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Syftet för min studie är att undersöka genusframställningen av karaktärer i bilderböcker ur ett 
språkligt och bildligt perspektiv. Bilderböckerna som analyseras är utvalda från en topplista 
av de mest sålda barn- och ungdomsböckerna i Sverige år 2016. Studien berör huruvida 
populär barnlitteratur är acceptabel ur ett genusperspektiv, samt om könsfördelningen bland 
karaktärerna är jämställd. Den kvantitativa metoden som appliceras på text- och bildanalysen 
bygger generellt på att studera ordval och illustrerade händelser och koppla dessa till teorier 
om genus. Resultatet visar att de sex analyserade bilderböckerna mer eller mindre varierar i 
genusframställnigen, varav två bilderböcker mestadels skildrar normbrytande könsroller och 
resterande fyra mestadels skildrar stereotypa könsroller. Resultatet visar även att 
könsfördelningen bland karaktärerna är snedfördelad i samtliga bilderböcker. Slutsatsen är att 
populära bilderböcker i Sverige år 2016 främst skildrar traditionella könsroller, men att 
normbrytande könsroller också är vanligt.  
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1. Inledning 
Har du funderat på hur du skulle framstå om du var av det motsatta könet? En människas 

könsroll är ofta präglad av samhällets normer och stereotyper, och därför kan detta scenario 

vara svårt att reflektera över för många. Allmänna föreställningar om hur män och kvinnor 

förväntas vara och bete sig är djupt rotad i historiska och kulturella kontexter, men samhällets 

normer och stereotyper kan också förändra med tiden. Om vi vill se en förändring över tid är 

en bra utgångspunkt att fokusera på barnens utveckling av en könsroll. 

      Majoriteten av befolkningen är troligtvis bekväma i traditionella könsroller och det är inte 

något negativt. Det problematiska är när någon har förväntningar om hur du är som person, 

och vad du är kapabel till, bedömt utifrån din könstillhörighet. Att uppfostras under dessa 

omständigheter kan leda till att ett barn inte tror på sin egen förmåga att hantera vissa saker 

eller situationer. Utvecklandet av en könsidentitet och intagandet av en könsroll börjar i tidig 

ålder (Alin Åkerman 1995 s.129). Följaktligen är det vi vuxna som ansvarar för vilka normer, 

värderingar och stereotypa könsroller som finns i samhället. Vi kan exempelvis vara 

uppmärksamma på olika typer av information barn möter gällande genus i olika sammanhang, 

och hur det kan påverka deras uppfattning om sig själva och andra.  

     Den här uppsatsen handlar om genusframställningen i barnlitteratur, eller närmare bestämt 

i bilderböcker. Genusdebatten är ett aktuellt ämne i Sverige och bilderböcker är ett passande 

område att undersöka ur ett genusperspektiv eftersom dessa är populära bland barn.	Det är 

allmänt känt att barn i tidig ålder ofta vill höra samma sagoberättelser upprepade gånger, och 

bilderböckernas innehåll påverkar barnets könsidentitet mer än vad vi tror (Nikolajeva 2000 s. 

13). Som språkvetare är jag därför intresserad av att studera den språkliga beskrivningen av 

karaktärer i populära bilderböcker och relatera detta till teorier om genus. En annan del av 

undersökningen omfattar illustrationer av karaktärerna, eftersom illustrationer visuellt kan 

förmedla könsroller.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att studera karaktärer i populär barnlitteratur som säljs i 

Sverige och analysera hur dessa skildras språkligt och illustrerat baserat på teorier om genus. 

Jag vill indirekt ta reda på om vuxna i det svenska samhället läser genusordnad barnlitteratur 

för sina barn. Med det menas alltså barnlitteratur där karaktärerna framställs med stereotypa 

könsroller istället för normbrytande könsroller. Min hypotes är att vuxna nu för tiden köper 

barnlitteratur som är acceptabel ur ett genusperspektiv och att detta åskådliggörs via topplistor 

av de mest sålda bilderböckerna i Sverige.  

