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Abstract 

The aim with this study is to analyse stereotypical behaviour and attributes of characters in 

three fictional books. A question following the analysis is how this fictional literature can be 

used in education to create understanding of gender, gender categorization and stereotypical 

features of boys and girls. 

The three books I have chosen to analyse are Rekryten written by Robert Muchamore, Habib 

– meningen med livet written by Douglas Foley and Bröder emellan written by Tomas 

Dömstedt. The three books will be analysed separately and is based on the method critic 

discourse analysis where focus will be mainly on the protagonists of the books. 

My analysis of the three books indicates that all of them include gender stereotypes and 

typical gender behaviour. Reading these books without the opportunity to reflect on and 

discuss these types of questions, could probably contribute to and maintain gender 

stereotypes, typical gender behaviour and attributes, masculinities and femininity. The 

protagonists that this analysis focuses on are however, compared to other characters and 

discourses in the books, able to prevent traditional gender patterns. To analyse characters in 

books gives us a picture of our society´s social system and how we can contribute to a 

positive change and necessary improvements through conversations and discussions about 

these discourses. 

Keywords 
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Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete är att analysera vilka stereotypa drag av beteenden och 

egenskaper hos karaktärer som kan urskiljas i tre skönlitterära verk. En följdfråga är sedan, 

utifrån litteraturanalysen, hur skönlitteraturen kan användas i undervisningen för att skapa 

förståelse för genus, könskategorisering och stereotypa drag hos flickor och pojkar. 

De tre böckerna, Rekryten av Robert Muchamore, Habib – meningen med livet av Douglas 

Foley samt Bröder emellan av Tomas Dömstedt kommer att analyseras separat och grundar 

sig i metoden kritisk diskursanalys där fokus främst kommer att ligga på protagonisterna i 

böckerna. 

Min analys av de tre böckerna tyder på att alla innehåller stereotypa drag, och som vid läsning 

enbart för nöjets skull, utan vidare reflektion, troligtvis kan bidra till att könsstereotypa 

beteenden, egenskaper, maskuliniteter och feminiteter upprätthålls. Protagonisterna visar dock 

varierande egenskaper och beteenden som motverkar traditionella könsmönster. Att analysera 

karaktärer i böckerna ger oss en bild av hur samhällets sociala system kan se ut, och hur vi 

kan bidra till en positiv förbättring om vi tar oss tid att samtala om och diskutera dessa 

diskurser. 

Nyckelord 

Genus, maskulinitet, könsstereotypiska beteenden, normer, barn-, och ungdomslitteratur
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1. Inledning 

Samhällets jämställdhetstankar fick stort genomslag under 1960-talet, men blomstrar kanske 

starkare idag än någonsin tidigare. I läroplanen som kom år 1969 stod det beskrivet att skolan 

hade ett ansvar att arbeta mot ”traditionella könsrollsattityder” (Kåreland, 2013, s. 128). I 

samma läroplan står det också skrivet att 

Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor — i familjen, på 

arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om könsrollsfrågan, 

stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden. 

(Skolöverstyrelsen, 1969, s. 14) 

Även vår nuvarande läroplan belyser vikten av jämställdhet. I de grundläggande värden som 

står skrivet under skolans värdegrund och uppdrag står det att ” […] jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla” (Skolverket, 2016a, s. 7). Även rektorn har ett ansvar att se till att jämställdhet 

återges i ämnesövergripande kunskapsområden (Skolverket, 2016a, s. 19). Det kanske 

tydligaste citatet från vår nuvarande läroplan presenteras nedan och kan ses som en ingång i 

det här examensarbetet.  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket pojkar och flickor bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket, 2016a, s. 8). 

Trots att genus-, och jämställdhetstankar cirkulerat i tidigare läroplaner, men även i den 

nuvarande läroplanen, så menar Kåreland att litteraturundervisningen i skolan fortfarande 

bygger på den mansnormativa genusordningen (Kåreland, 2013, s. 128). Skolans 

litteraturundervisning kan därför behöva genomgå en viss förändring, där fokus läggs på att 

eleverna ges möjlighet att samtala om och diskutera den lästa litteraturen med hjälp av 

verktyg och undervisningsmetoder som ska bidra till att motverka traditionella könsmönster 

och könsstereotypa beteenden. 



 

2 

 

1.1 Syfte  

Syftet med mitt examensarbete är att analysera vilka stereotypa drag av beteenden och 

egenskaper hos karaktärer som kan urskiljas i tre skönlitterära verk. En följdfråga är sedan, 

utifrån litteraturanalysen, hur skönlitteraturen kan användas i undervisningen för att skapa 

förståelse för genus, könskategorisering och stereotypa drag hos flickor och pojkar. 

Följdfrågan kommer att förankras i den forskning och litteratur som presenteras och 

problematiseras sedan vidare i en didaktisk diskussion som bygger på resultatet av min 

litteraturanalys. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet så presenteras de teoretiska utgångspunkter som jag använder mig av i det 

här examensarbetet. 

2.1 Samhällets sociala struktureringsteori  

Eftersom att Kåreland (2013) har beskrivit hur den mansnormativa genusordningen 

fortfarande lever kvar i skolans litteraturundervisning så har jag valt att använda Giddens 

samhällsvetenskapliga struktureringsteori för att förklara hur det samhällsmönster vi lever i 

ser ut, och hur det kan förändras. De två begrepp som Giddens använder är sociala system och 

sociala strukturer. Det sociala systemet är det mer större fundamentala och kvarlevda 

samhällsmönster som finns i vårt samhälle och som kommer till genom våra handlingar och 

interaktioner med varandra. Vi människor har alltså över tid skapat det sociala system som likt 

en dold slöja vilar över vårt samhälle. Sociala strukturer är de mindre och mer föränderliga 

faktorer som antingen förhåller sig till eller motarbetar det aktuella sociala systemet. Exempel 

på sådana faktorer är normer, resurser och rutiner (Ewald, 2007, s. 130) (Kåreland, 2013, s. 

128). 

Genom att använda Giddens samhällsvetenskapliga struktureringsteori menar jag att, för att 

förändra det sociala systemet, uppfattningen om könskategorisering och beteenden typiska för 

flickor och pojkar, så behöver vi titta på de sociala faktorer som kan motarbeta den 

stereotypiska genusordningen.  

2.2 Maskulinitetens sociala struktureringsteori 

Ovan presenterades en struktureringsteori som kan förklara vårt samhällsmönster mer 

övergripande. Connell menar att maskuliniteter är ”skapade i diskurs” och är ”socialt 

konstruerade”  (Connell, 2008, s. 31). Även Öhrn menar att maskuliniteten är socialt 

konstruerad och att mycket av den forskning som finns utgår ifrån den teorin (Öhrn M. , 2008, 

s. 131). Blomqvist beskriver också hur den nyare forskningen har detta synsätt, att genus är en 

social process (Blomqvist, 2005, s. 5). Det kommer således att vara min teoretiska 

utgångspunkt i det här examensarbetet, att maskuliniteten är socialt konstruerad, och bör ses 

som en process. Även Millard menar att det blir vanligare att genusteorier ser kön som en 
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social och föränderlig process, och att det är denna sociala och föränderliga process som 

skapar manlighet och kvinnlighet (Millard, 1997, s. 19). 

2.2.1 Hegemoni, underordnande, delaktighet och marginalisering 

För att förklara relationer och förhållanden mellan maskuliniteter hos karaktärerna i de 

skönlitterära verk jag har valt, så kommer Connells teoretiska begrepp hegemoni1, 

underordnande, delaktighet och marginalisering att användas (Connell, 2008, s. 114). 

Hegemoni kan förklaras som det hierarkiskt ledande i samhället vid en viss tid. Hegemonisk 

maskulinitet är den typen av maskulinitet som vid en viss tidpunkt kan som kan ses som 

hierarkiskt ledande över andra maskuliniteter (Connell, 2008, s. 115). 

Den typen av maskulinitet som kan ses som hegemonisk förändras över tid. När samhällets 

förutsättningar förändras så ändras även villkoren för den hegemoniska maskuliniteten. 

Utöver patriarkatets påverkan så har makt från högre institutioner varit med och påverkat 

konstruktioner av hegemonisk maskulinitet. Connell (2008) tar bland annat upp staten och 

militären och att de har bidragit till den kollektiva bilden av maskulinitet som inte har varit 

speciellt hotad av andra samhällsgrupper. Kort beskrivet så är det när samhällsgrupper 

utmanar och motarbetar den aktuella hegemoniska maskuliniteten som en ny hegemonisk 

maskulinitet kan ta vid (Connell, 2008, s. 115). 

Det andra begreppet som Connell (2008) tar upp är underordnande och handlar om den 

hierarkiska maktordningen mellan olika grupperingar av män. Den typen av maktordning som 

är mest relevant för vårt, vad Connell menar, europeisk-amerikanska samhälle är 

maktordningen mellan heterosexuella män och homosexuella män (Connell, 2008, s. 116). Vi 

kan se att samhällets sociala system är i en förändringsprocess till ett mer jämlikt samhälle 

och att den traditionella hegemoniska maskuliniteten utmanas och motarbetas. Trots det finns 

en maktordning mellan olika maskuliniteter där uteslutning och våld fortfarande förekommer. 

                                                 

1 Begreppet hegemoni kommer ursprungligen från den marxistiska tänkaren Antonio Gramsci (Stigermark, 

2014). 
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Connell beskriver också hur andra män underordnas genom förolämpande ord som 

exempelvis fegis, ynkrygg, morsgris och mammas gosse (Connell, 2008, ss. 116-117).  

Det tredje begreppet, delaktighet, kan förklaras genom de män som inte innehar och 

praktiserar den hegemoniska maskuliniteten, vilket är majoriteten av männen, och att de ändå 

befinner sig högre upp i maktordningen då de är män och kan dra vissa fördelar som den 

hegemoniska maskuliniteten innehar (Connell, 2008, s. 117). Begreppet marginalisering är 

istället ett begrepp som används då klass och etnicitet utgör en skillnad och betydelse i 

maktordningen som finns mellan olika maskuliniteter (Connell, 2008, ss. 118-119). 

3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

Här kommer den forskning som är relevant för det här examensarbetet att presenteras. 

3.1 Från förskola till gymnasiet 

De senaste åren har pojkar fått ett allt större jämställdhetsfokus. Anledningen är de 

kunskapsmätningar som har gjorts tidigare, och som har visat på stora skillnader mellan 

flickor och pojkars resultat. Ur kunskapsmätningarna föddes diskussioner om att 

maskulinitetsnormer i vårt samhälle inte stämmer överens med den undervisning som bedrivs 

i skolorna, där en koppling ansågs vara pojkarnas negativa syn på skolan och undervisningen 

(Nordberg, 2008, s. 8). Man bör dock titta på den senaste PISA-undersökningen som 

genomfördes 2015 som visar att skillnaderna mellan flickor och pojkar minskar. Exempelvis 

så presterar flickor och pojkar likvärdigt i matematik och naturvetenskap, medan flickorna 

fortfarande presterar bättre i läsförståelse (Skolverket, 2016b, s. 6). 

Anne-Sofie Kalat har genomfört en kvalitativ studie där två gymnasieklasser har observerats 

och intervjuats under en längre tid. Hennes syfte var att ta reda på hur pojkarna genom skolan 

hävdar sin maskulinitet samt hur man gör för att upprätthålla en god social status samtidigt 

som man är duktig i skolan (Kalat, 2008, s. 23). I hennes resultat ser hon en tydlig skillnad 

mellan hur flickor och pojkar kategoriseras. Till kategoriseringen tillhör en del beteenden och 

sociala krav som man måste vidhålla för att upprätthålla den sociala statusen. Att vara mer 

passivt inställda till skolan, upplevas som latare samt fokusera på andra saker är några av de 
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beteenden som eleverna själva presenterar som manliga attribut i skolan (Kalat, 2008, s. 22). 

Hon beskriver också hur de killar som har höga krav på sig själva när det gäller skolarbetet, 

och som ser en universitetsutbildning som avgörande, ändå behöver upprätthålla sin sociala 

status genom att inte bryta de typiskt manliga attributen som är uppsatta för eleverna i skolan 

allt för mycket. På så sätt har skolan en maskulinitetsskapande funktion (Kalat, 2008, ss. 24-

27). Även Kåreland beskriver hur flertalet forskare har sett att pojkar ska vara mer tuffa och 

att de präglas av den socialt statusingivande maskuliniteten som bygger på muskler, hårdhet 

och tävlande (Kåreland, 2005, s. 27).  

