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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att ge en fördjupad förståelse för hur lärare i skolans 
mellanår tänker kring deras val av högläsningsböcker ur ett genusperspektiv. Vi ville även 
ta reda på hur kvinnliga och manliga karaktärer framställs i olika skönlitterära verk. 
Metoden som tillämpats har varit en kvalitativ studie i form av semistrukturerade 
intervjuer med åtta lärare från tre olika skolor. Vi har även gjort en analys av ett antal 
högläsningsböcker som valts ut av oss genom intervjuerna samt efter samtal med en 
bibliotekarie. De teorier och den litteratur vi presenterar och använder oss av belyser 
vikten av högläsning och hur könsstereotyper i skönlitteratur kan påverka barn och unga 
negativt. Resultatet visade att lärare ofta inser vikten av att bryta könsnormerna men att 
de sällan prioriterar ett genusperspektiv i främsta fokus i val av högläsningsböcker. I 
resultatet fann vi även att de böcker vi valt ut ofta framställer kvinnor och män 
könsstereotypiskt men att det även förekommer könssnormbrytande karaktärer varav de 
flesta är kvinnor. I slutsatsen belyser vi även vikten av diskussion ur ett genusperspektiv 
med elever kring högläsningsböcker. Samtliga delar är skrivna av båda författare. 
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1.INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Detta är en studie som behandlar högläsning av skönlitteratur i skolan ur ett genusperspektiv. 

Vi ville ta reda på om lärare i årskurser 4–6 har ett genusperspektiv i val av högläsningsböcker 

och hur de i så fall går till väga i valet och även om de arbetar med böckerna de läser. I vår 

studie har vi även analyseras hur kvinnliga och manliga karaktärer framstår i några av de böcker 

som är populära i användning av just högläsning i skolans mellanår. Forskning vi presenterar i 

litteraturgenomgången visar på att det är viktigt att barn och unga får erfarenhet av litteratur 

och för många elever är det vid högläsning i skolan de får det som mest. Samtidigt lever vi i ett 

samhälle där könsstereotyper finns och kan påverka flickor och pojkar negativt, speciellt om de 

själva inte känner igen sig i samhällets definition om hur de ska vara och bete sig. I skolans 

styrdokument står det att skolan ska motverka de traditionella könsmönster och könsroller som 

finns samt att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypiska könsroller. Därför är det viktigt att 

litteraturen som barn och unga får lyssna på i skolan inte bidrar till dessa stereotypiska 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt och istället utmanar dem. Denna studie har 

skett i form av en kvalitativ undersökning där vi gör semistrukturerade intervjuer med åtta lärare 

i skolans mellanår på tre olika skolor i en kommun. Anledningen till att det ingår en analys av 

högläsningsböcker i studien, är att vi anser att en djupare förståelse behövs för vad en, ur ett 

genusperspektiv, passande bok är. Detta för att kunna avgöra hur genusmedvetna de lärare som 

vi intervjuar är i val av just högläsningsböcker. Varför fokusen i denna studie ligger på just 

högläsningsböcker är för att den tidigare forskning vi presenterar visar på hur skönlitteratur 

påverkar barns syn på genus. Högläsning i skolan kan då vara ett bra verktyg för att påverka 

vad elever får för litterär erfarenhet då det ofta är vid högläsningstillfället som läraren kan välja 

bok och kan skapa en diskussion som alla elever kan ta del av.  

 
 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om lärare har ett genustänk när de väljer 

högläsningsböcker. Syftet är även att fördjupa oss i populär skönlitteratur som läses av lärare i 

mellanstadiet för att analysera dem ur ett genusperspektiv.  
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1.2 Frågeställningar 

Dessa frågeställningar kommer vi att besvara under vår studie: 

     
• Hur framstår kvinnliga/manliga karaktärer i olika skönlitterära verk som används som 

högläsningsböcker i skolans mellanår? 
 

• Hur tänker lärare kring att ha ett genusperspektiv i valet av högläsningsböcker? 
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2.TEORI / LITTERATURGENOMGÅNG  

Under denna del definierar vi de begrepp som kan vara bra att fördjupa sig i inför vårt 

arbete följt av de teorier som vi använder oss utav när vi analyserar resultatet i vår studie.  

Sedan följer en mer utförlig beskrivning av dessa teorier i en litteraturgenomgång där vi 

även tar upp tidigare forskning inom ämnet och litteratur bland annat om högläsningens 

betydelse för läs och skrivutvecklingen då det är relevant till vår undersökning om val av 

högläsningsböcker.  

 
2.1 Begrepp  

Nedan kommer vi att definiera några av de begrepp vi behandlar i vår undersökning. 

 
Genus 

Då vi använder begreppet genus hänvisar vi till Hirdman (2003) som menar att genus är det 

bättre ordet att använda när man studerar manliga och kvinnliga könsroller. Genus har ersatt 

det tidigare mer använda begreppet könsroll och ska användas till att se hur människor formas 

och formar sig till man och kvinna. Termen genus syftar då till en social aspekt och konstruktion 

av kön, det vill säga det som uppfattas som kvinnligt eller manligt. 

 

Kön 

Begreppet kön kommer att användas för att beskriva två olika saker. Dels biologiskt kön, då vi 

syftar till det kön man som individ fötts till och som handlar enbart om den rent biologiska 

aspekten könet. Dels talar vi om ideologisk syn på kön. Med detta menar vi ett synsätt där man 

ser kön som en social konstruktion. Detta handlar inte om den biologiska aspekten av kön utan 

om de sociala värderingar som läggs in i begreppet. 

 

Heteronormativitet 

Med heteronormativitet menar vi att ett mänskligt samhälle har heterosexualitet som norm för 

människors sexualitet. Normen kan enkelt sammanfattas som att män förväntas åtrå och skapa 

romantiska och sexuella relationer med kvinnor. Den innefattar även att genitalier definierar en 

persons könsidentitet och att det därmed endast finns två kön, män och kvinnor. Vi tycker att 

heteronormativitet är ett relevant begrepp i vår studie då heteronormativiteten även bidrar till 

de könsnormer som finns.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Heterosexualitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social_norm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Man
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinna
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Högläsning 
Ordet kan associeras till många olika situationer i olika sammanhang men i denna studie syftar 

vi till att en vuxen person läser högt ur en bok för barn, vilket är den definition Dominikovic, 

Eriksson och Fellenius använder sig av (Dominikovic, Eriksson och Fellenius,2006:10).  

 
2.1 Teorigenomgång 

Nedan sammanfattar vi de teorier vi utgår från i vår studie. Lena Kårelands forskning ur 

ett litteratursociologiskt perspektiv, att barn påverkas av den skönlitteratur de läser och 

lyssnar på, byggs denna studie på. Det är denna teori som många av våra intervjufrågor 

är baserade på. Kårelands teori används även i den kommande diskussionen. Hirdmans 

teori om genus syftar till de skillnader mellan män och kvinnor som finns i samhället. I 

den analys av böcker som denna studie innehåller samt i diskussionsdelen kommer vi att 

använda oss av Hirdmans teori då de uppfattningar som samhället har om genus är 

relevant till denna studie eftersom dessa normer förstärks i litteratur.  

 

Litteratursociologiskt perspektiv 
Litteratursociologin undersöker samspelet mellan litteratur och samhälle. Det innebär att 

analysera hur samhället skildras i litteraturen och vilken roll litteraturen spelar i samhället. Lena 

Kåreland (Kåreland, 2005) använder sig av denna teori i sin forskning om barn och 

ungdomslitteratur ur genusperspektiv. Exempelvis så skriver Kåreland att synen på genus kan 

tolkas i den skönlitteratur som barn möter. Hon skriver om hur det i svensk barnboksdebatt ofta 

hävdas att barn i mycket större utsträckning möter manliga karaktärer. Ur ett 

litteratursociologiskt perspektiv påverkar samhället hur litteratur skildras samt att litteraturen 

även påverkas av de föreställningar som finns i samhället. Med detta menas att om det finns 

stereotypiska föreställningar om könen i samhället så kommer de att förstärkas av det litteratur 

som skildrar könstereotypiska karaktärer. Det litteratursociologiska perspektivet visar hur 

relevant vår studie är gällande barns uppfattning om kön. Den grad av genusmedvetenhet en 

lärare har i val av högläsningsböcker, kan påverka hur elevernas uppfattning bildas om vad som 

är manligt och kvinnligt. 

 

 
 Genuskontraktet  

Genuskontrakt är ett begrepp som skapats av historikern Yvonne Hirdman, som bygger på att 



 

5 
 

det finns en så kallad idealtyp för kvinnor och män som styr och definierar hur de respektive 

könen bör bete sig. De normer som råder i samhället bekräftas ständigt de beteenden som följer 

könsnormer. Hirdman menar att vi främst är människor och inte kön och att när vi beter oss på 

sätt som anses typiska för vårt kön så kan det liknas vid ett sorts rollspel som alla har skrivit 

under på att delta i. Genuskontraktet innehåller regler för de av bägge könens förväntade 

rättigheter, skyldigheter, ansvar och egenskaper. Genuskontraktet är en relation mellan könen 

där arbetsdelningen är tydlig där kvinnan och mannen vet sin plats i samhället. Mannens 

arbetsdelning hör till i den produktiva, offentliga sfären medan kvinnans verksamhetsområde 

är i den privata sfären med framför allt reproduktivt arbete såsom hem och barn. Denna struktur 

bidrar till att män och kvinnor lever med olika möjligheter och begränsningar. Genuskontraktet 

främsta syfte är att belysa skillnader i förutsättningar för kvinnor och män. (Hirdman, 2001) 

 
2.3 Litteraturgenomgång  

Denna del kommer att behandla tidigare forskning om högläsning, genus och 

skönlitteratur. Genomgången börjar med en beskrivning av litteratur som belyser 

högläsningens betydelse för barns språkutveckling då det är just högläsning denna studie 

handlar om. Sedan följer forskning om genus och därefter hur genus och skönlitteratur 

relateras till varandra. En tabell baserad på stereotypiska manliga och kvinnliga 

egenskaper som enligt författaren Nikolajeva existerar i litteraturen, hänvisas till i 

analysen av högläsningsböcker.  

 
2.3.1 Vikten av högläsning  
Barn kan redan i tidig ålder få grundläggande språkkunskaper genom högläsning. (Dominkovic, 

Eriksson, Fellenius, 2006) Författarna skriver att bland annat så kan högläsning ge barnet större 

ordkunskap än vad barnet får genom vardagligt samtal och hjälper deras kognitiva utveckling. 

De skriver även om hur tidigare undersökningar visat att de förmågor som barnet får av 

högläsning får betydelse i barnets skolframgång.  

 

Högläsning påverkar alltså barnets kunskaper kring ord men enligt författarna påverkas även 

barnets förmåga att förstå och använda mer komplexa grammatiska strukturer, att hela 

språkutvecklingen påverkas positivt. Författarna skriver om en undersökning där det visar sig 

att barns läs och skrivförmåga i skolan kan relateras till hur mycket högläsning barnen har 

erfarenhet av. De skriver att undersökningen visade på att hemförhållanden och mängden 

högläsning kan ha mer betydelse för barnens läskunskaper än skolans insatser (Dominkovic, 
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Eriksson, Fellenius, 2006:14). Därav belyser författarna vikten av att högläsning bör ske i så 

tidig ålder som möjligt.  