 

De frågeställningar jag undersöker och besvarar i studien är följande: 

 

• Hur framställs karaktärer i populär barnlitteratur språkligt baserat på teorier om 

genus? 

• Hur framställs karaktärer i populär barnlitteratur bildligt baserat på teorier om genus? 

• Hur ser fördelningen av traditionell och normbrytande barnlitteratur ut baserat på 

teorier om genus?  

• Hur ser könsfördelningen bland karaktärerna ut i populär barnlitteratur?  

 

1.2 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa min studie till att enbart undersöka hur karaktärers personliga 

egenskaper och handlingar framställs i populära bilderböcker. På grund av uppsatsens omfång 

och tidsbegränsning kommer jag inte att studera karaktärernas utseende och den illustrerade 

miljön där handlingen tar plats, förutom eventuella fysiska objekt som karaktärernas 

handlingar samspelar med. Jag kommer heller inte diskutera författarnas och illustratörernas 

könstillhörigheter eller vilket år som barnlitteraturen är utgiven. Enligt mig saknar dessa 

faktorer relevans i studien eftersom fokus är att studera populära bilderböcker i Sverige och 

vad konsumenterna föredrar. Jag vill däremot tillägga att författarnas könstillhörigheter och 

utgivningsår kan ge teoretiska förklaringar till resultatet av analysen, framförallt om de är 

skrivna under olika decennier. Det är emellertid en annan diskussion och inget jag vill 

kritisera eller ta ställning till i den här studien. 
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1.3 Uppsatsen disposition 

Efter dessa introducerande avsnitt följer information om bakgrund och tidigare forskning 

beträffande de huvudsakliga områdena i studien. I det tredje avsnittet redogör jag för mitt 

tillvägagångssätt gällande urvalet av åldersgrupp och material för att sedan presentera 

materialet till min analys. Vidare presenteras den metod jag valt och hur den appliceras på 

min analys samt analysmetodens reliabilitet och validitet. I det fjärde avsnittet redogör jag för 

resultatet av analysen och sammanfattar mina slutsatser. I det femte avsnittet diskuterar jag 

metodvalet och återkopplar resultatet till tidigare bakgrund och forskning. Slutligen ger 

föreslag till vidare forskning.  

 

1.4 Centrala begrepp 
Uppsatsen innehåller vissa komplexa begrepp. Jag har valt att använda mig av 

Nationalencyklopedins definitioner av begreppen som presenteras här nedan.  

 

Genus - NE definierar genus som ett ”begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 

och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön”.  

 

Genusforskning - NE definierar genusforskning som ”forskning, ofta av tvärvetenskaplig 

karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus”. 

 

Genusperspektiv - NE definierar genusperspektiv som ”en uppfattning av något utifrån olika 

kön. Med genusperspektiv avses att man analyserar företeelser, förhållanden och processer i 

samhället […] och att tillskrivna kollektiva könskarakteristika, som skapar systematisk 

ojämlikhet mellan könen, uppmärksammas”.  

 

Könsroll - NE definierar könsroll som en ”sammanfattande term för socialt och kulturellt 

betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, 

resurser, makt och prestige”.  

 

Stereotyp - NE definierar stereotyp som ”inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt 

omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. 

nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår”.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I det här avsnittet presenterar jag bakgrund och tidigare forskning inom de områden min 

studie berör. Avsnittet innehåller teoretiska utgångspunkter för min analys och 

resultatdiskussion. I mitt val av primära källor har jag strävat efter information både i modern 

och traditionell litteratur för ett bredare perspektiv av ämnet. Inledningsvis redogör jag för 

begreppet genus för att sedan koppla teorier om detta till bilderböcker. Vidare beskriver jag 

faser i barnets utveckling och relaterar detta till samspelet med bilderböcker.  