Även om forskningen ovan är riktad mot gymnasieelever kan man anta att likheter gällande 

maskulinitet och identitetsskapande även finns hos yngre elever och en process som pågår 

från barn till vuxen. Hellman har i sin studie i förskoleverksamheten kommit fram till att 

beteenden hos de yngre barnen kategoriserades som antingen manligt eller kvinnligt, vilket 

gör att olika beteenden och kön alltså ses som motsatser till varandra. Forskningen visar också 

att barn redan vid två års ålder börjar lära sig könskategorisera beteenden och attityder 

(Hellman, 2008, ss. 66-67) (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 71). Även internationell 

forskning visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor börjar synas redan under de första 

skolåren. Deras beteenden formas redan innan de börjar skolan då vuxna för över värderingar 

som är typiska för deras kön. Även barnens vänner hjälper till att forma varandra då de aktivt 

arbetar för att upprätthålla könsskillnaderna (Millard, 1997, s. 19). 

Hellman belyser också hur pedagogerna använder ordet bebis för att poängtera barnens 

felaktiga beteende. Hon menar att ordet bebis kan ses som ett könsneutralt ord, men att det 

ändå används i olika sammanhang beroende på om det är en flicka eller en pojke. Exempelvis 

så användes bebis då en pojke inte riktigt orkade med det som pedagogen menade att pojken 

skulle klara, medan ordet bebis för en flicka användes då hon inte städade efter sig eller 

hjälpte till i den utsträckning som förväntades (Hellman, 2008, s. 66). Att pojkar ska framstå 

som starkast och mer utåtagerande, samt att flickor ska vara ansvarsfulla och ambitiösa är 

föråldrade könsmönster som delvis lever kvar än idag (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 

69). 
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Ett annat exempel där pedagoger behandlar pojkar och flickor olika i förskolan observerades 

under ett jämställdhetsprojekt i Gävle där pojkarna blev tillsagda att testa, pröva och vara mer 

experimenterande medan flickorna skulle vara mer försiktiga. Att pojkarna skulle ha hjälp 

med påklädnad i kapprummet före flickorna och att flickorna skulle hjälpa pojkarna att hämta 

mjölk i matsalen var ytterligare några exempel som observerades. Den här typen av beteenden 

accepterades av pedagogerna då de grundade sig i deras förväntningar om vad som är manligt 

respektive kvinnligt (Kåreland, 2005, ss. 27-28).  

Forskningen visar vidare att den könsidentitet som barnen tillskriver sig själva grundar sig i 

vardagliga sociala interaktioner och i samspelet med andra. Det kan därför ses som 

fundamentalt att man tittar på beteenden, attityder och könskategorisering redan i förskolan.   

Marie-Louise Hjort är en av de forskare som har ägnat sig åt att observera könsmönster i 

flickor och pojkars lek i förskolan. Här ser man en tydlig skillnad mellan könen där pojkarna 

ägnar sig mer åt fysiska prestationsorienterade lekar medan flickor ägnar sig mer åt lekens 

omvårdande, relationella estetik (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, ss. 69-72). 

Birgitta Fagrell har undersökt vad barn i årskurs ett tillskriver som manligt respektive 

kvinnligt, och det stämmer ganska bra överens med det gamla könsmönster som presenterades 

tidigare. Till manligheten tillskrevs utåtagerande, arbete och bråk medan snällheten och den 

omvårdande aspekten tillskrevs kvinnorna. Petra Gäreskog konstaterade också i hennes 

undersökning att barnen inte bara är medvetna om vad som är typiskt kvinnligt och manligt, 

utan att de också aktivt accepterar och arbetar för att gränserna mellan manlig och kvinnligt 

finns kvar (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, ss. 72-75). 

3.2 Skönlitteraturen i skolan 

Valet av skönlitteratur i skolan skiljer sig mellan flickor och pojkar, men förändras mellan 

årskurserna. Även genusforskaren Elaine Millard menar att flickor och pojkars läsning skiljer 

sig åt, och att den skillnaden som finns lever kvar. Vidare beskrivs att skillnaden kanske lever 

kvar på grund av deras tidigare erfarenheter om genus. Vad gäller läsintresset så menar 

Millard att den läsning som sker i skolan är mer anpassad till flickornas intressen (Brink, 

2005, ss. 184-185).  
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För att se hur valet av böcker ser ut mellan flickor och pojkar och för att sedan kunna 

diskutera hur skönlitteraturen kan användas i skolan så kommer elevernas val av böcker från 

en studie att presenteras här. Studien som Lars Brink har genomfört avser en klass som han 

har följt under årskurserna ett till tre, samt i årskurs sex. De böcker som barnen läste 

sammanställdes, och enkäter om böckerna delades ut (Brink, 2005, s. 186). I studien fick 

lärarna boklådor som innehöll skönlitteratur anpassad till årskursen. Då boklådorna innehöll 

olika antal böcker, i många fall väldigt begränsat antal, så kan den här studien inte direkt säga 

något om elevernas läsintresse, men desto mer om deras bokval (Brink, 2005, ss. 187-188). 

I årskurs ett så valde flickorna böcker som var ganska lika, medan pojkarna visade på en 

större variation i sitt bokval. Flickornas favoritböcker handlade om kvinnliga huvudpersoner 

eller djur, medan pojkarnas favoritböcker handlade om manliga huvudpersoner. (Brink, 2005, 

ss. 188-189). 

Tillgången på böcker ökade under årskurs två, och till skillnad från föregående års 20 böcker 

per boklåda så innehöll nu lådan 52 böcker. Det resulterade i att eleverna kunde vara mer 

selektiva i sina val av böcker, vilket inte minst syntes då man konstaterade att bara en handfull 

av böckerna inte hade lästs. Samstämmigheten i flickornas bokval, och variationen hos 

pojkarna visade sig fortfarande finnas kvar. Favoritböckerna börjar variera mer även bland 

flickorna och generellt verkar fler böcker läsas av både flickorna och pojkarna. Ett annat 

tydligt tecken var att fler och fler valde att övergå till kapitelböcker från bilderböcker, och då 

framförallt flickorna. Till skillnad från årskurs ett hade nu flickorna blivit lite mer intresserade 

för böcker även om manliga huvudpersoner eller böcker med både manliga och kvinnliga 

huvudpersoner. Pojkarna visade dock inget intresse för att läsa om kvinnliga huvudpersoner 

och det var fortfarande manliga hjältar som dominerade valet. Flickorna föredrog att läsa 

böcker om kärlek, familj och djur (Brink, 2005, ss. 190-192). 

I årskurs tre hade nästan alla övergått från bilderböcker till kapitelböcker och man märker 

även att intresset för litteraturen ökar då eleverna började söka sig bort från boklådorna för att 

hitta nya, kanske mer intressanta böcker. Flickorna är fortfarande mer intresserade av att läsa 

om både manliga och kvinnliga huvudrollsinnehavare. Även pojkarna verkar bli lite mer 

öppna i sitt val då även kvinnliga huvudrollsinnehavare förekommer i deras bokval. Böcker 
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om djur är fortfarande intressant och även pojkarna läser om djur, även om de väljer djur som 

upplevs mer ”tuffa” och ”hårda” än flickornas val av mer familjära djur. Ju längre året går 

desto mer öppna blir pojkarna för böcker som de egentligen anser är skrivna för flickorna och 

spridningen på favoritböcker fortsätter öka. Trots det mer öppna synsättet till litteraturen så 

verkar det fortfarande finnas skillnader mellan könen där pojkarna föredrar böcker om 

manliga huvudpersoner eller om, vad de anser, manliga händelser (Brink, 2005, ss. 192-195). 

Brink undersökte även samma elever i årskurs sex, och kunde då konstatera att bokvalets 

spridning hade ökat ytterligare, och att kopplingen mellan val av bok och kön hade minskat. 

Nu kunde både pojkar och flickor läsa böcker som handlade om både flickor och pojkar. Kort 

sagt hade de tydliga skillnaderna mellan könen från skolans tidigare år utjämnats i allt större 

grad (Brink, 2005, ss. 196-198). 

Joseph A. Appleyard, litteraturpedagog och receptionsforskare, menar att barn i åldern sju till 

tolv år intresserar sig mer för själva handlingen i skönlitteraturen snarare än karaktärerna, och 

att det intresset kommer senare i utvecklingen. När det gäller intresset för karaktärerna finner 

barnen de idealiska karaktärerna som de själva skulle kunna tänka sig att identifiera sig med 

mer intressanta. Således kan det vara anledningen till varför pojkar ofta föredrar böcker om 

just pojkar eller män som återfinns inom äventyrsgenren medan flickorna oftast föredrar 

böcker om kvinnliga förebilder i mer autentiska handlingar. Han belyser också hur det 

könsspecificerade intresset förändras när barnen blir äldre och att flickor i tioårsåldern börjar 

intressera sig mer för litteratur om pojkar, och att pojkar börjar intressera sig för litteratur om 

flickor lite senare (Brink, 2005, s. 182). Brink menar att en anledning till att pojkarna i allt 

större grad valde olika favoritböcker, är för att flickorna pratar mer med varandra och 

diskuterar den lästa litteraturen (Brink, 2005, s. 198). 

Brinks undersökning belyser inte läsintresset då eleverna hade ett begränsat antal böcker att 

välja bland (Brink, 2005, ss. 187-188). Dock så menar Millard att läsintresset mellan könen 

visar på större skillnad när eleverna blir äldre. Vid en undersökning i Australien så visade sig 

att 41,6% av pojkarna inte läste skönlitteratur, medan motsvarande siffra hos flickorna var 

19,3%. Samma studie visar också att skillnaden gällande bokval var stor, men nämner inte 
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som i Brinks studie skillnaden mellan årskurser som presenterades tidigare (Millard, 1997, s. 

13). 

Millard skriver också om lärarens roll inom litteraturundervisningen, och menar att eleverna 

lär sig bättre om deras personliga intressen får styra bokvalet. Dock så bör man inte lämna 

läsningen av skönlitteratur enbart åt intresset. Millard menar att det är viktigt att man ger 

eleverna verktyg för att tolka litteraturen på nya sätt. Det som kan ses som problematiskt när 

eleverna väljer skönlitteratur själva, är att deras erfarenhet av olika böcker och genrer 

minskar. En följd av detta ensidiga val är att eleverna, enligt forskningen, förstärker deras 

tankar om stereotypa könsroller snarare än att ifrågasätta rådande normer (Millard, 1997, s. 

162). 

3.3 Maskulinitet 

En av de kanske mest framstående maskulinitetsforskarna är Raewyn Connell som menar till 

skillnad från äldre forskning, att maskulinitet är något som skapas med tiden och inget som är 

biologiskt medfött. Connell menar, precis som mycket annan modern genusforskning, att 

maskuliniteten och feminiteten är ”skapade i diskurs” och ”socialt konstruerade” (Connell, 

2008, s. 31), och att genus skapas och efterlevs genom en sammanställning av de praktiker 

som grundar vår vardag (Connell, 2008, s. 32). Den maskulinitet och feminitet som 

människan har konstruerat är alltså en accepterad norm, och leder oss till begreppet 

könsroller. 

Könsroller, ett begrepp som dök upp först under 30-talet, har några olika förklaringar och 

användningsområden. Det kanske vanligaste sättet att förklara könsroller är att män och 

kvinnor har en accepterad bild av vad som är kvinnligt respektive manligt i samhället. Således 

finns det alltid två sidor i alla samhälleliga kontexter, det manliga och det kvinnliga. Vår 

kategorisering bygger främst på vår sociala konstruktion av maskulinitet och feminitet 

(Connell, 2008, ss. 53-54). En viktig aspekt av den ovan beskrivna normativa könsrollsteorin 

är att den kan motarbeta det utmanande och föränderliga förhållningssättet till könsroller 

(Connell, 2008, ss. 57-58). Även John Beynon påpekar att vi idag lever i ett samhälle där vi 

har en accepterad syn på vad som är kvinnligt respektive manligt och att vissa egenskaper är 

kategoriserade efter kön. Han beskriver också att media ser på manligt och kvinnligt som 
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varandras motpoler där de könsspecifika attributen är samma som tidigare presenterats. 

Manliga attribut är att vara rationell, praktisk och mer aggressiv medan kvinnliga attribut är 

att vara expressiv, vårdande och känslosam (Beynon, 2002, s. 56). Även om många 

beskrivande attribut tillskrivs de olika könen så är det svårt att beskriva den komplexa 

människan utifrån en lista med normerande attribut (Beynon, 2002, s. 57). Följande citat av 

MacInnes förklarar det ovan stående på ett tydligt sätt. 

Any empirical individual´s identity is always complex and contradictory rather than 

something that can be defined by any list of qualities, no matter how comprehensive or 

carefully defined. (MacInnes, 1998, citerad i Beynon, 2002, s. 57). 

3.3.1 Maskulinitet och etnisk bakgrund 

Frosh, Phoenix och Pattman menar i sin bok Young Masculinities (2002) att könsidentiteten 

bygger på identitetsskapande kontexter, exempelvis klass och etnisk bakgrund. De belyser 

dock att personer från olika etniska bakgrunder inte bygger upp olika typer av maskuliniteter 

utan att de maskuliniteter som finns grundar sig i den skillnad som olika kulturer tillför synen 

på maskulinitet. De menar även, precis som Connell att maskuliniteter skapas i sociala 

kontexter. Genom det synsättet så menar de att klass och etnisk bakgrund har en central roll i 

skapandet av maskulinitet (Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002, ss. 146-147). Även Connell 

menar att det finns samband mellan maskulinitet, klass och etnicitet (Connell, 2008, s. 118). 