I modellen nedan visar författarna hur barn påverkas av högläsning på två plan - i samspel med 

den vuxne som läser boken, samt i samspel med själva boken 

 
A Samspel med den vuxne 

 

Dialog Närhet Gemensam fokus Gemensam tid 

 
  Språkinlärning       Trygghet            Inter-             Koncentration
                        subjektivitet 
 
 

Talspråksutveckling 

 
B Samspel med boken  
 

Boken som 

företeelse 

Boken som objekt Bokens innehåll Språk i skrift 

 
 
Attityder till böcker Text och bild  Kunskap        Berättelser uppbyggnad 
Bokens funktion   Etik                        Grammatik 
    Miljö                      Ordförråd  
    Relationer  
    Känslor 
 

Literacyutveckling 

 

 
2.3.2 Högläsning i skolan 
I Läsa högt för barn (Dominkovic, Eriksson, Fellenius, 2006) skriver författarna att det är 

skillnad på högläsning i hemmet och i skolan. Detta på grund av att högläsning i hemmet ofta 

sker mellan en vuxen och ett eller två barn medan det i skolan ofta sker i en större barngrupp. 

Enligt författarna så är det samtalet om böckerna som är det viktigaste och detta kan försvinna 

när högläsningen sker i större grupp (Dominkovic, Eriksson, Fellenius, 2006:131). I hemmet är 

högläsningen interaktiv, det sker ett samspel mellan barnet och den vuxna, medan läsningen i 

skolan ofta är passiv, en envägskommunikation. Enligt författarna beror detta på att det är svårt 

i stor grupp att samtala på ett sätt som är givande för alla barnen då alla som lyssnar får olika 
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tankar om det som händer i boken. Om alla dessa tankar och frågor ska få plats kommer 

berättelsen tappa fart och barnen kan tappa koncentrationen. Författarna belyser vikten av att 

samtala om böckerna och om det inte kan ske under läsningen kan pedagogen låta samtalen ske 

efter högläsningstillfället. En annan lösning är enligt författarna, att högläsningen sker i mindre 

grupper så alla som lyssnar får göra sin röst hörd. Eftersom samtal och diskussion kring böcker 

är relevant för att gynna barnets lärande, togs frågor gällande diskussion kring 

högläsningsböcker upp i de intervjuer vi utfört med lärare. 

 

Att högläsning är en viktig nyckel för bland annat barns språkutveckling visar att det är 

nödvändigt att högläsning sker i undervisningen. Då högläsningsböcker lär förekomma i skolan 

är det då viktigt som lärare att reflektera över den litteratur de väljer att läsa. Då vår studie 

handlar om just högläsningsböcker vill vi belysa vikten av att högläsning faktiskt sker i 

undervisningen men att den sker på ett sätt som gynnar elevernas uppfattning om genus.  

 
2.3.3 Genus 
Historikern Yvonne Hirdman är den som lanserade ordet "genus" i det svenska språket. 

Hirdman vill poängtera att de olika ordningarna i samhället inte är enkönade. Hon menar att 

klassen, rasen, de nationella, etniska och religiösa grupperna är fyllda av män och kvinnor, där 

kvinnans roll och position i dessa grupper ofta göms och glöms bort bakom ”de stora 

kategorierna”. Därför behöver kvinnans position särskilt belysas för att uppmärksammas, både 

för att kunna observera den i sig men också kunna förstå kvinnans position i respektive 

ordningar. Hirdman menar att generellt sett är kvinnans underordning problematisk. Det är ett 

konstant mönster som de flesta inte ser eller ignorerar. Vissa menar att det är Guds eller naturens 

vilja att det finns nedärvt i våra gener- att mannen är dominant vilket betyder att kvinnans plats 

är underordnad. Vidare menar Hirdman att hon inte tror på dessa normer som ligger inbäddade 

i vår kultur och som ständigt närs och hålls levande av kvinnor och mäns handlingar. (Hirdman, 

2001: 5–7) 

 

Hirdman beskriver hur mannen är normen i samhället. Hon menar att mannen beskrivs som 

människan som Gud skapade som leksak eller avbild och som sedan drabbas av kvinnan, 

antingen som Pandora (ett stycke lera som får liv av gudarna) eller Eva (ett stycke eget kött som 

får växa till sig.) Mannen beskrivs alltså som en människa i relation till Gudarna, människa i 

relation till djuren, människa i relation till kvinnan. Vidare beskriver Hirdman att mannen också 

står i centrum i de filosofiska samtalen om människan och ligger till grunden för uttryck som ” 



 

8 
 

människans sanna natur” eller det ryska ordspråket ” Hönset är ingen fågel och kvinnan ingen 

människa”. 

Hirdmans pekar på problematiken med denna manliga norm som en slags ”flytande nivåer 

mellan norm som ”normal” och norm som en nästan gudalik abstraktion, en högre ställning som 

man givit sig som människa. Hirdman menar att denna manliga norm är en djupt kulturellt 

nedärvd självklarhet som många accepterar utan att reflektera över. Denna normen dyker upp i 

vardagliga situationer som att brandmän oftast är män - och en kvinna som brandman en 

anomalitet, både enligt samhällets rådande könsnormer och rent språkligt. Hirdman vill vidare 

belysa och tydliggöra hur den manliga normen finns invävt i språket genom att ta upp 

synonymer på orden man och kvinna ur Word-programmets ordbok: 

 

MAN 

 

Betydelser:                   Synonymer: 

mansperson                  manfolk, maskulinum, karl, herre, skapelsens herre, karslok 

 

make                             äkta man, äkta hälft, gemål, kontrahent, äktenskapspartner 

 

manfolk                        arbetare, följe, mannar, trupp, styrkamänniskan person, individ 

folk                               de, någon, en, somliga, jag, en, annan    

 

 

 

KVINNA 

 

Betydelser:                   Synonymer:                    

honkön                     femininum, kvinnfolk, kvinnsperson, kvinns, kjoltyg, flicka, 

                jungfru, husmor, hustru, maka, fru, änka, matrona, gumma 

 

Först beskrivs man som mansperson med flertal synonymer utifrån det. Allt i från skapelsens 

herre till karlslok. Därigenom menar Hirdman att man tydliggör mångfalden och de privilegium 

som ingår i definitionen av mannen. Därefter beskrivs mannen som norm i samhället. Dvs. som 

människa och individ. Vilket är något som aldrig benämns vid beskrivningen av ordet kvinna. 
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Hirdman hänvisar även till det engelska språket i sin beskrivning av mannen som norm när hon 

bl.a. tar upp orden: human being med ordet ”man” som utgångspunkt som första betydelse med 

synonymer som humankind, mankind, humanity, populace, race, folk. 

Kvinna beskrivs endast med ett enda ord: honkön och tillhörande synonymer som inte uttrycker 

någon självständighet eller mångfald. Synonymerna tar istället bara upp status kring ung eller 

gammal, använd eller inte, någons eller ingens. Orden jungfru, änka, gumma, husmor, hustru 

maka och fru är alla i beroendeställning till mannen. 

 

Hirdman citerar Clara Zetkin, om hennes drömmar om könen som jämlika: ”Die Frau ein 

weiblicher Mensch ist” dvs. ”att kvinnan ska få bli en kvinnlig människa”. Det finns dock något 

absurt i uttalandet, menar Hirdman, eftersom ordet människa bygger på ordet man. Hirdman 

beskriver att mannens överlägsna position i samhället inte är någon enkel förtrycksmekanism 

men den går att förstå som en enkel hierarkisk logik: män tjänar oftast mer än kvinnor, män 

dominerar de olika maktsfärerna etc.  Denna maktlogik byggs in i samhällenas olika abstrakta 

och konkreta institutioner. 

(Hirdman, 2001:59–63) 

               

I boken Genustrubbel: Feminism och identiteten subversion (1990) analyserar Judith Butler 

kvinnans position i samhället och utgår bl.a. från hur Simone de Beauvoir beskriver kvinnan i 

en mansdominerad kultur som ”en ständig gåta” ur männens perspektiv. Butler tar även upp 

Jean-Paul Sartres perspektiv på kvinnans position i samhället där han karakteriserade det 

heterosexuella manliga begäret som ”grumligt”. Mannen beskrivs enligt Sartre som subjektet 

och kvinnan som det grumliga begäret, alltså objektet. Vidare beskriver Butler att när det 

kvinnliga ”objektet” gör intrång, börjar agera och ifrågasätta mannens auktoritet väcker det 

anstötlighet i det manliga begäret. Hon menar med detta att det manliga subjektet är beroende 

av den kvinnliga ”andra” och att dess autonomi är en illusion. Vidare diskuterar Butler kring 

orden: kvinna och man. Hon resonerar kring vilka begränsningar som råder i dessa pronomen 

och innefattar heterosexuella föreställningar om kön och begär. Hon ifrågasätter även om det 

är ett naturligt faktum eller en kulturell iscensättning att vara kvinna. Butler uttrycker även att 

begreppet ”kvinnlig” inte längre verkar vara ett stabilt begrepp och ifrågasätter därmed också 

huruvida ordet “kvinna” också kan ha förlorat sin stabilitet. Hon menar att båda dessa begrepp 

får sina diffusa betydelser i relation till män. Butler menar att de grumliga beskrivningar av 

begreppen kvinnan och kvinnlighet uppstår när de analyseras och beskrivs ur ett manligt 

perspektiv. (Butler 1990:41–44). 
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2.3.4 Genus och skönlitteratur 

Lena Kårelands litteratursociologiska perspektiv bygger på barn och ungdomslitteratur ur ett 

genusperspektiv och visar på relevansen av denna studie. Kårelands forskning visar att barn i 

redan väldigt låg ålder påverkas av omvärldens syn på hur flickor och pojkar ska vara, och 

därför är det viktigt som lärare att ha i åtanke att böckerna de väljer att läsa för sina elever 

påverkar dem på många olika sätt däribland sin könsidentifiering och självbild. Kåreland 

skriver att det i en undersökning framkom att barn redan i åldrarna 5–7 förstår att vissa 

verksamhetsområden anses lämpar sig bättre för pojkar eller flickor, som exempel kan 

nämnas att även om flickor är duktiga på att utöva en sport av något slag så är det ändå 

pojkarna som anses vara bättre på att utöva idrott. Vidare skriver Kåreland att synen på genus, 

utöver den som finns i samhället i stort, även kan tolkas i den skönlitteratur som barn möter, 

genom att se till hur konstruktionen av genus och kön framställt.                 

 

Enligt Kåreland är varje samhälle byggt på en genusordning, ett mer eller mindre tydligt 

mönster mellan manligt och kvinnligt. Hierarki mellan könen där manligt är överordnade. 

Skolämnena kan också vara laddade med kön, lika mycket som yrken. Skönlitteratur är inte 

speglingar av verkligheten och återger inte människors kollektiva uppfattningar vid olika tider. 

Dock är det fullt möjligt att iaktta hur kön och genus konstrueras i litterära framställningar. 

(Kåreland, 2005:12.) 