 

2.1 Genus 
Min främsta teoretiska utgångspunkt i studien är genusforskning. Begreppet genus 

förekommer i media och debatteras ofta både i formella och informella situationer. Enligt 

Hirdman är genus en samlad benämning för könsforskning vilket innebär att urskilja 

människors sociala kön, nämligen hur kultur, samhälle och politik skapar manliga och 

kvinnliga stereotyper (2001 s. 11). Denna teori grundar sig i att omvärlden formar våra 

könsroller och på så vis konstruerar män och kvinnor olika. Av den anledningen vill man öka 

medvetenheten om stereotypa könsroller för att minska diskriminering i olika sammanhang.  

      Genus är latin och betyder ursprungligen ’slag, sort, släkte, kön’, och begreppet används 

även i grammatiken för att beteckna att substantiv är av olika slag (Hirdman 2001 s. 11). Det 

var inte förrän på 1970-talet som genusforskning blev ett etablerat forskningsområde, och 

initialt på nordamerikanska universitet, enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk. 

Emellertid började begreppet användas av kvinnoforskare med feministiskt syfte i början av 

1980-talet (Hirdman 2001 s.11). Feminism har ur ett historiskt perspektiv varit betydelsefullt 

för jämställdhet mellan könen eftersom kvinnor generellt sett haft sämre villkor än män inom 

många områden. Genusdebatten associeras ofta med jämställdhet och feminism, men det är 

viktigt att ha i åtanke att dessa två begrepp inte är synonyma. Trots att genusforskning initialt 

grundats i ett feministiskt perspektiv kan man spekulera i om traditionella könsroller även kan 

vara missgynnande för män. Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Med andra ord 

kan det finnas områden där män känner sig orättvist behandlade gentemot kvinnor. Det kan 

även handla om att manliga individer dessutom tycker att det är kravfyllt att inta och 

upprätthålla en stereotyp könsroll inför vänner, familj och även en partner. För den sakens 

skull kan genusforskning gynna båda könen.   
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      Hirdman förklarar att mannen traditionellt setts som norm, både biologiskt och filosofiskt, 

vilket innebär att kvinnan är underordnad mannen (2001 s. 59–65). Ur ett annat perspektiv 

passar den manliga normen inte in i alla kontexter. Förskolan är en miljö där kvinnor anses 

som norm då flickor generellt sett uppför sig exemplariskt. Detta menar Rithander (1991) som 

också förklarar att manliga egenskaper hos pojkarna, exempelvis fysisk aktivitet, aggressivitet 

och våld, inte hör hemma i förskolan. Istället uppmuntras kvinnliga egenskaper som 

anpassning och lugna aktiviteter eftersom det är bekvämare för personalen. Flickor får således 

mer tid med vuxna medan pojkarna sköter sig själva, mestadels utan uppsikt (Rithander 1991 

s. 62–64). I vissa avseenden kan detta tolkas som att kvinnan trots allt är underordnad mannen 

då pojkar i den här kontexten generellt intar en självständig och styrande position.  

      Pojkar och flickor behandlas olika redan från födseln enligt många forskare. Enligt 

Olofsson (2007) undrar vi alltid först och främst vilket kön bebisen har när vi träffar nyblivna 

föräldrar för att veta hur vi ska förhålla oss till barnet. På 1970-talet gjordes ett experiment i 

USA för att bevisa detta. Experimentet gick ut på att låta försökspersoner lyssna till en 

inspelning av en bebis som gråter för att sedan tolka varför bebisen gråter. Resultatet visade 

att när försöksledaren påstod att bebisen var en pojke tolkades gråten som ilska av samtliga 

försökspersoner. När man däremot inför nya försökspersoner påstod att bebisen var en flicka 

tolkades gråten som ledsamhet (Olofsson 2007 s. 24–26). Vi har alltså förutfattade meningar 

att pojkar är aggressiva och flickor sårbara.  