För att återgå till Connells begrepp marginalisering som presenterades tidigare så är en aspekt 

av sambandet mellan maskulinitet och etnicitet hur vita män ser upp till färgade sportstjärnor, 

och att de utgör vad han menar ”maskulin tuffhet” och är betydelsebärande inom den 

hegemoniska maskuliniteten. Den andra sidan av myntet är, trots det efterföljansvärda 

exemplet ovan om färgade sportstjärnor, förekomsten av förtryck och rasism. Det här 

motsägelsefulla exemplet kallar Connell för auktorisering (Connell, 2008, ss. 118-119). Både 

tidigare forskning samt Frosh, Phoenix och Pattmans studie visar att pojkar och män med 

olika etnisk bakgrund har olika förutsättningar att nå den populära maskuliniteten i skolan. 

Enligt studierna så var de färgade pojkarna mer populära då de lättare identifierades med de 

karaktärsdrag som kännetecknar populär maskulinitet. De karaktärsdrag som Frosh, Phoenix 

och Pattman presenterar är sportförmåga, tuffhet och hårdhet. Brittisk och amerikansk 
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forskning har visat att yngre personer anser att färgade pojkar och unga män ses som 

supermaskulina. Även de belyser det motsägelsefulla och paradoxala faktum att samtidigt 

som de blir respekterade och anses besitta den populära maskuliniteten så diskrimineras de för 

samma karaktärsdrag (Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002, ss. 150-151). De menar också, precis 

som Connell, att vita pojkar ser upp till den typen av maskulinitet då de vill vara som de 

färgade pojkarna för att uppnå den tuffhet som de anser att många färgade pojkar och unga 

män besitter (Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002, ss. 152-153). Den här typen av populära 

maskulinitet kan alltså kopplas till Connells begrepp hegemonisk maskulinitet, vilket är den 

maskulinitet som i vissa kulturella sammanhang kan ses som den accepterade och ledande 

maskuliniteten i den hierarki som finns (Connell, 2008, s. 115).  

3.3.2 Maskulinitet inom skolans kultur 

Även om Connell belyser vikten av sambandet mellan maskulinitet och etnisk bakgrund så 

menar han också att det finns skillnader vad gäller maskulinitet inom samma kultur, och att 

olika maskuliniteter finns representerade. Denna interkulturella skillnad uppmärksammades 

först inom skolan där det fanns två tydliga grupper. De hårda mer kaxiga pojkarna samt de 

som visade sig mer hängivna till skolarbetet och rättade in sig efter skolans regler (Connell, 

2008, s. 71). Även här finns starka kopplingar till den hegemoniska maskuliniteten som 

tidigare beskrevs också finns representerad i avsnittet om maskulinitet och etnisk bakgrund 

ovan. Connell menar också att den hegemoniska maskuliniteten är starkt representerad inom 

skolan (Connell, 2008, s. 71). Författaren beskriver även hur många av de som bedriver 

forskning om maskulinitet, även har kopplingar till utbildningsområdet, men att det ändå finns 

väldigt lite forskning om skolans betydelse för maskulinitetsskapande. Trots bristen av 

forskning så hävdar Connell att skolan inte bara har i uppgift att föra över kunskap, utan även 

att delge eleverna de djupare sociala bakomliggande kunskaperna. Vidare beskrivs hur skolan 

behöver ändra den rådande organisatoriska synvinkeln så att alla elever gynnas, och att det 

krävs för att bli av med de sociala orättvisor som finns i dagens skolsystem (Connell, 2008, ss. 

243-244). Följande citat beskriver på ett tydligt sätt vad Connell menar med sociala orättvisor 

och den synvinkel som bör förändras.  
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Att kräva av pojkar att de skall delta i en kursplan som är organiserad utifrån flickornas 

intressen, och att heterosexuella elever skall delta i undervisning som handlar om 

homosexuella kvinnor och mäns intressen, kräver en förmåga till empati. Detta innebär 

förmågan att se något från en annan människas synvinkel, något som den hegemoniska 

maskuliniteten systematiskt vägrar att göra. (Connell, 2008, s. 244) 

Även Öhrn beskriver hur den svenska forskningen om identiteter, och vilka attityder eleverna 

har till identitetsskapande i skolan inte är speciellt omfattande (Öhrn E. , 2002, s. 17). Käller 

är en av de svenskar som har forskat inom området och har observerat hur lärare och elever 

arbetar med jämställdhet och roller. Hon beskriver hur lärare i den ordinarie undervisningen 

arbetar för jämställdhet och mot stereotypa roller, men att skolan vid mer traditionella 

tillställningar faller tillbaka till gamla roller. Den gamla rolluppfattningen återkommer även i 

elevernas arbete med konserter och teatrar. Käller har även tittat på hur pojkar och flickor 

agerar mot varandra och hon kan se en tydlig bild av att pojkarna befinner sig högre upp i den 

hierarkiska ordningen då de på olika sätt nedvärderar flickorna. Även hon bekräftar det som 

många andra forskare har sett, att pojkarna är mer aggressivt inställda, medan flickorna i allt 

högre grad följer de regler och normer som skolan har satt upp (Käller, 1990, refererad i Öhrn 

E. , 2002, s. 18). 

Vår nuvarande läroplan beskriver tydligt att alla som verkar inom skolan ska arbeta för att 

motverka traditionella könsmönster. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket, 2016a, s. 8). 

 Trots det tydliga citatet från läroplanen ovan så menar Holm att skolan snarare 

upprätthåller traditionella könsmönster. Hon menar att lärare behandlar flickor och 

pojkar olika och att det skapar skillnader mellan könen. Följden blir att även 

traditionella maskulinitet-, och feminitetstankar upprätthålls (Holm, 2008, s. 117). I 

hennes forskning så kom hon fram till att de lärarna som ingick i hennes studier, tio 

stycken, visade relativt stereotypa könsuppfattningar. Det som Käller menar, som 

beskrevs ovan, om att pojkarna är mer aggresivt inställda och mer pratiga samt att 

flickorna i högre grad följer skolans regler och normer var uppfattningar som dessa 
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lärare delade (Holm, 2008, s. 118). Mognadsaspekten tas upp i Holms studie, och 

hon beskriver också hur lärarna ansåg att flickorna hade kommit längre i sin mognad 

än pojkarna och att de således ”fattar bättre”. Eftersom att lärarna kopplade 

omognaden som biologisk så fanns ingen större möjlighet till förändring, varpå 

vidare problematisering inte gjordes (Holm, 2008, s. 118). 

Kryger har i sin studie sett att pojkarna arbetar för den traditionella mansnormen där 

fysiskt arbete är av största vikt. Således ansåg pojkarna att skolan var mer kvinnlig, 

vilket resulterade i ett motstånd för att inte förlora den eftersträvansvärda 

maskuliniteten. Kryger menar att pojkarna behöver ”möta realistiska mansbilder i 

skolan” (Kryger, 1990, refererad i Öhrn E. , 2002, s. 32).  

Millard beskriver hur skolsystemet förväntar att pojkar och flickor har olika ambitioner vad 

gäller utbildning. Hon beskriver också hur skolsystemet kan bli mer anpassad till båda könen 

genom att försöka intressera mer flickor för naturvetenskapen som tidigare har varit mer 

intressant för pojkar, och pojkar för språk och humanistiska ämnen som har visat sig vara mer 

intressant för flickor (Millard, 1997, s. 19). Den här metoden kan ses som en motsants till det 

som Kryger beskrev om att pojkarna behöver tydligare mansbilder.  

En annan typ av aspekt är maskulinitetsskapande och dess relation till sport. Sportens 

betydelse beskrevs delvis i avsnittet om maskulinitet och etnisk bakgrund ovan, men Beynon 

beskriver vidare ett större samband mellan den sociala uppbyggnaden och sport.  

The cricket and football fields are not only merely places of amusement, they help to form 

some of the most valueable social qualities and manly virtues, and they hold – like the 

classroom and boarding house – a distinct and important place in Public School education. 

(Money, 1997, citerad i Beynon, 2002, s. 41) 

Följande citat beskriver på ett tydligt sätt hur sporten har en avgörande plats för ett socialt och 

maskulint skapande, både i och utanför skolan. Beynon beskriver vidare hur sporten blev en 

markör för en hälsosam maskulinitet, och att maskulinitet kännetecknades av atletism, styrka, 

snabbhet och kondition. Han menar också att 1800-talets sport dominerades av män, och att 

kvinnor som deltog förlöjligades och ansågs vara för svaga för att spela (Beynon, 2002, s. 42). 

Han beskriver också hur sporten, i det här fallet fotboll, tidigare har haft ett sådant 
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maskulinitetsansikte att den spelades, inte för att vinna, utan för att upprätthålla karaktären, 

det vill säga en karaktär som bygger på fysisk skicklighet och uppvisning. Beynon beskriver 

vidare sporten historiskt som en del av den manliga socialiseringsprocessen, på arbetsplatsen, 

på puben, och under fritidsaktiviteter (Beynon, 2002, ss. 42-43). Sporten var, enligt Beynon, 

ett sätt att upplevas som tuff och hård när vi gick mot teknologisamhället, då den kroppsliga 

styrkan inte var lika viktig i arbetet längre. Han beskriver det således som en 

kompensationsfaktor till samhällets förändring, ett sätt att försvara styrka, hårdhet och 

maskulinitet (Beynon, 2002, ss. 43-44). 

3.3.3 Maskulinitet och sexualitet 

Connells begrepp underordnande syftar till den hierarkiska maktordning som finns mellan 

olika grupper av män, och kanske främst grupperna heterosexuella och homosexuella män 

(Connell, 2008, s. 116). Att det finns en maktskillnad ser man genom den uteslutning och det 

våld som fortfarande förekommer, trots att samhällets sociala system håller på att förändras 

till ett mer jämlikt samhälle. Connell menar att anledningen till att gruppen homosexuella män 

har hamnat längst ner i den hierarkiska maktordning som finns är för att de motarbetar det 

som den hegemoniska maskuliniteten står för (Connell, 2008, s. 116). Etnografiska kvalitativa 

studier visar vidare att pojkar och unga män visar homofobiska tendenser och att den synen på 

sexualiteten får konsekvenser för pojkar och unga mäns identitetsutveckling. Flera forskare 

tror att pojkar och unga män visar homofobiska tendenser då den populära maskulinitetens 

identitetsuppbyggnad grundar sig i homofobiska värderingar (Frosh, Phoenix, & Pattman, 

2002, s. 175). De homofobiska inslagen i skolan grundar sig enligt Nayak och Kehily i att 

hävda sig som mer maskulin och gång på gång påvisa att den maskulinitet de innehar, är den 

”normala”, då homosexualitet ofta förknippas med feminitet (Nayak och Kehily, 1996, 

refererad i Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002, s. 175).  

Ett annat tydligt exempel där flickor och pojkar aktivt arbetar för att skillnaden mellan könen 

är från Frosh, Phoenix och Pattmans studie. De observerade hur pojkar i största allmänhet 

umgicks med pojkar, och hur flickor främst umgicks med flickor. Hur de olika könen agerade 

stämmer överens med den bild av feminitet och maskulinitet som har presenterats tidigare. 

Vissa aktiviteter och beteenden är mer eller mindre kopplade till maskulinitet eller feminitet. 
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Fotboll ansågs vara en maskulin aktivitet, medan att stå tillsammans och prata ansågs vara 

mer feminint. Pojkar som exempelvis inte spelade fotboll och som hellre gjorde annat eller 

umgicks med flickorna kallades för flicka eller andra maskulinitetshämmande ord (Frosh, 

Phoenix, & Pattman, 2002, ss. 176-177). Flera exempel från deras studie tyder på hur det som 

bryter från den hegemoniska maskuliniteten, och könsstereotypiska beteenden anses vara 

homosexuellt. ”Like Pete, he explained he was seen as gay because he and another boy, with 

whom he was close, were constructed as ’sad’ and quiet.” (Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002, 

s. 185). Whitehead beskriver att en rädsla som finns hos män handlar om att bli förödmjukad 

av andra män och rädslan för att bli dominerad av andra män (Whitehead, 2002, s. 166). 

Seidler menar också att behovet av att dominera och kontrollera andra män är avsaknad av 

självförtroende och en viss osäkerhet gällande den egna maskuliniteten eller sexualiteten 

(Seidler, 1997, refererad i Whitehead, 2002, s. 165).  

4. Metodologisk ansats och val av metod 

Då en del av syftet med det här examensarbetet är att analysera vilka stereotypa drag av 

beteenden och egenskaper hos karaktärer som kan urskiljas i tre skönlitterära verk, samt att 

min teoretiska utgångspunkt är att maskulinitet, och genus generellt, är en social konstruktion 

och utvecklande process, så kommer metoden kritisk diskursanalys att användas som metod 

för litteraturanalysen. Den andra delen av syftet, hur skönlitteraturen kan användas i 

undervisningen för att skapa förståelse för genus, könskategorisering och stereotypa drag hos 

flickor och pojkar, problematiseras sedan vidare i den didaktiska diskussionen som bygger på 

resultatet av litteraturanalysen och kopplingar till den tidigare forskningen. 