 

Enligt Kårelands undersökningar har hon kunnat dra slutsatsen att flickor faktiskt läser mer än 

pojkar (Kåreland, 2005:17), men att man kan fråga sig vad detta beror på. Vissa kanske skulle 

påstå att flickor helt enkelt har ett medfött intresse för böcker, att det bara är så men Kåreland 

menar att det beror snarare på att samhället påverkar eleverna genom att skapa bilden av att det 

är mer socialt accepterat att flickor ska tycka om att läsa medan pojkar hellre ska tycka om 

andra saker. Kåreland skriver att det inte bara är att pojkar läser mindre, utan ofta distanserar 

sig pojkar från hela svenskämnet eftersom ämnet handlar mycket om känslor, om vad vi tycker 

och tänker om det vi läser och hur texter får en att känna. Enligt genusnormen så är det inte lika 

accepterat att pojkar ska syssla med sådant så därför tar de avstånd från det. Svenskämnet saknar 

fasta regler jämfört med t.ex. idrott och matematik. (Kåreland: 2005:184)         
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Vidare tar Kårelands även upp att det i läroplanen står att ”vuxnas sätt att bemöta flickor och 

pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i skolan ha samman möjligheter att pröva 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

 

Detta för att hon vill poängtera att det finns tydligt uttalat i läroplanen kring skolans roll 

beträffande genus. Kåreland menar dock att just böcker och läsning inte har någon framträdande 

roll utifrån läroplanens beskrivning. Kåreland skriver om en artikel Gunilla Haliden och Maria 

Simonsson skrivit. Där betonar de vikten av högläsning där läraren tillsammans med eleverna 

utgör en samling där koncentration är viktigt. Vidare menar Haliden och Simonsson att 

litteraturen skulle kunna ha central roll när det kommer till språktillgängnandet. Den verbala 

kommunikationen i skolmiljöer, särskilt med pojkar, består ofta i korta kommandon och ofta 

tillsägelser. Det finns därmed ofta en tydlig genusmarkerad dialog mellan lärare och elever och 

Haliden och Simonsson menar att man överlag samtalar och resonerar förhållandevis lite med 

eleverna. Kommunikationen menar de ofta rör sig om en envägskommunikation, där läraren 

ger order i form av instruktioner eller tillrättavisningar. Kåreland påpekar bristen i att det inte 

ge några konkreta förslag i läroplanen kring lämpliga författare vid högläsning utifrån ett 

genusperspektiv. Och menar att dagens lärare ges stor frihet att välja litteratur efter egna 

preferenser istället för att exempelvis välja med ett genusperspektiv i fokus. Kåreland menar 

också att skolans arbete med litteratur och läsning kan vara ett bra alternativ och en balans till 

den kommersiella kultur som dominerar samhället och barnens vardag. (Kåreland,2010:56–60)  

 

I sin undersökning om hur skönlitteratur kan användas i skolan med genus som utgångspunkt, 

skriver Helena Daniels (Daniels, 2017) att hon efter sin undersökning drog slutsatsen att lärare 

har en betydande roll vad gäller arbete med genus.” Lärare som aktivt väljer att arbeta med 

genus behöver tillräcklig kompetens för att kunna bedöma hur detta arbete ska gå till”. Hon 

skriver även att lärare har det övergripande ansvaret för vilken skönlitteratur som väljs att 

användas i klassrummet och genom att kritiskt granska hur karaktärerna i de skönlitterära 

texterna framhävs så kan ansvarig lärare bidra till att inte förstärka de redan fast förankrade 

könsnormerna som präglar samhället. (Daniels, 2017:20) 

 

Kårelands skriver om hur det i svensk barnboksdebatt ofta hävdas att barn i mycket större 

utsträckning möter manliga karaktärer. Vilket Kåreland i hög grad kan bekräfta utifrån den 
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studien hon gjort. Där kom hon fram till att ungefär 50 manliga huvudpersoner förekom medan 

kvinnliga huvudpersoner bara var närmare 20. Hon menar också att det ganska ofta förekommer 

både kvinnliga och manliga huvudpersoner. Detta tror hon beror på att författaren vill att det 

läsande barnet ska kunna identifiera sig med bokens karaktärer oavsett kön. 

(Kåreland, 2010:121–123) 

Om det stämmer att det förekommer mer manliga karaktärer i litteraturen, kan det vara relevant 

för en högläsningsbok ur genusperspektiv att ha mer varierande karaktärer med olika kön eller 

där huvudkaraktären är en flicka eller kvinna.  

 

Kåreland refererar även till en artikel av Sharyl Bender Peterson och Mary Alyce Lach ” Gender 

stereotypes”. De menar att böckernas utformning med kön och genus i åtanke kan ha en 

väsentlig betydelse för barns förståelse och uppfattning av världen. De kulturella värderingar 

och sociala mönster som barnböcker förmedlar, uttrycker även samhällets syn på femininitet 

och maskulinitet. Vidare menar författarna att de böcker och ljudband barn bemöter i skolan är 

en del de erfarenheter de har att utgå från när de skapar kön. Med det vill Kåreland understryka 

vikten av att ha genustänk i valet av barnlitteratur. (Kåreland 2010:126)  

 

Om detta skriver även Bronwyn Davies i sin bok Hur flickor och pojkar gör kön (2003). Davies 

skriver hur klassiska berättelser för barn och unga ofta har uppdelningar av världen i manligt 

och kvinnligt. Enligt Davies lär barnen sig när de lyssnar på dessa berättelser, att se sig själva 

och andra som dessa berättelser gestaltar sina karaktärer. I många berättelser är mannen aktiv, 

handlande, utåtriktad och kvinnan är stödjande och passiv. Samtidigt är normen en kärnfamilj 

med pappa, mamma och barn (Davies, 2003:66).  Enligt Davies är mannen den som vet, den 

som resonerar och den som leder medan kvinnan är lydig, tanklös, passiv och regelstyrd. Även 

om det finns kvinnlig auktoritet som en moder, så är denna auktoritet begränsad till hemmet, 

skriver Davies.  

 

Kåreland skriver om hur många forskare kommit fram till att flickor har större benägenhet att 

överskrida genusnormer än pojkar. Vilket hon menar kan ha att göra med att få etiketten 

pojkflicka i många fall kan vara något positivt medan begreppet ”flickpojke” inte ens finns. 

Och en pojke med feminina drag betraktas vanligtvis som något negativt. Trots detta finns det 

mycket barnlitteratur med huvudpersoner som bryter mot den manliga genusnormen. Kåreland 

nämner boken Grodan hittar en vän” (2003) av Max Velthuijs som visar på ett omvårdande 

beteende då han räddar en liten brun nallen från marken. Han tar med den hem, matar den, läser 
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godnattsagor för den och pysslar om den. Kåreland nämner också en karaktär som bryter mot 

den kvinnliga genusnormen i boken Cirkus Olivia (2001) av Ian Falconer. Olivia, en 

förmänskligad grisflicka med en fantasifull, företagsam och påhittig personlighet som tar för 

sig. ”Ur vägen, här kommer jag!” utropar hon när hon cyklar gatan fram. 

 

Kåreland menar att Olivia prövar att leka med olika roller i enlighet med genusforskaren Judith 

Butlers idéer om att kön är något man skådespelar, något man skapar genom att upprepa detta 

skådespel om och om igen. (Kåreland 2010:133) 

 

Maria Nilsson (Nilsson, 2010) som studerat skillnader hos manliga och kvinnliga karaktärer i 

skönlitteratur skriver att i hennes undersökningar hittar man aktiva killar och passiva tjejer. Hon 

skriver om att även när hjälten är en stark flicka med mycket skinn på näsan så protesterar de 

sällan över orättvisor och i böckerna verkar de inte finnas mycket utrymme för förändring av 

samhället. (Nilsson, 2010:61) 

Även Maria Nikolajeva (Nikolajeva, 2004:129) anser att det finns typiska egenskaper för 

manliga och kvinnliga karaktärer i litteratur. Nedan är en sammanställd tabell med dessa 

egenskaper enligt Nikolajeva. 

 

Kvinnor/Flickor Män/Pojkar 

Passiva Aktiva 

Omtänksamma Känslokalla 

Vackra Starka 

Emotionella Rationella 

Milda Våldsamma 

Beroende Självständiga 

Sårbara Hårda 

Tänker kvalitativt Tänker kvantitativ 

Lydiga Tävlande 

Omsorgsfulla Skyddande 

Initiativa Aggressiva 

Syntetiserade Analyserande 
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Enligt Nikolajeva följer inte alla litterära karaktärer schemat, men att det ändå kan ge en bild 

av hur stereotypa personer skildras. Maskulint och feminint beteende har till stor del också att 

göra med våra förutfattade meningar om hur samhället ser ut – vilka föreställningar vi har 

(Nikolajeva, 1998:130). Kåreland beskriver hur barn påverkas av dessa stereotyper som kan 

finnas i litteraturen (Kåreland, 2010) och dessa egenskaper som Nikolajeva beskriver är de 

föreställningar som barn kan få om könen, och även hur de kan komma att värdera sig själva.  

 

Då den tidigare forskningen visar på att skönlitteratur påverkar barns uppfattning om genus och 

kan påverka den negativt, samt att lärare har en betydande roll (Daniels, 2017) tyder det på att 

vår studie har relevans för läraryrket. Eftersom högläsning är en stor och gynnsam del för 

elevers kognitiva utvecklig (Dominkovic, Eriksson, Fellenius, 2006) och därav bör användas 

regelbundet i undervisningen är det viktigt att få en fördjupad kunskap om den litteratur som 

barn bemöter i skolan och poängtera vikten av att ha ett genusperspektiv i valet av bok.  
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3. METOD OCH URVAL 

Eftersom vår studie fokuserar på lärares perspektiv när det kommer till genus i 

högläsningsböcker är våra intervjuer uteslutande riktade till just lärare. Undersökningen 

skedde på tre olika skolor där vi intervjuade åtta lärare. Vi har haft boken 

Intervjumetodik av Annika Lantz (2013) som utgångspunkt vid framställandet av 

frågorna och tillvägagångssättet för intervjun. Vi har även gjort en analys av ett antal 

högläsningsböcker som vi kommer att valt utifrån samtal med bibliotekarie samt de 

böcker som våra intervjupersoner väljer att läsa för sina elever. Förutom metod och urval 

beskriver vi även etiska aspekter vi har i åtanke under vår studie. 

 
3.1 Metod 

3.1.1 Intervjuer 
Vi besvarade våra frågeställningar genom att utföra en semistrukturerad intervju med åtta lärare 

från tre olika skolor som alla är verksamma i årskurserna 4–6. Vi hade förberedda frågor som 

vi kunde ändra beroende på svaren vi fick. 

 

Frågorna hade vi formulerat så att det inte var uppenbart till en början att vår undersökning 

handlade om just genus för att inte styra respondentens svar för mycket. Därför valde vi att 

börja med frågor som handlade om valet av högläsningsbok och sedan följde frågor om de 

någonsin väljer bok utifrån ett genustänk. Enligt Annika Lantz (Lantz, 2013:71) är det inte alltid 

meningsfullt att skriva ner precisa frågor i en intervju utan frågorna kan omformuleras beroende 

på intervjupersonens föregående svar. Vi utgick från de frågor som förbestämts men hade 

möjligheten att formulera om dem. När frågorna utformades utgick vi från våra frågeställningar 

samt de teorier som ligger som grund för studien. Frågorna fokuserade på att ta reda på om 

intervjupersonerna tänkte på genusperspektivet när de valde högläsningsbok, utifrån Kårelands 

teori om hur skönlitteratur påverkar barns syn på genus. Vi tog även upp frågor som rörde 

lärares och elevers diskussion kring böcker då Dominikovic, Eriksson och Fellenius poängterar 

vikten av just samtalet kring böcker. Eftersom det i Grundskolans läroplan står att skolan ska 

motverka de traditionella könsmönster och könsroller som finns samt att flickor och pojkar ska 

ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypiska könsroller (Lgr11) formade vi även en fråga gällande skolans skyldighet att 

involvera genusmedvetenhet i undervisningen 
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Vi valde att spela in intervjuerna istället för att anteckna. Lantz skriver att det ofta kan vara 

svårt att lyssna och anteckna samtidigt och att om en kan förklara syftet med inspelningen så 

får man oftast ett samtycke (Lantz, 2013:77). Vi ville inte distrahera den vi intervjuar med att 

anteckna under samtalet samt att det kan vara lätt att missa något väsentligt. Vi valde därför att 

försöka att få tillstånd att spela in intervjuerna. Samtliga intervjufrågor hittas bland bilagor.  

