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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur de olika könen framställs i litterära böcker som är vanliga 

som högläsningsbok i de lägre årskurserna. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur 

ser förekomsten av kvinnliga och manliga karaktärer samt karaktärer med ej specificerat kön, 

ut i böckerna? Hur framställs könsnormer i text och bild i de olika böckerna? Finns det inslag 

av brott mot könsnormer i böckerna och hur framställs isåfall karaktärerna som bryter mot 

könsnormerna? 

  

Studien genomfördes genom analys av sex barnböcker utifrån genus. De analyserade 

böckerna används som högläsningsböcker för årskurs 1 - 3 i grundskolan. Studien utgår ifrån 

ett normkritiskt perspektiv. Analysen har genomförts i två steg, dels utefter text och dels 

utifrån bild i de olika skönlitterära verken. De centrala begreppen som används i studien är 

kön, normer och högläsningsbok. Begreppet kön syftar till det biologiska könet utifrån man 

och kvinna. Normer innebär de dolda förväntningarna som finns på en individ och avser vad 

som anses som normalt i samhället respektive inte. Högläsningsbok är en bok som läses högt 

för en eller flera personer.   

  

Resultatet av studien visar att de kvinnliga karaktärerna utgör majoriteten av benämningarna 

i  de litterära verken med endast ett undantag där de manliga karaktärerna benämns fler 

gånger. Karaktärer med ospecificerat kön benämns inte i märkbar utsträckning. Resultatet 

visar även att majoriteten av både de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna i de 

skönlitterära verken har fler egenskaper tillhörande det kvinnliga könet enligt Nikolajeva 

(2017). Merparten av huvudkaraktärerna är däremot de karaktärer som är normbrytande i de 

litterära verken. Däremot är bikaraktärerna ofta beskrivna utifrån den stereotypa 

samhällsnormen. De flesta huvudkaraktärer har en klädstil enligt könsnormer utifrån det 

visuella. Resultatet visar även att de karaktärer med ospecificerat kön inte representeras i 

böckerna.   

 

Nyckelord: kön, genus, normer, högläsningsböcker, textanalys, bildanalys. 
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1 Inledning 

I vårt nutida samhälle får vi ständigt möta nyheter kring genus och normer som påverkar hur 

vi förväntas bete oss. På grund av förväntningar kopplade till vårt biologiska kön förväntas vi 

agera på ett specifikt sätt och acceptera vissa ojämlikheter. Dessa normer som kan skapa 

ojämlikhet och förtryck mot dem som bryter normerna pågår även inom skolans verksamhet. 

Eleverna delas upp utefter kön när det gäller att ställa sig i led, i grupperingar och inte minst 

när eleverna ska byta om och ha idrott trots att det i läroplanen för grundskolan tydligt 

uttrycks att skolan ska sträva efter en jämställd skolmiljö (Skolverket, 2018, s. 5). I dagens 

samhälle är normer och genus ett aktuellt ämne både inom skolans ramar och utanför. I olika 

forum talas det om inslag av stereotypa könsnormer inom skolan och hur de i sin tur 

reproduceras vidare till den yngre generationen. Det är också ett ämne som är centralt och 

relevant för oss framtida lärare då vi behöver skapa en ökad förståelse och medvetenhet som 

kan påverka alla människor på olika plan. 

  

Vi är intresserade av att genomföra en textanalys utifrån aspekten genus i högläsningsböcker 

som är vanligt förekommande i skolan. Valet av att analysera högläsningsböcker grundar sig i 

att det är böcker som lärare aktivt väljer ut. Lärare tänker förhoppningsvis på vad valet av bok 

kan innebära för elevernas syn på jämställdhet och normer. Inger Hasselbaum (2006, s. 7) 

uttrycker vikten av att eleverna känner samhörighet med boken och kan känna igen sig i 

karaktärerna. Karaktärerna i böckerna spelar för eleverna en viktig roll i synen på dem själva 

och andra. Ger de skönlitterära böckerna som vi väljer att använda som läromedel alla elever 

någonting att relatera till? Vad händer med alla de pojkar som är blyga, gillar att klä sig i rosa, 

att sjunga och spela teater? Vad händer med alla de flickor som gillar att utöva sporter och 

springa fort i korridoren? Finns det en plats för de eleverna i skolverksamheten? Och om 

svaret är ja på den frågan, har de nutida skönlitterära böckerna som lärarna väljer att använda 

som läromedel nått ända fram i frågan om genus och jämställdhet?  
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1.1 Arbetsfördelning 

För att få ett så pålitligt resultat som möjligt har vi diskuterat och bearbetat samtliga kapitel 

tillsammans. Vi har däremot ansvarat för olika delar i studien. Vid analysen valde vi att 

ansvara för 3 skönlitterära verk vardera. Rebecca analyserade de litterära verk skrivna av 

kvinnliga författare och Lii analyserade de litterära verk skrivna av manliga författare. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras jämställdhet i läroplanen över tid och definitionen av begreppet 

barnlitteratur. I kapitlet tas det även upp vad för påverkan läsning kan ha på en individ och 

varför det är viktigt med högläsning samt högläsningens relevans i läroplanen. 

2.1 Läroplanerna, jämställdhet och nya krav 

I svenska grundskolans läroplan Lgr11 (Skolverket, 2011, s. 5) uttrycks det att skolan ska 

gestalta och förmedla alla människors lika värde samt att alla inom skolan ska ha rätt till frihet 

och integritet. Det innebär att ingen individ ska utsättas för kränkande behandling och att det 

ska vara jämställt mellan de två könen: man och kvinna (ibid. s. 5). Det uttrycks även att 

skolan aktivt ska motverka diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper 

(Skolverket, 2011, s. 12). Ylva Odenbring (2014, s. 91-92) beskriver hur svenska skolans 

läroplaner har utvecklats från den första läroplanen fram tills idag. Frågor som behandlar 

jämställdhet blev aktuella när införandet av läroplanen kom år 1969 som kom att benämnas 

vid namn Lgr69. Skolorna fick i uppdrag att aktivt arbeta mot och förebygga traditionella 

könsroller. Det var under en tid som det debatterats mycket kring jämställdhet i samhället. I 

början av 1970-talet menade man att undervisningen som helhet skulle vara könsneutral och 

där fokus främst låg på att skolans läromedel i form av böcker och läroplan skulle vara så 

neutrala som möjligt oavsett en individs könstillhörighet. På 1980-talet tog arbetet inom 

jämställdhet en annan riktning. Nu låg istället fokus på att lyfta fram och uppmuntra könens 

intressen då man hade bilden av att flickor och pojkar tillägnar sig saker på olika sätt. I dagens 

och det nutida samhället är begreppet jämställdhet tydligt uttryckt och är en integrerad del i 

skolans värdegrund och läroplan och är en väsentlig del som ska ingå i alla skolans 

undervisningsämnen (Odenbring, 2014, s. 91-92).   

2.2 Barnlitteratur som begrepp 

Barnlitteratur är ett begrepp som enligt Maria Nikolajeva (2017) inte ska likställas med en 

litteraturgenre då barnlitteraturen genom det förlorar sin mångfald och dynamiska utveckling. 

För att förstå begreppet barnlitteratur måste man ta isär de två orden och fundera över vad de 

betyder enskilt. Begreppen litteratur och barn är historiskt betingade och därav har de 

förändrats över tid. Till litteratur brukar man mena de tryckta skrifterna. Begreppet barn är 

svårt att definiera men enligt Nikolajeva som refererar till Nationalencyklopedin är barn en 
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människa som inte vuxit färdigt till kropp och själ (ibid. s. 15).  Däremot skriver Nikolajeva 

att barnlitteraturen kan karakteriseras genom sin frånvaro av tre huvudmål i vuxenlivet: 

samhällsstatus, ekonomiskt oberoende och godkänd sexualitet. Enligt Nikolajeva har 

barnlitteraturen dessutom alltid utgått ifrån barns annorlunda uppfattning av världen, deras 

egen självbild och bedömning av andra människor (ibid. s. 17). 

  

Maria Andersson och Elina Druker (2008) menar att begreppet barnlitteratur syftar på de 

texter som skrivits, bearbetats och utgivits för barn och menar likt Nikolajeva att det i ett 

historiskt perspektiv finns många variationer av barnlitteratur. Barnlitteraturen speglar på 

olika sätt vuxnas bild av vad barndomen innebär. Andersson och Druker påpekar även att 

barnlitteraturen har utvecklats efter olika mönster för hur barndomen för tjejer och killar 

gestaltas och att vissa berättelser har ansetts mer eller mindre passande för de olika könen 

(Andersson & Druker, 2008, s. 7). 

2.3 Läsningens påverkan på individen 

Läsningen kan ha en stor påverkan på elevernas självförtroende enligt Torgny Karnstedt 

(2000, s. 21). Genom litteratur kan vi förstå och minnas hur det är att vara en människa. 

Litteratur och läsning kan ge oss en biljett in i samhällslivet. Samhället utgår ifrån att alla kan 

läsa samtidigt som läsningen har en stor inverkan på den enskilda individens egen uppfattning 

(Karnstedt, 2000, s. 21). 

  

Lena Kåreland (2015) menar att skönlitterära böcker både på ett öppet och ett dolt sätt 

förmedlar bilder av hur könen man och kvinna uppträder, relaterar till varandra och bemöts av 

omgivningen och ger därav olika föreställningar om de olika könen. Det kan i sin tur påverka 

barnen och deras förståelse för vad som uppfattas som specifikt manligt och kvinnligt. 

Kåreland menar dock även att litteraturen också i bästa fall kan få eleverna att förstå att det 

finns många sätt att vara flickor och pojkar. Barnböckerna med sina skildringar för könen har 

länge varit utsatt för kritik och specifikt mönstret för det manliga beteendet har ifrågasatts. 

Kåreland menar däremot att det nuförtiden finns böcker med pojkar som är osäkra och tvekar 

samt att man även kan hitta starka, kaxiga flickor inom barnlitteraturen (Kåreland, 2015, s. 

179). 
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2.4 Vikten av högläsning för individens språkliga och sociala utveckling 

Trots att högläsning är viktigt för elevernas läsutveckling är det inget som uttrycks i Lgr11 

(2.5 Högläsning i läroplanen). Maria Heimer (2016, s. 15) uttrycker att högläsning är grunden 

till all läsning och att den inbjuder till möjligheter som att samtala, fråga och tänka. 

Ytterligare fördelar är att högläsning skapar intresse och stimulerar barnens språkutveckling 

då de utsätts för andra uttryckssätt, längre meningar och rikare ordval. Heimer menar att den 

person som läser högt ofta uttalar orden tydligare än vid vanliga samtal och på så vis får 

barnen ordens uppbyggnad klarare för sig. Genom högläsning kan barnen få erfarenhet av 

andras syn på världen och även få möjlighet att utsättas för många för barnet främmande 

känslor. Heimer menar att det kan bidra till att barnen utvecklar empati och även själva kan 

utveckla sin identitet (Heimer, 2016, s. 16).   

  

Lena Pettersson (2007) uttrycker också dessa positiva effekter med högläsning. Högläsning 

tränar eleverna i konsten att lyssna, skapa inre bilder, utveckla språkkänsla, koncentration, 

övar elevernas uttrycksförmåga och kan användas som inspiration till samtal. Pettersson 

menar också likt Heimer (2016) att man i högläsning kan använda en bok som ligger på en 

högre nivå än det som normalt motsvarar elevens läsförmåga och genom det utveckla deras 

litterära mognad, deras ordförråd och språkkänsla (Pettersson, 2007, s. 5). Lena Kåreland 

(2015) menar att genom att lyssna till många olika slags berättelser lär sig barnet berättelsens 

uppbyggnad vilket är kunskap de kan ha användning av i sitt eget berättande och skrivande 

(Kåreland, 2015, s. 112). 

  

Jan Nilsson (1986) anser att många föräldrar gör felet att de slutar läsa högt för sina barn så 

fort de klarar av att läsa själv på egen hand. Under barnens yngre år och vid starten i deras 

läsning är det viktigt att vuxna läser mer avancerade böcker. Det ger dem en möjlighet att se 

på den enorma bredd som finns bland böcker och vikten av att bli bra på att läsa (ibid. s. 23). 

Inger Hasselbaum (2006) menar att högläsning skapar ett ökat intresse för böcker och tillåter 

barnen att öva upp sin koncentrationsförmåga genom en gemensam läsupplevelse tillsammans 

i klassrummet. Högläsning kan också leda till ännu en positiv effekt genom att det kan öka 

sammanhållningen bland individerna i en klass (Hasselbaum, 2006, s. 7).  Om högläsningen 

leder till samtal tillsammans efteråt kan det öva upp elevernas förmåga att ge uttryck åt 

bokens innehåll. Det leder till att språkutvecklingen blir mer omfattande och där den 

gemensamma läsupplevelsen tillsammans kan ge en ökad förståelse och medkänsla för andra 
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individer (ibid s. 7). Vikten av att eleverna kan solidarisera sig med boken spelar en viktig roll 

för att individen ska kunna känna igen sig i bokens karaktärer. Därför är det viktigt att välja 

böcker med omsorg (Hasselbaum, 2006, s. 6-7). 

2.5 Högläsning i läroplanen 

Högläsning är en arbetsmetod som används frekvent både inom skola och hemmet. Trots ovan 

nämnda positiva effekter som högläsning har på barnens egna läsutveckling läser föräldrar 

mindre för sina barn än vad man gjort tidigare (Bl.a. Thorp Backlund, 2015, Lennström, 

2013) och Lgr11 (Skolverket, 2011) uttrycker inte högläsning som ett krav i läroplanerna. 

Däremot ger Lgr11 oss indikationer på att högläsning bör finnas med i undervisningen. I 

Lgr11 uttrycks det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och att de 

ska få kunskap om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen (Skolverket, 

2011, s. 247). I det centrala innehållet i svenska för årskurs 1-3 ska eleverna få lässtrategier 

för att förstå och tolka texter för att kunna anpassa läsningen efter textens form och innehåll, 

kunna koppla sambandet mellan ljud och bokstav samt att kunna lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer (ibid. s. 248). För att kunna utveckla lässtrategier, stimulera elevernas 

läslust, utveckla den fonologiska medvetenheten och att kunna skapa situationer där eleverna 

får lyssna och återberätta krävs att eleverna får lyssna till högläsning. 
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3 Forskningsöversikt 

I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som studien utgår ifrån. Kapitlet baseras 

på avhandlingar om genus, normer och högläsning. Forskningen om högläsning är främst 

inriktad på förskolan, därav baseras studien på de uppgifter som presenteras nedan angående 

högläsning i förskolan. 