Kritisk diskursanalys används för att undersöka och även problematisera relationer mellan 

olika diskursiva praktiker och sociala sammanhang. Metoden används för att analysera sociala 

och kulturella företeelser och händelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 66-67). En 

diskursiv praktik ses enligt metoden som en social praktik som hjälper till att forma världen 

som den ser ut. Samma sociala praktik formas också av andra sociala praktiker (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 67). Även Börjesson och Palmblad beskriver hur ”egenskaper, 

tillhörigheter och så vidare, är diskursivt formerade” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 8). Här 
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finns likheter både med min teoretiska utgångspunkt, samt Giddens struktureringsteori, vilket 

är den teori jag använder för att förklara samhällets sociala uppbyggnad och möjlighet till 

förändring. De sociala strukturer som presenterades i Giddens teori tidigare har alltså vissa 

likheter med de sociala praktiker som analyseras enligt den kritisk-analytiska metoden. 

Börjesson och Palmblad beskriver hur metoden diskursanalys används inom 

litteraturforskningen och att den syftar till det mer perspektivbundna där fenomen urskiljs och 

analyseras (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9). 

Vidare beskriver Denscombe hur diskursanalys används som metod för att analysera den 

implicita betydelsen, det vill säga det underförstådda budskapet i en text och används i både 

pedagogiska och feministiska studier. Denscombe förtydligar även metoden genom att 

beskriva hur den kritiska diskursanalysen används för att analysera och förstå hur ”en text 

eller bild tjänar vissa gruppers intressen mer än andra gruppers” (Denscombe, 2016, ss. 398-

399).  

Metoden är kritisk då den syftar till att förstå diskursiva praktiker och hur de påverkar vår 

sociala värld. Jämställdhetstankar finns även representerade då den kritiska diskursanalysen 

syftar till att ”bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 69). Winther Jørgensen och Phillips menar vidare att man vid en kritisk diskursanalys 

ställer sig på de ”undertryckta samhällsgruppernas sida”. Det är de diskursiva praktiker som 

ser till att samhället inte är jämlikt som ska framhävas i en kritisk analys. Kritisk 

diskursanalys kan användas när man har som syfte att undersöka den hierarkiska ordningen i 

samhället mellan sociala och etniska grupper och kvinnor och män. En grundtanke med den 

kritiska diskursanalysen är att den ska kunna användas för att genomföra en social förändring 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 69-70). Den sociala förändringen går att koppla till 

Giddens struktureringsteori som jag använder mig av då den förändring som Winther 

Jørgensen och Phillips pratar om kan likna en förändring av det sociala systemet som Gidden 

presenterar.  
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4.1 Urval, generaliserbarhet och representativitet 

När det gäller urvalet av den skönlitteratur som jag har valt att analysera har jag satt upp tre 

grundkrav. Det första kravet är att alla böcker ska vara anpassade till läsning i årskurs 4–6. 

Det andra kravet är att de böckerna som jag har valt faktiskt läses av elever i skolan. Det 

tredje kravet är att huvudpersonen ska vara en pojke för att överensstämma med mitt syfte. 

Det första kravet uppfylls då böckerna vid Karlstads universitetsbibliotek samt Karlstads 

stadsbibliotek står listade som barn-, och ungdomslitteratur.  Det andra kravet uppfylls då 

böckerna bland annat finns representerade i biblioteket på min VFU-skola, och lästes även av 

elever i de klasser som jag undervisade i under den perioden. Det tredje kravet, att 

huvudpersonerna ska vara pojkar uppfylldes då jag innan analysen påbörjades valde ut böcker 

som hade just pojkar som huvudperson, och som redan uppfyller övriga krav.  

Ytterligare anledningar till att valet landade på dessa tre böcker är att Rekryten (2009) 

innehåller mycket institutionell maktstruktur och relativt många hegemoniska inslag. Habib – 

meningen med livet (2005) valdes då jag trodde att den skulle innehålla skildringar gällande 

maskulinitet och etnisk bakgrund, då jag sedan tidigare visst att boken handlar om karaktärer 

som lever i en mångkulturell stadsdel. Bröder emellan (2003) valdes för att den innehåller den 

sportsliga aspekten av maskulinitet som presenterats i den tidigare forskningen. 

Alla tre böckerna visar alltså på en viss variation, vilket tyder på att generaliserbarheten ökar 

samt att representativiteten ökar då fler kontexter av samhället analyseras. Kihlström menar 

att det i en kvalitativ studie är möjligheten till generalisering som bör ses som viktig 

(Kihlström, 2007, s. 233). Vidare introducerar Kvale begreppet analytisk generalisering som 

handlar om att det som studeras, faktiskt kan appliceras i andra sammanhang som liknar det 

som har studerats (Kvale, 1997, refererad i Kihlström, 2007, s. 233). Det som begränsar 

generaliserbarheten är att min analys fokuserar på maskulinitet, vilket både syfte och urval 

kräver. Den analytiska generaliserbarheten begränsar sig alltså till böcker som 

innehållsmässigt liknar de böcker som jag har valt att analysera. Kort sagt ökar alltså 

generaliserbarheten, men bara inom ramarna för användandet av liknande skönlitterära verk, 

exempelvis där huvudpersonen är en pojke. 
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Då Rekryten (2009) är en svensk översättning av den engelska boken The recruit (2004) så 

finns en viss relevans i att titta på om översättningen har någon inverkan på resultatet. Då jag 

har läst både den engelska boken och den svenska översättningen så är min slutsats att 

översättningen inte påverkar resultatet nämnvärt eftersom att boken är närmast direkt översatt. 

Risken att resultatet skulle skilja sig om analysen hade utgått från det engelska originalet 

bedömer jag således som liten. 

5. Litteraturanalys 

I den här litteraturanalysen kommer tre skönlitterära verk att analyseras. Rekryten (2009) av 

Robert Muchamore, Habib – meningen med livet (2005) av Douglas Foley samt Bröder 

emellan (2003) av Tomas Dömstedt. I följande avsnitt presenteras ett verktyg som kommer att 

användas i min analys. 

5.1 Stereotypiska pojkar och flickor 

För att kunna analysera huruvida en karaktär faller i eller utanför de stereotypiska 

könsrollerna så kommer Nikolajevas sammanställning över manliga och kvinnliga 

stereotypiska drag att användas, och kommer att presenteras i en tabell nedan (Nikolajeva, 

2004, s. 129). Då det finns en problematik i att säga att flickor är på ett sätt, och pojkar på ett 

annat (Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 71), så kommer sammanställningen enbart ses 

som en modell för att kunna jämföra stereotypiska drag hos de litterära karaktärerna, och inte 

som någon objektiv sanning. 

Män/Pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Agressionshämmande 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 
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Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker Kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

5.3 Rekryten av Robert Muchamore 

Rekryten (2009) av Robert Muchamore handlar om huvudpersonen James som är i 

tolvårsåldern. James bor, i bokens första del, tillsammans med sin halvsyster Lauren och sin 

mamma i London. James pappa nämns inte i boken och den enda fadersgestalten som finns är 

Ron, Laurens pappa, som varken James eller Lauren gillar.  

När James mamma dör blir han placerad på ett barnhem som heter Nebraska House och 

Lauren får flytta till sin pappa Ron. Precis som innan han placerades på Nebraska House så 

hamnar James i bråk och problem och är nära på att åka fast riktigt ordentligt hos polisen. Han 

blir dock rekryterad till CHERUB, en skola på hemlig plats utanför London där de tränar upp 

barn och ungdomar i åldrarna 10–17 till agenter i hemlighet. 

På CHERUB får James lära sig, utöver vanligt skolarbete, allt som man kan tänkas behöva 

veta som agent. Han går kurser i självförsvar, får lära sig nya språk och får genomgå en 100 

dagar lång militärinspirerad grundutbildning. När grundutbildningen är klar så är James redo 

att åka iväg på sitt första uppdrag tillsammans med en annan agent. 
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5.3.1 Analys av Rekryten 

När James bor i London hos sin mamma står James för vissa av de manliga beteenden som 

Kalat såg i sin studie. Pojkarna var mer passivt inställda till skolan, mer lata och gjorde gärna 

annat (Kalat, 2008, s. 22). Att James är mer passivt inställd och att han gör annat får man 

redan på när man läser första sidan i boken. ”James Choke avskydde kemi” (Muchamore, 

2009, s. 7). Så inleds boken och läsaren får direkt en viss förståelse för att James inte tycker 

att skolan är speciellt intressant. På samma sida framgår det också hur han och en tjej i hans 

klass ofta bråkar med varandra under lektionerna, vilket tyder på att han inte fokuserar på 

skolarbetet utan snarare gör annat.  

Anledningen till att James avskyr kemi är för att eleverna får sitta ner och lyssna och titta på 

vad läraren skriver på tavlan, vilket är ett arbetssätt som James inte föredrar. Han hade hellre 

sett att kemin handlade om ”provrör, gaslågor och flygande gnistor” (Muchamore, 2009, s. 7). 

Å ena sidan kanske det handlar om en generell overklig förväntan över skolämnet, och å 

andra sidan kanske det är som Kryger såg i sin studie, att pojkarna ser skolan som mer 

kvinnlig och att de således arbetade för mansnormen där fysiskt arbete var viktigast och att 

detta resulterade i ett motstånd gentemot skolan (Kryger, 1990, refererad i Öhrn E. , 2002, s. 

32).  

Att James kan ses som en bråkig kille framgår på flera ställen i bokens första del. Följande 

citat handlar om ett bråk mellan James och en flicka på den kemilektion som inleder boken. 

James var en av de tuffaste killarna i sin årskurs. Om någon annan kille skulle ha snackat 

skit om James mamma skulle han ha fått på käften, men vad kunde man göra med en tjej? 

(Muchamore, 2009, s. 8) 

Under samma lektion så knuffar James deras lärare miss Voolt så hårt att hon tappar balansen 

och ramlar (Muchamore, 2009, s. 9). Problematiken och aggressiviteten kring James går som 

beskrivet att läsa om på flera ställen, ytterligare några exempel är när James tänker hur han 

önskade att han vore äldre så att han kunde klå upp Ron, Laurens pappa, efter en dispyt 

hemma hos James mamma (Muchamore, 2009, s. 11). Han hamnar även i ett bråk med en bror 

till den flickan i hans klass som han tidigare den dagen hade bråkat med på kemilektionen. 

Bråket resulterar i knytnävsslag och James faller till marken (Muchamore, 2009, s. 17). 
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Här finns tydliga kopplingar till det Käller skrev om beteenden och agerande mellan pojkar 

och flickor. Käller såg tydligt i sin studie att pojkar ansåg befinna sig högre upp i den 

hierarkiska ordningen och att de på olika sätt nedvärderade flickorna (Käller, 1990, refererad i 

Öhrn E. , 2002, s. 18). Istället för att tänka att allt våld är onödigt, så nedvärderar han flickan i 

citatet genom att tänka att hon är svagare. Käller menar också att pojkar är mer aggresivt 

inställda, vilket tydligt kan ses i de ovan citerade och refererade exemplen (Käller, 1990, 

refererad i Öhrn E. , 2002, s. 18).  

Bokens första del ger oss alltså en tydlig bild av att James står för många av de typiska 

manliga beteenden och attribut som presenterats i forskningen. Forskningen har också visat att 

skolan upprätthåller traditionella könsmönster där lärare behandlar pojkar och flickor olika 

och att följden blir att traditionella maskulinitetstankar vidhålls (Holm, 2008, s. 117). I bråket 

mellan James och tjejen i hans klass ser man att läraren har förutfattade meningar om flickor, 

pojkar och bråkighet. Anledningen till att James tröttnar och skadar flickan är för att hon 

under hela lektionen är elak mot James genom att säga elaka saker om hans mamma. Det 

finns inget som rättdärdigar hans beteenden, men det intressanta i det här fallet är hur läraren 

agerar så fort hon märker att James avviker från tystnaden, till skillnad från när flickan 

avviker från tystnaden då läraren inte verkar reagera alls. ”James. Ställ upp din pall och 

fortsätt att arbeta! Gormade miss Voolt” (Muchamore, 2009, s. 8). Här säger läraren till enbart 

James, istället för att tillrättavisa både James och flickan. Det tyder enligt mig på att läraren 

har vissa tankar om att det är pojkar som bråkar, och inte flickor.  