 

 
 
3.1.2 Bokanalys 
Vi har gjort en analys av högläsningsböcker som läses högt av lärare i mellanåren. Vi har utgått 

från de intervjuer vi utförde då vi frågade våra intervjupersoner vilka böcker de brukar läsa för 

sina elever. Vi har även valt en bok utifrån samtal med bibliotekarie. I vår analys reflekterar vi 

över hur de kvinnliga och manliga karaktärerna i böckerna framställs och om det finns något 

som bryter mot det könsstereotypiska.  

 
3.2 Urval  

3.2.1 Intervjuer 
De lärare vi har intervjuat är från skolor som vi tidigare har haft kontakt med under vår 

utbildning. Vi har inte tagit till hänsyn när det gäller kön eller ålder på de lärare vi intervjuat 

men i vårt urval finns en bredd när det gäller aktiva år som lärare. Vi intervjuade åtta lärare från 

tre olika skolor i samma kommun.  

 
3.2.2 Bokanalys 
Böckerna vi har analyserat har vi valt utifrån de böcker som våra intervjupersoner läser i sina 

klasser samt efter samtal med bibliotekarie på kommunens största bibliotek. De lärare vi 

intervjuade gav oss exempel på böcker de brukar läsa högt för sina elever och som de tycker 

passar bra som högläsningsböcker, bland annat ur ett genusperspektiv. De gav även exempel 

på böcker som de tror kan skapa diskussion om genus hos eleverna. Utifrån intervjuerna har vi 

valt att göra analyser av följande böcker: 

• Matilda 

• Dårfinkar och Dönickar 

• Fröken Europa 

• Du är ett geni 

Vi ville få ett bredare urval av böcker att analysera och vände oss till kommunens stadsbibliotek 

då personalens professionella åsikter kan vara väsentliga för vår studie. Vi samtalade med en 
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bibliotekarie som hade erfarenhet av att tipsa lärare om böcker till elever i skolans mellanår. Vi 

frågade henne om hon kände till någon högläsningsbok som hade könsnormsbrytande 

karaktärer eller som på något annat sätt stack ut från det traditionella könsmönstret. Hon tipsade 

oss då om boken Godnattsagor för rebelltjejer som hon beskrev som väldigt populär som 

högläsningsbok och kunde passa barn i skolans mellanår. Utifrån detta samtal har vi även valt 

att göra analys av följande bok: 

 

• Godnattsagor för rebelltjejer 
 
 
 

3.3 Etiska aspekter 

 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav på̊ etiska regler som vi har följt i vårt arbete: 

 

• Samtyckeskravet betyder att intervjupersonerna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i undersökningen.  

• Konfidentialitetskravet, att alla intervjupersoner är anonyma genom att inga identiteter 

eller platser avslöjas. Vi valde därför att kalla våra intervjupersoner för lärare A, B, C, 

D, E, F och G.  

• Nyttjandekravet är att den information som samlats in om enskilda personer bara 

används för detta forskningsändamål.  

• Informationskravet, att intervjupersonerna blir informerade om vår undersökning och 

dess syfte.  

 

Vi kan dock kritiskt granska oss själva då vi medvetet försökte att inte betona just 

genusperspektivet allt för mycket i början av intervjun för att vi inte ville leda 

intervjupersonerna till att svara på frågorna på ett visst sätt. (Vetenskapsrådet, 2002)  
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4. RESULTAT 

Nedan beskrivs resultatet av den intervju vi genomfört. Sedan följer en analys av de 

högläsningsböcker vi valt ut. I nästa kapitel diskuterar vi dessa resultat.  
 
4.1 Resultat av intervjuer  

Vi har sammanfattat svaren från de åtta lärare vi har intervjuat. Vi har valt att 

kategorisera frågorna utifrån dess tema. De lärare vi har intervjuat har vi valt att kalla  

Lärare A-H och nedan har vi skrivit hur länge de har varit verksamma som lärare.  

 

Lärare A - 19 år 

Lärare B - 17 år 

Lärare C - 18 år 

Lärare D - 19 år 

Lärare E - 26 år 

Lärare F - 30 år 

Lärare G - 1 år 

Lärare H - 38 år 
 
4.1.1 Val av högläsningsbok     

1.  Hur går du tillväga när du väljer högläsningsbok? 
 

På denna fråga svarade flera av intervjupersonerna (fyra av åtta) att de väljer bok utifrån teman, 

exempelvis om de arbetar med något på samhällskunskapen.   

 

Lärare B - “Ibland kan det vara så att jag läser något i historia eller geografi så jag försöker 

koppla boken till det, och då kan det vara en bok som vi haft i tidigare klasser när vi jobbat med 

samma sak.” 

 

Några har svarat att de även väljer böcker som de tror ska fånga elevernas intresse och 

nyfikenhet. 

 

Lärare C -” Jag vill ju att det ska vara något som kan gripa tag i deras intresse. Helst nästan på 

varje sida som man ska haja till över. Och det får gärna vara väldigt gripande och roligt på 
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samma gång. Det är väl det absolut viktigaste, så att man bryr sig om vad som händer, så man 

inte känner att man lika gärna kan sitta och sova här. Och gärna laddade ämnen som dom 

grubblar över.” 

 

En lärare svarar att han gärna väljer högläsningsböcker utifrån hur pass bekväma de är för 

honom själv att läsa. “För min egen skull har jag märkt att vissa böcker är mer bekväma att läsa 

än andra. Typ böcker som har kortare meningar, som Bert-boken.” 

 

2. Vad tycker du är viktigast i val av högläsningsbok?  
• Fånga elevers intresse 
• Motverka typiska könsroller 
• Att det finns ett värdegrundsbudskap 
• Öppnar upp för diskussion 
• Variation av flick-och pojkkaraktärer  

                 
 

Flera av intervjupersonerna svarade att de tycker att alla punkter är viktiga i val av bok men 

svarade lite olika i vad de själva prioriterar. Fyra svarade att de tycker att elevintresse är 

viktigast.  

Lärare A - “Om man ha med sig eleverna kan man sen diskutera alla möjliga frågor men har 

man inte eleverna med sig och det är en jättebra bok i värdegrundsarbete så kommer den inte 

fungera så bra tror jag.” 

En lärare svarade att hon tycker att det viktigaste är att det ska öppna upp för diskussion och en 

annan svarade att variation mellan pojk och flickkaraktärer är viktigt.  

En lärare svarade att han inte alls tänker på någon av alternativen när han väljer böcker.  

Lärare G- “Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att jag inte tänker på sånt där alls. Är det en 

bra bok då spelar det inte någon roll. “ 

 

                 
4.1.2 Diskussion med elever kring böcker 

1. Tar du dig tid att diskutera kring böckerna du läser? Om ja, försöker du någon 
gång leda diskussionen åt ett visst håll? 

De flesta svarar att de tycker att det är viktigt att ta sig tid till att diskutera kring böcker. Många 

gör det genom att stanna upp under läsningen för att förklara eller låta eleverna reflektera kring 

en viss händelse och några pratar om boken efter man läst klart den. Två lärare nämner även att 
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de använder sig av så kallade läsloggar där eleverna får antingen svara på en fråga eller rita en 

tillhörande bild till varje kapitel. 

     

Lärare F:                  
“Ja, det är viktigt att de förstår vad det handlar om. Att man förtydligar budskap. Jag prata 

mycket i början visar upp boken, även mitt i om det blir spännande för att skapa ett engagemang 

runt boken. Jag kan uppleva att när barn förstår böcker, tycker de alltid att de är bra. Man kan 

diskutera kring hur de skulle ha reagerat i samma situation som karaktären.” 

 
4.1.3 Genusperspektiv i val av böcker 

1. Väljer du någon gång bok utifrån ett genusperspektiv i främsta fokus? Eller är 
exempelvis elevintresse viktigare.      

Alla lärarna utom två svarade att de väljer högläsningsböcker utifrån ett genusperspektiv ibland. 

Då tänker vissa främst på att karaktärerna har normbrytande egenskaper medan vissa främst gör 

det i samband med temaarbete kring likabehandling etc. Två lärare nämner att de ofta försöker 

tänka på att böckerna ska ha flickor som huvudkaraktärer då pojkar ofta tenderar att vara det. 

Två av lärarna svarade att de inte har valt böcker med ett genusperspektiv i främsta fokus, då 

de uttryckt att de tycker andra ämnen är viktigare som vänskap och elevintresse. 

 

2. Hur tänker du kring vikten av att ha ett genustänk i val av högläsningsböcker? 
Varför? 

Fyra lärare nämner det som en aspekt som kan vara bra att ha i åtanke, men poängterar vikten 

av att följa upp sådana ämnen med en diskussion sen för att det ska få ett bra utfall. Men de 

svarade även att det inte är något de tänker på i första hand i valet av högläsningsbok. Två lärare 

svarade att de tycker det är jätteviktigt och något de lägger stor vikt på i valet av 

högläsningsböcker. 

Lärare C - “Det känns jätteviktigt för jag upplever att de traditionella könsrollerna är på väg 

bakåt i utvecklingen istället för framåt. När jag började som lärare 1998 kändes det som att det 

blev bättre och bättre. Tjejerna blev mer och mer framåt och ville skapa sig sin egen framtid 

men sen de senaste tio åren tycker jag att det har stannat eller till och med gått bakåt. Så det 

känns jätteviktigt. Jag tror att högläsning kan vara ett bra verktyg för att motverka detta. Jag 

tror att det kan vara skönt för killarna också att inte fastna i någon sorts macho ideal som de 

också mår dåligt av. Jag har jobbat mycket på högstadiet tidigare men jag tror att det kan vara 

bra att ta tag i det redan i yngre åldrarna.” 
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Två lärare svarade att de tänker mycket på att växla i valet av könen på huvudkaraktärerna då 

barn i en förpubertal ålder kan ha svårt att identifiera sig med en huvudkaraktär av motsatt kön 

från sitt eget. En lärare svarade att hon framförallt kan tänka på att välja böcker med pojkar som 

huvudkaraktärer då hon upplever att det är svårare att fånga pojkars intresse vid högläsning. 

Lärare G svarade att han inte upplever genusfrågan som särskilt viktigt och väljer att prioritera 

andra saker: “För mig är genusfrågan inte superviktigt. Jag prioriterar andra grejer, som vara en 

schysst kompis, behandla varann lika och respektfullt. Jag tycker så här: man är den man är, 

och är man på ett sätt så får man väl vara det. Sen så behöver man inte tänka på om det är tjej 

eller kille alltid.” 

 

3. Hur tänker du kring vikten av att diskutera böcker med eleverna utifrån ett 
genusperspektiv, alltså om hur de olika könen framställs och beskrivs.  