  

2.1.1 Genus i barnlitteratur  
Bilderböcker som är granskade ur ett genusperspektiv är en relativt ny företeelse. I samband 

med könsrollsdebatten under 1960-talet började man uppmärksamma hur pojkar och flickor 

framställs i barnböcker. Det blev då viktigare att karaktärerna var positiva förebilder och inte 

enbart stereotypa könsroller som barn sedan tenderar att efterlikna. Fördelningen av kön är 

också något som kritiserats, då pojkar dominerade i bilderböckerna (Kåreland 2001 s. 104– 

105). Ur ett jämställdshetsperspektiv är könsfördelningen av stor betydelse, eftersom både 

pojkar och flickor förtjänar lika stort utrymme och uppmärksamhet, även i den litterära 

kontexten. Med tanke på att de flesta bilderböcker riktar sig till båda könen är det rimligt med 

karaktärer som avspeglar hela målgruppen. 

      Det är vanligt att bilderböcker handlar om vardagliga och verklighetstrogna situationer, 

inklusive familjeliv, hushåll, arbete och skola. Sagor förser barn med information som hjälper 

dem att förhålla sig till sin egen och andras positioner i den sociala världen (Davies 2003 s. 

66). Karaktärer som föreställer föräldrar kan antingen skildra traditionella könsroller eller 
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normbrytande könsroller. Det är logiskt att de könsroller som barn oftast observerar blir det 

normala, och allt annat avvikande och förvirrande. Givetvis är barnets föräldrar en primär 

förebild, men bilderböcker innehåller kompletterande information som kan forma barnets syn 

på bland annat könsroller. 

       Eftersom bilderböcker är författade och illustrerade av vuxna är det också vuxna som 

skildrar könsroller, medvetet eller omedvetet. De vuxna som läser bilderböckerna svarar på 

barnens frågor, vilket medför ett ansvar att påverka barnets syn på saker och ting. Rhedin 

(2001) har tidigare forskat i bilderböcker och poängterar att moderna bilderböcker kan 

provocera enskilda vuxna på grund av att innehållet inte enbart riktar sig till barn. Påföljden 

kan då bli att bilderboken kritiseras och avfärdas som obegriplig för barn (Rhedin 2001 s.13). 

Detta kan i teorin även leda till att den vuxna argumenterar mot barnets frågor om exempelvis 

könsroller. På så vis för de vuxna vidare sina åsikter om genus till barnen.  

      Forskaren Nikolajeva har bland annat undersökt litterära texter, karaktärsteorier och 

uppmärksammat genus-aspekter i barn- och ungdomslitteratur (2004 s. 12). Med hjälp av 

tidigare forskning har hon sammanställt ett abstrakt schema för hur könsstereotypa karaktärer 

skildras i barnböcker. Dessa manliga och kvinnliga egenskaper grundar sig i motsatser till 

varandra och är en grov kategorisering av stereotypa könsroller (Nikolajeva 2004 s.129). Det 

abstrakta schemat av stereotypa könsroller är en grundläggande teoretisk riktlinje i min studie 

och kommer att presenteras mer ingående i avsnittet för metod.  
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2.2 Barnets utveckling 

Barnets psykologiska utveckling är en betydelsefull teoretisk utgångspunkt i min studie. För 

att bilda en uppfattning om hur bilderböcker kan påverka barnets identitetsskapande i 

förhållande till teorier om genus är det nödvändigt att redogöra för olika utvecklingsfaser barn 

går genom i tidig ålder. De aspekter som är relevanta i studiens kontext är när och hur barnet 

blir medveten om sin könsidentitet och intagandet av en könsroll.  