Innan vi går vidare till bokens nästa del, barnhemmet, så tänkte jag kort belysa en av de andra 

karaktärerna, Ron, Laurens pappa. I boken har han en viss makt över James, Lauren och deras 

mamma. Han får komma och gå som han vill, bete sig hur han vill samt sno pengar från deras 

mamma. Han visar också tydligt att han inte gillar James och att han innehar mer makt än 

James vilket följande två citat bekräftar. James blir tillsagd att hämta sin syster på skolan, men 

visar starkt sitt missnöje, vilket får Ron att reagera. ”Gör som du är tillsagd, pojke. En spark i 

ändan är vad du behöver.” (Muchamore, 2009, s. 11) Här följer ett tydligt exempel på hur Ron 

nedvärderar James. ”- Pissade du i brallan, eller? Frustade Ron.” (Muchamore, 2009, s. 11) 
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Den stereotyp Ron står för är den hegemoniska masnkuliniteten. Han ser sig ha högre makt än 

alla de andra karaktärerna han möter, och kan således bete sig hur han vill. Han besitter även 

många av de stereotypiskt manliga attribut som Nikolajeva har satt upp. Han är känslokall, 

hård, tävlande, rovgirig, skyddande och aggressiv, vilket är attribut som alla finns med i 

Nikolajevas lista över könsstereotypa drag  (Nikolajeva, 2004, s. 129). 

När James kommer till barnhemmet Nebraska House får han först prata med en kurator. James 

berättar för kuratorn om en händelse något år tidigare, och hur han tyckte att det kändes bra 

att slå en annan kille, och att det kändes coolt. Han är dock medveten om att man inte ska slå 

någon annan, vilket tyder på att hans syfte var att visa att han hade större makt än den andra 

killen, alltså ett hegemoniskt inslag i James karaktär, där våld var verktyget för att påvisa sin 

maskulinitet och makt i den här specifika händelsen (Muchamore, 2009, s. 47). Här är alltså 

ytterligare ett exempel där pojkar är mer aggresivt inställda, vilket Käller bekräftar i sin studie 

(Käller, 1990, refererad i Öhrn E. , 2002, s. 18). Att James hade makt över killen beskriver 

han själv i följande citat. 

- Jag ägde honom. Han kunde inte göra någonting, hur mycket jag än slog honom. 

(Muchamore, 2009, s. 48) 

Innan kuratorn och James skiljs åt så förstår man ytterligare en gång att James avfärdar både 

skolan och kunskap generellt. Kuratorn hade fått reda på att James var otroligt duktig på 

matematik, och speciellt huvudräkning. Han berättar för kuratorn att han inte gillar när någon 

ber honom räkna i huvudet. ”jag hatar när folk ber mig att räkna i huvudet, eftersom att jag 

känner mig som ett missfoster.” (Muchamore, 2009, s. 49) 

Här kan kopplingar göras till Kalats studie, som visar att killar som försöker upprätthålla en 

god social status samtidigt som de är duktiga i skolan, ändå måste visa att de står för de 

typiska manliga beteenden som finns uppsatta för skolan, nämligen att vara mer passivt 

inställd till skolan (Kalat, 2008, ss. 22-23). Det är precis vad James verkar göra, att vara mer 

passivt och negativt inställd till sina goda kunskaper i matematik. 

På barnhemmet träffar han ett grabbgäng som tydligt innehar den hegemoniska 

maskuliniteten. De är ute sent på kvällarna, stjäl saker, slår folk är allmän aggresiva och 

farliga, och verkar besitta en viss makt över andra killar i området. När James förklarar för sin 
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rumskamrat vilka han har umgåtts med så framgår det på ett tydligt sätt att grabbgänget inte är 

ett speciellt bra gäng att umgås med. Än en gång har alltså James hamnat i problem, vilket 

hans rumskamrat, Kyle, tydligt påvisar. ” - Allvarligt, James, sa Kyle. Du borde inte vara med 

de där typerna. De är helt galna. De brukar vara ute och stjäla bilar, snatta och sådant.” 

(Muchamore, 2009, s. 50) 

Hittils har karaktärerna i boken stått för många typiska könsspecifika beteenden och attribut. 

När James hamnar på CHERUB, den hemliga skolan för agenter, så anser jag att en viss 

förändring verkar ske. Skolan och kunskap ses alltmer som något eftersträvansvärt och något 

som alla, inklusive James, delvis verkar förstå. Det våld som förekommer i boken från och 

med att han börjar på CHERUB verkar inte längre ha några kopplingar till maskulinitet, utan 

handlar mer om att inneha kunskap och att lära sig självförsvar om en kritisk situation skulle 

uppstå. Dock så verkar styrka och kunskap i självförsvar inge en viss typ av makt, men har 

ingen koppling till maskulinitet.  

Innan James börjar sin grundutbildning på 100 dagar så verkar James vara mer intresserad av 

skolarbete och att lära sig det som han behöver, vare sig det är vanliga skolämnen eller ämnen 

som är kopplade till skolans syfte. Här ser man alltså hur James förändras från att ha varit en 

bråkig kille som inte direkt brydde sig om skolan, till att bli en mer ansvarstagande kille som 

uppskattar skolan i allt högre grad. En förändring är hur han visar sin känslor och rädslor, 

vilket kan inte har gjort tidigare. Innan James får börja grundutbildningen så är han tvungen 

att lära sig simma, något han tydligt påvisar att han är rädd för. 

- Jag kommer aldrig att lära mig simma, klagade James. Jag vet att det är fånigt, men jag är 

rädd för vatten. Min nioåriga syster kan simma, men jag är för skraj. (Muchamore, 2009, s. 

93) 

Han försökte låta arg, men kunde inte låta bli att snyfta till mitt i meningen. (Muchamore, 

2009, s. 93) 

Det märks att James inte vill visa sina känslor, då det skulle få honom att ses som mesig och 

inte lika tuff som han vill att folk runtomkring honom ska tro att han är. Att lära sig simma 

tvingar alltså James att lämna lite av den hegemoniska maskulinitet som han har byggt upp 

tidigare i sitt liv. Även kommande händelser skulle tvinga James till känslor och rädslor som 
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han inte tidigare mött. Följande citat är ett exempel på hur James försöker framstå som tuffare 

än vad han egentligen är. 

- Gråt inte, James. Bad Amy. Det här är tufft, men det är du också. 

- Jag gråter inte, ljög James. Det är saltet i vattnet. (Muchamore, 2009, s. 121) 

En annan anledning till att James, och de andra eleverna på CHERUB visar sig mer hängivna 

till skolarbete och kunskap kan vara på grund av att skolan har en annan typ av auktoritär 

makthierarki. Anställda och elever har olika färger på sina t-shirts vilket symboliserar olika 

typer av grader, vilket i sin tur inger en viss typ av makt. Lärare har en typ av grad, vilket 

inger respekt, och elevernas färger varierar lite beroende på vad man har avklarat under sin 

utbildning. Vilken färg eleverna har på sin t-shirt är alltså prestationsorienterat, och kan 

således vara en anledning till att skolarbetet är mer attraktivt. Följande citat är från bokens 

sista del och visar på den positiva reaktionen när de inser att James har blivit befordrad till blå 

t-shirt för sina goda insatser under uppdraget han åker på senare. 

James vände sig om och studerade sina kompisar som satt runt bordet och var helt 

förstummade. Lauren hoppade upp och kramade sin bror. Kerrys mun var öppen på så vid 

gavel att man skulle ha kunnat stoppa in en tennisboll i den, utan att ha nuddat en enda 

tand. (Muchamore, 2009, s. 277) 

Skolan, och inte minst grundutbildningen som kommer att analyseras vidare nedan, kan ses 

mer som en militärisk insitution om man jämför med andra vanliga skolor. Connell (2008) 

beskriver hur militären visar hegemoniska mönster (Connell, 2008, s. 115), och kan alltså vara 

ytterligare en anledning till att eleverna visar sig mer hängivna till skolarbetet, då de inte 

vågar ta konsekvenserna som ett regelbrott skulle medföra. 

Den auktoritära makthierarkin som beskrevs ovan blir ännu tydligare under grundutbildningen 

som James och några andra ungdomar måste genomföra för att bli fullvärdiga agenter. Den 

militäriska andan har tagit över helt och det hegemoniska mönstret bli allt tydligare. Här 

kommer analysen att beröra, utöver James, ytterligare två karaktärer. Kerry, tjejen som 

kommer att bli James partner under gruntutbildningen, samt Mr Large som är 

grundutbildningens ledare.  
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Mr Large är en man som alla är rädd för. Han är en stor muskulös man som är både elak och 

hård mot de som går grundutbildningen. Precis som Laurens pappa Ron så besitter Mr Large 

den hegemoniska maskuliniteten. Han är överordnad alla andra i grundutbildningens kontext 

och tar gärna till både våld och bestraffningar när han inte är nöjd. Det är även under 

grundutbilningen som den militäriska makthierarkin syns som mest. Dagarna består av hård 

fysisk träning och diverse spionagelektioner i ett strikt schema som börjar klockan 05.45 varje 

dag (Muchamore, 2009, s. 126). 

Karaktären Mr Large stämmer även han överens med Nikolajevas lista över stereotypiskt 

manliga drag. Han är stark, våldsam, känslokall, hård och aggressiv. Då den här bilden av Mr 

Large är den enda som presenteras i boken och som enbart syftar till att skrämma och härda 

eleverna på grundutbildningen så står han för en viss typ av generaliserbarhet, och kan således 

ses som en stereotyp. Att Mr Large står för den hegemoniska maskuliniteten och har makt 

över alla andra på grundutbildningen märks i texten och hur han pratar. Ett exempel där han 

nedvärderar och förminskar James partner Kerry är när han försöker sänka hennes 

självförtroende och kunskap då hon har tidigare erfarenheter av grundubildningen, men 

tvingades lämna på grund av skada.  

- Kerry, min lilla docka, sa han. Du är inte den första som kommer tillbaka hit. Du kanske 

tror att du kan alla trick, men det gör vi också. (Muchamore, 2009, s. 131) 

Andra exempel där Mr Large förminskar ungdomarna och påvisar sin makt finns genom hela 

grundutbildningen. Vid ett tillfälle bestraffas James genom att användas som försöksperson.   

”- Lille James här skulle naturligtvis ha dött om jag råkat sätta sprängladdningen upp och ner, 

förklarade Large.” (Muchamore, 2009, s. 134). Även på juldagen förminskar och nedvärderar 

Mr Large deltagarna. ”- Precis, mina små pumpor. Det är juldagen och tvåtusentre år sedan 

vår herre, Jesus Kristus, föddes. Hur tycker du att vi ska fira det, James?” (Muchamore, 2009, 

s. 135). Ytterligare ett exempel är när James och hans partner Kerry kommer tillbaka från 

sjukstugan efter ett litet bråk i grundutbildningens hinderbana. Då välkomnas dem av Mr 

Large och benämns ”mina små sockergryn” (Muchamore, 2009, s. 140). 
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Min lilla docka, lille James, mina små pumpor och mina små sockergryn är fyra exempel på 

hur Large vid tilltal förminskar och nedvärderar ungdomarna, vilket är ett sätt att visa sin 

makt och den hegemoniska maskuliniteten.  

Kerry, James partner under grundutbildningen är också en karaktär som jag anser är viktig i 

den här analysen då hon skiljer sig från de könsstereotypa drag som Nikolajeva har satt upp. 

Hon visar ofta sin styrka över James då hon är både starkare och duktigare än James. Hon kan 

vara både hård och aggressiv och framförallt tävlande, vilket är typiskt manliga attribut.  

Under grundutbildningen visar både James och Kerry styrkor och svagheter. De visar känslor 

och rädslor under olika delar och kompletterar varandra. Man ser inte Kerry och James som 

tjej och kille utan som två människor som samarbetar och kompletterar varandra för att nå 

målet – att klara grundutbildningen. Även James beskriver detta på ett tydigt sätt efter 

grundutbildningen.  

James lade armen runt Kerrys Axlar. Det kändes som den mest naturliga sak i världen att 

göra, men två sekunder senare virvlade tankarna omkring som tokiga i huvudet. Vad 

betydde det här? Ville han att Kerry skulle bli hans tjej, eller var det bara det att de kommit 

varandra så nära under grundutbildningen? Han hade duschat och sovit tillsammans med 

henne, men innan grundutbildningen var över hade han knappt tänkt på att Kerry var en tjej. 

(Muchamore, 2009, s. 185) 

Kerry visar även tävlande och självständiga tendenser under grundutbildningen, vilket även 

det är attribut som Nikolajeva tillskriver som manligt. Följande inträffar när en annan grupp 

erbjuder James och Kerry hjälp under grundutbildningens sista prövning i regnskogens 

Malaysia.  

- Vi kan faktiskt klara oss själva, sa hon förnärmat. Allihop kommer från olika läger och ska 

åt olika håll- Vi kanske hade längre förstasträcka och kortare andrasträcka. Det gick inte att 

ta sig fram så mycket snabbare än vi har gjort. (Muchamore, 2009, s. 163) 

Kerrys reaktion kan visserligen också handla om att hon vill visa att hon är ansvarsfull och 

amitiös, vilket är ett kvinnligt könsmönster som lever kvar än idag (Kåreland & Lindh-

Munther, 2005, s. 69). 