På denna fråga svarade fem av intervjupersonerna att det är viktigt att prata om det och att de 

brukar prata med sina elever om just könsrollerna i böckerna de läser. Några berättade att det 

är viktigt för eleverna att höra om flickor som kan vara tuffa och bråkiga medan pojkarna kan 

visa känslor. 

 

Lärare C - “Det är ju just det, att det känns som att det är så mycket i skolan och i samhället 

som bara blir, som de inte funderat på så mycket överhuvudtaget. En helt vanlig elev tänker 

sällan på sånt här om de inte får viktiga frågor ställda till dom.” 

 

Lärare F:” Ibland kan jag tycka det är kul att försöka läsa böcker om pojkar som vågar visa 

känslor och är kära osv. För det märks att pojkarna gillar det, att man visar de sidorna. För 

annars är det ju mer stereotypiska drag för just flickor. Men det är bra för båda att få höra att 

det är OK att visa känslor.” 

 

Två svarade att de tycker att det är viktigt men inte alltid väljer att göra det. Lärare H svarade 

att det beror på gruppen hon har och lärare E svarade att det händer att det diskuteras men inte 

i alla böcker.  

4. 1.4 Förslag på högläsningsböcker 

1. Har du något exempel på en högläsningsbok som du tycker mycket om eller du 
ofta återanvänder?  

Här svarade tre personer att de ofta läser Fröken Europa. De tyckte bland annat att det finns 

flera intressanta karaktärer och att det är lätt att koppla boken till So-ämnena.  
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Två lärare svarade också att de brukar läsa Drakskeppet när de arbetar med vikingatiden.  
 

Två lärare återvänder till böcker med lite mörka teman.  

Lärare C svarade att han tycker om att läsa en bok som heter Du är ett Geni. “Den handlar både 

om cancer och döden, homosexualitet, att bryta mot könsnormsrollen. Plus att den är rolig. Den 

brukar gå hem i alla lägen.”  
 

Lärare E: “Skuggan i väggen tyckte jag var bra och barnen gillade den.” 
 

Lärare F: Barnaby Brocket. Tog den på måfå. Barnen älskade den. Den hade ett ganska mörkt 

tema. Ganska många böcker med lite hemskt tema väljer jag. Exempelvis Harry potter eller 

Matilda har ganska hemska scener med föräldrar som är elaka. Och barn gillar dom, för dom 

tar upp hemska saker som engagerar. 
 

Två lärare nämnde Roald Dahl-böcker. Exempelvis Lärare H: 

“Häxorna och Matilda är några som jag ofta läser. I femman läser jag nästan alltid En ö i havet 

och sen kollar vi på filmen. 
 

2. Har du något förslag på en högläsningsbok som utmanar könsroller eller kan 
skapa diskussion? 

På denna fråga svarade de flesta att de inte kunde komma på någon bok på rak arm. En svarade 

att de läst en bok av Mårten Melin men kunde ej komma på titeln på boken men minns att den 

handlade om barn på en skola med annorlunda egenskaper. Några reflekterade lite om vad en 

bra bok ur genusperspektiv kan vara, om det krävs normbrytande karaktärer eller om en bok 

med mycket kvinnliga karaktärer är en sådan bok. Lärare H svarade att hon inte läser böcker 

där kvinnor eller flickor framställs på ett negativt sätt. “Jag vet ungefär vilka böcker jag tycker 

är bra, och då ingår det automatiskt att tjejer framställs på ett bra sätt i dem. Jag skulle inte tycka 

att boken var bra om inte tjejerna i böckerna framställs på ett bra sätt. 

En bok jag skulle kunna tipsa om är Tusen gånger starkare som verkligen tar upp tjejer och 

killars olika roller i klassrummet och visar hur en stark flicka vänder upp och ner på 

könsrollerna i klassen.” 
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Lärare C gav som förslag den bok som han tidigare hade nämnt Du är ett geni. “Den handlar 

precis om det men även om identitet allmänt. Man måste nog diskutera den mycket, man kan 

inte bara läsa den och sedan lämna den.” 

 

Lärare E - “Dårfinkar och dönickar tänker jag instinktivt på. Men den har ju några år på 

nacken.” 

 
4.2 Analys av högläsningsböcker  

I våra analyser kommer vi utgå från följande frågor: 
• Förekommer det fler kvinnliga eller manliga karaktärer i boken? 
• Vad har huvudpersonen/huvudpersonerna för egenskaper? 
• Förekommer det någon könsnormsbrytande karaktär i boken? 
• Förekommer det könsstereotyper? 
• Finns det någon händelse i boken som utmanar könsrollerna eller som får 

läsaren att reflektera ur ett genusperspektiv?  
 
 

När vi gör vår analys kommer vi att utgå från de teorier, forskning och begrepp som vi 

har presenterat tidigare. Den tabell vi kommer att nämna är Nikolajevas tabell från 

litteraturgenomgången där manliga och kvinnliga egenskaper i skönlitteratur beskrivs.  
 
 
 
4.2.1 Matilda av Roald Dahl 
 

Matilda är snillrik. Känslig och snillrik, men herr och fru Vidrigsson behandlar henne som 

ohyra, inte som en dotter. Ohyra är något man får stå ut med, i alla fall tills man får tag i 

krypen och kan knäppa iväg dem dit pepparn växer, men helst ändå längre. 

Innan Matilda ens fyllt fem år har hon läst böcker av Dickens och Hemingway, Kipling och 

Steinbeck, och ändå tycker hennes föräldrar att hon bara är till besvär. Så Matilda beslutar sig 

för att hämnas. Matildas pappa, som är bilförsäljare och för det mesta går klädd i storrutiga 

kavajer i grälla färger, och hennes mamma, som brukar färga håret platinablont, är en enkel 

match för Matilda. Och när rektor Domderasson ger sig på henne i skolan, upptäcker Matilda 

att hon har en märklig kraft som kanske kan rädda skolan och framförallt hennes underbara 

lärarinna fröken Honung. 
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En fascinerande och spännande berättelse om en högst ovanlig flicka, mästerligt illustrerad av 

Quentin Blake 

 

Det förekommer fler kvinnliga än manliga karaktärer i boken. 11 kvinnliga och 7 manliga. De 

mest framträdande karaktärerna är dock kvinnliga förutom Herr Vidrigsson. 

 

Huvudkaraktären Matilda framställs som omtänksam, påhittig, intelligent, driven, ambitiös, 

kunnig, modig och revolterande mot orättvisor. Hennes pappa herr Vidrigsson beskrivs som 

hetlevrad, dominant, trångsynt, korkad, girig och en lurendrejare. 

Medan hennes mamma fru Vidrigsson beskrivs som lat, lydig, korkad, passiv och beroende av 

sin man. När det kommer till normbrytande karaktärer i boken beskrivs Matilda som duktig i 

skolan, lugn, emotionell och omtänksam. Vilket enligt tabell 2 anses som könsstereotypa 

egenskaper. Men hon framställs också som självständig, kunnig, modig, beslutsam, revolterar 

mot orättvisor vilket är typiskt manliga egenskaper enligt tabell 1.  

 

Rektor Domderasson beskrivs till största delen som en aggressiv, våldsam, hård, känslokall, 

tävlande, dominerande, fysiskt stark och skräckinjagande person. Vilket alla är typiskt manliga 

egenskaper enligt tabell 1. 

Några karaktärer som är typiska könsstereotyper är herr och fru Vidrigsson. Herr Vidrigsson 

som bestämmer över och försörjer familjen med ett hett temperament. Medan fru Vidrigsson 

beskrivs som en passiv hemmafru som spenderar mestadels av sin tid med att fokusera på sitt 

utseende och att spela bingo. 

 

En händelse i boken som kan få läsaren att reflektera ur ett genusperspektiv är då pappan som 

har ett eget företag där han säljer begagnade bilar, uttrycker sina förväntningar kring att sonen 

ska ta över företaget en dag. Och uttrycker även att Matilda inte skulle kunna klara av de för att 

hon ”är för dum” s.25) 

En annan händelse som öppnar upp för reflektioner kring könsnormer uppstår då fröken 

Honung besöker Matildas föräldrar för att prata om deras dotters akademiska utveckling. Fru 

Vidrigsson säger då: ”Flickor bör framförallt tänka på sitt utseende, så att de kan skaffa sig en 

god make när de blir vuxna. Utseende är viktigare än insidan. Titta bara på mig, och ta sedan 

en titt på er själv. Ni valde böckerna. Jag valde utseendet.”  
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4.2.2 Dårfinkar och dönickar av Ulf Stark 
 

Boken handlar om den 12-åriga flickan Simone som flyttar med sin konstnärsmamma Olga från 

centrala Stockholm till Olgas nya pojkvän Yngves hus i förorten. Vilket Simone inte alls är glad 

över. Till råga på det glömmer Simones mamma Simones hund Kilroj i flytten och han kommer 

bort. Samma dag som de flyttat in dyker Simones gamla morfar upp, på rymmen från ett 

äldreboende. Han berättar att han bestämt sig för att komma hem för att dö, för att han inte 

fick någon lugn och ro på boendet. På Simones första skoldag misstas hon med sitt korta hår, 

och pojkaktiga kläder för att vara en pojke och heta Simon. Vilket hon själv inte vill avslöja är 

fel då hon upplever att det skulle vara förödmjukande att erkänna inför hela klassen. Så hon 

tar på sig rollen som den stökigaste pojken i klassen vilket medföljer en rad med prövningar 

och pinsamma situationer. 

 

Det förekommer ungefär lika många manliga som kvinnliga karaktärer. Några av de mest 

framträdande karaktärerna är dock kvinnliga: Simone, Simones mamma, Katti och Fröken. Men 

också morfar, Yngve och Isak som är aktivt förekommande. 

 

Simone som är bokens huvudkaraktär beskrivs som stark, modig, våldsam, aggressiv, besvärlig, 

bråkig, analyserande, tar för sig och vågar säga vad hon tycker. Vilket enligt tabell 1 är typiskt 

manliga egenskaper. 

 

Simones mamma Olga, beskrivs som självständig, hetlevrad, aggressiv, skyddande, stark, 

bohemisk, fritänkande, ansvarslös, och inte som normala mammor” som Simone uttrycker det. 

Vilket enligt tabell 1 beskrivs som typiskt manliga egenskaper. Medan Yngve, Olgas nya 

pojkvän beskrivs som passiv, lydig, omtänksam, mild, beroende, omsorgsfull. Vilket är typiskt 

kvinnliga egenskaper enligt tabell 1. Simones fröken beskrivs som emotionell, sårbar, 

omsorgsfull, mild och omtänksam. Vilket är typiskt kvinnliga egenskaper enligt tabell 1. 

Katti, beskrivs på ett ganska sexuellt sätt, både till utseende och personlighet. Vilket avspeglar 

hur barn i en förpubertal ålder (12) kan vara på väldigt olika plan i sin fysiska och mentala 

utveckling. Men Simone reflekterar också över hur målmedveten och dominant Kattis är vilket 

gör att hon påminner Simone om hennes egen mamma Olga. Kattis beskrivs med både typiskt 

manliga egenskaper enligt tabell 1: aktiv, stark, analyserande, självständig och tävlande. Men 

också med typiskt kvinnliga egenskaper enligt tabell 1: vacker, sårbar, intuitiv och emotionell. 
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I boken framställs Simone som könsnormsbrytande både till utseendet och i personlighetsdrag. 