3.1 Tidigare forskning om kön och genus i förskola och skola 

I en avhandling av Christian Eidevald (2009) studeras vilka positioner hos flickor och pojkar 

som accepteras och möter motstånd utav personalen i förskolan. I likhet med Eidevalds studie 

undersöker vi också vilka positioner som pojkar och flickor får och hur könsnormer 

porträtteras i skönlitterära böcker som lärare valt ut. Studien visar att tjejer och killar i 

förskolan blir bemötta stereotypt men att det finns en stor variation av hur olika tjejer och 

killar positioneras i olika situationer (Eidevald, 2009, s. 2). Eidevald uttrycker att 

observationerna visade att det var vilka positioner som de olika barnen valde som avgjorde 

hur barnen blev bemötta. Det var alltså inte lärarna som allmänt bemötte könen olika 

(Eidevald, 2009, s. 80). Det Eidevald undersöker är relevant för vår studie då vi undersöker 

genus och normer i olika skönlitterära verk samt om det förekommer brott mot normer som 

går emot det stereotypa när det kommer till hur en kvinna respektive man ska vara enligt 

samhället. 

  

Anette Hellman skriver i sin avhandling Kan Batman vara rosa? om hur genus konstrueras 

socialt och analyserar i sin studie hur det görs i förskolan. I studien analyseras hur normer 

relaterar till manlighet och hur dessa uttrycks i barnens vardagliga aktiviteter (Hellman, 2010, 

s. 5). De centrala delarna i studien är vilka aktiviteter som klassas som pojkiga, vilka individer 

som ingår i ramen för pojke samt vilka individer som inte gör det. Dessa normer ingår även i 

ett större perspektiv där makt är ett aktuellt ämne (Hellman, 2010, s. 16 ). Studiens resultat 

visar hur kön skapas genom föreställningar om vad som anses karaktäristiskt för flickor i 

jämförelse med pojkar och att specifika aktiviteter har kategoriserats enligt könsrollerna hos 

de yngre barnen. I barnens sociala möten och diskussioner använder de sig av olika markörer 

för att representera kön till exempel genom färger eller frisyrer. Ett exempel på det är bland 

annat att pojkar använder spindelmannen i sin lek som en markör för att symbolisera 

pojkighet (Hellman, 2010, s. 16). I studien är slutsatsen att det är viktigt att tillhöra ett visst 
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kön vid vissa tillfällen och irrelevant i andra situationer (Hellman, 2010). Det Hellman menar 

kan kopplas till vår studie där vi analyserar både utifrån text och bild hur karaktärer framställs 

och om de placeras i olika fack utifrån sitt utseende eller egenskaper. Det är av största 

relevans att analysera det då barn vill känna igen sig i de skönlitterära karaktärerna och deras 

bild av könen kan påverka deras syn på omvärlden och sig själv. 

  

Ingrid Karlsson (2003) studerar i sin avhandling barns olika möjligheter att personifiera sitt 

kön i skolan. Genom att analysera gränsskapande mellan de båda könen samt 

gränsöverskridande utifrån kön kan hon se vad det i vidare perspektiv innebär för de yngre 

barnen (Karlsson, 2003, s. 18). Karlsson uttrycker att litteratur som innefattar 

könsöverskridande roller är ovanligt (ibid. s. 21). Den tidigare forskningen om skola och kön 

som Ingrid Karlsson tar upp är att flickor generellt sett uppfattas som snälla, tysta, lugna, 

arbetsamma och hjälpsamma medan pojkar uppfattas som aktiva, slarviga och högljudda. 

Utifrån en lärares perspektiv uppfattas flickorna som tråkiga och ointressanta i jämförelse 

med pojkarna som ses som spännande och intressanta (Karlsson, 2003, s. 24). Karlsson säger i 

sin avhandling att ett annat välkänt forskningsresultat är att pojkar bråkar och kräver mycket 

uppmärksamhet och stöd i skolan. Studien utfördes genom observationer och intervjuer av 

såväl lärare som barn (Karlsson, 2003, s. 1). Resultatet i studien visar att barn i skolan är i en 

kontext där motsägande signaler ges angående kön och hur barnen formaterar sig utifrån kön 

varierar beroende på situationen (Karlsson, 2003, s. 1). 

  

Vår studie syftar till att undersöka hur könsnormer gestaltas samt om det finns karaktärer som 

bryter mot könsnormer vilket kan kopplas till innehållet i Karlssons avhandling. Det är 

specifikt intressant eftersom att Karlsson tar upp hur lärares syn kan ändra elevernas sätt att 

agera och se på sig själva. Genom det Karlsson uttrycker kan vår studie bli relevant då 

skönlitteratur även kan påverka elevernas syn på sig själva och andra. I och med att de 

skönlitterära böcker som används som högläsning väljs ut av lärare är det lärarens ansvar att 

se till att de visar den bild av världen som Lgr11 vill att barnen ska ta till sig - allas lika värde, 

se kapitel 1 Inledning. Utifrån det innehållet är det av intresse att undersöka hur genus och 

normer framställs i skönlitterära verk och se hur karaktärer i olika böcker framställs. 
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3.2 Tidigare forskning om högläsning och läsning 

I en studie av Yvonne Andersson (2001) kring läsning studeras vad skönlitteraturen spelar för 

roll för barns läsutveckling. Andersson nämner att läsutvecklingen är beroende av flera 

faktorer såsom tillgång till rätt sorts böcker, läsmiljön och undervisningsmetoder. Vikten av 

tillgång till rätt sorts böcker samt att barnet får hjälp att hitta dem kan kopplas till vår studie 

genom att vi studerar de skönlitterära verk som lärare själva valt och hur de böckerna i sin tur 

påverkar elevernas syn på normer och genus i ett vidare perspektiv. Andersson har genom sin 

studie kommit fram till att skönlitteraturen kan ha en viktig roll för barnens läsutveckling. 

Skönlitteraturen kan ge barn ett större självförtroende och hjälpa dem att utveckla känslor, 

empati, tankar och fantasi samt utveckla deras språkliga kompetens. Litteraturen kan även 

förmedla vidare kulturarv, värderingar och moral. Dessa effekter som Andersson tar upp gör 

högläsningen till en relevant del i undervisningen och därav även relevant för vår studie. 

Anderssons studie visar däremot resultat på att den skönlitterära texten inte används i någon 

större utsträckning i den första läsundervisningen och barnens egen läsning, då speciella 

läseböcker används vilket kan minska läslusten (Andersson, 2001, s. 56).   

  

I en avhandling av Olof G. Jonsson (2010) undersöks samspelet mellan text och bild. Bilden 

och texten är två delar som är beroende av varandra och när de delarna bildar en enhet 

tillsammans utgör det ett synsätt som inkluderar både individer och synliggör gemenskaper 

mellan dem (Jonsson, 2010, s. 14). Studiens resultat visar att om text och bild visar två olika 

saker har förhållandet emellan dem en central och väsentlig betydelse för undervisningen. 

Bild och text är båda delar av den grundläggande begreppsbildningen och en avgörande 

betydelse för hur vi uppfattar innehållet i det vi läser och ser och är något som borde 

underhållas, till exempel inom undervisningen (Jonsson, 2010, s. 165). 

  

Avhandlingen är relevant för vår studie genom att den analyserar samspelet mellan text och 

bild. Om en lärare i sin högläsning inte endast läser texten utan även visar bilderna, är det av 

största vikt om bilderna inte samspelar med texten att diskutera det med eleverna för att ge 

dem ett kritiskt förhållningssätt. Man kan därmed prata med eleverna om hur texten ger en 

bild av historien medan bilderna berättar en annan. Studien utgör därför en viktig bakgrund 

till vår studie och lägger till grund för varför vi inte endast analyserar det textuella utan även 

det visuella.  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som studiens analys utgår ifrån.    

4.1 Normer 

Viktorija Kalonaityté (2014) beskriver begreppet norm som en form av värdering och ideal 

som möjliggör en skillnad mellan det som anses som positivt respektive negativt. Normer 

beskrivs som något som är önskvärt, det vill säga normativt. Det definieras som något som 

beskriver en individ, hur man bör man vara eller göra. Att normer finns i ett samhälle är 

grundläggande för att skapa en fungerande miljö. Däremot kan normer förekomma i olika stor 

omfattning (ibid. s. 10).  

  

Bromseth och Darj (2015) redogör för begreppet norm som beskrivs som ett otydligt och 

svårdefinierat begrepp. Normer handlar om vilka idéer som finns om vad som anses vara 

normalt och inte vilket leder vidare till att vi individer har förväntningar på oss att leva upp 

till. Det handlar om hur vi ska agera och bete oss i olika situationer och hur vi ska se ut. De 

individer som passar in i normen bemöts genom bekräftande och positivitet medan de som 

avviker från normen riskerar att påverkas av negativa konsekvenser som utanförskap och 

exkludering från andra människor (ibid. s. 136-137). 

  

I likhet med Kalonatityté och Bromseth och Darj uttrycker även Karin Salmson (2017) att 

normer består av osynliga regler och förhållningssätt som en individ förväntas förhålla sig till, 

både hos individen själv men även i relation till andra människor. Normer är en del som 

påverkar oss hela tiden, medvetet och undermedvetet och ger oss en bild av vad som enligt 

den stereotypa bilden anses som normalt respektive inte (ibid. s. 61). 

4.2 Normkritiskt perspektiv 

Karin Salmson (2017, s. 61) beskriver normkritik med utgångspunkt i att kunna se vilka 

normer som verkar i samhället eller i en grupp av människor och vad de i sin tur har för 

påverkan och effekter. Genom det normkritiska perspektivet skapas möjligheter att exponera 

maktrelationer som finns och hierarkier som utan att synliggöras kan förbli oupptäckta. 

Normer ingår i det som riskerar att tillhöra aspekten oupptäckta regler och de förväntningar 

som finns i det nutida samhället, både relationer mellan individer men även hos en individ 
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själv. Normer påverkar oss ständigt och finns runtomkring oss men märks tydligast om en 

individ bryter mot någon av de osynliga reglerna (ibid. s. 61). Det normkritiska perspektivet 

beskrivs som grunden i arbetet mot diskriminering. Genom att arbeta normkritiskt kan man 

kritiskt granska och lyfta fram de olika strukturerna som finns och bryta all form av 

diskriminering (Elmeroth, 2012, s. 131). 

  

Bromseth och Darj (2015, s. 43) redogör för att en normmedveten skolundervisning innefattar 

en ständig vaksamhet kring vilken individ som görs till norm. Det berör allt från skolämnena 

som matematik och val av skönlitterära böcker till  hur man på ett språkligt plan uttrycker sig 

i klassrummet i form av val av bilder och  övningar (ibid. s. 43). 

  

Det normkritiska perspektivet är relevant för studien eftersom syftet är att analysera hur 

könsnormer framställs i skönlitterära böcker och om det finns brott mot könsnormer. Det 

normkritiska perspektivet har sin grund i att kunna se vilka normer som existerar i samhället 

och vad de i en vidare förlängning har för påverkan och effekter. I studien används ett 

normkritiskt perspektiv för att kunna synliggöra och uppmärksamma könsnormer i 

barnlitteraturen. 

4.3 Definition av kön 

Edward Summanen och Tom Summanen (2017, s. 16) förklarar med utgångspunkt i 

diskrimineringslagen att begreppet kön avser man och kvinna. Begreppet kön beskrivs som ett 

brett begrepp som innefattar många olika centrala och väsentliga delar. Könsidentitet innebär 

det kön som en individ identifierar sig med (ibid. s. 10). Det andra begreppet, könsuttryck, 

handlar om hur en individ kan uttrycka sig på olika sätt med hjälp av kläder, utseende och 

röst. Socialt kön är det tredje begreppet och handlar kortfattat om att hur man som individ 

förväntas vara och uppföra sig, det ingår även hur väl man integrerar med andra människor 

och hur man agerar i en grupp av människor. Inom skolans ramar är det viktigt att alla elever 

ska få möjlighet att utvecklas utan att känna sig hämmad av könsrollerna (Summanen & 

Summanen, 2017, s. 10). 

  

I enlighet med det Summanen och Summanen skriver angående socialt kön uttrycker Brade, 

Engström, Sörensdotter och Wiktorsson (2008, s. 20) att begreppet genus kan användas för 

det som förstås som det sociala könet. Författarna menar på att genus är ett sätt att göra kön. 

Det innebär att vi i vår vardag gör kön genom att reproducera normer angående kvinnligt och 
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manligt. Vi konstruerar därför genusnormer som vi även kan förändra. I mötet med andra 

individer graderas vi utifrån en skala för maskulinitet och femininitet, resultatet blir i 

kategoriseringen kvinna respektive man (Brade, Engström, Sörensdotter & Wiktorsson, 2008, 

s. 20).      

  

Tauguchi, Bodén och Ohrlander (2011, s. 33) beskriver begreppet genus som ett socialt 

konstruerat kön. De uttrycker även orättvisor mellan de två olika könen man och kvinna. Det 

manliga, är det som är normen och det som definieras som mänskligt. Kvinnliga egenskaper 

definieras därför som att ha ett lägre värde då det bryter mot det normala - den manliga 

normen (Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s. 33). Det är inte möjligt att dra en fast gräns 

mellan det biologiska könet och det socialt konstruerade könet (ibid. s. 34). 

  

Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011, s. 33) redovisar också för begreppet könsidentitet. 

Författarna menar att könsidentitet är det kön som personen själv identifierar sig med. Denna 

identifikation är en komplex process som formas redan vid befruktningen och fosterstadiet där 

identifikationen påverkas av hormoner. Individen formas sedan av sociala faktorer och på så 

sätt formas individens självupplevelse och könsidentitet (ibid. s. 34) Till skillnad ifrån 

Tauguchi, Bodén och Ohrlander menar Anna-Marie Sandqvist (1998, s. 19) att konstruktionen 

av en persons kön börjas vid födelseögonblicket. Sandqvist uttrycker att vi inte föds till ett 

visst kön utan vi blir det. Genom vår fostran och att vi genom det biologiska könet tillskrivs 

egenskaper och färdigheter samt behandlas olika utvecklas vi antingen till kvinna eller man. 

Sandqvist (1998, s. 80) uttrycker även att manligheten är normen och att det värderas högre än 

det som förknippas med kvinnor. 