I bokens sista del så får James åka iväg på ett uppdrag med en annan agent från CHERUB. 

Den tydligaste maskuliniteten och makthierarkin som syns här är den mellan olika 
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samhällsklasser. På uppdraget så bor James på ett läger ute i skogen med trasiga kläder. Han 

är skitig och livsstandarden är inte speciellt hög. När han börjar skolan på den nya orten så 

blir han dagligen utsatt och mobbad på grund av den samhällsklass han tillhör. Att skillnaden 

var påtaglig får läsaren tydligt reda på. ”Barnen från byn hade fina kläder på sig, och ungarna 

från Fort Harmony såg ut som luffare jämfört med dem.” (Muchamore, 2009, s. 225). 

Att barnen från Fort Harmony, vilket är där James tillfälligt bor, inte är speciellt omtyckta 

framgår på flera ställen i boken. De ses som äckliga och blir slagna av de som kommer från 

byn. Här ser man alltså en tydlig maktskillnad mellan olika samhällsklasser. Frosh, Phoenix 

och Pattman beskriver hur klass har en central roll i skapandet av maskulinitet, och i det här 

fallet så utgör olika klasser olika platser i den hierarkiska maktordningen (Frosh, Phoenix, & 

Pattman, 2002, ss. 146-147). Det är det som Connell kallar för marginalisering, alltså då klass 

eller etnicitet utgör skillnader i maktordningen mellan maskuliniteter (Connell, 2008, ss. 118-

119). Att det är en maskulinitet som står i centrum här märks då det bara är killar som är 

inblandade i maktkampen mellan de olika samhällsklasserna. En av tjejerna från byn som 

James pratar med påvisar även det felaktiga beteendet. ”- Det är alltid de som gör sådant. De 

är inte ens starka, men de har ett stort gäng polare där alla står upp för varandra.” 

(Muchamore, 2009, s. 228) 

5.4 Habib – meningen med livet av Douglas Foley 

Habib – meningen med livet (2005) som är skriven av Douglas Foley handlar om 

huvudpersonen Habib och är en bok som är uppbyggd och beskriven som en dagbok som 

sträcker sig över drygt en månads tid. Habib, bokens huvudperson, går i årskurs fem och bor i 

en lägenhet på elfte våningen i en stadsdel i Stockholm tillsammans med sin familj bestående 

av hans mamma, pappa, syster och bror. Området där de bor är ett mångkulturellt område och 

Habib har vänner från många olika kulturer. Han lever ett bra liv omgiven av familj och 

vänner, och i boken framstår Habib som en väldigt tänkande och analytisk person (Foley, 

2005, ss. 16-21). 

Habib – meningen med livet handlar om Habib och hans vardag. Han skriver om stora och 

små händelser, känslor och rädslor. Det kanske mest genomgående är Habibs jakt efter 

kärleken och meningen med livet.  
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5.4.1 Analys av Habib – meningen med livet 

I min analys av Habib – meningen med livet så kommer störst fokus att ligga på karaktären 

Habib. Dock så kommer vissa andra personer att presenteras om diskursen eller kontexten 

kräver det.  

Habib visar, trots det korta händelseförloppet, många olika egenskaper. Han är en tänkande, 

reflekterande, omvårdande, kritiskt granskande, resonerande och en självkritisk karaktär. 

Listan över egenskaper är alltså lång, vilket gör honom till en komplex karaktär som står för 

både kvinnliga och manliga egenskaper om man ser till Nikolajevas lista (Nikolajeva, 2004, s. 

129) 

Kalats studie visade att manliga attribut i skolan är att vara mer passivt inställd till skolan 

samt att upplevas som latare, attribut som också återfinns hos Habib (Kalat, 2008, s. 22). 

Habib som karaktär visar en viss distans till skolarbete redan på första sidan då han och hans 

mamma har kallats till ett extra utvecklingssamtal eftersom att han har slarvat ”jättemycket 

med en jätteviktig uppgift” (Foley, 2005, s. 7). Den uppgiften som Habib har slarvat med är 

att skriva dagbok, vilket han egentligen ska göra varje dag, men anser är tråkigt. Han undrar 

varför han ”tvingas skriva dagbok när det finns så mycket annat att göra som är så mycket 

roligare!” (Foley, 2005, s. 12) Habib beskriver att han inte känner ”en enda kille i klassen som 

tycker att det är roligt” (Foley, 2005, s. 12) , vilket tyder på att den negativa inställningen till 

arbetsuppgiften har kopplingar till maskuliniteten. 

Habib beskriver hur han och de andra killarna i klassen inte tycker att skolarbetet är roligt. 

Det stämmer alltså överens om det som Kalat såg i hennes studie, där killarna har detta 

synsättet för att upprätthålla en god social status (Kalat, 2008, s. 22). Dock så stämmer inte 

attityden in på följande händelse där Habib vill gå hem när han umgås med sina kompisar, och 

använder skolarbete som falsk anledning. Det i sin tur tyder på att skolarbete och social status 

inte verkar vara speciellt sammankopplat för Habib. Hans vänner använder dock skolarbetet 

som en nedvärderande beskrivning av hans handling, vilket trots allt tyder på att attityden 

finns där. 

Jag var mätt och det regnade och det fanns inte så mycket annat att göra och jag ville gå 

hem. Jag sa att jag skulle göra mina läxor på lovet och de kallade mig för värsta pluggisen 
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men jag brydde mig inte. Egentligen hade jag inga läxor men jag tänkte att jag kunde skriva 

lite i dagboken. (Foley, 2005, s. 100) 

Vad gäller kopplingen mellan social status och attityden till skolan så verkar den trots allt inte 

innehålla några större hegemoniska makthierarkiska mönster, som Connell menar finns 

representerad inom skolan (Connell, 2008, s. 71). Det som presenteras är mindre händelser 

som den ovan beskrivna där Habibs kompisar retar honom för att han pluggar på lovet.  

Utöver den passiva inställningen till skolan så står inte Habib för speciellt många av de 

maskulina attribut som presenterats tidigare. Eftersom att Habib ofta beskriver rädslor och 

känslor så står han istället för många av de attribut som Nikolajeva presenterar som kvinnliga, 

bland annat emotionell, mild, omtänksam, omsorgsfull, sårbar och beroende (Nikolajeva, 

2004, s. 129). Han försöker upprätthålla ett tufft yttre, men hans riktiga person lyser ofta 

igenom, vilket han själv verkar vara medveten om då han beskriver hur han innerst inne 

kanske är lite feg (Foley, 2005, ss. 29-31). Den omsorgsfulla sidan visar han bland annat då 

han en dag tänker på den gamla tanten med rullator som bor i hans hus, och hur hon ska 

kunna ta sig till och från lägenheten när hissen är trasig.  

Jag funderade på den gamla tanten med rullatorn som bor på samma våning som vi. Vad 

skulle hon göra? Tänk om hon hade varit ute på promenad. I regnet. Med sitt paraply. Tänk 

om hon stod där vid hissen och den inte funkade. Skulle hon vara tvungen att ta trapporna? 

Med rullatorn och paraplyet? Hon skulle dö ju, innan hon kom till andra våningen. (Foley, 

2005, s. 100) 

Ytterligare ett exempel där den känslosamma sidan av Habib syns när han tror att Paris inte 

gillar honom, och hur han nästan började gråta (Foley, 2005, s. 152). Han beskriver också att 

det då måste vara något fel på honom (Foley, 2005, s. 152). Man förstår då att han inte riktigt 

vill att dessa attribut ska finnas hos honom, och att han ser det som något onormalt, vilket 

tyder på att han formats av samhällets sociala system, vilket enligt Giddens teori är det större 

fundamentala och kvarlevda samhällsmönster som grundar vårt samhälle och våra tankar 

(Ewald, 2007, s. 130). Att Habib formats av det sociala systemet är absolut inte konstigt då 

mycket av den forskning som presenterats tidigare tyder på att skillnaden mellan män och 

kvinnor upprätthålls i och utanför skolan, och att barn och vuxna inte verkar motarbeta 

mönstret. Det syns bland annat i Kalats studie om maskulinitet hos gymnasieelever, men även 
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i andra studier såsom Hellmans studie om användandet av ordet bebis, i Gävleprojektet, i 

Hjorts forskning samt i Fagrells undersökning som alla har presenterats tidigare.  

Habib står även för några manliga attribut från Nikolajevas lista, bland annat den pliktmässiga 

skyddande aspekten och styrka (Nikolajeva, 2004, s. 129). Några exempel från boken är när 

Paris sitter fast i hissen och Habib måste hjälpa henne.  

Hon tryckte ansiktet mot nedre delen av fönstret och försökte säga något. Jag kunde se 

tårarna som rann längs kinderna. Men jag hörde inte vad hon sa. Jag försökte förklara för 

henne att jag skulle hämta hjälp. […] Vig som en tiger rusade jag ner för alla trappor. 

(Foley, 2005, s. 102) 

Att han vill vara hjälten som räddar henne framgår tydligt, vilket är ett tecken på det 

skyddande manliga attributet. 

Ett annat exempel när Habib framstår som hjälpte och visar skyddande attribut och styrka är 

vid ett rån i en butik inne vid Centrum. Han stoppar rånaren och får då omgivningen att se 

honom som stark och skyddande, vilket vi delvis kan se i följande citat av butiksägaren.  

- Walla, var inte så blygsam, sa han. Vore det inte för dej och hunden hade vi inte fått fast 

tjuven. (Foley, 2005, s. 210) 

Den hegemoniska maskuliniteten är inte så representerad i Habib – meningen med livet, vilket 

får samhället att upplevas ganska idealt. Dock så finns några exempel, och en karaktär som 

benämns Kaptenen visar ett visst hegemoniskt mönster. Han är en äldre man som har bott i 

området länge. Han bråkar ofta med sin stackars fru, skriker ofta på både henne och andra i 

sin omgivning, han är stark och är sällan snäll. Många är också rädda för Kaptenen vilket 

tyder på att han besitter en viss makt.  

Då boken speglar vårt mångkulturella samhälle, tänkte jag även beskriva det enda exemplet 

på hur maktskillnad mellan olika kulturer och personer med etnisk bakgrund presenteras i 

boken. Eftersom att väldigt lite fokus ligger på denna aspekt, bidrar det till det 

eftersträvansvärda samhället som boken delvis står för, det ideal som jag tidigare beskrev. 

I Habibs jakt på meningen med livet får han reda på vad hans frisör anser är meningen med 

livet, vilket är att ha ett jobb. Han berättar hur han har haft svårt att få jobb på grund av hans 

efternamn (Foley, 2005, ss. 75-76). Här syns vissa mönster gällande Connells begrepp 
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marginalisering, där det finns de som anser sig ha högre makt än honom och ser honom som 

en underordnad och nedvärderar honom på grund av hans efternamn, vilket därför tyder på att 

sambandet mellan maskulinitet och etnisk bakgrund tas upp i boken, om än väldigt kort och 

begränsat till denna händelse.  

5.5 Bröder emellan av Tomas Dömstedt 

Bröder emellan (2003) av Tomas Dömstedt handlar om de två bröderna Jimmy och Patrik. 

Jimmy, bokens  huvudperson är 14 år gammal, och Patrik, hans storebror, är 17 år gammal. 

Både Jimmy och Patrik gillar fotboll väldigt mycket. I boken får man läsa om fotbollsmatcher, 

vardagliga problem och kärlek. Kort sagt handlar boken om hur Jimmy blir kär i Zandra, som 

är 16 år och går i nian, en tjej som Jimmy tror är tillsammans med Patrik. Man får följa hans 

resa från första gången han såg Zandra, hur deras relation blir alltmer tydlig, och hur de 

spenderar sommaren tillsammans.  

5.5.1 Analys av Bröder emellan 

I min analys av Bröder emellan kommer jag att fokusera främst på karaktärerna Jimmy och 

Patrik, men andra karaktärer så som Zandra och Jimmys fotbollstränare Svenne Svett kommer 

delvis att behandlas.  

Patriks karaktär har en viss generaliserbarhet till den hegemoniska maskuliniteten och står för 

väldigt många av Nikolajevas uppsatta stereotypiskt könsspecifika attribut. Patrik är stark, lite 

våldsam, hård, aggressiv, tävlande, rovgirig, skyddande, självständig och en kvantitativ 

tänkare. Även Jimmy står för några av de manliga attributen, exempelvis tävlande, men står 

även för några av de kvinnliga attribut som Nikolajeva presenterar, vilket är emotionell, 

omtänksam, omsorgsfull, sårbar och beroende samt att han är mer kvalitativt tänkande om 

man jämför med Patrik.  

För både Jimmy och Patrik är fotbollen en väldigt viktig del av livet, och i deras samtal dras 

ofta paralleller till fotbollsvärlden. Följande citat i en diskussion mellan bröderna framgår det 

att Patrik tycker att fotbollen och träningen är en väldigt viktig del av livet. 
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Träning är allt! Kom ihåg det! Snacket om talang ska du inte gå på. Det är bara en 

bortförklaring för glidarna. Hårt arbete är det enda som gäller. Man måste fightas! 