Redan innan hon blir misstagen för en pojke har hon kortklippt hår och kläder som man skulle 

kunna missta för att vara pojkkläder som det uttrycks i boken. Hon svär mycket, är olydig och 

tar för sig. När hon sedan misstas för att vara pojke av klasslärarinnan, så tar hon på sig en roll 

som är ännu mer maskulin för att passa in i vad som förväntas av henne. 

 

Simones mamma Olga är också en normbrytande karaktär när det kommer till könsstereotyper. 

Hon är en konstnär som är hetlevrad, slarvig, bohemisk, fritänkande, ansvarslös, och inte som 

normala mammor” som Simone uttrycker det. Hon är den dominanta i sitt nya förhållande med 

den passiva sårbara och höjdrädda Yngve. Hon är passionerad när det kommer till kärlek, män 

och sin konst. Och det framkommer att hon har haft många män i sitt liv. Det framställs som att 

hon inte tycker att rollen som mamma ska stå i vägen för hennes sätt att leva sitt liv vilket 

Simone upprepade gånger verkar skämmas över. Värt att notera att dessa karaktärsdrag var ännu 

mer banbrytande på 80-talet då denna bok utspelar sig. 

 

Yngve är den mest ansvarstagande och korrekta i familjen. Han är höjdrädd och försiktig och 

ingen verkar respektera honom. Han får ständigt agera modell iklädd klänningar och hattar för 

Olgas porträtt. Yngve har också svårt att bli accepterad av både Simone och hennes morfar som 

en del i familjen. 

En karaktär som däremot beskrivs med ganska klassiskt könsstereotypa egenskaper är Simones 

morfar. Han beskrivs som en alfahane med samma heta humör och svordomsfyllda språk som 

Simone. Han är envis, aggressiv, våldsam, dominant och skyddande. Vilket enligt tabell 1 är 

typiskt manliga egenskaper Men han beskrivs också som väldigt emotionell, sårbar och 

omtänksam vilket enligt Nikolajeva (2004) är typiska kvinnliga egenskaper. 

 

 

Boken kryllar av händelser som utmanar könsroller eller som kan få läsaren att reflektera ur ett 

genusperspektiv. Som när Olga får raseriutbrott eller konstant visar upp sina bohemiska, 

ansvarslösa sidor eller Simones könsnormsbrytande beteenden rakt igenom boken. En händelse 

föreställer Yngve som har fått i uppgift av Olga att hänga upp en kristallkrona i taket, han ställer 

sig på en stol men väl där får han svindel och panik och Olga får komma och bära ner honom 

och kristallkronan, vilket inte är några problem då Olga beskrivs som väldigt och stark. 
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4.2.3 Du är ett geni av Susin Nielsen 
Stewart har just flyttat in hos sin pappas nya tjej och hennes dotter Ashley. Flytten blir allt 

annat än enkel. Stewart är 89,9 procent glad över den nya familjen, men Ashley är 110 procent 

förskräckt över att få sin tillvaro rubbad, speciellt av en töntig, begåvad nörd som Stewart. Hon 

tycker att Stewart är jättekonstig, särskilt då han ligger under sin mammas afghanska matta 

för att andas in hennes molekyler. Till råga på allt ska de gå på samma skola, vilket är ungefär 

det pinsammaste Ashley kan tänka sig. Men kanske är vi människor inte så olika innerst inne? 

Kanske visar sig din värsta fiende vara räddaren i nöden.  

 

I Du är ett geni möter vi ungefär lika många kvinnliga som manliga karaktärer som framför allt 

består av familjemedlemmar till huvudpersonerna Ashley och Stewart samt elever på skolan de 

båda går på. Det nämns 15 manliga karaktärer och 13 kvinnliga karaktärer samt en karaktär 

som ej har ett bestämt kön. Av dessa karaktärer är det dock fler kvinnliga karaktärer än manliga, 

utöver huvudkaraktärerna, som har repliker och mer plats i boken.  

 

Stewart beskrivs som en begåvad, passiv och omtänksam person som vill väl men har svårt med 

det sociala och upplevs ofta av andra personer som konstig. Flera av dessa egenskaper är mer 

förknippade som kvinnliga än manliga. (Nikolajeva, 2004). 

 

Ashley beskrivs som dominerande och snobbig med ett svajande humör. Hon lyckas inte 

särskilt bra i skolan och bryr sig mest om sitt utseende och om att vara “högst upp på den 

populära stegen”. Samtidigt visar hon ett djup då hon försöker bearbeta sin pappas nyupptäckta 

homosexualitet, om hon är homofob eller bara har svårt med förändringarna i hennes tillvaro. I 

stort sett beskrivs Ashley som en väldigt stereotypisk tonårstjej och hennes egenskaper är ofta 

förknippade med kvinnliga drag, exempelvis att hon är emotionell och gillar typiska “tjejsaker”. 

Dock är Ashley väldigt dominerande som traditionellt ses som en manlig egenskap. 

(Nikolajeva, 2004) Stewart är mer en normbrytande karaktär än Ashley då hans egenskaper och 

handlingar skiljer sig från det könstypiska.  

Sedan finns det karaktärer som bryter mot heteronormen, exempelvis Ashleys pappa som är 

homosexuell. Förutom att Ashley har flera stereotypiska egenskaper, eller främst hennes 

intressen som är stereotypiska, har även hennes vänner det.  

Dessutom är Ashleys mamma, som dock är en karriärkvinna som ogillar mode och kläder, en 

stereotyp som alltid är den som städar och lagar frukost åt familjen.  
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I boken förekommer mycket som får en att tänka om hur flickor och pojkar beter sig. 

Exempelvis hur många av killarna i boken pratar om tjejerna i omklädningsrummet och hur 

Stewart inte förstår hur de kan säga så vidriga saker.  

 
4.2.4 Fröken Europa av Kerstin Gavander 
“Så här i efterhand verkar alltihop som en dröm. Men en dröm är något som man upplever 

ensam. Ingen annan kan säga hur det egentligen var. Men vi var ju tjugofyra stycken som 

upplevde det, hela klassen, så det måste ju ha hänt. Det kan helt enkelt inte ha varit en dröm!” 

Så börjar berättelsen om Kristin och hennes klasskamrater i 5a. Tillsammans med sin nya 

lärare Eva får de vara med om en annorlunda Europaresa, en resa i både tid och rum. 

 

I boken förekommer det ungefär lika många kvinnliga och manliga karaktären där 

huvudkaraktären är av kvinnligt kön. 

Huvudpersonen är en flicka, Kristin som berättar allt ur sitt eget perspektiv. Av de egenskaper 

som finns i tabellen passar mild och omsorgsfull bäst in på Kristin vilka är typiska kvinnliga 

karaktärsdrag. Hon tänker mycket och är lite försiktig av sig. Hennes bästa vän är en pojke, 

Petrus men hon har även andra vänner som är flickor.  

Det finns många könsstereotyper i boken. De klassiska “bråkiga killarna”, “fotbollskillar”, 

“tjejbästisarna” som inte kan vara ifrån varandra samt en manlig vaktmästare och kvinnlig 

mattan. När eleverna ska välja bänkpapper väljer Kristin ett med hästar på och Petrus ett med 

flaggor. De människor som eleverna träffar på sina resor följer även de klassiska könsmönstren. 

Dock finns det djup bakom flera av dessa stereotypiska karaktärer som kan diskuteras. 

Exempelvis Tobbe och hans bästa vän Billy som är de “bråkiga” killarna, visar sig vara ganska 

känsliga personer vilket är en egenskap som oftast kategoriseras in som en kvinnlig egenskap. 

Det som kan då diskuteras hur vissa försöker leva upp till den bild som andra har av en, som 

kanske skapats av just de föreställningar som finns om hur flickor och pojkar ska vara.  

 
4.2.5 Godnattsagor för rebelltjejer av Elena Favilli, Francesca Cavallo 
Denna bok innehåller hundra inspirerande berättelser om hjältemodiga kvinnor som 

åstadkommit något speciellt eller stått upp för sina ideal: astronauter, rappare, uppfinnare, 

människorättsaktivister, piloter, modeskapare, dansare, frihetskämpar, sjörövare, 

miljörättsaktivister, kockar, författare, politiska ledare och många, många fler. Kvinnliga 

förebilder från förr och som nu - mot alla odds - har uppnått otroliga resultat.  
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Bokens är uppdelad i hundra kapitel som består av en sida och handlar om en specifik kvinna. 

Detta är ingen typisk kapitelbok men kan fungera som högläsningsbok eller komplement till 

lektioner som tar upp olika historiska personer.  

 

I boken förekommer betydligt fler kvinnliga personer men när män nämns som föräldrar, makar 

eller andra personer som står kvinnorna som gestaltas nära.  

 

De flesta kvinnorna i boken är starka, självständiga och intelligenta vilket är typiska manliga 

egenskaper enligt tabellen. Men flera av kvinnorna har även stereotypiska egenskaper som 

omtänksamhet. Så gott som alla kvinnor i boken bryter mot könsnormen på något vis, en del på 

väldigt många. Det finns många kvinnor i boken som var de första kvinnorna som åstadkommit 

det de gjorde och många som har intressen och mål som skiljer sig från de flesta kvinnors, 

speciellt för sin tid.  

 

När det gäller könsstereotyper så förekommer kvinnor som gillar dans, böcker och konst som 

är ganska typiska intressen för kvinnor, men samtidigt skiljer sig alltid dessa kvinnor sig från 

normen på något annat vis. De flesta stereotyper som förekommer står männen för. Det finns 

män i berättelserna som exempelvis Kung Henry VIII som förekommer i kapitlet om sin dotter, 

Elisabeth I. Han beskrivs som aggressiv, dominant, känslokall och hård vilket enligt Nikolajeva 

(2004) alla är typiska manliga egenskaper.  
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5.DISKUSSION 

Här diskuterar vi kring de resultat vi fått under intervjun samt analysen av 

högläsningsböcker. Först diskuteras svaren vi fick under intervjun där vi försöker 

komma fram till huruvida våra intervjupersoner är genusmedvetna när de väljer 

högläsningsböcker och hur de tänker kring vikten av just genus och skönlitteratur. 

Sedan diskuterar vi den analys som vi gjorde av de böcker vi valt ut där vi jämför 

böckerna med varandra samt diskuterar kring vad en godkänd högläsningsbok ur ett 

genusperspektiv bör uppfylla för kriterier.  Det resultat vi fått i våra intervjuer och 

bokanalys kommer att diskuteras i förhållande till den tidigare forskning och teorier 

vi tidigare gått igenom, framför allt Kåreland och Hirdmans teorier.  

 
5.1 Intervjuer 

 
När våra intervjupersoner fick frågan om hur de själva väljer högläsningsböcker så svarade de 

flesta att de väljer bok utifrån teman, sådant de kan koppla till de övriga ämnena. Vi uppfattar 

detta som att lärare kan ha en tendens att välja något som är praktiskt, att läsa en högläsningsbok 

som har flera användningsområden. Även de lärare som svarade att de väljer böcker med 

laddade ämnen eller intresseväckande böcker, verkade inte ha fokus på just genus. Ingen lärare 

i vår undersökning nämnde faktorn genusperspektiv som något som påverkar deras val av 

högläsningsböcker innan vi som intervjuade tog upp det senare i intervjun. En lärare uttryckte 

att han gärna valde böcker utifrån hur pass bekväma de var för honom själv att läsa rent 

strukturmässigt. Detta anser vi tyder på att läraren inte lägger sin främsta fokus på innehållet i 

boken och därav inte har i åtanke hur eleverna upplever karaktärer eller händelser. Ur ett 

litteratursociologiskt perspektiv tror vi att om man som lärare väljer att läsa böcker utan att ha 

ett genusperspektiv i åtanke, finns risken att man förstärker elevers syn på könsnormer. 