       Utvecklandet av en könsidentitet innebär att barnet skapar sig en uppfattning om att vara 

en pojke eller flicka. Alin Åkerman (1995) menar att könsidentiteten börjar med 

medvetenheten om det egna könsorganet, vilket sker när barnet är i 2-årsåldern. Barnens 

insikt om den biologiska skillnaden mellan könen kan vara förvirrande. Det finns teorier om 

att flickor i den här fasen upplever avsaknad av ett synligt könsorgan och avundas därför 

pojkar (Alin Åkerman 1995 s.129). Enligt en amerikansk studie blir barn i 3-årsåldern 

medvetna om könsroller och kan skilja på män och kvinnors sociala funktioner i samband 

med att de identifierar sitt eget könsorgan (Dubin & Dubin 1965 s. 818). Det innebär att 

könsroller har inverkan på barnets psykologiska utveckling redan tidigt i livet.  

      När barnet är 3–5 år pågår en mental process att hitta sin egen plats i det sociala 

sammanhanget och identifiera sig själv och sina föräldrar som enskilda individer. Detta 

innebär att barnet även lär sig skilja på manligt och kvinnligt och sociala roller, vilket görs 

genom att imitera båda föräldrarna i leksammanhang (Gesell 1961). Enligt Alin Åkerman är 

de flesta forskare eniga om att närvaron med vuxna av samma kön som barnet är viktig för 

identifikationsskapandet (1995 s.157). De identifikationsmodeller som barnet interagerar med 

blir också barnets förebilder gällande könsroller.  

      Förskolan är en miljö som ger möjlighet till många sociala bekantskaper för barnet. Ur ett 

psykologiskt perspektiv är kamratskap med andra barn en viktig aspekt för att utveckla en 

identitet. Mellan 5 och 6 år väljer barn huvudsakligen kamrater av samma kön som de själva 

eftersom de samlar kunskap om hur pojkar och flickor ska vara (Alin Åkerman 1995 s. 212). 

Samspelet och jämförelser med andra barn är en pågående process för barn under hela 

uppväxten, men de första åren ger avtryck. Enligt Poulsen börjar barn mellan 5 och 8 år 

utveckla en självkänsla och kan svara på frågor om sig själva som enskilda individer (1995 s. 

142). Följaktligen kan man föreställa sig att barn i den här åldern hunnit skapa sig en tydlig 

identitet. Enligt en undersökning om vuxnas och barns uppfattning av manliga och kvinnliga 

beteenden visade det sig att barn redan befäst könsroller vid 6–7 år (Rasmussen, 1971).  
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2.2.1 Barn och bilderböcker i samspel 
Bilderböcker är barnlitteratur som riktar sig till barn. Det som utmärker bilderböcker från 

annan barnlitteratur är att innehållet till stor del består av bilder. Den vanligaste genren av 

bilderböcker innehåller sagoberättelser, men det finns även bilderböcker som syftar till att lära 

barn räkna, skriva och sjunga. Den här studien omfattar enbart bilderböcker med 

sagoberättelser. Kåreland förklarar att dessa ska handla om karaktärer som barn kan 

identifiera sig med, exempelvis barn eller någon figur, som exempelvis ett djur (2001 s. 25). 

Orsaken till det kan grunda sig i det pedagogiska syftet barnböcker har haft genom tiderna. 

Historiskt sett har de använts för att uppfostra barn samt göra dem till goda kristna. Det var 

inte förrän på 1700-talet som barnböckernas innehåll började uppmuntra barn till kunskap och 

sunt förnuft (Kåreland 2001 s. 25–28). 

      Dagens bilderböcker anses inte längre som strikt pedagogik för barn, utan konstnärlig 

underhållning. Moderna barnböcker fick sitt genombrott i Sverige år 1945 och återger ofta 

sociala förändringar i samhället (Kåreland 2001 s.12–36). Rhedin har i sin 

doktorandsavhandling beskrivit bilderboken som en konst att berätta, gestalta och underhålla 

(2001 s. 12). I sin forskning har hon även kommit fram till att ”bilderboken just nu undergår 

en förändringsprocess, som avspeglar sig i vuxnas reaktioner kring moderna bilderböckers 

ämnen och form” (Rhedin 2001 s. 213). Hon menar att sociala förändringar i samhället också 

är en process för den äldre generationen att ta till sig, och att bilderböcker också därför kan 

beröra den vuxna uppläsaren av bilderboken.  