(Dömstedt, 2003, s. 11) 

Eftersom att Jimmy har sin storebror som förebild så tar han efter sin bror i mångt och mycket 

i bokens första del. Fotbollen och intresset för tjejer är exempel på saker som både Jimmy och 

Patrik är intresserade av, men då framförallt Patrik. Man får på flera ställen i boken reda på att 

Jimmy ser upp till sin storebror. Han ”får” många tjejer och är duktig i fotboll, attribut som 

Jimmy verkar se upp till. Det förstår läsaren tydligt när Jimmy förklarar att han vill ”bli som 

Patrik” och att det alltid var ”honom han mätte sig emot. I allt.” (Dömstedt, 2003, s. 88) 

Ett hegemoniskt mönster tycks finnas i Patrik då han flera gånger i boken ser tjejerna han 

gillar som objekt, vilket även Jimmy beskriver att han gör i följande citat.  

Han bara jagade runt! För Patrik verkade tjejer vara som fotboll. En kamp för att vinna. 

Ständig jakt. Finesser. Uppvisning. Prestation. Avslut. Ny match. (Dömstedt, 2003, s. 14) 

När Patrik pratar om Zandra så visar han åter igen hur han objektifierar flickorna. Det 

följande citatet är i ett samtal där Patrik pratar om Zandra med Jimmy. 

- Helt okej? Sansa dig lite, va! Såg du inte? Zandra är ingen dussinvara! Hon är speciell! 

Du måste lära dig att se sånt! Hon har kvalitet. Förstår du? Hon är inte bara söt som 

småtjejerna (Dömstedt, 2003, s. 55) 

Han nedvärderar även flickorna då han beskriver en generaliserad skör bild över hur man ska 

”handskas” med flickorna. 

- Äh, tjejer ska man handskas varligt med. Vara snäll emot. Det ska du lära dig. Inga brutala 

rensarsparkar där inte, nej tjejer ska man smeka som man smeker in en frispark! Fint, med 

känsla och finess, men ändå målmedvetet. (Dömstedt, 2003, s. 20) 

Dussinvara, kvalitet och jämförelsen med fotboll tyder på att Patrik starkt objektifierar 

flickorna. Att han samtidigt generaliserar flickorna som sköra i citatet ovan bevisar att Patrik 

som karaktär visar hegemoniska mönster. 

Att Patrik inte är en önskvärd pojkvän beskriver Zandra som också visar på skillnaden mellan 

de två bröderna, där Jimmy inte alls ser flickor som objekt. ”- Du såg mig. På alla sätt. Genom 
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fönster och så, skrattade hon med ett ironiskt leende. Patrik såg aldrig mig. Bara nån vem som 

helst att visa upp och ha.” (Dömstedt, 2003, s. 148) 

Jimmy verkar dock ha ärvt vissa tankar från sin storebror, något som Zandra uppmärksammar 

och tillrättavisar. Det verkar dock mer som att han har ärvt sättet att kommunicera. 

Fotbollsmetaforerna. Att han inte delar synsättet med sin bror märks i ett samtal mellan 

Zandra och Jimmy då Jimmy avslutar Zandras mening som var ett svar på Jimmys något 

felformulerade förklaring. 

- ”Jag har varit med om dig, jag kan inte förlora dig”, citerade han ur minnet. Men ändå … 

Jag vann över Patrik. Vann. Sen kommer jag i alla fall att förlora dig till nån annan. 

- Det funkar inte så. Matcher kan man vinna och förlora. Men inte människor. Man… 

- Man är med om dem. (Dömstedt, 2003, s. 161) 

Även skolan presenteras delvis i boken, och här tycks både Jimmy och Patrik ta avstånd till 

skolan och skolarbete. ”skolsjuka” och ”pluggpest” är några saker som både Jimmy och Patrik 

verkar lida av eller har lidit av (Dömstedt, 2003, s. 30). I bokens första del så beskriver Jimmy 

att en måndagsmorgon inte är speciellt kul, samt hur han släpade sig fram genom skolan med 

en läxa som han valt att inte göra (Dömstedt, 2003, s. 16). Han är också avundsjuk på Patrik 

som har tagit ett sabbatsår för att ”vila skallen” (Dömstedt, 2003, s. 31). Ett tredje exempel är 

följande citat när Jimmy än en gång har glömt av, eller kanske medvetet glömt att göra sina 

läxor. 

Tur att jag kom ihåg tyskan, tänkte Jimmy lakoniskt just som han slet upp den tunga 

glasdörren till skolan. Synd bara att jag skulle göra det först nu. Men det hade varit så 

mycket annat. (Dömstedt, 2003, s. 27) 

Jimmy och Patrik är alltså karaktärer som stämmer överens med det som forskningen har 

visat, att man ska vara mer passivt inställd till skolan och upplevas mer lat (Kalat, 2008, s. 

22). 

De könsspecifika beteendena och handlingarna fortsätter i boken. Kåreland har beskrivit hur 

forskare har sett att pojkarna är mer tuffa och att de präglas av maskuliniteten som bygger på 

muskler hårdhet och tävlande (Kåreland, 2005, s. 27). Eftersom att fotboll är en väldigt stor 

del av både Jimmy och Patriks liv så är den här typen av maskulinitet starkt representerad, och 

då speciellt den tävlande aspekten, som verkar vara en central del av allt de gör, både på och 
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utanför fotbollsplanen. Att vara tävlande är även ett manligt attribut som Nikolajeva har med i 

sin lista över könsstereotypiska drag (Nikolajeva, 2004, s. 129).  

Det som Beynon beskrev om att sporten genom tiderna har varit en markör för 

maskulinitetsskapande kan även ses i Bröder emellan. Patrik drar ofta paralleller mellan det 

vanliga livet och fotbollen, vilket tyder på att den har en del i livets sociala process. Jimmy ser 

upp till sin bror eftersom att han är duktig i fotboll, vilket jag ser som ganska rimligt då 

Jimmy själv är intresserad av fotboll. Det tyder också på att sportprestationer inger en viss typ 

av makt, speciellt eftersom att han inte kan förstå hur Zandra vill vara tillsammans med 

honom, när han kan välja Patrik istället, som är mycket bättre på fotboll. Att fotbollen står för 

styrka, hårdhet och maskulinitet får läsaren reda på i följande citat när Patrik förklarar hur 

jargongen är i hans division. ”- Hårt? Det är bara förnamnet. Det smäller i varenda närkamp. 

Men det är bara att köra på!” (Dömstedt, 2003, s. 19). 

Jag tänker nu återgå till Connells begrepp underordnande, vilket är maktordningen mellan 

olika grupperingar av män. Connells begrepp syftar främst på maktordningen mellan 

heterosexuella och homosexuella män. I de tidigare analyserna har inte någon annan sexualitet 

än heterosexualitet kunnat analyseras eller nämnts, vilket stämmer delvis för den här boken. 

I Bröder emellan så nedvärderar Jimmys tränare Svenne Svett homosexuella män då han, när 

laget spelar dåligt, säger följande till laget. 

- Ja, ja, snacka går ju, men hur vore det om ni visade lite aggressivitet på plan istället! Sa 

Svenne Svett surt. Ni fjantar ju runt som balettdansöser i straffområdet, kom till avslut, dra 

till i stället för att trippa runt! Med det här bög-liret kommer vi inte vinna en match! Ni får 

för fan visa lite stake! (Dömstedt, 2003, s. 24) 

I citatet nedvärderar han främst homosexuella män genom att använda dem i en negativ 

förklaring. Svenne Svett visar alltså starka hegemoniska mönster med en tydlig koppling till 

den underordnande aspekten. Laget verkar inte heller vara speciellt förtjust i tränaren då han 

ofta är hård och elak mot spelarna. Ett sätt för Svenne Svett att försöka visa sin makt. 

Den förändring som Jimmy genomgår i boken har han svårt att beskriva, men beskriver den 

som ”någon slags egenskap”, vilket även bidrar den tänkande, känslosamma, inte så 

könsstereotypa karaktären Jimmy. 
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5.6 Slutsats av litteraturanalysen 

Vid analysen av Rekryten (2009), Habib – meningen med livet (2005) samt Bröder emellan 

(2003) finns mönster som påminner om varandra. Huvudpersonerna James, Habib och Jimmy 

är alla tre karaktärer med många olika egenskaper. Den maskulina diskursen i böckerna 

stämmer ganska bra överens med det som forskningen har visat. Alla tre tar ett visst avstånd 

till skolan och ser det antingen som något tråkigt, ett hinder eller ett måste. Att samhällets 

maskulinitetstankar som är en del av det sociala systemet överförs till karaktärerna kan man 

delvis förstå. James möter ofta olika former av våld och problem med andra grupperingar av 

pojkar. Man förstår då att de här mindre faktorerna, exempelvis skolan och bråken bidrar till 

att förstärka de stereotypa maskulina beteenden som han står för innan han hamnar på 

CHERUB. Jimmy i Bröder emellan verkar också ärva en hel del traditionella och stereotypa 

maskulinitetstankar från hans bror Patrik vilket får karaktären Jimmy att framstå som bitvis 

hegemonisk. Han är också väldigt involverad i fotbollens värld, vilket är en diskurs som enligt 

forskningen har bidragit till maskulinitetsskapande funktioner (Beynon, 2002, ss. 43-44). Den 

karaktären som visar minst hegemoniska mönster är Habib i Habib – meningen med livet. 

Som läsare får man inte se speciellt många traditionella maskulinitetsskapande strukturer, som 

i sin tur bidrar till det sociala systemet och som i sin tur har möjlighet att påverka karaktären 

själv. Ur denna aspekten ses samhällets sociala system mer idealiskt ut i Habib – meningen 

med livet, trots att vissa hegemoniska mönster går att urskilja från andra karaktärer och 

kontexter.  

Det som skiljer huvudpersonerna James, Habib och Jimmy åt från resterande karaktärer och 

stereotyper som har presenterats i analyserna är att de förändras eller förhåller sig annorlunda 

till traditionella könsspecifika beteenden och attribut. James förändras exempelvis på 

CHERUB till en mer omhändertagande person som uppskattar skolarbete och prestation, 

något som förändrar honom till en bättre karaktär. I Bröder emellan verkar Jimmy blint lita på 

sin storebror i bokens första del, och tar därför efter vissa värderingar och beteenden. Det är 

först när han träffar Zandra som han förstår att hans bror Patrik har fel. Han ändrar då sin syn 

på människor och kärlek, vilket förändrar honom till en bättre karaktär. Habib framstår som 

en väldigt tänkande och omvårdande person, attribut som enligt Nikolajevas lista inte 
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tillskrivs maskuliniteten (Nikolajeva, 2004, s. 129). Han framstår således som en omtänksam 

och snäll karaktär, vilket i jämförelse till andra karaktärer som presenteras, får Habib att 

framstå som en bättre karaktär. 

Trots att traditionella maskulinitetstankar, beteenden och attribut kan urskiljas i alla tre 

böckerna så distanserar sig huvudpersonerna från dessa, vilket i sin tur får karaktären att 

framstå som bättre karaktärer, karaktärer som man troligtvis lättare vill identifiera sig med. 

Det här går att koppla till det som Brink beskriver om att barn intresserar sig för karaktärer 

som de själva kan identifiera sig med (Brink, 2005, s. 182). Att en karaktär som barnen vill 

och kan identifiera sig med står för motverkandet av traditionella könsmönster anser jag vara 

viktigt och något som de här tre böckerna verkar uppfylla. 

6. Diskussion 

De skönlitterära verk som jag har valt att analysera innehåller alla tre könsspecifika beteenden 

som delvis stärker traditionella könsmönster. Som beskrivet tidigare så menar Kåreland att 

litteraturundervisningen fortfarande bygger på den mansnormativa genusordningen (Kåreland, 

2013, s. 128). När det gäller litteraturundervisningen så anser jag att man vid samtal och 

diskussioner om böcker med fördel kan analyser karaktärer, beteenden och kontextuella 

situationer med eleverna ur ett kritiskt perspektiv. Att analysera skönlitteraturen kritiskt ger 

läsaren ett handfast material och specifika situationer och beteenden att utgå ifrån vid samtal 

och diskussioner. Det gäller enligt mig även böcker som delvis stärker traditionella 

könsmönster precis som de böcker jag har valt att analysera. 

Att vara kritisk i diskussioner om böckerna stärks i läroplanen då den på ett tydligt sätt 

beskriver hur skolan ska motverka traditionella könsmönster.  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket pojkar och flickor bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (Skolverket, 2016a, s. 8). 
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Läroplanen beskriver också att skolan ska ge ”utrymme för eleverna att pröva och utveckla 

sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Skolverket, 2016a, s. 8). För 

att kunna ge eleverna detta utrymme krävs troligtvis att läraren tillsammans med eleverna i 

samtal och diskussioner inte accepterar att mönster tillskrivs ett visst kön och att det anses 

vara det enda rätta, och det är här den kritiska aspekten lyfts in. 