  

Sammanfattningsvis uttrycker Summanen och Summanen att begreppet kön är brett. De 

skriver om det juridiska könet, även kallat biologiskt kön utav Sandqvist, som innebär att det 

finns två kön: man och kvinna. De förklarar även begreppet könsidentitet, vilket är ett 

begrepp som även Tauguchi, Bodén och Ohrlander definierar som det kön man själv 

identifierar sig med. När denna process börjar är författarna inte överens om. Tauguchi, 

Bodén och Ohrlander menar att könstillhörigheten och könsidentiteten formas redan i 

fosterstadiet av hormoner och sedan utvecklas med sociala faktorer, till skillnad från 

Sandqvist, som menar att processen börjar vid födelseögonblicket och sedan formas 

personens kön genom de förväntningar som ges med det biologiska könet. Summanen och 
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Summanen använder sig även av begreppet könsuttryck som innebär att man uttrycker sig på 

olika sätt genom utseendet. 

  

Ytterligare begrepp som många av de ovanstående författarna använder sig av är genus och 

socialt kön. Summanen menar att socialt kön innebär är man förväntas vara på ett visst sätt 

beroende på vilket kön man har. Denna definition delar Brade, Engström, Sörensdotter och 

Wiktorsson med Summanen, däremot uttrycker de även att genus är ett sätt att göra kön. Att 

vi genom att reproducerar normer blir ett visst kön.     

4.4 Definition av manligt och kvinnligt 

Brade, Engström, Sörensdotter och Wiktorsson (2008) beskriver att en individ mer eller 

mindre kan klassas som kvinna eller man, till exempel om en kvinna spelar hockey som anses 

som en stereotypt manlig aktivitet klassas hon som mer maskulin och mindre feminin. Detta 

ligger till grund för våra normer som finns i samhället och där det mest önskvärda är att vara 

en feminin kvinna och en maskulin man, och inte ha delar av båda som anses som 

könsbrytande. I det svenska samhället tillåts inte barn själva bestämma vilken könstillhörighet 

de vill ha och känner sig bekväm och naturlig med. Att ha två kön och inte acceptera 

könsöverskridande roller är en stark norm som lever kvar även i dagens samhälle (ibid. s. 20). 

  

Lena Kåreland menar att genusskapandet i dagens samhälle inte är enkelt då det finns olika 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Samhället är inte könsneutralt och 

dessvärre inte skolan heller. Däremot menar Kåreland att pojkar och flickor inte utgör några 

enhetliga kategorier och att det finns individuella variationer inom grupperna (Kåreland, 

2015, s. 179). 

4.5 Bryta mot tvåkönsmodellen 

Det finns könsnormer som alla människor  mer eller mindre påverkas av. Skolan är en central 

del i samhället och i skolan reproduceras de normer som finns i samhället och påverkar 

undervisningen. Bryter man mot mönstret kan man bli kategoriserad som annorlunda, något 

som får konsekvenser för samspelet mellan individerna (Brade, Engström, Sörensdotter och 

Wiktorsson, 2008, s. 14). Edward och Tom Summanen (2017, s. 13) menar att många 

människor som definierar sig som ickebinära, det vill säga inte känner någon tillhörighet till 

varken det manliga eller det kvinnliga könet, kan sakna en känsla av tillhörighet på grund av 

samhällets stereotypiska bild av att det enbart finns två kön (ibid. s. 13). Många individer 
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använder sig av ord som hen eller kategoriserar sig själv som ickebinär (Summanen och 

Summanen, 2017, s. 12). 

4.6 Centrala begrepp och definitioner 

I följande stycke presenteras begreppen kön, genus, normer och högläsningsbok samt de 

definitioner som används i studien. Summanen, Summanen (2017) och Sandqvist (1998) 

definierar begreppet kön som man och kvinna och den process som sker kallar Tauguchi, 

Bodén och Ohrlander (2011) personens könsidentitet. Begreppet genus förklaras av Tauguchi, 

Bodén, Ohrlander (2011), Brade, Engström, Sörensdotter och Wiktorsson (2008) som det 

socialt konstruerade könet. I denna studie definieras begreppet kön och genus synonymt och 

avser det biologiska könet som syftar på man och kvinna. 

  

Kalonaityté (2014), Salmson (2017), Bromseth och Darj (2015)  har en enad åsikt kring vad 

begreppet normer är. Normer innebär kortfattat vad som anses som normalt enligt samhället 

respektive inte. I enlighet med författarna definieras begreppet normer i denna studie utifrån 

vad som ingår i den stereotypa bilden för det kvinnliga respektive det manliga könet samt hur 

en individ förväntas att agera och bete sig beroende på vilket kön man tillhör. 

  

Heimer (2016, s. 15) framhåller högläsning som grunden i all form av läsning och viktig för 

att det skapar ett intresse för läsning hos barnen, detta är en åsikt som även Pettersson och 

Hasselbaum delar. Vår egna definition av högläsningsbok är att det är en bok som läses högt 

för en eller flera personer. 

4.7 Karaktärsskildring i barnlitteratur enligt Nikolajeva och Kåreland 

Enligt Nikolajeva (2017) uttrycks karaktärernas egenskaper på ett mer konkret sätt i de 

skönlitterära verk som är skrivna för yngre barn än de som är skrivna för vuxna. I den äldre 

barnlitteraturen är det vanligt att karaktärens egenskaper uttrycks tydligt med beskrivande ord 

såsom lat, feg, duktig, modig och dum. I den nutida barnlitteraturen är det läsaren själv som 

får göra sin egna tolkning av karaktärerna utefter sitt beteende, uttalanden, tankar, utseende, 

kommentarer från andra personer och berättaren. Nikolajeva menar att barn och vuxna tolkar 

denna litteratur olika och att en karaktär kan vara snäll i en vuxens ögon och elak ur ett 

barnperspektiv (Nikolajeva, 2017, s. 163). 
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Enligt Nikolajeva (2017) kan karaktärer antingen vara endimensionella eller 

flerdimensionella. Platta personer är endimensionella och inte utvecklade till fullo i den 

litterära texten. De beskrivs vanligen med bara en egenskap och är de karaktärer som oftast 

kategoriseras som endast god eller ond. Dessa personer har ett förutsägbart beteende. 

Flerdimensionella personer kallas även för runda och då menas de karaktärer som visar en 

mer utvecklad personlighet och har flera olika egenskaper som både kan vara positiva och 

negativa. Runda personer lär vi känna genom att handlingen har sin gång men det är personer 

vi oftast inte kan förutse beteendet på (Nikolajeva, 2017, s. 167). 

  

Lena Kåreland menar likt Nikolajeva att man inom barnlitteraturen delar in karaktärerna i 

platta och statiska respektive runda och dynamiska personer. Barnlitteraturen innehåller 

många statiska karaktärer med endast positiva egenskaper, till exempel i sagor där prinsessan 

brukar vara endast god och häxorna tvärtom. Kåreland menar att i sådana berättelser 

representerar de platta, statiska karaktärerna oftast stereotyper som finns i samhället. Rådande 

genusstereotyper influerar även barnlitteraturen, likt att pojkarna är busiga och att flickorna är 

lydiga (Kåreland, 2015, s. 138). 

  

Likt Nikolajeva menar även Kåreland att karaktärerna i barnlitteraturen levandegörs genom 

handlingar och uttalanden, utseende, kommentarer och tankar från andra karaktärer. 

Perspektivet av en karaktär kan därför skifta och likt Nikolajeva menar Kåreland att läsaren 

själv får skapa sin egen uppfattning om karaktären (Kåreland 2015 s. 139). Kåreland menar 

även att genom att se på historien utifrån olika perspektiv får historien olika innebörd 

(Kåreland, 2015, s. 143). 

4.8 Nikolajevas schema för kvinnliga och manliga egenskaper   

Maria Nikolajeva (2017) har konstruerat ett schema över vad som kännetecknas som 

stereotypa manliga respektive kvinnliga egenskaper, se Tabell 1. Schemat kommer att 

användas vid analys av böckernas text. Manliga och kvinnliga egenskaper bygger vanligtvis 

på varandras motsatser vilket man kan se i tabellen som Nikolajeva utformat. Hon poängterar 

vikten av att alla manliga och kvinnliga karaktärer  inte följer detta schema som uppvisar de 

typiska egenskaperna, däremot ger tabellen oss ett stöd och underlättar för oss när vi ska 

bedöma hur karaktärer framställs (Nikolajeva, 2017, s. 192). 
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Tabell 1. Nikolajevas schema för kvinnliga och manliga egenskaper 

Manligt Kvinnligt 

Starka Vackra  

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla/Hårda Emotionella/Milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma/Omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 

  

Nikolajevas schema kommer att kompletteras med orden modig och rädd då vi menar att det 

är två vanligt förekommande ord i barn- och ungdomslitteratur och är egenskaper som många 

karaktärer i skönlitterära verk besitter. Enligt normen tillhör egenskapen modig det manliga 

könet och rädd det kvinnliga könet. Vi väljer därför att definiera dessa begrepp enligt normen.  

4.9 Karaktärsskildring i bild enligt Nikolajeva och Björkvall 

Bilder är effektivare på att visa en yttre beskrivning av en person. En bild kan kompletteras 

genom det textuella, däremot kan texten antingen förstärka bilden eller säga emot den. Bilder 

kan även visa fler bikaraktärer än de som nämns i texten (Nikolajeva, 2000, s. 140). 

  

Enligt Björkvall (2009) kan människor porträtteras på olika sätt, exempelvis genom olika 

vinklar. Genom skapandet av samband mellan individer i en bild eller med avsikt att skilja 

dem från varandra kan man även skapa betydelse (Björkvall, s. 14). Nikolajeva (2000) menar 

att hur personer placeras och utifrån deras storlek på bilderna kan man avgöra deras attityd till 

andra personer. En person som avbildas som stor anses viktigare eller ha mer makt än en 

person som är ihopkrupen och placerad i ett hörn. Karaktärernas position på uppslaget och i 

bilder återspeglar deras position och roll i berättelsen. En person som avbildas centralt i 

bilderna har oftast en central roll även i det textuella (Nikolajeva, 2000, s. 141). 
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Bilderna har även begränsningar som det textuella endast kan förklara för oss. Vi kan i många 

fall avgöra vilket kön karaktären har utefter bilderna och vilket djur som gestaltas men vi kan 

endast med textens hjälp avgöra vad karaktären har för namn. Läsaren kan med normer tolka 

karaktärernas kön utefter bilderna, däremot finns det karaktärer som avbildas genom att bryta 

mot dessa stereotyper vilket gör att läsaren då kan tolka bilden fel. De olika könen avbildas 

utefter flera stereotyper, till exempel att pojkar ofta har kort hår och byxor och att flickor har 

långt hår och klänning. Mammor gestaltas ofta som runda och pappor avbildas ofta med 

skägg. Vid avbildningar av djur och varelser är det svårare att avgöra vilket kön de har och 

genom bilderna gestaltar ofta illustratören med ännu mer stereotypa kännetecken, vilket 

vanligtvis handlar om kläder (Nikolajeva, 2000, s. 142-143). 
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur könsnormer framställs i text och bild i 6 olika 

skönlitterära böcker skrivna för barn. De skönlitterära böckerna är från år 2011 och framåt 

och  används i dagens skola bland annat som högläsningsböcker. I studien analyseras även de 

skönlitterära verken utifrån brott mot könsnormer samt på vilket sätt dessa karaktärer isåfall 

framställs. 

  

Studien utgår ifrån följande frågeställningar: 

1.     Hur ser förekomsten av kvinnliga och manliga karaktärer samt karaktärer med ej 

specificerat kön, ut i böckerna? 

2.     Hur framställs könsnormer i text och bild i de olika böckerna? 

3.     Finns det inslag av brott mot könsnormer i böckerna och hur framställs isåfall 

karaktärerna som bryter mot könsnormerna? 
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6 Metod och material 

I följande kapitel presenteras de metoder och material som studien utgår ifrån. 

6.1 Materialurval 

Studien genomförs genom analys av 6 skönlitterära böcker skrivna för barn. I urvalet av 

böcker har vi valt att fråga klasslärare i årskurs 1-3 på 4 skolor i Uppsala om vilken 

högläsningsbok de använder i sin klass just nu, se bilaga 3. Vi valde det tillvägagångssättet för 

att få en sån rättvis bild som möjligt över vilka böcker som verksamma, utbildade lärare 

använder till högläsning. Vi valde bort alternativet att bara kontrollera försäljningen av 

läseböcker i hela Sverige då vår tanke med studien är att analysera böcker som lärare valt ut, 

då lärare ofta tänker på vilka normer böckerna speglar innan de läser för sin klass. Enligt vad 

vi har erfarit under vår verksamhetsförlagda utbildning tänker lärare vanligtvis på att variera 

mellan böcker med starka manliga och kvinnliga huvudkaraktärer, men tänker inte på vad 

resten av karaktärerna ger för syn på genusnormer.   

  

Vi har även kompletterat urvalet av böcker genom en undersökning på Facebook då svaren vi 

fick från skolorna var väldigt spridda. Undersökningen utfördes i en grupp som bara riktar sig 

till verksamma lärare och lärarstudenter. Vi fick svar från 147 lärare och svaren var i denna 

undersökning mer enade, däremot fick 2 av böckerna fler röster än resterande. Vi 

sammanställde svaren från skolorna och facebook-gruppen och valde sedan att ta bort de 

böcker som var skrivna före år 2011 vilket resulterade i att de två böckerna med flest röster 

togs bort. Att välja böcker från 2011 var ett medvetet val då studien syftar till att analysera 

modern skönlitteratur skriven för barn. Valet av årtalet 2011 var baserat på att den nya 

läroplanen Lgr11 infördes. Årtalet kan däremot diskuteras då studien likaväl hade kunnat 

studera det senaste tiotalet. Tanken med att studera moderna böcker är att moderna 

skönlitterära verk speglar det nutida samhället och dess normer bättre än äldre litterära verk. 

Äldre litterära verk används fortfarande i undervisningen och som högläsningsböcker men de 

gestaltar inte de nutida normer som präglar vår samtid. 

  

Vid röstningen var det två böcker som både lärarna från skolorna och facebook-gruppen hade 

röstat fram och vi valde därför att använda oss av dem. De övriga fyra böckerna som valdes ut 

var det jämnt antal röster emellan. För att kunna välja ut resterande böcker valde vi att ta 

hänsyn till längden på böckerna för att kunna göra en jämförbar litteraturanalys samt jämnt 
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antal mellan kvinnliga respektive manliga författare. Följande valda sex böcker presenteras i 

kapitlet 6.6 Urval. 