Dessutom bidrar de klassiska könsrollerna till att forma elevernas självbild kring sitt eget kön 

och hur de bör bete sig utifrån det. 

 

När vi gav intervjupersonerna alternativ kring vad de tyckte var viktigast i val av bok, varav två 

av alternativen belyste genusperspektiv, var det fortfarande få som nämnde att det var viktigt i 

deras egna valprocess. De flesta uttryckte att elevintresse var viktigast och flera poängterade att 
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utan intresse så är de svårt att kunna fånga elevernas engagemang till att intressera sig för 

exempelvis jämställdhet eller andra ämnen som kan öppna upp till diskussion. Kring dessa 

resonemang tänker vi att de ena knappast behöver utesluta det andra, snarare tvärt om. När en 

bok berör starka ämnen som orättvisor mellan kön eller könsnormsbrytande karaktärer är det 

uppseendeväckande och skapar intresse och engagemang och borde inte behöva vara något som 

lärare avstår från att ha i främsta fokus i valet av högläsningsböcker. Vi tror att just att 

högläsningsstunden kan vara ett ypperligt tillfälle för lärare att ta sig tiden att berör sådana 

ämnen som rör genus som faktiskt läroplanen kräver av lärare att inkludera i sin undervisning. 

En av lärarna svarade att ingen av de kategorierna vi gav som förslag var något han hade i 

åtanke i valet av högläsningsbok. (fånga elevers intresse, motverka typiska könsroller, 

värdegrundsbudskap, diskussionsfrämjande, jämställt mellan flick- och pojkkaraktärer) Utan 

att han tyckte det räckte med att boken var ”bra” utifrån hans perspektiv. Vi vet inte om det 

endast är kring högläsningsböcker denna lärare resonerar kring genusperspektiv på detta sätt 

eller om det gäller kring all undervisning. Vi tror att det kanske kan vara så att en del lärare kan 

uppleva att högläsningstillfället inte är rätt forum för att fokusera på just genusperspektiv och 

jämställdhet. Men om genusperspektivet är något man som lärare väljer att ignorera i allmänhet 

i sin undervisning så följer man inte det läroplanen säger, nämligen att: 

Skolan ska motverka de traditionella könsmönster och könsroller som finns samt att flickor och 

pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypiska könsroller. (Lgr.11) 

För att uppnå dessa mål tror vi att det krävs att man som lärare arbetar aktivt med genusfrågor 

i sin undervisning. 

 

Senare under intervjun valde vi att gå mer rakt på sak och ställa frågan om intervjupersonerna 

någon gång väljer bok utifrån ett genusperspektiv i främsta fokus? 

Vi uppfattade det som att intervjupersonerna nästan behövde bli påminda om detta ämne för att 

komma ihåg att själva nämna det. På denna fråga svarade alla utom två att de till viss del har 

ett genusperspektiv i sina val av högläsningsböcker, men att det då oftast sker i samband med 

temaarbeten som berör sådana ämnen. Vi uppfattar det som att flera av våra intervjupersoner 

uppfattar genusperspektivet i skönlitteratur som något som de inte främst prioriterar och att de 

istället väljer andra ämnen som vänskap och värdegrundsbudskap framför jämställdhet och 

genus. Några uttryckte att jämställdhet automatiskt ingår i en bok om den innefattar andra 

värdegrundsbudskap. Yvonne Hirdman lyfter i sin bok Genus- om det stabilas föränderliga 

form fram vikten av att belysa just kvinnans position i olika ordningar i samhället. Där menar 
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hon att även om man tar upp ämnen som klass, ras, nationella, etniska eller religiösa grupper så 

tenderar ofta kvinnans roll och position i dessa ”stora kategorier” att glömmas bort eller 

ignoreras (Hirdman, 2001:5–7). Just därför tror vi att det är viktigt att man som lärare väljer att 

prioritera att ha ett genusperspektiv i valet av högläsningsböcker.  

Kårelands litteratursociologiska perspektiv om samspelet mellan litteratur och samhälle pekar 

på en relevans i att ha ett genusperspektiv i valet av skönlitteratur som högläsning. Kåreland 

poängterar att skönlitteratur ofta tar upp stereotypiska föreställningar kring könen i samhället. 

Därför tror vi att det viktigt att analysera skönlitteratur ur ett genusperspektiv innan man som 

lärare använder den som högläsningsbok. Utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv drar vi 

slutsatsen att en bok med könsstereotypa karaktärer kan hämma deras benägenhet att på egen 

hand kunna skapa en sanningsenlig självbild och könsidentifiering som inte bygger på 

samhällets förväntningar. 

 

Något som flera intervjupersoner pratar om i intervjun är om vikten av att ha en variation av 

flick-och-pojkkaraktärer då de menar att eleverna kan ha svårt att identifiera sig med karaktärer 

av motsatta kön. Kåreland skriver att det är viktigt att arbeta med skönlitteratur i förskola och 

skola och att man som lärare måste tänka på att erbjuda eleverna ett utförligt bokval. Att även 

arbeta med boksamtal kan främja elevernas kapacitet att förstå och kunna identifiera sig med 

karaktärer av motsatta kön. (Kåreland 2005:351–355) 

Vissa av våra intervjupersoner menar att de fokuserar främst på att huvudkaraktären ska vara 

en flicka, just för att de menar att huvudkaraktärer i barnlitteratur oftast tenderar att vara pojkar. 

Om det stämmer så tänker vi att det borde betyda att elever i sin tidigare förskole-och-skolgång 

har bemötts av fler pojkkaraktärer än flickkaraktärer. Utifrån det perspektivet kan det framstå 

som ett bra tillvägagångssätt för att skapa en balans i den troligtvis mansdominerade 

skönlitterära bakgrunden de flesta barn sedan tidigare har. Kåreland bekräftar detta påstående i 

en studie hon gjort där hon kom fram till att på 50 manliga huvudpersoner förekom bara 20 

kvinnliga. (Kåreland, 2005) 

Något vi tänker att man bör ha i åtanke är att bara för att man väljer en bok med en flicka som 

huvudkaraktär behöver inte det betyda att boken är normbrytande eller positiv ur ett 

genusperspektiv. Vi fick nästan den uppfattningen då en del av intervjupersonerna verkade anse 

att de hade ett genusperspektiv i sina val av böcker bara för att de reflektera kring 

huvudpersonernas kön. Men vi anser att själva handlingen och huvudpersonernas egenskaper 

också är viktiga aspekter att inkludera i sitt val av högläsningsbok. 
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En lärare svarade att hon ibland medvetet väljer böcker med manliga huvudkaraktär för att hon 

generellt sett upplever det som svårare att fånga pojkars intresse när det kommer till högläsning. 

Om detta stämmer så problematiserar det de tidigare lärarna har uttalat sig kring att välja böcker 

med kvinnliga huvudkaraktärer framför manliga då man som lärare verkar löpa högre risk i att 

förlora pojkarnas intresse jämfört med flickornas.  

Något som en av intervjupersonerna tog upp var att en bok med både en kvinnlig och en manlig 

huvudkaraktär kan göra att både flickor och pojkar kan känna ett engagemang för boken. Detta 

håller vi med om och vi anser även att om att man som lärare väljer böcker med karaktärer som 

är normbrytande kan göra att eleverna inte fokuserar på könet utan kan identifiera sig med 

karaktären oavsett kön. Kåreland menar att det framförallt är i de yngre åldrarna som barn gör 

de mest stereotypa bokvalen, medan äldre barn kan välja lite friare då de med ålder har fått en 

säkrare könsidentifiering. Det är i synnerhet flickor som väljer böcker på ett öppnare sätt då de 

har större benägenhet att överskrida genusnormerna än pojkar. Detta menar Kåreland beror på 

om exempelvis en flicka anses vara en pojkflicka så ses det ofta som något positivt, medan en 

pojke med feminina egenskaper ofta ses som något negativt. (Kåreland 2005:133) 

Detta tror vi kan vara svaret på varför manliga karaktärer är överrepresenterade inom 

barnbokslitteratur, det beskrivs och besitter egenskaper som fler kan och vill identifiera sig med 

oavsett kön då de värderas högre i enlighet med samhällets patriarkala värderingar. Men för 

den skullen tror vi inte nödvändigtvis att det är ett bra sätt att resonera på i valet av 

högläsningsböcker utan att om man som lärare istället välja böcker med normbrytande 

karaktärer så kan det öppna upp dörrar för eleverna till att både identifiera sig med motsatta 

könet och att upptäcka att både typiskt manliga egenskaper kan finnas hos kvinnor och typiskt 

kvinnliga egenskaper kan finnas hos män, och då även hos dem själva. Genom denna insikt kan 

de få chansen att utvecklas utan att hållas tillbaka genom könsstereotypa karaktärer som 

bekräftar och stärker det genuskontrakt som finns i samhället enligt Hirdmans teori. 

 
5.2 Bokanalys 

Till att börja med måste vi reflektera över de val av böcker som vi och intervjupersonerna 

gjorde. Godnattsagor för rebelltjejer valde vi just för att vi fick höra att den skulle utmana de 

traditionella könsrollerna medan de andra böckerna är titlar som är populära som 

högläsningsböcker bland våra intervjupersoner. Några av böckerna nämndes även som förslag 

på högläsningsböcker som utmanar könsrollerna, bland dem Du är ett geni och Dårfinkar och 

dönickar. Eftersom några av dessa böcker är valda på grund av att just utmana könsrollerna bör 
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dessa enligt oss leva upp till vissa kriterier. Exempelvis bör det finnas karaktärer som bryter det 

traditionella mönstret om hur män och kvinnor ska vara. För att ta reda på detta använde vi oss 

av Nikolajevas tabell. (Nikolajeva, 2004:129) Eftersom kvinnor ofta gestaltas som svaga eller 

blir objektifierade i litteratur, anser vi att en bok som väljs ur ett genusperspektiv bör bryta mot 

detta och istället framställa flickor och kvinnor som starka och handlingskraftiga. Enligt 

Hirdman (Hirdman, 2001: 5–7) finns det ett samhällsmönster där mannen är dominant och 

kvinnan underordnad och detta samhällsmönster bekräftas ständigt av män och kvinnors 

handlingar. Detta anser vi är en anledning till varför högläsningsböcker bör bryta dessa mönster 

så flickor och pojkar få uppleva en annan bild av könen, och förhoppningsvis inte behöver bidra 

med att bekräfta dessa traditionella uppfattningar om könen.  

En lärare beskrev att hon gillar att läsa Fröken Europa bland annat för att det är en kvinnlig 

huvudkaraktär istället för en manlig. Detta är då en aspekt att ha i åtanke då de flesta böcker 

som barn och unga läser har just manliga karaktärer, vilket Kåreland beskriver i (kåreland). 

Fröken Europa har en huvudperson som är en flicka och berättelsen utspelar sig ur hennes 

perspektiv. Samtidigt finns det fler manliga än kvinnliga karaktärer i boken och det förekommer 

många könsstereotyper. Nästan alla unga karaktärer i boken följer för det mesta könsnormen 

och de flesta karaktärerna har de egenskaper som enligt Nikolajevas tabell följer stereotyperna. 