      Nikolajeva (2000) beskriver bilderboken som en unik konstform med två 

kommunikationsnivåer: den verbala och den visuella. Ord och bilder kompletterar varandra 

och båda delarna är lika viktiga för helhetsuppfattningen (Nikolajeva 2000 s. 11–15). De 

relativt korta sagoberättelserna i en bilderbok ger därmed möjlighet till fler intryck för 

mottagaren som i den här kontexten är barn i ung ålder. Intrycken är delvis vad barnet 

uppfattar visuellt av illustrationerna och delvis den auditiva informationen från uppläsaren. 

Bilderboken har alltså i grova drag tre sändare gentemot barnet: författaren, illustratören och 

uppläsaren, vilket ger möjlighet att skapa en inspirerande upplevelse för mottagaren.   

       Barn är generellt sett ivriga på ny kunskap. Bilderböcker är en betydelsefull utgångspunkt 

för barnet att ställa frågor och reflektera över innehållet (Åkerman 1995 s. 173). Det är heller 

inte konstigt om barn ställer nya frågor när de får en sagoberättelse omläst ytterligare gånger. 

Nikolajeva förklarar att varje ny omläsning av bilderboken ger barnet större möjlighet till en 

fullständigare tolkning av innehållet (2000 s. 13). Det ger också uppläsaren möjlighet att 

pedagogiskt förklara om djupare betydelser kring handlingen och illustrationerna.  
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3. Material och metod 

I det här avsnittet presenterar jag materialet som ska studeras och den metod som appliceras 

på min text- och bildanalys. Inledningsvis motiverar jag urvalet för den åldersgrupp inom 

barnlitteraturgenren som ingår i studien. Därefter beskriver jag urvalet av material och 

presenterar följaktligen de bilderböcker som ska analyseras.  

 

3.1 Material 
Ett viktigt kriterium i studien är att analysera barnlitteratur som är populär i hela Sverige, och 

inte enbart i ett lokalt område. Tanken med större spridning grundar sig i att få ett mer 

tillförlitligt stöd för min hypotes, nämligen att vuxna i det svenska samhället nu för tiden 

köper barnlitteratur som är acceptabel ur ett genusperspektiv. Ett annat viktigt kriterium är att 

välja ut barnlitteratur som enbart riktar sig till en åldersgrupp för att omfånget av text och 

bilder ska vara likvärdigt i materialinsamlingen. 

  

3.1.1 Urval av åldersgrupp 
Barnlitteratur riktar sig till olika åldersgrupper. För att avgöra vilken åldersgrupp som lämpas 

i min studie samlade jag information om barnets olika utvecklingsfaser. I urvalsprocessen har 

jag haft barnets utveckling av könsidentitet och medvetenhet om könsroller i åtanke. Jag kom 

fram till att åldersgruppen 3–6 år är en passande åldersgrupp. I den här åldern sker det mycket 

i den psykologiska utvecklingen hos barnet. Bilderböcker som riktas till åldersgruppen 3–6 år 

är även passande eftersom de innehåller fler illustrationer jämfört med barnlitteratur som 

riktar sig till åldersgruppen 6–9 år.  

 

3.1.2 Urval av material  
I urvalsprocessen av material fokuserade jag på att hitta statistik på populär barnlitteratur i 

Sverige år 2016. Materialinsamling är hämtad från bokförsäljningsstatistik1 som baseras på 

den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljning från återförsäljare i hela landet. I 

årstopplistan 2016 för barn och ungdom selekterade jag ut bilderböcker genom att söka på 

boktitlarna på Adlibris hemsida där åldersgrupper anges. Eftersom årstopplistan inte innehöll 

tillräckligt många bilderböcker för åldersgruppen 3–6 år kompletterade jag urvalet med 

bilderböcker från de månadstopplistorna under år 2016 med högst försäljningsstatistik.  