6.2 Analysmetod 

 I de skönlitterära verken analyserades både text och bild. De analysmodeller som använts är 

presenterade i bilaga 1 respektive bilaga 2. Böckerna analyseras först utifrån sin helhet utefter 

antal karaktärer och deras kön samt hur många gånger de benämns, se Bilaga 1. Resultatet 

presenteras i kapitlet 7.1 Förekomsten av kvinnor och män i böckerna. Vid analys av 

karaktärer och deras antal avser vi att en karaktär är någon som har inverkan på bokens 

berättelse. Vi har valt att inte ta med de karaktärer i boken som bara nämns en gång i texten 

och som inte spelar en roll för berättelsens handling. Vi har analyserat hur många 

benämningar det finns av respektive kön i varje bok. Med benämningar avser vi alla 

egennamn som normalt klassas som könsspecifika och könsneutrala, personliga pronomen 

och possessiva pronomen, det vill säga varje ord som indikerar på ett specifikt kön eller en 

karaktär med ej specificerat kön. Valet att räkna antal benämningar i text utefter kön baseras 

på att vi tror att man vid en överrepresentation av ett visst kön kan tolka att ett specifikt kön är 

mer betydelsefullt och viktigare i berättelsen. Det kan få det andra könet som inte benämns i 

lika stor utsträckning att känna sig exkluderade. Benämningar uppställda i en tabell är inget vi 

har kunnat upptäcka i annan forskning vilket stärkte valet till att genomföra studien samt att 

belysa normer och brott mot könsnormer som är ett viktigt ämne. 

 

Utvalda karaktärer i respektive bok kommer att analyseras utefter bilaga 2 och resultatet 

presenteras i kapitel 7.2 Analys av böckernas karaktärer. De karaktärer som analyseras är 

utvalda för att de är utmärkande och för att de inför en påverkan på berättelsen. Karaktärerna 

analyseras först utefter viktig information om dem: namn, ålder, kön, roll, rund/platt karaktär, 

funktion, egenskaper och övrig information. Valet av kategorier är baserat på att det är 

relevant för vår studie för att kunna jämföra manliga och kvinnliga karaktärer samt för att 

läsaren av denna studie ska kunna få en helhetsbild över karaktärernas omfattning och 

utformning. Kategorin ålder besvaras genom barn, vuxen, äldre och fullvuxna djur. Barn har 

definierats utifrån beskrivningar när det kommer till årskurs, utskriven ålder i texten, har 

föräldrar och bor hemma. Vuxen har definierats utifrån deras yrke och om de är föräldrar. 

Äldre avser om de i texten uttrycks för far eller morföräldrar. Den fjärde och sista avser om 

karaktärerna är djur. Kategorin roll avser i vilken omfattning karaktären har betydelse för 

historien till exempel, huvudkaraktär eller bikaraktär. Runda respektive platta karaktärer som 
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kategori avser det Nikolajeva (2017) och Kåreland (2015) uttrycker som ett sätt att analysera 

karaktärer vilket presenteras i kapitlet 6.3 Karaktärsskildring i barnlitteratur enligt Nikolajeva 

och Kåreland. Utefter Nikolajeva och Kåreland görs tolkningar om karaktärerna i de litterära 

verken är runda eller platta. Kategorin funktion i boken avser vad en karaktär utför i boken 

samt vilken relation den har till huvudkaraktären. Egenskaper som kategori avser vilka 

personlighetsdrag som karaktärerna uppvisar enligt de litterära verkens text. Med övrig 

information avses specifika intressen och detaljer i utseende. Karaktärernas analyseras 

därefter utefter Nikolajevas schema som presenteras i kapitel 6.4 Nikolajevas schema för 

kvinnliga och manliga egenskaper.   

 

I kapitlet 7.3 Jämförelse av de centrala karaktärernas egenskaper i text presenteras och 

jämförs de utvalda karaktärernas egenskaper efter deras kön och det schema Nikolajeva 

konstruerat. Vad som anses som en viss egenskap är om karaktären utför en handling som kan 

kategoriseras till en viss egenskap. Till exempel om någon hjälper någon kategoriseras den 

karaktären som omtänksam. Utefter Nikolajevas schema kategoriseras egenskapen sedan som 

antingen manlig eller kvinnlig. Karaktärerna som analyseras i kapitlet är de utvalda 

karaktärerna från kapitlet 7.2 Analys av böckernas karaktärer. I nämnda del presenteras de 

egenskaper som var mest intressanta och framträdande i förhållande till studiens 

frågeställningar. För att tydliggöra jämförelsen presenteras även ett antal exempel ur de 

litterära verken vilka visar på situationer där karaktären uppvisar en specifik egenskap.  

  

Vid analys av de skönlitterära verken har vi valt att komplettera textanalysen med en 

bildanalys då vi vill studera hur könsnormer gestaltas även i böckernas bilder. Valet att även 

analysera de litterära verkens bilder grundar sig i att man vid en del tillfällen även visar 

bilderna för barnet vid högläsning. Vad bilderna visar och uttrycker är därför även relevant för 

denna analys då även bilder kan uttrycka könsnormer som inte texten förmedlar. Resultatet 

vid analys av bilderna redovisas i kapitel 7.4 Huvudkaraktärernas egenskaper i bild. Utifrån 

Björkvall och Nikolajeva (2009; 2000) analyserades bilderna utefter positioner, klädstilar, 

storlek på bilderna respektive karaktärernas roll. Nikolajevas och Björkvalls metoder 

redovisas i kapitel 6.5 Karaktärsskildring i bild enligt Nikolajeva och Björkvall. 

I det litterära verket Konstiga djur kommer inte karaktärernas klädstil kommenteras då 

karaktärerna som är djur inte bär kläder. Vi valde att främst fokusera på huvudkaraktärerna i 

de olika böckerna i bildanalysen för att de gestaltas i flesta bilder. Bikaraktärerna berörs i 

bildanalysen i den mån som de påverkar huvudkaraktären. Bildanalysen jämfördes sedan med 
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textanalysen för att se sambandet mellan dem och om det i sin tur gav en annan syn på 

huvudkaraktärerna. 

6.3 Urval 

I följande stycke presenteras de 6 högläsningsböckerna som analysen i studien utgår ifrån. 

  

Boken Monstret i natten är skriven av författaren Mats Strandberg och utgavs år 2016 och 

illustratören till boken heter Sofia Falkenhem. Boken är den första i serien om monstret 

Frank. Boken består av 108 sidor. Huvudkaraktären i boken är en pojke som heter Frank 

Steen. Han är nio år gammal och bor i en stad vid namn Yrred. Frank bor med sin familj som 

består av mamma Mari, pappa Kjell och lillebror Oliver. Dagen då Frank fyllde 9 år 

förändrades hans liv då hunden Uffe råkar bita Frank i handen och snart började Frank att 

drömma många mystiska mardrömmar. 

  

Handbok för superhjältar - Del 1: Handboken är en bok skriven av Elias Våhlund som utgavs 

år 2017 och som innehåller 87 sidor. Illustratören till boken heter Agnes Våhlund. 

Huvudpersonen i boken heter Lisa och hon bor hemma hos sin mormor då hennes mamma 

arbetar i en annan stad. Ett problem som man får följa i boken om Lisa är hur hon vantrivs i 

sin nya skola. Ett nytt killgäng retar henne konstant, bland annat för hennes utstående öron 

och varje kväll innan hon ska somna tar hon händerna för öronen för att de förhoppningsvis 

ska sluta stå ut lika mycket. En dag när Lisa jagas av killgänget rymmer hon till biblioteket 

där hon längst ned i hyllan hittar en bok som lyser upp vid namnet “Handbok för superhjältar” 

och i samma ögonblick som Lisa tar med sig boken börjar hennes resa mot att bli superhjälten 

Röda masken! 

  

Den skönlitterära boken Jakten på Jack: trolldom i gamla stan är skriven av författaren 

Martin Olczak och utgavs år 2011. Illustratören till boken heter Anna Sandler. Boken består 

av sammanlagt 96 sidor. Huvudkaraktären i boken heter Jack Nilsson, i boken får man följa 

Jack på olika äventyr genom Stockholms gator, där han blir jagad av varulvar, bergstroll och 

andra skrämmande varelser tagna ur den svenska folktron. Till sin hjälp har Jack moster 

Betty, vätten Rurik och trolldomsboken. Trolldomsboken som Jack har med sig skrevs av den 

sista häxan vid namn Malin Matsdotter år 1676 och nu, mer än 300 år senare, använder Jack 

sig av trolldomsboken för att finna sina försvunna föräldrar. 
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Den skönlitterära boken Haj-Jenny är skriven av den kvinnliga författaren Lisa Lundmark och 

illustrationerna är gjorda av Charlotte Ramel. Boken utgavs år 2017 och består av 118 sidor. 

Huvudkaraktären i boken heter Jenny. I hennes klassrum finns det massor av olika böcker 

men de Jenny gillar allra bäst är böckerna om hajar. När läraren frågar något i klassen räcker 

alla barnen upp handen utom Jenny, hon sitter tyst trots att hon vet svaret. Alla säger till Jenny 

hur hon ska vara men hennes kompis Amina, hon låter Jenny vara precis som hon är. En dag 

får hela klassen åka till ett akvarium som heter Havets värld och kanske kan hajen få alla att 

förstå att man inte måste prata högt för att klara sig bra i livet. 

  

Den skönlitterära boken Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr är skriven av Ingelin 

Angerborn år 2018 och illustrationerna är gjorda av Lena Forsman. Boken innehåller 124 

sidor om Tilda som klippt taxfrisyr och därav förvandlats till Anton. Om det där inte hade 

hänt hade saker och ting inte blivit så trassliga. 

  

Konstiga djur är en skönlitterär bok på 104 sidor som utgavs år 2016 och är skriven av Lotta 

Olsson. Illustrationerna i boken är gjorda av Maria Nilsson Thore. Konstiga djur handlar om 

Jättemyrsloken som misstänker att han är konstigast i hela världen och har även fått höra av 

Hasselmusen att han är jättekonstig. Jättemyrsloken vill vara helt säker så han ordnar en 

tävling för att utse det konstigaste djuret. Men det verkar som om alla andra djur också är 

jättekonstiga, hur ska de nu kora en vinnare? 

  

I de litterära verk som valts syns ett mönster där vilken genre boken är skriven i knyter an till 

författarnas kön. De tre böckerna som skrivits av manliga författare: Handbok för 

superhjältar, Jakten på Jack och Monstret i natten innehåller äventyr och fantasy medan de 

böcker som är skrivna av kvinnliga karaktärer Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr, 

Konstiga djur och Haj-Jenny innehåller lugna berättelser i en vardaglig miljö. Det syns även 

ett mönster i de litterära verkens huvudkaraktärer, i 2 av 3 fall skriver författarna om en 

huvudkaraktär med samma kön som de själva har. De manliga författarna skriver om 

huvudkaraktärerna Lisa, Jack och Frank medan de kvinnliga författarna skriver om Jenny, 

Tilda, den manliga karaktären Jättemyrsloken och den kvinnliga karaktären Hasselmusen. 
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6.4 Validitet och reliabilitet 

Bergström och Boréus redogör för begreppen validitet och reliabilitet. Validitet syftar till att 

det man vill undersöka och den frågan man vill ha svar på besvaras med lämplig vald metod 

(Bergström & Boréus 2012 s. 41). För att skapa validitet för studien utgick vi från böcker som 

aktiva lärare inom skolans verksamhet använder, då undersökningen syftar till att analysera 

moderna böcker. För att höja studiens validitet och för att säkerhetsställa att de tillfrågade var 

verksamma lärare ställdes frågan i en sluten grupp via Facebook där alla medlemmar är 

tvungna att vara knutna till skolverksamheten. Frågan formulerades: Vilken högläsningsbok 

använder ni i er klass just nu? Vi kompletterade även denna undersökning genom att fråga 

verksamma lärare på 4 skolor för att säkerhetsställa att de böcker vi fått fram användes i 

undervisningen. Vi har även valt att ha ett jämnt antal av kvinnliga respektive manliga 

författare, detta för att undvika sned könsfördelning bland författarna och för att säkerställa 

validiteten i undersökningen. 

  

Det andra begreppet reliabilitet handlar om precision i genomförandet av en studie. 

Reliabilitet uppnås genom att det finns en noggrannhet i de vetenskapliga undersökningarna 

och de mätningar som genomförs (Bergström & Boréus, 2012, s. 42). En vidare aspekt av 

begreppet reliabilitet är intrasubjektivitet. Det innebär att samma individ får samma 

slutresultat utifrån samma material men det som skiljer är att det genomförs vid olika 

tidpunkter. Avsikten med intrasubjektivitet är att säkerställa att individen är metodisk i sin 

bedömning vilket är speciellt betydelsefullt om någon form av jämförelse ska göras 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 43). 

  

Reliabiliteten är som tidigare nämnt relevant även i vår studie, att det finns en noggrannhet i 

jämförelsen av studien genom hela arbetets gång samt för att, som Bergström och Boréus tar 

upp, utesluta eventuella felmarginaler. Däremot ger studiens valda analysmetoder ett visst 

utrymme för tolkning. Utifrån valda analysmodeller kan en annan person delvis göra en annan 

tolkning på grund av att studien baseras på individuella tolkningar inom en viss ram. Vi är väl 

medvetna om att det kan påverka resultatet av studien och kan sänka studiens reliabilitet. För 

att säkerställa reliabiliteten används tydliga analysmodeller för att minska risken för 

felbedömning. Genomgående genom arbetet av analysen har resultaten diskuterats oss 

emellan för att få ett pålitligt resultat. Motiveringen till att göra det är för att säkerställa att 

bedömningen blir likvärdig trots att vi är två olika individer som analyserar materialet.   
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7 Resultat och analys 

Ett urval av 6 vanligen använda högläsningsböcker analyseras utifrån aspekten genus. I 

analysen berörs studiens syfte som är att undersöka hur de olika könen framställs i litterära 

böcker som är vanliga som högläsningsböcker i de lägre årskurserna. Den utgår ifrån studiens 

berörda frågeställningar och undersöker i vilken omfattning kvinnliga, manliga och karaktärer 

med ej specificerat kön förekommer, hur könsnormer framställs i text och bild samt om det 

finns inslag av brott mot könsnormer i de litterära verken. 

7.1 Förekomsten av kvinnor och män i böckerna 

I tabell 2 som presenteras nedan redovisas hur många karaktärer som finns i respektive bok, 

antal kvinnliga och manliga karaktärer respektive karaktärer med ej specificerat kön. Vi 

redovisar även antalet benämningar som finns i de litterära verken utefter kön. 