Här kan det vara viktigt att se till det som Millard beskriver, att man inte bör lämna läsning av 

skönlitteratur enbart åt intresset (Millard, 1997, s. 162). Jag håller med Millard att läsningen 

av skönlitteratur i skolan inte enbart är för nöjets skull, och att man måste ge eleverna verktyg 

och möjlighet till att analysera och diskutera den implicita betydelsen av olika aspekter som 

böckerna kan ge. Skulle eleverna enbart läsa de här böckerna för nöjets skull finns enligt mig 

en risk att beteenden som karaktärerna står för överförs och att det könsspecifika handlandet 

fortsätter och försvaras utan vidare kritisk tanke.  

Jag menar dock inte att man ska lämna intresset utanför läsningen, snarare tvärtom. Millard 

har undersökt läsintresset och har sett hur läsningen av skönlitteratur minskar hos pojkarna 

när de bli äldre (Millard, 1997, s. 13). Kanske handlar det om att pojkarnas intresse inte 

tillgodoses fullt ut? Även Kåreland menar att läsningen bör grunda sig i mer än enbart 

läsning. Hon beskriver också hur den samtidsrealistiska ungdomsromanen har vissa fördelar 

då läsaren kan relatera till den i allt större grad, men att andra genrer ur ett litteraturanalytiskt 

perspektiv kan användas trots att möjligheten att relatera inte är lika stor (Kåreland, 2013, s. 

115) Fördelen med att lägga fokus på karaktärer, beteenden och könsmönster borde vara att 

fokus går från det explicita till det mer implicita, där omständigheterna som inte går att 

relatera till, inte är lika viktiga. Exempelvis är det inte så lätt att relatera till Rekryten (2009) 

och James farliga arbete inom underrättelsetjänsten i Storbritannien, dock så är det lättare att 

relatera till hans karaktär, hans beteenden, hans tankar, och hans känslor. När fokus hamnar på 

karaktärerna och bokens implicita betydelse så kan eleverna alltså i allt större grad utgå ifrån 

sitt egna läsintresse, vilket jag anser är viktigt för att upprätthålla den skönlitterära läsningen 

även när eleverna blir äldre, och att det resulterar i att intresset för både flickor och pojkar 

troligtvis ökar. Ökar intresset ökar med största sannolikhet också antalet böcker och genrer 

som eleverna läser. Millard menar att elevernas bokval blir ensidigt om de själv får välja 

skönlitteratur och att det kan förstärka deras tankar om stereotypa könsroller (Millard, 1997, s. 
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162). Jag tror dock att eleverna, om ett intresse för skönlitteraturen finns, väljer att läsa nya 

böcker och genrer istället, och att det till motsats som det Millard menar, snarare kan 

motverka stereotypa könsroller. 

Frosh, Phoenix och Pattmans observerade i sin studie att pojkar i största allmänhet umgicks 

med pojkar, och hur flickor främst umgicks med flickor. De kunde även observera hur barnens 

agerande stämde överens med traditionella feminitet-, och maskulinitetstankar. Som jag 

beskrev tidigare så ansågs vissa aktiviteter vara maskulina, medan andra ansågs vara 

feminina. Fotboll ansågs vara en maskulin aktivitet, medan att stå och tillsammans och prata 

ansågs vara mer feminint. Om pojkar ägnade sig mer åt det som barnen ansåg vara feminina 

aktiviteter, eller helt enkelt inte gjorde som de andra så ansågs det vara fel (Frosh, Phoenix, & 

Pattman, 2002, ss. 176-177). Flera exempel från deras studie tyder på hur det som bryter från 

den hegemoniska maskuliniteten och könsstereotypiska beteenden anses vara homosexuellt 

(Frosh, Phoenix, & Pattman, 2002, s. 185). Det här går att koppla till det som Whitehead 

beskriver om att det finns en rädsla hos män som handlar om att man inte vill bli förödmjukad 

av andra män och rädslan för att bli dominerad av andra män (Whitehead, 2002, s. 166). 

Seidler beskriver samtidigt att behovet av att dominera och kontrollera andra män är avsaknad 

av självförtroende och en viss osäkerhet gällande den egna maskuliniteten och sexualiteten 

(Seidler, 1997, refererad i Whitehead, 2002, s. 165). Om vårt samhälle har likheter med det 

som Frosh, Phoenix och Pattman såg i sin studie så anser jag att samtal och diskussioner om 

den här typen av frågor är bristande. Det gäller alltså att försöka förändra det sociala systemet 

så att ett visst beteende, eller en viss typ av aktivitet inte tillskrivs ett visst kön eller sexuell 

läggning. Att spela fotboll ska således inte vara ett sätt att behålla en viss typ av maskulinitet, 

det ska vara ett sätt att umgås och ha roligt. Här tror jag att skönlitteraturen har mycket att ge. 

De böcker som jag har valt att analysera, och som alla tre innehåller stereotypa könsmönster 

och hegemoniska inslag går alltså ur ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt att diskutera. Har 

man samtidigt ideala exempel eller eftersträvansvärda karaktärer som motverkar traditionella 

könsroller så finns möjligheten att se kontraster och således kunna samtala om och diskutera 

ens egna samhälle. De här skönlitterära böckerna borde alltså kunna hjälpa till att förstå olika 

sidor av samhället, så att vi kan förändra våra egna tankar, föreställningar och normer i en 

positiv riktning mot ett samhälle som motverkar traditionella könsmönster. Något som kan ses 
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som problematiskt i de tre böckerna från min analys är att alla tre bygger på heteronormen. 

Samhället ser inte ut så längre och det är därför enligt mig viktigt att man även samtalar och 

diskuterar den aspekten. Då enbart heterosexuella förhållanden går att läsa om i Rekryten 

(2009), Habib – meningen med livet (2005) samt Bröder emellan (2003) så finns stora 

kontraster till vårt samhälle, vilket tyder på att ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt är av 

största vikt för skolan ska kunna motverka att traditionella könsmönster och beteenden lever 

kvar.  

Brink såg i sin studie om bokval att pojkarnas favoritböcker skiljde sig mer än flickornas, och 

drar slutsatsen att det är för att flickorna diskuterar och samtalar mer om den lästa litteraturen 

(Brink, 2005, s. 198). De överför alltså titlar till varandra och begränsar sig inte enbart till det 

egna läsintresset, utan förlitar sig på sina kamrater, och utökar då troligtvis sitt eget 

läsintresse. Flickorna är alltså, om man ser till Brinks undersökning, mer förtrogna och trygga 

med samtal och diskussioner om den lästa skönlitteraturen. För att både flickor och pojkar ska 

bli förtrogna och trygga med samtal och diskussioner om den lästa skönlitteraturen så anser 

jag därför att verktyg och undervisningssituationer som möjliggör samtal och diskussioner om 

böcker och dess underförstådda betydelser är av största vikt för att utveckla denna förmåga. 

I de skönlitterära verk som jag valde har olika typer av maskuliniteter analyserats. Kryger såg 

i sin studie att pojkar arbetade för den traditionella mansnormen, att de såg skolan som 

kvinnlig och att det resulterade i ett motstånd till skolan för att inte förlora sin maskulinitet. 

Han menade också att pojkarna behöver ”möta realistiska mansbilder i skolan” (Kryger, 1990, 

refererad i Öhrn E. , 2002, s. 32). Att pojkar inte gillar skolan kanske inte enbart har med att 

den är konstruerad för flickorna, utan att den maskulinitet som finns representerad inom 

skolan inte tillåter pojkarna att gilla skolan. Att kontinuerligt samtala om och diskutera det här 

området kanske skapar en mer tillåtande maskulinitet. Det kan enligt mig med fördel ske 

genom bland annat de tre böckerna jag har analyserat. Dels för att öppna upp för samtal och 

diskussion och dels för att distansera problemet så att det blir lättare att behandla så att synen 

på skolan kan förändras samt att eventuellt motstånd till skolan och skolarbete kan minska.  

Många forskare har beskrivit hur maskuliniteten, feminiteten och genus generellt är socialt 

konstruerat och en social process, något som jag håller med om. Jag anser också, att 



 

41 

 

förändringen av maskulinitet, feminitet och genus generellt då måste vara socialt konstruerat 

och en social process. Skolan kan genom verktyg och arbeten med den här typen av frågor 

bidra till att eleverna, tillsammans med andra elever och barn, förändrar maskuliniteter och 

feminiteter i en positiv rikting där samhällets norm är att motverka traditionella könsmönster.  

  



 

42 

 

Referenser 

Beynon, J. (2002). Masculinities and Culture. Buckingham: Open University Press. 

Blomqvist, M. (2005). Inledning. i M. Blomqvist, Dialoger mellan kön och genus (ss. 5-9). 

Uppsala: Uppsala universitet. 

Brink, L. (2005). Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 6. i L. 

Kåreland, Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och 

förskola (ss. 181-201). Stockholm: Natur och Kultur. 

Börjesson, M., & Palmblad, E. (2007). Introduktion. i M. Börjesson, & E. Palmblad, 

Diskursanalys i praktiken (ss. 7-28). Malmö: Liber AB. 

Connell, R. (2008). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos AB. 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Dömstedt, T. (2003). Bröder emellan. Stockholm: Rabén och Sjögren Bokförlag. 

Ewald, A. (2007). Läskulturer - Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår 

[Elektronisk källa]. Diss. Malmö: Malmö högskola. Hämtat från 

https://dspace.mah.se/handle/2043/4095 

Foley, D. (2005). Habib - meningen med livet. Stockholm: Bonnier Carlsen Bokförlag. 

Frosh, S., Phoenix, A., & Pattman, R. (2002). Young Masculinities : Understanding Boys in 

Contemporary Society. Basingstoke: Palgrave. 

Hellman, A. (2008). Sluta gnälla som en bebis och va' en stor kille nu! i M. Nordberg, 

Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och könsskapande i förskola och skola (ss. 

57-71). Stockholm: Liber AB. 

Holm, A.-S. (2008). "Sven är större och starkare, så det blir han som får bestämma" - lärare 

som medskapare av könsidentitet. i M. Nordberg, Maskulinitet på schemat - pojkar, 

flickor och könsskapande i förskola och skola (ss. 117-132). Stockholm: Liber AB. 



 

43 

 

Kalat, A.-S. (2008). Läxläsning, provplugg och social status - vad gör elitens söner i skolan? i 

M. Nordberg, Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och könsskapande i förskola 

och skola (ss. 22-38). Stockholm: Liber AB. 

Kihlström, S. (2007). Uppsatsen - examensarbetet. i J. Dimenäs, Lära till lärare : Att utveckla 

läraryrket - vetenskapligt, förhållningssätt och vetenskaplig metodik (ss. 226-246). 

Stockholm: Liber AB. 

Kåreland, L. (2005). Frihet eller närhet? Om Benny och Malla. i L. Kåreland, Modig och stark 

- eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och förskola (ss. 25-53). 

Stockholm: Natur och Kultur. 

Kåreland, L. (2013). Barnboken i samhället. Lund: Studentlitteratur AB. 

Kåreland, L., & Lindh-Munther, A. (2005). Om läsning och könsmönster i förskolan. i L. 

Kåreland, Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och 

förskola (ss. 53-75). Stockholm: Natur och Kultur. 

Millard, E. (1997). Differently Literate : Boys, Girls and the Schooling of Literacy. London: 

Falmer Press. 

Muchamore, R. (2009). Rekryten. Stockholm: Wahlströms Bokförlag. 

Nikolajeva, M. (2004). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur AB. 

Nordberg, M. (2008). Inledning. i M. Nordberg, Maskulinitet på schemat - pojkar, flickor och 

könsskapande i förskola och skola (ss. 8-19). Stockholm: Liber AB. 

Skolverket. (2016a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

Reviderad 2016. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2016b). PISA 2015 : 15-åringars kunskaper i naturvetenskap [Elektronisk källa]. 

Stockholm: Skolverket. Hämtat från https://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 

Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Allmän del 1. [Elektronisk 

källa]. Hämtat från Lärarnas historia: http://www.lararnashistoria.se/node/992 



 

44 

 

Stigermark, A. (den 20 februari 2014). Antonio Gramsci och idén om hegemoni. Hämtat från 

Tidningen kulturen: http://tidningenkulturen.se/index.php/ess-mainmenu-57/agora-

mainmenu-232/16843-antonio-gramsci-och-iden-om-hegemoni 

Whitehead, S. M. (2002). Men and Mascilinities. Malden: Mass.: Polity Press. 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? - en kunskapsöversikt om unga i skolan. 

Stockholm: Liber . 

Öhrn, M. (2008). "Men vad i himlens namn har ni för er, pojkar!" : Ulf starks 

uppväxtskildringar ur ett manlighetsperspektiv . i M. Andersson, & E. Druker, 

Barnlitteraturanalyser (ss. 131-148). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

 

 