																																																								
1	Bokförsäljningsstatistiken är hämtad från http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik		
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3.1.3 Presentation av materialet 
Jag har valt ut sex bilderböcker till min undersökning och anser att det är ett rimligt antal 

bilderböcker att analysera i relation till studiens omfattning. Den utvalda barnlitteraturen 

riktar sig till åldersgruppen 3–6 år och är bland de mest sålda bilderböckerna i Sverige år 

2016. Bilderböckerna som presenteras nedan är inte rangordnade i popularitet eftersom jag 

anser att rangordning saknar betydelse i undersökningen. Presentationen av materialet 

innehåller utgivningsår, förlag, upplaga, författare, illustratör och antal sidor.  

 

Kaninen som så gärna ville somna – en annorlunda godnattsaga  
Utgiven av Ehrlin Förlag år 2013, upplaga 1  
Författad av Carl-Johan Forssén Ehrlin 
Illustrationer av Irina Maununen  
Antal sidor: 32 

 
Mera fart Mamma Mu!   
Utgiven av Raben & Sjögren år 2016, upplaga 1 
Författad av Jujja Wieslander 
Illustrationer av Sven Nordqvist  
Antal sidor: 32 

 
Super-Charlie & den försvunna tomten!   
Utgiven av Bonnier Carlsen Förlag år 2016, upplaga 1 
Författad av Camilla Läckberg 
Illustrationer av Millis Sarri   
Antal sidor: 40 

 
Nicke Nyfiken i djurparken   
Utgiven av Raben & Sjögren år 2012, upplaga 1  
Författad av Cynthia Platt, svensk text av Susanna Hellsing 
Illustrationer i H. A. Reys stil av Mary O´keefe Young  
Antal sidor: 32 

 
Raska på, Alfons Åberg! 
Utgiven av Raben & Sjögren år 2009, upplaga 4  
Författad av Gunilla Bergström 
Illustrationer av Gunilla Bergström  
Antal sidor: 32 

 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning 
Utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag år 2015, upplaga 3 
Författad av Jan Lööf 
Illustrationer av Jan Lööf  
Antal sidor: 36  
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3.2 Metod 

Undersökningen av materialet består av en kvantitativ text- och bildanalys. Jag har valt en 

kvantitativ analysmetod för att resultatet ska vara mätbart i procent. Det blir då enklare att se 

hur lite eller mycket karaktärerna följer de traditionella könsrollerna, eftersom det troligtvis 

finns olika nivåer. Analysmetoden för text och bild skiljer sig åt till viss del men utgår från 

samma kriterier. Skillnaden beror på att text och bild kan förmedla olika information om 

karaktärerna och bifigurerna. Text kan formulera abstrakta egenskaper, exempelvis känslor, 

tankar och tillstånd hos karaktärerna, vilket illustrationer ibland inte lyckas precisera. 

Illustrationer i bilderböcker kan förmedla händelser och förhållanden som inte framgår i text. 

Tillsammans utgör samspelet mellan text och bild ett helhetsintryck för läsaren. 

      Mina kriterier för hur manliga och kvinnliga egenskaper och handlingar klassificeras har 

jag baserat på Nikolajevas schema för könsstereotypa litterära karaktärer. Schemat bygger på 

manliga och kvinnliga motsatser och är konstruerat utifrån tidigare forskning om barnböcker 

som är granskade ur ett genusperspektiv. Jag vill betona att schemat är en grov kategorisering 

av könsstereotypa egenskaper, vilket också betyder att min analys och resultatbeskrivning blir 

rationaliserad. I text- och bildanalysen har jag även en tredje kategori, nämligen könsneutrala 

egenskaper och handlingar. Denna kategori omfattar de företeelser som inte passar in i det 

abstrakta schemat för manlighet och kvinnlighet. Anledningen till detta är att det ska bli 

tydligare om karaktärerna inte följer de stereotypa könsrollerna. Nikolajeva förklarar även att 

alla litterära karaktärer inte följer schemat som presenteras här nedan, men det kan ge en 

generell bild av hur stereotypa könsroller framställs (2004 s. 129): 