Tabell 2: Förekomst av karaktärer och deras kön 

 
Monstret i 

natten 

Handbok för 

superhjältar 

Jakten på 

Jack 

Haj-Jenny Om jag bara 

inte råkat 

klippa 

taxfrisyr 

Konstiga 

djur 

Antal karaktärer 9 10 4 5 8 10 

Antal kvinnliga karaktärer 4 3 1 2 4 1 

Antal manliga karaktärer 5 7 3 3 3 1 

Antal med ej specificerat kön 0 0 0 0 1 8 

Antal benämningar i text 

kvinnliga karaktärer 

211 303 143 343 714 285 

Antal  benämningar i text 

manliga karaktärer 

171 50 85 175 490 327 

Antal  benämningar i text ej 

specificerat kön 

0 0 0 0 14 18 

 

Vid analys av tabell 2 framgår det att i de flesta av de skönlitterära verken är de manliga 

karaktärerna fler än de kvinnliga. I en av böckerna  Handbok för superhjältar kan man se att 

de manliga karaktärerna är mer än dubbelt så många som de kvinnliga karaktärerna. 7 manliga 

respektive 3 kvinnliga karaktärer. Däremot har de kvinnliga karaktärerna i det litterära verket 

en större roll för berättelsen än de manliga, se Tablå 4. De manliga karaktärerna i Handbok 

för superhjältar har mindre roller och förekommer endast vid ett fåtal tillfällen medan de 
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kvinnliga karaktärerna har större roller till exempel huvudkaraktären Lisa som berättelsen 

handlar om och karaktärerna Caroline och Mormor som återkommer i berättelsen. 

  

I tabellen kan vi även utläsa att de litterära verken Konstiga djur och Om jag bara inte råkat 

klippa taxfrisyr innehåller karaktärer med ej specificerat kön. Det litterära verket Konstiga 

djur innehåller många karaktärer som är djur och deras kön presenteras inte. I boken utgörs 

2,9% av benämningarna av de karaktärerna med ospecificerat kön. I boken Om jag bara inte 

råkat klippa taxfrisyr är bebisen den karaktär med ej specifikt kön då de andra karaktärerna 

inte vet vilket kön bebisen kommer att få. Karaktären med det ospecificerade könet 

utgör  1,15% av benämningarna. Med hjälp av ovanstående analys kan kan vi dra slutsatsen 

att karaktärer med ospecificerat kön inte utgör någon märkbar del av det litterära verken då 

procentsatsen inte är stor i någon av böckerna. 

  

I tabellen går det att utläsa hur många benämningar respektive kön har i böckerna och man ser 

då att kvinnorna benämns fler gånger i nästan alla de litterära verken än de manliga 

karaktärerna, ett undantag är verket Konstiga djur. Däremot skiljer sig böckerna åt när det 

gäller hur många fler benämningarna kvinnor får än män. I Handbok för superhjältar är 

skillnaden stor då de manliga karaktärerna endast benämns 50 gånger och de kvinnliga 

benämns 303 gånger, vilket är en skillnad på 253 benämningar (14% respektive 85%). Även i 

det litterära verket Haj-Jenny benämns kvinnorna nästan dubbelt så många gånger än de 

manliga karaktärerna då kvinnorna representerar 66% och de manliga 33% av 

benämningarna. Kvinnorna är överrepresenterade i benämningar även i boken Om jag bara 

inte råkat klippa taxfrisyr där skillnaden är stor med hela 224 benämningar (kvinnor 58%, 

män 40%, ospecificerat kön 1,15%). Denna skillnad i benämningar är däremot inte lika 

märkbar i en del av de andra verken, till exempel ur boken Konstiga djur där skillnaden är 42 

benämningar mellan kvinnor och män (kvinnor 45%, män 51%) samt Monstret i natten där 

skillnaden i benämningar mellan manliga respektive kvinnliga karaktärer är 40 stycken (55% 

respektive 45%). Att differenserna mellan de skönlitterära verken varierar sett till antalet 

benämningar kan bero på ett flertal olika faktorer. Till exempel i boken Handbok för 

superhjältar kan det övervägande resultatet i kvinnlig benämning återspegla att 

huvudkaraktären är en kvinna och att boken inte skrivits i jag-form vilket leder till att 

huvudkaraktären Lisa benämns ofta. Det kan även bero på att de kvinnliga bikaraktärerna är 

mer aktiva i berättelsen i jämförelse med de manliga karaktärerna som bara är med vid ett 

fåtal tillfällen i berättelsen. Vid närmare titt på det litterära verket Konstiga djur och dess 
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benämningar som inte skiljer sig åt märkbart kan anledningen vara att huvudkaraktärerna 

består av en manlig karaktär och en kvinnlig och att det i sin tur leder till att de benämns lika 

mycket. 

  

En intressant jämförelse och likhet är att nästan alla böckerna, både skrivna av manliga 

och  kvinnliga författare innehåller fler antal benämningar i texten utifrån de kvinnliga 

karaktärerna i jämförelse med de manliga. Även om skillnaden inbördes emellan i respektive 

bok skiljer sig åt i antalet benämningar så är det sett utifrån ett helhetsperspektiv ett övertag 

när det kommer till kvinnliga benämningar. Ett undantag är däremot i det litterära verket 

Konstiga djur då de manliga karaktärerna benämns fler gånger än de kvinnliga . 

7.2 Analys av böckernas karaktärer 

I följande kapitel presenteras de mest framträdande karaktärerna i de litterära verken utefter 

ålder, kön, roll, rund/platt karaktär, funktion, egenskaper och övriga utmärkande drag. 

Karaktärerna analyseras sedan utefter Nikolajevas schema (2017). 

  

I följande tablå redovisas information om de utvalda karaktärerna ur boken Monstret i natten 

av Mats Strandberg.
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Tablå 1: Karaktärer ur boken Monstret i natten av Mats Strandberg 

Karaktärer Frank Alice Magnolia Jasse 

Ålder Barn Äldre Barn Barn 

Kön Kille Tjej Tjej Kille 

Roll Huvudkaraktär Bikaraktär Bikaraktär Bikaraktär 

Rund/Platt 

karaktär 

Rund Platt Rund Rund 

Funktion Försöka bli av med 

sin monsterskepnad. 

Stötta och ge råd till 

Frank. 

Hjälpa och rädda Frank 

ifrån människorna som 

vill döda honom. 

Hjälpa och rädda Frank 

ifrån människorna som 

vill döda honom.. 

Egenskaper Osportslig 

Mörkrädd 

Omtänksam 

Konflikträdd 

Syntetiserande 

Aggressiv 

Våldsam 

Omtänksam 

Syntetiserande 

Läskig 

Skyddande 

Modig 

Omtänksam 

Läskig 

Skyddande 

Modig 

Omtänksam 

Övriga 

utmärkande 

drag 

Gillar blommor och 

böcker. 

Gillar blommor, bakar 

och fixar i trädgården. 

Har långt hår och läskigt 

utseende. 

Kan inte prata. Har 

skridskor, hjälm och en 

avbruten vass 

bandyklubba. 

Rör sig snabbt. 

Vid analys av det skönlitterära verket Monstret i natten kan man se att huvudkaraktären i 

boken är en manlig karaktär vid namn Frank som är normbrytande. Frank visar upp utifrån 

tolkning många egenskaper som enligt Nikolajevas schema (2017) beskrivs som kvinnliga 

egenskaper: att vara rädd, syntetiserande och omtänksam. Egenskapen rädd visar Frank 

genom att vara mörkrädd när han ska gå och lägga sig. Att vara aktiv räknas enligt 

Nikolajevas schema till en manlig egenskap men i boken nämns det att Frank är osportslig 

vilket även gör honom till en normbrytande karaktär. När Frank förvandlas till ett monster 

visar han mer manliga egenskaper enligt Nikolajevas schema (2017)  som att vara aggressiv 

och våldsam då han attackerar en del stadsbor i berättelsen. 

  

Den kvinnliga bikaraktären tanten Alice visar upp en del stereotypiskt kvinnliga egenskaper 

och intressen som att ta hand om trädgården och att baka. Hon är enligt Nikolajevas schema 

och utifrån tolkning klassificerad med kvinnliga egenskaper som att vara omtänksam och 

tänka syntetiserande. Alice tänker syntetiserande för att hon listar ut att Frank är ett monster 

vilket man förstår på det sätt hon ger Frank råd, vilket även visar att Alice är omtänksam mot 

Frank. 

 



 

33 
 

Vid analys av boken Handbok för superhjältar del 1: Handboken som är skriven av Elias 

Våhlund ser vi många karaktärer med varierande egenskaper, se Tablå 2. 

Tablå 2: Karaktärer ur boken Handbok för superhjältar Del 1: Handboken av Elias Våhlund 

Karaktärer Lisa Killgänget bestående av 

Robert, Nick och Max. 

Mormor Caroline 

(Mormors syster) 

Tjuvarna 

Ålder Barn Barn Äldre Äldre Vuxen 

Kön Tjej Killar Tjej Tjej Killar 

Roll Huvudkaraktär Bikaraktär Bikaraktär Bikaraktär Bikaraktär 

Rund/Platt 

karaktär 

Rund Platt Platt Rund Platt 

Funktion Träna till att 

bli superhjälte. 

Mobba Lisa. Sätta gränser 

och stötta Lisa. 

Låta Lisa låna 

handboken för 

superhjältar. 

Råna en gubbe. Lisa 

slåss sedan mot dem 

om deras byte. 

Egenskaper Rädd 

Modig 

Emotionell 

Sårbar 

Olydig 

Stark 

Våldsam 

Självständig 

Elaka, 

Starka, 

Aggressiva, Känslokalla, 

Våldsamma 

Omtänksam 

Givmild 

Skyddande 

Aggressiv 

Skyddande 

Omtänksam 

Givmild 

Elaka 

Aggressiva 

Starka 

Känslokalla 

Våldsamma 

Övriga 

utmärkande 

drag 

Har utstående 

öron. 

Robert: Har blont hår. Bakar och 

syr. 

Arbetar som 

bibliotekarie. 

Är stora och har 

läskigt utseende. 

 

Vid analys av det skönlitterära verket Handbok för superhjältar (Tablå 2) får vi följa den 

kvinnliga karaktären Lisa. Lisa uppvisar många enligt Nikolajevas schema kvinnliga 

egenskaper som rädd, emotionell och sårbar. De egenskaperna ser man Lisa ha då hon blir 

jagad och retad av killgänget. Hon springer för sitt liv och börjar gråta, vilket visar att hon är 

rädd, emotionell och sårbar. Men Lisa uppvisar även manliga egenskaper som att vara stark, 

modig, våldsam och självständig, när hon tränar till att bli en superhjälte. Då hoppar Lisa ifrån 

hus, vågar gå fram till läskiga hundar och slåss mot tjuvar. Det gör Lisa till en normbrytande 

karaktär i det skönlitterära verket. Man ser även vid analys av Tablå 2 att bikaraktärer 

Tjuvarna och Killgänget uppvisar utefter tolkning och enligt Nikolajevas schema (2017) en 

stereotypisk bild med manliga egenskaper som att vara aggressiva, känslokalla, våldsamma, 

och starka när de försöker göra Lisa illa. Även karaktären Mormor uppvisar en kvinnlig 

stereotypisk bild, då hon är omtänksam och givmild. Mormors syster Caroline visar däremot 

upp en normbrytande bild då hon har den manliga aggressiva egenskapen när hon försvarar 
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Lisa mot killgänget. Caroline har däremot även de kvinnliga egenskaperna att vara 

omtänksam och givmild. 

  

I följande tablå kan vi utläsa karaktärerna och dess egenskaper ur boken Jakten på Jack: 

trolldom i gamla stan som är skriven av Martin Olczak. 

Tablå 3: Karaktärer ur boken Jakten på Jack: Trolldom i gamla stan av Martin Olczak 

Karaktärer Jack Betty Rurik Varulvarna 

Ålder Barn Äldre - Djur  

Kön Kille Tjej Kille Killar 

Roll Huvudkaraktär Bikaraktär Bikaraktär Bikaraktär 

Rund/Platt 

karaktär 

Rund Rund Platt Platt 

Funktion Hitta trolldomsbok och klura 

ut vem boken tillhör samt 

rädda sig själv och Betty med 

trolleri. 

Ge Jack ett boende samt 

umgås med Jack. 

Hjälpa Jack och Betty 

att lista ut vem 

trolldomsboken tillhör. 

Ta trolldomsboken 

ifrån Betty och 

Jack. 

Egenskaper Sportslig 

Omtänksam 

Modig 

Emotionell 

Aktiv 

Sårbar 

Syntetiserande 

Omtänksam 

Modig 

Syntetiserande 

Aktiv 

Skyddande 

Aggressiv 

Givmild 

Omtänksam 

Rädd 

Läskig 

Aggressiv 

Våldsamma 

Känslokalla 

Rovgiriga 

Modiga 

Övriga 

utmärkande 

drag 

Trolldomskunnig. 

Spelar innebandy. 

Gröna ögon och  mörkt hår. 

Långt hår, bär 

hårdrockströja och slitna 

jeans samt har tatuering 

av en drake. 

Gillar att åka och mecka 

med sin motorcykel. 

Spelar innebandy. 

Gillar inte människor 

och svårt att lita på 

andra. 

Liten och har vitt 

skägg och tovigt hår. 

Har varm, flåsande 

andedräkt och 

röda, glödande 

ögon. 

Vid analys av det skönlitterära verket Jakten på Jack som redovisas i Tablå 3 är den manliga 

karaktären Jack huvudperson. Även denna huvudkaraktären har normbrytande drag och visar 

upp enligt tolkning och Nikolajeva (2017) kvinnliga egenskaper som att vara omtänksam, 

emotionell, sårbar och uppvisar ett syntetiserande tänk. Jack visar egenskaperna emotionell 

och sårbar då han gråter vid flertal tillfällen i berättelsen. Enligt tolkning visar han även upp 

manliga egenskaper som att vara aktiv och modig. I Jakten på Jack är även hans moster Betty 

normbrytande då hon gillar att mecka och åka på sin motorcykel samt gå på hårdrocksfestival 

och spela innebandy. Betty visar upp egenskaperna modig, skyddande och aktiv men har även 

ett syntetiserande tänk och är omtänksam. Vilket visar på att hon har både manliga och 

kvinnliga egenskaper enligt Nikolajevas schema (2017). 
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Likt en del andra karaktärer i de andra litterära verken visar en biperson upp en stereotypisk 

manlig bild: Varulvarna. Varulvarna är känslokalla, modiga, våldsamma och aggressiva när 

de försöker ta Trolldomsboken ifrån Jack och Betty. Bikaraktären vätten Rurik visar även en 

normbrytande bild. 

  

I Tablå 4 redovisas karaktärerna och deras egenskaper ur boken Haj-Jenny av Lisa Lundmark. 

Tablå 4: Karaktärer ur boken Haj-Jenny av Lisa Lundmark 

Karaktärer Jenny Magistern Morfar Amina 

Ålder Barn Vuxen Äldre Barn 

Kön Tjej Kille Kille Tjej 

Roll Huvudkaraktär Bikaraktär Bikaraktär Bikaraktär 

Rund/Platt 

karaktär 

Rund Rund Rund Platt 

Funktion Kunna kommunicera 

med hajar. 