Boken hade varit mer passande att läsa, sett ur ett genusperspektiv, om det fanns karaktärer som 

bröt könsnormen mer tydligt. Exempelvis hade de ”stökiga” personerna i klassen kunnat vara 

flickor och ”mattanten” hade kunnat vara en man istället. Samma problem finner vi i Du är ett 

Geni där det också finns en berättare som är av kvinnligt kön, men som beskrivs 

könsstereotypiskt och framställs ofta på ett negativt sätt. Även om det finns mycket intressant 

att diskutera kring Du är ett geni, exempelvis hur pojkar och flickor pratar om varandra och 

pressen att leva upp till de könsstereotyper som förväntas av unga, anser vi att boken hade 

gynnats av att ha en kvinnlig karaktär som stod ut från normen mer istället för att bekräfta den 

bild de flesta har av just tonårsflickor.  Dårfinkar och dönickar har också en kvinnlig 

huvudkaraktär men denna bryter könsnormen på många sätt och ger då en mer varierad bild av 

hur flickor och pojkar kan vara. Huvudpersonen Simone är ingen typisk flicka, varken till 

utseende eller personlighet. Vi anser att det är viktigt att barn, både flickor och pojkar, får lyssna 

på berättelser där personer som Simone förekommer, berättelser som bryter mot den ”duktiga” 

flickan och ”tuffa” killen. Även i Matilda möter vi en huvudperson som bryter mot normen, 

även om det inte är lika uppenbart som i exempelvis Dårfinkar och dönickar. Även om 

karaktären Matilda har många typiska kvinnliga egenskaper så är hon samtidigt modig och 

revolterande vilket anses vara typiska manliga egenskaper enligt Nikolajevas tabell. Ingen av 
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böckerna vi har analyserat berättas enbart ur en manlig karaktärs perspektiv. Bara detta bör 

anses som positivt då det, som vi nämnt tidigare, oftast är manliga huvudkaraktärer i litteraturen 

barn och unga möter. Du är ett geni är den enda boken som berättas av både en pojke och en 

flicka, men pojken, Stewart, är en pojke som på många sätt bryter mot den traditionella 

tonårspojken och han utmanar den “machokultur” han möter hos andra killar i boken. Detta 

innebär att flickor och pojkar får möta en annorlunda manlig karaktär som kanske flera kan 

identifiera sig med, och iallafall göra dem påminda om att pojkar inte alltid behöver vara tuffa 

och hårda.  

 

Hur de vuxnas relation skildras i böcker kan också vara viktigt då det inte är alla barn som kan 

relatera till en heteronormativ kärnfamilj. I Du är ett geni möter läsaren både den 

könsstereotypiska familjen, mamman som lagar frukost åt alla och styvpappan som sitter utan 

strumpor med fötterna på bordet, samtidigt som det finns en kontrast med en homosexuell pappa 

och hans nya pojkvän. I Matilda är huvudpersonens föräldrar, herr och fru Vidrigson, extrema 

stereotyper där mannen är dominant och försörjer familjen medan kvinnan är passiv och ska 

sköta hemmet. Denna vanliga skildringen av män och kvinnors plats i samhället kan vara 

negativ (Kåreland, 2004) Samtidigt är familjen Vidrigsons könsuppdelning skildrad på ett 

ganska negativt sätt och som läsare börjar man snarare att kritisera deras syn på könsnormen än 

att vilja efterlikna den.  

I Dårfinkar och dönickar får läsaren möta en annan slags vuxenrelation än den normativa, 

relationen mellan Simones mamma och hennes pojkvän. Här beskrivs mamman med typiska 

manliga egenskaper och är den dominanta och hetlevrade medan pojkvännen Yngve är den 

passiva och försiktiga. 

I Godnattsagor för rebelltjejer bryts de normativa könsrollerna oavbrutet och vi kan då påstå 

att både flickor och pojkar kan dra nytta av att få höra hur flickor och kvinnor kan klara av 

samma saker som de tidigare fått höra att endast män klarar av genom andra berättelser. Denna 

bok skiljer sig på flera sätt från de andra, bland annat att den innehåller korta berättelser om 

flera personer samt att den är framtagen för att just belysa starka kvinnor. Även om boken 

handlar om just kvinnor och även titeln hänvisar till tjejer, anser vi att det kan vara positivt för 

även pojkar att lyssna till berättelserna, då även pojkar sällan får höra om just starka, 

handlingskraftiga kvinnor. Boken kan ge dom en förändrad bild av vad flickor klarar av. Enligt 

Kåreland så identifierar sig ofta barn med karaktärernas egenskaper och därför bör även pojkar 

kunna känna igen sig i berättelserna. (Kåreland, 2010:121–123)  



 

36 
 

Alla fem böcker innehåller både karaktärer som lever upp till könsstereotyper och dem som 

bryter mot dessa stereotyper. Böckerna har alla någon stark, kvinnlig karaktär som på något sätt 

utmanar könsrollerna även om dessa starka kvinnor inte alltid framställs på ett positivt sätt. 

Exempelvis rektor Domderasson från Matilda som är en väldigt annorlunda kvinnlig karaktär 

är en väldigt otrevlig person, samtidigt som även hjältinnan Matilda också bryter mot normen 

genom att vara revolterande och modig. Alla böckerna innehåller dock inte manliga karaktärer 

som bryter mot det traditionella könsrollerna. Exempelvis i Fröken Europa lever de flesta 

manliga karaktärer upp till de förväntade mönster som samhället har skapat. Detta tror vi är på 

grund av det som vi tidigare nämnt, att det är mer accepterat i samhället med kvinnliga 

karaktärer som bryter mot normen än manliga.  

 

Enligt den forskningslitteratur vi läst, samt flera av våra intervjupersoner, är diskussion 

väsentligt när det kommer till högläsningsböcker. (Dominkovic, Eriksson, Fellenius, 2006) Det 

är genom reflektion som förståelse för samhällsfrågor som könsroller kan ske och som vår 

intervjuperson Lärare C svarade när vi frågade om vikten av diskussion; “En helt vanlig elev 

tänker sällan på sånt här om de inte får viktiga frågor ställda till dom.” 

Sammanfattningsvis kan vi påstå att den litteratur och tidigare forskning vi läst belyser det 

resultat som kommit fram i bokanalysen, att de flesta böcker innehåller könstereotyper. Med 

detta tänker vi att även om det förekommer mycket stereotyper i böckerna som läses högt för 

elever, som det även gör i de böcker vi valt att analysera, går det att diskutera kring detta ur ett 

genusperspektiv genom att ifrågasätta stereotyperna. På detta vis kan de barn och unga som 

lyssnar på böckerna få skapa sina egna uppfattningar om hur tjejer och killar kan vara.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Då vi endast har intervjuat åtta olika lärare från tre olika skolor, alla i samma kommun blev vårt 

urval inte brett vilket påverkar studiens validitet och reliabilitet. Vi försökte formulera frågorna 

på ett sätt som inte skulle vara ledande eller påverka respondenterna, detta för att få en bild av 

vad respondenterna faktiskt prioriterar vid val av högläsningsböcker. Om vi skulle nämna just 

genus i början på intervjun kunde det finnas en risk att respondenterna påverkades till att lägga 

större vikt på genusfrågan i sina svar än vad de annars skulle ha gjort. Enligt Eriksson och 

Sepänahos (2016) enkätundersökning så har det visat sig att just genus inte är den främsta 

aspekten som lärare väger in vid valet av högläsningsböcker.  Vid slutet av intervjun valde vi 

att aktivt närma oss just genusaspekten i frågan för att försäkra oss om att intervjun blev relevant 
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utifrån vårt arbete. Om vi istället för en intervju använt oss av exempelvis enkäter tror vi att 

resultatet visat på en högre genusmedvetenhet än vad vår studie visat.  Respondenterna hade då 

kunnat läsa frågorna i förväg och varit medvetna om antydan till vikten av att ha ett 

genusperspektiv i val av högläsningsböcker. Samtidigt hade en enkätundersökning kunnat ge 

studien ett bredare urval då en enkät kan nå ut till fler personer på fler platser. 
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6.SLUTSATS 

I denna avslutande slutsats besvarar vi våra frågeställningar och sammanfattar det vi 

kommit fram till under vår studie.  

När vi påbörjade vårt arbete ville vi besvara två frågor: 

• Hur framstår kvinnliga/manliga karaktärer i olika skönlitterära verk som används som 

högläsningsböcker i skolans mellanår? 

• Hur tänker lärare kring att ha ett genusperspektiv i valet av högläsningsböcker?  

 

Efter att vi har genomfört vår undersökning samt analyserat dess resultat känner vi att vi har 

kommit fram till en slutsats. Det är vanligt bland de högläsningsböcker som är populära i 

skolans mellanår att kvinnliga och manliga karaktärer framställs på ett könsstereotypiskt vis, 

även om det förekommer undantag. Vi drar även slutsatsen att det är vanligare med kvinnliga 

normbrytande karaktärer än manliga utifrån det urval av böcker vi har analyserat. Studien och 

den tidigare forskning vi presenterat visar att oavsett om högläsningsboken är 

könsnormbrytande eller inte så är det viktigt att föra en diskussion med eleverna kring både 

könsstereotyper och könsnormbrytande karaktärer. Om man som lärare aktivt arbetar med att 

analysera böcker ur ett genusperspektiv tror vi att man i stort sett kan läsa det mesta. Även 

exempelvis en klassisk saga som “Törnrosa” kan vara lärorik ur ett genusperspektiv om man 

kritiskt analyserar den tillsammans med eleverna. Efter denna undersökning drar vi slutsatsen 

att lärare ofta vill välja böcker ur ett genusperspektiv men sällan tänker på det eller prioriterar 

annat. Om styrdokumenten belyste vikten av att bryta könsnormer på ett mer genomgående sätt 

kanske lärare skulle prioritera jämställdhetsaspekten och genusperspektivet mer. Att högläsning 

kan vara ett bra verktyg för att just bryta könsnormerna tror vi att många lärare inte har tänkt 

på. Vi tror att den kontakten som uppstår mellan lärare och elever vid högläsning gör det till är 

ett ypperligt tillfälle att nå ut till eleverna för att få dem att själva reflektera kring könsroller. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur går du tillväga när du väljer högläsningsbok? 

2. Vad tycker du är viktigast i val av högläsningsbok?  

• Fånga elevers intresse 

• Motverka typiska könsroller 

• Att det finns ett värdegrundsbudskap 

• Öppnar upp för diskussion 

• Variation av flick-och pojkkaraktärer  

3. Tar du dig tid att diskutera kring böckerna du läser? Om ja, försöker du någon 

gång leda diskussionen åt ett visst håll? 

4. Väljer du någon gång bok utifrån ett genusperspektiv i främsta fokus? Eller är 

exempelvis elevintresse viktigare.      

5. Hur tänker du kring vikten av att ha ett genustänk i val av högläsningsböcker? 

Varför? 

6. Hur tänker du kring vikten av att diskutera böcker med eleverna utifrån ett 

genusperspektiv, alltså om hur de olika könen framställs och beskrivs.  

7. Har du något exempel på en högläsningsbok som du tycker mycket om eller du 

ofta återanvänder?  

8. Har du något förslag på en högläsningsbok som utmanar könsroller eller kan 

skapa diskussion? 
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