31) 

 
”Jag tänker på de låtar som jag själv har gjort. Undrar om jag 
kommer att skämmas för dem en gång i tiden när jag blir lika gammal 
som pappa.” (s. 27) 

 

Bellas drömmar av Tomas Dömstedt  
 

”Det kan inte alltid vara helt kul att vara ensam kille bland tre galna 
tjejer.” (s. 6) 
 
”Hans hand kommer försiktigt smygande och lägger sig i min.” (s. 50) 

 
”Okej, vad hade jag väntat mig? Ingen kostymsnubbe direkt. Men vad 
är det här? Värsta slusken!” (s. 51) 

 

Boken om Mei av Åsa Storck 
 

”Vi hade fått ett matte-geni i klassen! Mei, inte bara vackrast och 
finast i världen, utan också smartast.” (s. 11) 
 
”Det var svenska första timmen. Vi jobbade med ordklasserna.   
Kunde en dag börja sämre?” (s. 24) 
 
”Hon hade beige mössa och brun jacka. Halsduken är röd och ullig. 
Håret stack fram under mössan, mörkt och blankt. Mei.” (s. 14) 
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Bingo, grabben av Jan-Olof Ekholm 
 

” – Är ni inte kloka? Hur kan ni misstänka Lasse för något sådant? 
Tvärtom håller han på att ta fast pyromanen. Och jag är säker på att 
han lyckas!” (s. 43) 

 
” – Du är inte så bra i matte, och jag hjälper dig gärna.”  (s. 59) 

 
”Pappa var jättearg och mamma var ledsen.” (s. 47) 
 

Din syster Elina av Inger Granberg 
 

”Hittills hade Anna varit en av de duktiga. En flicka som skötte skolan 
och som varken syntes eller hördes.” (s. 33) 

 
”Tova och Hanna fnissade.” (s. 73) 

 
”Mamma hade röda fläckar på halsen. Det fick hon alltid när hon blev 
upprörd.” (s. 56) 

 

Drömlaget – Mot nya mål av Glenn Ringtved 
 

” – Vi ses, sa Johan och sträckte fram handen. Erik tog den.” (s. 84) 
 

”Erik bet ihop. Han var besviken och ledsen. Men mest av allt var han 
arg. Vilka idioter! Han skulle minsann visa dem!” (s. 69) 

 

Drömlaget – Offside av Glenn Ringtved 
 
”Killen var mycket stor. Lång och kraftig, men inte tjock. Bara 
jättestor. Han var rödhårig och hade massor med fräknar. Hans gröna 
ögon var snälla och pigga.” (s. 19) 
 

En ond tid av Torsten Bengtsson 
 

” – Vilka svin! skriker han. Han är så arg att han måste sätta sig.”  
(s. 30) 
 
Evig hämnd och annat läskigt av Kenneth Bøgh 
Andersen  
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Fågelfångarträdet av Torvald Sund 
 

”Om jag vägrade, så kunde ju mamma inte gå på den där festen. Hon 
hade sett fram emot den i flera veckor nu.” (s. 5) 
 

Galne Hugo och de två flygarna av Torsten 
Bengtsson  
 
” – Jag vet väl själv vad jag kan och inte kan.” (s. 47) 
 
”Vår magister hette Arvid Rask. Han var sträng. Galne Hugo påstod 
att Rask var nazist.” (s. 19) 
 
” – Helvete” (s. 57) 
 
”Hugo var min bästa kompis. Han var ganska stor för sin ålder, med 
rött hår och ansiktet fullt av fräknar. Han vågade allt.” (s. 7) 

 

Hampus och Mei av Åsa Storck 
 

Höra till av Åsa Storck 
 

Lisa på landet av Ingrid Mühlow 
 
”När Lisa fick höra vad Jansson sagt blev hon arg. – Det här är inte 
vilken kattunge som helst! sa hon.” (s. 39) 

 

Mannen från utlandet av Kalle Güettler 
 
”Kvinnorna pladdrar nervöst medan de rusar runt och förbereder 
männens återkomst.” (s. 48) 
 
”Janne vill också vara med, men det får han inte. Matlagning är 
kvinnornas sak.” (s. 49) 

 

MVG, grabben av Jan-Olof Ekholm 
 
” – MTV eller BMW eller vad det heter nu för tiden. Högsta betyg 
alltså.” (s. 19) 
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Ponny och Co av Kirsten Sonne Harild 
 
”Trots att vi ser klumpiga ut är vi stolta.” (s. 18) 
 
Uppdrag Maja av Kirsten Sonne Harild 
 
”– Guuud!” (s. 42) 

 

Varning! Livsfara av Gunnar Åberg 
 
”Stefan hade rätt. Frida var verkligen söt med mörkt, lockigt hår och 
bruna ögon.” (s. 18) 
 
”Hon var gråtfärdig och anade att Anton också var det.” (s. 37) 

 

Årets Match av Torsten Bengtsson 
 

”Julia var verkligen förändrad. Jag letade i minnet efter något som 
jag hade gjort eller sagt” (s. 23) 
 
”På fredagar brukade vi alltid äta något gott. Mamma dukade i 
rummet med vit duk, fint porslin och servetter av tyg.” (s. 22-23) 
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