Vill få Jenny att  börja 

prata högre som alla de 

andra eleverna. 

Ta hand om Jenny 

genom att bjuda in 

henne till att umgås 

hemma hos honom och 

läsa böcker för henne. 

Hjälpa Jenny att ta hand 

om Morfar och få honom 

till att bli piggare genom 

en idé. 

Egenskaper Modig 

Självständig 

Sårbar 

Passiv, 

Rationell 

Omtänksam 

Självständig 

Stark 

Skyddande 

Syntetiserande 

Omtänksam 

Givmild 

Självuppoffrande 

Mild 

Omtänksam 

Övriga 

utmärkande 

drag 

Gillar hajar, havet, 

läsa, rita och cykla. 

Upprepande och tjatig. Gillar att fika, läsa 

böcker för Jenny och 

titta i gamla fotoalbum. 

Gillar att läsa, rita och 

cykla och att hitta på 

aktiviteter med Jenny. 

Vid analys av det skönlitterära verket Haj-Jenny kan vi utläsa från tablån ovan att den 

kvinnliga huvudkaraktären Jenny har både inslag av manliga respektive kvinnliga egenskaper 

enligt Nikolajevas schema (2017). Egenskaperna rationell, självständig och modig tillhör det 

manliga könet vilket gör att Jenny har normbrytande drag. Ett exempel på egenskapen modig 

är när hon vågar gå fram till hajen på Havets värld när de andra klasskamraterna blir rädda 

och ställer sig bakom henne. Hon har även enligt tolkning inslag av egenskaper som sårbar 

och passiv vilket definieras tillhöra det kvinnliga könet och utifrån de egenskaperna gör Jenny 

till en stereotyp normativ karaktär. 

  

Bikaraktären Morfar visar upp många av de kvinnliga egenskaperna som att vara omtänksam, 

och givmild. Genom det visar han en normbrytande bild mot vad som kategoriserar manliga 
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egenskaper enligt Nikolajeva (2017). Enligt tolkning besitter Morfar egenskapen omtänksam 

vilket visas när han bjuder Jenny på fika varje gång hon kommer förbi och låter henne sitta i 

knäet när han läser för henne vilket ingår i den kvinnliga könsnormen enligt Nikolajeva 

(2017). 

  

En annan bikaraktär är Magistern som uppvisar både manliga och kvinnliga egenskaper enligt 

Nikolajevas schema (2017). Han besitter även normbrytande egenskaper tillhörande det 

kvinnliga könet genom att vara omtänksam. Utifrån den manliga egenskapen stark visar 

Magistern det enligt tolkning då han vill förändra Jennys sätt att vara och vill att alla barnen 

ska vara lika och ta för sig och våga prata högt, något som han anser att Jenny behöver ändra 

på. 

  

I följande tablå framställs vilka karaktärer som finns i boken Om jag bara inte råkat klippa 

taxfrisyr som är skriven av Ingelin Angerborn. 

Tablå 5: Karaktärer ur boken Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr av Ingelin Angerborn 

Karaktärer Tilda/Anton Sandra Agnes 

Ålder Barn Vuxen Barn 

Kön Tjej Tjej Tjej 

Roll Huvudkaraktär Bikaraktär Bikaraktär 

Rund/Platt 

karaktär 

Rund Platt Platt 

Funktion Förvandlas till en kille, 

Anton. 

Klippa Tildas hår till en 

taxfrisyr. 

Kompis till Tilda/Anton och som 

tar hand om honom 

Egenskaper Sårbar 

Modig 

Stark 

Emotionell 

Omtänksam 

Omtänksam 

Självständig 

Skyddande 

Självständig 

Omsorgsfull 

Syntetiserande 

Givmild 

Självuppoffrande 

Övriga 

utmärkande drag 

Trasslig. Allt hon gör blir fel 

och gillar hundar. 

Arbetar som frisör. Rött lockigt hår och kan inte 

simma. 

Vid analys av boken Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr kan man se att den kvinnliga 

huvudkaraktären i boken Tilda besitter fler kvinnliga egenskaper än manliga. Egenskaperna 

omtänksam, sårbar och emotionell som Tilda besitter beskrivs enligt Nikolajevas schema 

(2017)  tillhöra det kvinnliga könet. Tilda besitter även manliga egenskaper som att vara 

modig när hon räddar Agnes från att få en allergichock och som är en egenskap som 
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Nikolajeva (2017) anser tillhöra det manliga könet. Tilda förvandlas i berättelsen till Anton 

men besitter samma egenskaper. 

  

Den kvinnliga bikaraktären vid namn Agnes visar enligt tolkning  upp fler kvinnliga 

egenskaper som att vara omsorgsfull, självuppoffrande och syntetiserande enligt Nikolajeva 

(2017). Till exempel visar hon sig omsorgsfull och givmild när hon erbjuder sig att hjälpa 

Anton och tar hand om honom vid olika tillfällen. Agnes bryter även mot kvinnliga 

könsnormer genom inslag de manliga egenskaperna skyddande och självständig utifrån det 

schema som Nikolajeva utformat (2017). 

  

Det skönlitterära verket Konstiga djur som är skriven av Lotta Olsson innehåller två 

huvudkaraktärer som redovisas i följande tablå tillsammans med deras egenskaper. 

Tablå 6: Karaktärer ur boken Konstiga djur av Lotta Olsson 

Karaktärer Jättemyrsloken Hasselmusen 

Ålder Djur Djur 

Kön Kille Tjej 

Roll Huvudkaraktär Huvudkaraktär 

Rund/Platt karaktär Rund Rund 

Funktion Anordna en tävling om vem som är mest 

konstig. 

Stötta Jättemyrslokens idé om att skapa en 

tävling. 

Egenskaper Rationell 

Emotionell 

Modig 

Lydig 

Omtänksam 

Skyddande 

Rädd 

Skyddande 

Självständig 

Mild 

Omtänksam 

Stark 

Övriga utmärkande 

drag 

Lång näsa, konstig. Liten näsa, liten kropp och yvig svans. 

I det litterära verket Konstiga djur finns två huvudkaraktärer: Jättemyrsloken och 

Hasselmusen. Jättemyrsloken som är en manlig karaktär uppvisar många av de egenskaper 

som Nikolajeva (2017) definierar tillhöra det kvinnliga könet och kan då tolkas som en 

normbrytande karaktär. Han besitter utifrån tolkning egenskaper som att vara omtänksam, 

emotionell och lydig vilket är kvinnliga egenskaper enligt Nikolajevas schema (2017). Han 

uppvisar även enligt Nikolajeva (2017) manliga egenskapen rationell genom att vara 

förståndig när han inser att han inte kan ha en tävling utan att ha en domare om man ska utse 
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vem som är mest konstig bland alla djuren. Den andra huvudkaraktären Hasselmusen är en 

kvinnlig karaktär och besitter egenskaperna omtänksam och mild vilket enligt Nikolajevas 

schema (2017) tillhör de kvinnliga egenskaperna. Till exempel uppvisar hon egenskapen 

omtänksam när hon hjälper Jättemyrsloken att anordna tävlingen och när han behöver hjälp att 

stava ett ord korrekt.Hon besitter även normbrytande egenskaper genom att vara självständig 

och skyddande vilket tillhör de manliga egenskaperna (Nikolajeva 2017). 

  

Sammanfattningsvis har vi valt att bedöma karaktärerna utefter om de är runda eller platta 

karaktärer enligt Nikolajeva och Kårelands analysering av karaktärer, se kapitel 6.3 

Karaktärsskildring i barnlitteratur enligt Nikolajeva och Kåreland. Genomgående i de litterära 

verken så kan man se att alla huvudkaraktärer är runda karaktärer vilket innebär att de är mer 

dynamiska och uppvisar flera olika egenskaper (Nikolajeva 2017, Kåreland 2015). Vi lär 

genom historien känna karaktärerna och det är inte lätt att förutse vad karaktärerna tänker 

göra och hur de kommer att agera. Vi ser även ett mönster i att bikaraktärerna ofta är platta 

personer till exempel karaktärerna Sandra i Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr, Rurik i 

Jakten på Jack samt Amina ur boken Haj-Jenny. Platta karaktärer definieras utefter att de bara 

ofta besitter en egenskap (Nikolajeva 2017, Kåreland 2015). Till exempel Sandra som bara är 

omtänksam och självständig, vilket bara är positiva egenskaper. Vi ser däremot bikaraktärer 

som kan klassificeras som runda karaktärer till exempel Caroline i Handbok för superhjältar, 

Morfar i Haj-Jenny och Jasse och Magnolia ur Monstret i natten. 

7.3 Jämförelse av de centrala karaktärernas egenskaper i text 

Vid analys av de centrala karaktärernas egenskaper i text som presenteras i ovanstående 

avsnitt, se tablå 1-6, kan vi se både normbrytande karaktärer och karaktärer som följer 

normer. 

  

Genomgående i de litterära verken ser vi egenskapen omtänksam hos både huvudkaraktärer 

och bikaraktärer, en egenskap som utifrån Nikolajevas schema (2017) definieras som 

kvinnlig. Ett exempel på egenskapen uppvisas hos karaktären Hasselmusen, som är en 

kvinnlig karaktär och som ingår i boken Konstiga djur. 

Var inte ledsen! sa Hasselmusen tröstande och klappade sin vän på kinden (Olsson, 2011, s. 48) 

I ovanstående utdrag visar Hasselmusen att hon är omtänksam då hon tröstar sin vän 

Jättemyrsloken när han blir ledsen genom att klappa honom på kinden och försöker få honom 
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att må bättre. Eftersom att omtänksam enligt Nikolajeva (2017) är en kvinnlig egenskap 

reproducerar den kvinnliga karaktären Hasselmusen den kvinnliga normen. 

  

En annan karaktär som tolkas ha den kvinnliga egenskapen omtänksam är Frank ur Monstret i 

natten. Frank visar det i en situation med tanten Alice: 

Jag blev orolig för att hon kanske hade fått solsting. Jag hade läst att gamla människor ofta fick det. Det 

kändes plötsligt svårt att svälja all krusbärspaj [...] (Strandberg, 2016, s. 19). 

I utdraget ser vi att Frank bryr sig om Alice och är orolig för henne. Eftersom Frank tänker 

den tanken blir han påverkad genom att han får svårt att svälja, något som är underliggande 

förstått som att han får en klump i halsen för att han blir ledsen. Frank är därav en 

normbrytande karaktär då han visar upp en enligt Nikolajeva (2017) kvinnlig egenskap. 

 

Den kvinnliga egenskapen emotionell återfinns hos den manliga karaktären Jättemyrsloken ur 

boken Konstiga djur. Det kan ses vid ett exempel då han blir emotionell och ledsen när 

Hasselmusen säger att han är konstig. Det uttrycks i texten genom att hans röst blir tjock och 

lät annorlunda mot vad den brukar göra. 

Du blev väl inte ledsen? Nej då, tänkte jättemyrsloken svara, men rösten blev liksom alldeles tjock och lät inte 

alls som den brukade göra (Olsson, 2011, s. 12). 

I exemplet ovan syns det att Jättemyrsloken är en normbrytande karaktär genom att ha den 

enligt Nikolajeva (2017) kvinnliga egenskapen emotionell. Emotionell som egenskap visas 

även hos karaktären Lisa ur Handbok för superhjältar då hon gråter när killgänget jagar och 

retar henne. Jack ur Trolldom i gamla stan visar också vid ett flertal tillfällen att han besitter 

egenskapen emotionell: 

Jag blev alldeles varm i magen. Plötsligt var jag så lycklig att orden fastnade i halsen. (Olzcak, 2011, s.13). 

De hade tagit den fantastiska boken som jag hittat i mina föräldrars verkstad. Det kändes så orättvist att tårarna 

började rinna nerför mina kinder (ibid. s. 71). 

I båda utdragen ser man att Jack har nära till sina känslor och är inte rädd för att visa dem. I 

första situationen blir Jack överlycklig av att träffa sin moster och blir mycket berörd, likaså i 

andra situationen när Varulvarna har tagit boken med alla förtrollningar i och Jack då gråter. 

Denna kvinnliga emotionella egenskap gör Jack till en normbrytande karaktär. 
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Egenskapen lydig anser Nikolajeva (2017) vara en kvinnlig egenskap. Huvudkaraktären Lisa 

visar på motsatsen i en situation där Lisa kan uppfattas som olydig: 

Ju längre bort från staden Lisa kom, desto ödsligare blev gatorna. Hon kom ihåg vad mormor hade sagt om 

hamnen: - Där får du lova att aldrig gå. [...] Det hade Lisa lovat. [...]. Och även om hon inte promenerade, så var 

det mer än lovligt farligt (Våhlund, 2017, s. 69). 

I ovanstående exempel visas att även om Lisa lovat Mormor att inte befinna sig på platsen 

åker hon dit ändå vilket visar att Lisa är olydig. Lisa är därav en normbrytande karaktär då 

den lydiga egenskapen anses vara kvinnlig. 

  

En annan egenskap som många av karaktärerna visar upp i böckerna, både huvudkaraktärer 

och bikaraktärer, är mod. Vi har klassificerat modig som en manlig egenskap, se bilaga 2. Den 

kvinnliga karaktären Lisa i boken Handbok för superhjältar visar upp egenskapen genom att 

hon hoppar från ett högt hus när hon försöker lära sig att flyga och i en annan situation där 

hon slåss mot män som är tjuvar. Genom att vara modig visar Lisa upp en normbrytande 

egenskap och bryter därför mot de könsnormer som finns. Den manliga egenskapen modig 

återfinns även hos den manliga karaktären Jack då Jack vid ett tillfälle i boken väljer att 

använda sig av en trollformel trots att han inte vet vilken effekt trollformeln kommer att ha. 

  

I de litterära verken ser vi ett genomgående mönster med onda personer som bikaraktärer. De 

karaktärerna är platta personer och visar bara negativa egenskaper. Många utav karaktärerna 

visar upp egenskaperna aggressiv, våldsamma och känslokalla, som enligt Nikolajevas 

schema klassificeras som manliga egenskaper. De karaktärer som har dessa drag är 

Varulvarna ur Jakten på jack, Tjuvarna och Killgänget i Handbok för superhjältar.  Ett 

exempel på det kan vi se när Killgänget bestående av Robert, Nick och Max är elaka mot Lisa 

och jagar henne, se utdrag: 

Robert, den blonda ledaren skakade på huvudet. 

- Att du aldrig lär dig flyga. 

- Med de öronen borde du ha flaxat iväg för länge sen, flinade Nick elakt. 

- Var din pappa en elefant eller? Skrattad Max bakom de andra. 

- Du behöver inte vara ledsen, tröstade Robert och började dra i hennes öron. Vi ska lära dig flyga. 

(Våhlund, 2017, s. 13). 

Alla dessa onda karaktärer är manliga och uppvisar en manlig norm genom egenskaperna 

aggressiv, våldsam och känslokall. 
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Sammanfattningsvis kan man se att bikaraktärer som kan klassas som onda i berättelsen har 

fler manliga egenskaper. Huvudkaraktärerna har ofta fler kvinnliga egenskaper som att vara 

emotionella, omtänksamma, rädda och sårbara vilket kan göra dem till de goda i berättelsen. 

Ett undantag är huvudkaraktären Lisa ur Handbok för superhjältar som uppvisar 3 kvinnliga 

egenskaper och 5 manliga. Vi ser däremot även ett mönster i att de som är huvudkaraktärerna 

är även de karaktärer som bryter mot de könsnormer som existerar i vår tid enligt det schema 

Nikolajeva strukturerat (2017). Många av bikaraktärerna i berättelserna framställer mer 

stereotypiska könsnormer och håller sig inom ramen för det Nikolajeva (2017) definierar som 

kvinnliga respektive manliga egenskaper. Det finns några undantag då bikaraktärerna istället 

bryter mot könsnormerna. Till exempel morfar i Haj-Jenny som har många egenskaper 

tillhörande det kvinnliga könet och är en normbrytande karaktär. Karaktären Betty ur Jakten 

på Jack är även hon ett undantag då hon visar upp många manliga egenskaper och Rurik i 

samma bok som visar upp kvinnliga egenskaper. 

 

7.4 Huvudkaraktärernas egenskaper i bild 

Vid analys av  huvudkaraktärernas egenskaper i bild förekommer både stereotypa karaktärer 

och karaktärer som bryter mot normen. Bilderna analyserades utifrån karaktärernas position, 

klädstilar och deras storlek gentemot andra karaktärer, se kapitel 6.2 Analysmetod. 

  

I det skönlitterära verket Monstret i natten gestaltas den manliga huvudkaraktären Frank med 

kort svart hår, t-shirt, långa byxor och skor. Hans klädstil kan kategoriseras som stereotypiskt 

manligt utifrån Nikolajevas beskrivningar (2000), se kapitel 6.5 Karaktärsskildring i bild 

enligt Nikolajeva och Björkvall. I många av avbildningarna av Frank syns han sittandes på 

marken eller stående med kutad rygg. Till exempel syns Frank på en bild sittandes på marken 

vid sidan av de andra karaktärerna. Däremot är han placerad längre fram och genom tolkning 

uppfattas han ändå som central i bilden då det inte är mycket detaljer runt omkring honom. 

Genom bilden kan han uppfattas som att ha en central roll även i bokens text. Likt det 

Nikolajeva (2000) uttrycker om maktpositioner kan vi se att Frank genom sitt kroppsspråk, att 

ha kutad rygg och sittandes ner hamnar i en lägre maktposition gentemot övriga karaktärer. Vi 

ser att övriga karaktärer, mamman och pappan har en högre maktposition än Frank. Det 

symboliseras i ett annat exempel genom att de båda föräldrarna håller armen runt Frank samt 
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att de som karaktärer är avbildade i större storlek vilket Nikolajeva (2000) uttrycker som ett 

tecken på en högre maktposition (Strandberg, 2016, s. 58). 

  

I boken Handbok för superhjältar gestaltas den kvinnliga karaktären Lisa ofta i en lägre 

maktposition där flera karaktärer placeras ovanför henne och illustreras som mycket större än 

henne, till exempel när killgänget mobbar Lisa (Våhlund, 2017, s. 13). När Lisa blir en 

superhjälte placeras Lisa i en högre maktposition med ett mer självsäkert kroppsuttryck som 

visar att hon har fått mer makt än hon tidigare har haft. Till exempel i en bild när Lisa slåss 

mot tjuvar då hon ser mycket farlig och stark ut (Våhlund, 2017, s. 76). Karaktären Lisa 

illustreras med långt uppsatt hår och i en typisk skoluniform för flickor med en skjorta, slips, 

strumpor, finskor och kjol med en ryggsäck till. Kjol och långt hår kategoriserar Nikolajeva 

(2000) som stereotypiskt för kvinnor vilket gör att Lisa kategoriseras som en typisk illustrerad 

flicka. 

  

I den skönlitterära boken Trolldom i gamla stan framställs den manliga huvudkaraktären Jack 

med kort mörkt hår, t-shirt, byxor och gympaskor, vilket kan utifrån Nikolajevas 

beskrivningar (2000) tolkas som typiskt manligt. I många av bilderna på Jack illustreras han 

ifrån olika perspektiv och vinklar där han ofta placeras i centrum på de olika bilduppslagen 

likt det Nikolajeva (2000) uttrycker om att karaktärernas position i bilder återspeglar deras 

roll i berättelsen. Det gör att den centrala positionen som Nikolajeva skriver om får läsaren att 

förstå att han har en viktig och central roll i berättelsen. I några av avbildningarna kan man se 

att Jack illustreras i mindre storlek i jämförelse med de övriga karaktärerna. Till exempel i en 

bild när han sitter på golvet tillsammans med sin moster Betty. Betty är avbildad i större 

storlek jämfört med Jack själv. Genom storleksskillnaden kan vi enligt Nikolajevas teori 

(2000) om maktpositioner se att Betty har en större maktposition än Jack (Olczak, 2011, s. 

18). Varulvarna och de andra läskiga varelserna illustreras som mycket större än Jack vilket 

visar på att de har en högre maktposition än han. 

  

I boken Haj-Jenny porträtteras Jenny med långt hår uppsatt i två tofsar, långärmad tröja med 

huva, kjol och tights. Hennes klädstil framställs enligt Nikolajeva (2000) som stereotypt 

kvinnligt. Bilderna på Jenny varieras utifrån olika vinklar, både när hon är sittandes och 

ståendes. I en av bilderna sitter Jenny längst bak i klassrummet (Lundmark, 2017, s. 4). 

Genom hennes placering, att hon sitter längst bak i klassrummet i hörnet, kan tolkas som att 

hon har en lägre maktposition både gentemot sina klasskompisar och läraren som porträtteras 
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som större och längre fram än Jenny. Läraren är även central i bilden och gestaltas utifrån ett 

stående perspektiv. Det kan tolkas som att en person som är placerad i ett hörn har mindre 

makt än en person som är placerad centralt i bilden. 

  

I boken Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr gestaltas den kvinnliga huvudkaraktären Tilda 

på ett uppslag med en långärmad tröja, långbyxor och gympaskor. I ett annat bilduppslag bär 

hon en klänning vilket Nikolajeva (2000) kategoriserar som stereotypiskt för kvinnor. Det gör 

att huvudkaraktären Tilda både visar upp en stereotypisk och en normbrytande klädstil. 

Anton, som Tilda förvandlas till bär en klädstil med shorts, t-shirt och badbyxor vilket kan 

kategoriseras tillhöra den manliga stereotypa könsnormen. Till en början har Tilda långt hår 

men klipper sedan till kort hår. Då förvandlas hon till Anton. Långt hår kategoriserar 

Nikolajeva (2000) som kvinnligt vilket gör att Tilda när hon är flicka reproducerar kvinnliga 

könsnormer. Även genom att klippa kort hår och då förvandlas till pojke reproducerar 

Tilda/Anton manliga könsnormer då kort hår enligt Nikolajeva (2000) anses manligt. I många 

av avbildningarna syns Tilda centralt i bilden. Till exempel på bokens omslag då Tilda syns 

sittandes hos frisören (Angerborn, 2018). Utifrån bilden kan man tolka att frisören har en 

högre maktposition än Tilda då frisören gestaltas som större (Nikolajeva, 2000). Däremot 

eftersom att frisörens huvud inte syns kan det även tolkas som om karaktären inte är lika 

relevant som Tilda som är placerad centralt i bilden.   

  

I det skönlitterära verket Konstiga djur porträtteras Jättemyrsloken som är en manlig 

karaktär  med en stor pälsbeklädd kropp, lång svans och lång näsa. Han avbildas i större 

storlek i jämförelse med de övriga karaktärerna i boken vilket enligt Nikolajeva (2000) är ett 

tecken på att personen har mer makt och anses vara viktigare. I en av bilderna står han utanför 

Hasselmusens dörr med ett förtvivlat ansiktsuttryck och med en ihopsjunken kropp och är 

placerad centralt i bilden vilket gör att man som läsare fokuserar på honom (Olsson, 2016, s. 

31). Genom Jättemyrslokens kroppsspråk kan man se att han är i lägre maktposition gentemot 

Hasselmusen som förmedlar ett starkt kroppsspråk. Han är avbildade i en större storlek än 

Hasselmusen rent kroppsligt men placerar sig i en lägre maktsituation. 

  

Den kvinnliga karaktären Hasselmusen porträtteras som liten med pälsbeklädd kropp, lång 

svans och morrhår. Hon gestaltas oftast i lägre maktposition gentemot den andre 

huvudkaraktären Jättemyrsloken som är avbildad i en större storlek jämfört med henne. 

Däremot har Hasselmusen en högre maktposition genom sitt tydliga uttryck. Till exempel 
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i  en bild där Hasselmusen står med händerna placerade i midjan vilket kan tolkas som att hon 

är bestämmande och självsäker och att hon har en högre maktposition gentemot 

Jättemyrsloken som sitter ner på en stol (Olsson, 2016, s. 11). Det är ett undantag till det 

Nikolajeva (2000) uttrycker om att storlek är ett tecken på mer makt vilket i exemplet ovan är 

omvänt då Hasselmusen till storleken är mindre än Jättemyrsloken men tolkas ha mer makt. 

  

Sammanfattningsvis vid analys av bilderna och karaktärernas illustrerade kläder kan man se 

att de flesta huvudkaraktärer har en klädstil som är enligt könsnormerna. Till exempel den 

manliga huvudkaraktären Jack som uttrycker sitt kön genom att bära t-shirt, byxor och 

gympaskor vilket ingår i den manliga normen. Även de kvinnliga huvudkaraktärerna Lisa och 

Jenny klär sig enligt den kvinnliga könsnormen genom att bära kjol.Ett undantag är Tilda som 

på en bild illustreras med en manlig klädstil trots att hon är en kvinnlig karaktär.   

  

Vid analys kan man se att huvudkaraktärerna ofta hamnar i lägre maktposition jämfört med 

övriga karaktärer. Det kan ses exempel på i karaktären Jack då han har en lägre maktposition 

jämfört med sin moster Betty eller karaktären Jenny som har en lägre maktposition gentemot 

sina klasskamrater och läraren. Ett undantag är karaktären Hasselmusen som har en högre 

maktposition jämfört med den manliga karaktären Jättemyrsloken. Vi ser ett samband i att 

maktpositionen inte är beroende av vilket kön karaktärerna har, utan snarare vilken roll i 

berättelsen de spelar. 

7.5 Jämförelse av text och bild i de litterära verken 

Bildanalysen är avsedd att komplettera textanalysen med koppling till våra frågeställningar 

och syftet med studien kring hur genus och normer gestaltas både utifrån manliga, kvinnliga, 

och  karaktärer med ej specificerat kön. De olika skönlitterära verken varierar i förhållande till 

varandra när det kommer till antalet bilder och längden på texterna. Vid analys av böckerna 

och jämförelse mellan text och bild kan vi se att de flesta bilder gestaltar samma syn på 

karaktären som texten uttrycker. Ett exempel på det här ser vi i det litterära verket Monstret i 

natten. Huvudkaraktären Frank beskrivs som en pojke med väldigt få vänner och på de flesta 

bilder syns han själv. Han är även rädd för många saker enligt texten och syns på flera av 

bilderna med kutad rygg, sittandes eller gömd i sängen vilket uttrycker rädsla. 

Att bilden samspelar med texten syns det exempel på även i Handbok för superhjältar. I 

texten uttrycks det att Lisa, när hon lägger sig varje kväll, håller för sina öron för att de ska 

sluta sticka ut. Bilden återspeglar texten då man på bilden ser Lisa i sin säng och hållandes för 
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sina öron. Nämnda bild och även andra bilder i boken ger oss ytterligare information om 

huvudkaraktären då man genom bilder ser hur Lisa ser ut och är klädd. Lisas utseende 

uttrycks inte i texten, vilket gör att bilden förstärker synen av karaktären. 

  

Vid ytterligare analys av böckernas texter i jämförelse med deras tillhörande bilder kan det i 

ett fåtal fall ge en annan syn på karaktärens utförande. I det skönlitterära verket Monstret i 

natten syns ett exempel då huvudkaraktären Frank förvandlas till ett monster. Enligt texten 

beskrivs Frank som stor. fluffig, våldsam och aggressiv med vassa tänder men vid analys av 

bokens bilder får läsaren en annan syn på monstret. Frank ser ut som en liten hundvalp och 

uppfattas enligt bilderna som snäll och rädd. 

  

I det litterära verket Haj-Jenny syns det även att texten inte samspelar med bilden. På en bild 

syns Jenny med ett haj-huvud och människokropp. Jenny håller i en glasflaska och det ligger 

flera glasbitar runt henne. Enligt texten slänger Jenny glas och tänker på hajar, men att 

karaktären förvandlats till hälften haj är ingenting som uttrycks (Lundmark, 2017, s. 45). 

  

Att bilden och texten inte förmedlar samma budskap kan ge läsaren en annan bild av 

karaktären. Likt det Nikolajeva (2000) säger kan bilder visa ytterligare en beskrivning av en 

person. Som ovanstående nämnt kompletterar och förstärker ofta bilderna i de litterära verken 

texten, men i ett fåtal fall säger bilden emot texten. 
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8 Diskussion  

I studien valde vi att undersöka hur förekomsten av kvinnliga, manliga respektive karaktärer 

med ospecificerat kön såg ut i böckerna, hur könsnormer framställdes samt om det fanns 

inslag av brott mot könsnormer och hur det isåfall framställdes. 

  

Utifrån förekomsten av kvinnliga, manliga och karaktärer med ospecificerat kön kan man 

utefter studiens analys av benämningar i kapitel 7.1 Förekomsten av kvinnor och män i 

böckerna utläsa att nästan alla litterära verk innehar fler antal benämningar utifrån det 

kvinnliga könet än det manliga. Resultatet kan knytas an till det Hasselbaum (2006) säger om 

att det är viktigt att eleverna känner en samhörighet med bokens innehåll och kan känna igen 

sig i de olika karaktärerna. Om ett av könen är överrepresenterade i en högläsningsbok kan 

det leda till att de som inte definierar sig utefter det berörda könet känner sig mindre värd eller 

till och med exkluderad. Resultatet visade även att de med ospecificerade kön var 

underrepresenterade i alla de litterära verken. De elever som varken identifierar sig med man 

eller kvinna kan som en konsekvens känna sig exkluderade. Det är av största vikt att läraren 

har det i åtanke vid val av böcker och utformning av sin undervisning. 

 

Studiens resultat visar att karaktärerna i berättelserna har egenskaper som kan knytas an till 

deras kön och även att de utefter bilderna illustreras med stereotypiska könade kläder. De 

flesta av karaktärerna illustreras med könsstereotypa kläder, vilket syns på de kvinnliga 

karaktärerna Lisa och Jenny som bär kjol. De manliga karaktärerna Frank och Jack illustreras 

även med typiskt manligt utseende med kortklippt hår. Nikolajeva (2000) uttrycker att ett 

visst utseende kan anses stereotypiskt flickigt eller pojkigt. Till exempel att långt hår är en 

symbol för flickor och kort hår för pojkar. Resultatet går att knyta an till det som Hellman 

(2010) uttrycker, att barn använder sig av olika markörer för att markera kön genom färger 

eller frisyrer. Även Summanen och Summanen (2017) redogör för att en individ kan uttrycka 

sig på olika sätt genom klädstil, utseende och röst, vilket vi ser exempel på i de analyserade 

verken.  Däremot finns det undantag i studiens resultat. Den kvinnliga karaktären Tilda 

gestaltas med långärmad tröja, långbyxor och gympaskor vilket vi tolkar som en manlig 

klädstil. Det går emot det Hellman uttrycker om att man visar kön med kläder. Hellman 

nämner däremot att det är viktigt att tillhöra ett visst kön vid specifika tillfällen och irrelevant 

i andra samt att ett barns handlingar kan kategoriseras av både vuxna och barn utifrån vad 
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som kännetecknas som stereotypiskt flickigt eller pojkigt. I de litterära verken visar en del av 

karaktärerna en kvinnlig sida vid en del situationer och en manlig sida i andra situationer. 

Vilket bekräftar Hellmans teori. Att agera könsstereotypiskt i alla situationer är inte en 

naturlig del hos varje individ. Genom att karaktärerna i de litterära verken agerar både utifrån 

kvinnliga och manliga sätt att agera visar dem eleverna att det är viktigt att anpassa sitt 

agerande utefter vilket reaktionssätt som är bäst lämpat utifrån en given situation.  

 

Studien kom fram till att huvudkaraktärerna i de skönlitterära verken speglar en mer 

normbrytande bild gentemot kön och att många av bikaraktärerna var stereotypiska utifrån 

deras kön. De flesta manliga bikaraktärerna är aggressiva, till exempel Killgänget och 

Tjuvarna i boken Handbok för superhjältar och Varulvarna i Jakten på Jack. Karlsson (2013) 

menar att pojkar ofta uppfattas som aktiva, slarviga och högljudda vilket kan knytas an till 

studiens resultat som visar att de manliga bikaraktärerna med den aggressiva egenskapen 

reproducerar den könsnorm som Karlsson talar om men det finns även undantag i de litterära 

verken. De flesta av de kvinnliga bikaraktärerna visar upp den snälla och lugna bilden av 

kvinnlighet som Karlsson uttrycker, till exempel Sandra och Agnes ur boken Om jag bara inte 

råkat klippa taxfrisyr och Amina ur Haj-Jenny. Däremot finns det även kvinnliga bikaraktärer 

som inte visar upp de könsnormer om att man som kvinna är lugn, till exempel Betty och 

Caroline som går emot den stereotypiska bild över kvinnligt beteende som Karlsson (2003) 

menar finns.  

 

Författarna Brade, Engström, Sörensdotter och Wiktorsson (2008) redogör för att det mest 

önskvärda hos en individ enligt samhällsnormer är att antingen vara en stereotypisk kvinna 

respektive man och att inte ha inslag av båda delarna vilket då skulle anses bryta mot 

könsnormen. Vid analys av de skönlitterära verken kan vi se att brott mot könsnormer 

förekommer vilket synliggörs främst hos huvudkaraktärerna i de olika verken då de uppvisar 

både manliga och kvinnliga egenskaper. Det är en motsättning till det Brade, Engström, 

Sörensdotter och Wiktorsson uttrycker och även det som samhällsnormen ser är det mest 

åtråvärda att vara en kvinna med dess tillhörande egenskaper eller man med de egenskaper 

som efterföljer det manliga könet. Däremot uppvisar många av bikaraktärerna i böckerna den 

önskvärda samhälleliga normen. Det man kan ställa sig kritiskt till är om den samhälleliga 

normen är bra och gynnar varje enskild individ eller om det istället skapar ett segregerat 

samhälle där man känner sig tvungen att förhålla sig till den stereotypa bild som samhället 

önskar. Likt våra tankar uttrycker Salmson (2007) om det normkritiska perspektivet, att man 
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genom att vara kritisk kan upptäcka vilka normer som finns i en samling människor och vad 

det i ett vidare perspektiv har för effekter och påverkan. Genom att välja böcker som håller ett 

normkritiskt perspektiv eller genom att kritiskt granska de högläsningsböcker som används 

tillsammans med eleverna, kan de ges möjlighet att relatera till berättelsens karaktärer och 

skapa sin egen uppfattning om sig själv och andra, där den normbaserade synen på kön inte 

spelar en större inverkan. Andersson (2001) uttrycker vikten av att böckerna är varsamt 

utplockade och att man är medveten om normer och kön och hur det i en vidare mening kan 

påverka våra elever. Även Kåreland (2015) menar att böcker på ett öppet och dolt sätt för 

vidare normer om de olika könen som påverkar barnen och deras syn på sig själva. Utifrån det 

Kåreland redogör för är det viktigt att välja normkritiska böcker. Elmeroth (2012) menar 

också att det normkritiska perspektivet ligger till grund för det diskrimineringsarbete som bör 

finnas på skolorna. Likt Andersson, Kåreland och Elmeroth anser vi att det är viktigt att tänka 

över sina val av skönlitterära böcker till högläsning för att inte reproducera normer och för att 

motverka diskriminering. Det viktigaste är inte att använda högläsningsböcker som förmedlar 

ett normkritiskt synsätt till de normer som finns kring kön i samhället, utan det kan istället 

finnas en stor vikt i att läsa skönlitteratur som går emot de nutida samhällsnormerna. Detta för 

att eleverna ska få en inblick i andra tidsepoker och kulturer. Det handlar om att 

uppmärksamma och lyfta fram de olika budskapen och ibland omedvetna normer som böcker 

förmedlar och visa den mångfald som finns. Läraren kan genom att kommentera böckernas 

innehåll på olika sätt och utforma sin undervisning så att den uppmanar till 

diskussion,  eftertanke och därigenom synliggöra de normer som böcker förmedlar för att på 

så sätt inte reproducera dem. 

 

Vid analys av vårt resultat i studien har vi upptäckt ett antal potentiella begränsningar som 

kan ha spelat en roll och påverkat vårt resultat. En begränsning kan vara att studien vi 

genomfört har gjorts i en liten skala och där endast 6 böcker har valts ut och analyserats. 

Genom att studien är relativt begränsad är vi medvetna om att man inte kan säkerställa några 

tydliga slutsatser, för att kunna göra det hade studien behövt genomföras i en större skala. En 

ytterligare potentiell begränsning med studien är att vi som skrivit studien är kvinnor. 

Självfallet har vi försökt att inte påverkas av våra egna preferenser och positiva inställning till 

ett normkritiskt perspektiv men då studiens resultatdel och analys baseras på våra egna 

bedömningar kan det vara en potentiell begränsning i studien då den kanske fått ett annat 

resultat om vi definierat oss utefter någon annan könsbenämning.   
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8.1 Konklusion och vidare forskning 

Studiens resultat visar att huvudkaraktärerna i böckerna ofta har fler egenskaper som tillhör 

det kvinnliga könet samt att de bryter mot de samhälleliga könsnormerna och det schema som 

Nikolajeva (2017) utformat om vad som karaktäriseras som stereotypt kvinnligt respektive 

manligt. De flesta av bikaraktärerna visar däremot de stereotypa normerna kring kön och är 

inte könsöverskridande. Ett ytterligare resultat som analysen visade var att bikaraktärerna 

vanligtvis klassas som de onda i berättelsen och besitter ofta de manliga egenskaperna. Det är 

en intressant upptäckt med tanke på ovanstående resultat som uttrycker att huvudkaraktärerna 

i en större utsträckning har kvinnliga egenskaper. En konsekvens som det skulle kunna leda 

till är att det skulle kunna reproducera den könsnorm som finns angående män och kvinnor. 

Att män är aggressiva och stökiga medan kvinnor är lugna och snälla.  

  

Vi är som tidigare nämnt medvetna om att studien är genomförd i en liten skala och därmed 

inte bevisar hur normer och normbrytande karaktärer gestaltas i alla skönlitterära böcker som 

används inom skolan med syfte i arbetet med högläsning. Däremot ger vår studie och dess 

resultat en bild av hur normer och brott mot könsnormer förekommer i de utvalda böckerna 

och kan ge exempel på hur genus och normer gestaltas, både utifrån textens innehåll och vad 

bilderna förmedlar. 

  

Sammanfattningsvis av studiens resultat kan även en didaktisk slutsats dras. Det är av största 

vikt att som lärare fundera över vilka synliga och dolda normer högläsningsböckerna 

förmedlar till eleverna. Att genom sin undervisning ge utrymme för diskussion kring normer 

och på vilket sätt vi påverkas av dem, för att kunna sluta exkludera och istället inkludera i en 

skola för alla. Ytterligare hade det varit intressant för vidare forskning att undersöka om det 

finns högläsningsböcker som är skrivna ur ett normkritiskt perspektiv med syfte att 

representera könsöverskridande karaktärer, både utifrån texten och bilderna. I dagens 

samhälle är det en fråga som är aktuell och som berör många på olika sätt, både inom skolans 

verksamhet och utanför i det samhälle vi lever i. De individer som inte känner någon 

könstillhörighet till varken det manliga eller kvinnliga könet utan står mitt emellan behöver 

böcker som de får känna igen sig i. Utifrån det perspektivet hade det varit intressant att 

undersöka böcker som tydliggör det normbrytande perspektivet i alla de olika delarna som en 

skönlitterär bok består av. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Analysmodell för översikt till böcker 

Bokens namn: ___________________________________ 

Författare: ______________________________________ 

  

Antal karaktärer 
   

Antal flickor 
 

Antal benämningar i text 

flickor 

 

Antal pojkar 
 

Antal benämningar i text 

pojkar 

 

Antal med ej specificerat kön 
 

Antal benämningar i text ej 

specificerat kön 
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Bilaga 2. Analysmodell till karaktärer 

Information om karaktären 

Karaktärens namn 
 

Ålder 
 

Kön 
 

Roll 
 

Funktion 
 

Egenskaper 

 
 

 

Övrigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån Tabell 1. Nikolajevas schema för kvinnliga och manliga egenskaper 
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Enligt text 

 
Manligt       Kvinnligt 

 
Starka 

 
Vackra 

 
Våldsamma 

 
Aggressionshämmade 

 
Känslokalla/Hårda 

 
Emotionella/Milda 

 
Aggressiva 

 
Lydiga 

 
Tävlande 

 
Självuppoffrande 

 
Rovgiriga 

 
Omtänksamma/Omsorgsfulla 

 
Skyddande 

 
Sårbara 

 
Självständiga 

 
Beroende 

 
Aktiva 

 
Passiva 

 
Analyserande 

 
Syntetiserande 

 
Tänker kvantitativt 

 
Tänker kvalitativt 

 
Rationella 

 
Intuitiva 

 
Modig 

 
Rädd 
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Bilaga. 3 Urval av skönlitterära högläsningsböcker för barn 

Resultat från lärare på skolorna                               Utgivningsår                  Antal röster 

1.     Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken          (2017)     3                   

2.     PAX Nidstången                                                       (2014)                              1 

3.     Glasbarnen                                                      (2013)                           1 

4.     Lyckokakan                                                    (2013)                           1 

5.     Handbok för superhjältar. Del 3: Ensam        (2018)                              1 

6.     Jack - Varulvar i storkyrkan                           (2012)                              1 

7.     Tyra och Storgrubblaren                                 (2010)                              1 

8.     Fanny och fallet med flickan i staden             (2006)                              1 

9.     Mio min Mio                                                             (1997)                              1 

10.  Den magiska kulan                                          (2011)                           1 

11.  Matilda                                                                      (1988)                           1 

12.  Häxorna                                                                    (1983)                           1 

Resultat från facebookgrupp: 

1.     Sandvargen                                                      (2002)                              65 

2.     Jakten på Jack: Trolldom i gamla stan            (2011)                           23 

3.     Bröderna Lejonhjärta                                      (1973)                              19 

4.     Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken           (2017)                          16 

5.     Våffelhjärtat                                                    (2007)                              3 

6.     Tsatsiki                                                           (2015)                           2 

7.     Skogen systrar                                                (2016)                              2 

8.     Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr           (2018)                              2 

9.     Ossians ovanliga nanny                                  (2012)                           2 

10.  Hjälparbyrån: fallet om sjömonstrets förbannelse    (2016)                         2 

11.  Ishavspirater                                                   (2015)                           1 

12.  Resan till Ulliga bergen                                   (1978)                              1 

13.  Nelly Rapp: Frankensteinare                                    (2013)                           1 

14.  Monstret i natten                                                       (2016)                              1 

15.  Konstiga djur                                                  (2011)                           1 

16.  Megakillen: Den stora hemligheten                (2017)                           1 

17.  Haj-Jenny                                                                  (2017)                              1 

18.  Handbok för superhjältar. Del 2: Röda masken       (2018)                              1 

19.  Ost till alla möss                                             (2009)                              1 

20.  Miss Amanda Hill: cirkus i skolan                 (2007)                              1 
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21.  LasseMajas Detektivbyrå: diamantmysteriet            (2002)                                    1 

                                                                                                            

Urval utifrån skönlitteratur för barn från 2011 och framåt samt tre manliga och tre kvinnliga 

författare 

Manliga: 

1.     Elias Wåhlund, Handbok för superhjältar. Del 1: Handboken (2017)  

2.     Mats Strandberg, Monstret i natten (2016)  

3.     Martin Olczak, Jakten på Jack: Trolldom i gamla stan (2011)  

Kvinnliga: 

1.     Lisa Lundmark, Haj-Jenny (2017) 

2.     Lotta Olsson, Konstiga djur (2016) 

3.     Ingelin Angerborn, Om jag bara inte råkat klippa taxfrisyr (2018) 