 

Tabell 1. Abstrakt schema för stereotypa könsroller (Nikolajeva 2004 s. 129) 

män/pojkar kvinnor/flickor 
starka vackra 
våldsamma aggressionshämmade 
känslokalla, hårda emotionella, milda 
aggressiva lydiga 
tävlande självuppoffrande 
rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande sårbara 
självständiga beroende 
aktiva passiva 
tänker kvantitativt  tänker kvalitativt  
rationella intuitiva  
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3.2.1 Metod för textanalys 

Jag har valt att konstruera en egen metod av textanalysen utifrån de aspekter jag anser är 

relevanta för min studie och mina frågeställningar. Fokus ligger på att studera hur språket 

framställer karaktärernas personliga egenskaper baserat på teorier om genus. Metoden bygger 

på att analysera samtliga adjektiv, adverb, verb och verbkonstruktioner och klassificera dessa 

som typiskt manliga, kvinnliga eller neutrala enligt traditionella könsroller. Kriterierna för hur 

ord ska klassificeras baseras på det tidigare nämnda schemat av manliga och kvinnliga 

egenskaper som Nikolajeva har konstruerat (2004 s. 129). Om orden är desamma som eller 

synonyma med hennes exempel klassificerar jag dem inom manliga eller kvinnliga kategorier. 

Om orden inte går att placera i någon av kategorierna klassificerar jag dem som könsneutrala.  

      Ordklassen adjektiv avser personliga egenskaper och är uppdelade i två kategorier. Den 

första kategorin är fysiska egenskaper, som exempelvis avser att en karaktär beskrivs vara 

liten eller vacker. Den andra kategorin är mentala egenskaper, vilket avser både tankar och 

känslor i min metod, exempelvis att en karaktär beskrivs vara klok eller glad. Jag vill 

analysera adjektiv för att undersöka hur manliga och kvinnliga karaktärers utseende, tankar 

och känslor framställs språkligt baserat på teorier om genus.  

     Adverb, verb och verbkonstruktioner som beskriver karaktärernas handlingar har jag delat 

upp i två liknande kategorier. Den första kategorin är fysiska processer som exempelvis 

beskriver att en karaktär springer eller blundar. Den andra kategorin är mentala processer 

som kan beskriva att en karaktär exempelvis tänker eller längtar. Verbets tempus har ingen 

betydelse i analysen, utan fokus ligger på att titta på kontextbundna adverb, huvudverb och 

verbkonstruktioner som beskriver karaktärernas handlingar. Dessa kategorier är intressanta att 

analysera då jag vill ta reda på hur manliga och kvinnliga karaktärers handlingar och 

reaktioner framställs språkligt baserat på teorier om genus.  

     Min metod är delvis baserad på den funktionella grammatiken som grundas på teorin att 

grammatik skapar betydelse (Holmberg & Karlsson 2006 s. 10–11). Den funktionella 

grammatiken innehåller fyra kategorier av verbprocesser, vilka är materiella, mentala, verbala 

och relationella processer. Till skillnad från den funktionella grammatikens fyra olika 

kategorier av verbprocesser är min metod en rationalisering av dessa på grund av att den ska 

vara likvärdig kategoriseringen av adjektiv. Därför ingår materiella och relationella processer 

under min kategori för fysiska processer, och mentala och verbala processer ingår i min 

kategori för mentala processer. Anledningen till att jag kategoriserar fysiska och mentala 

beskrivningar i min metod överlag är för att undersöka om det finns ett mönster av att de olika 

könen beskrivs olika i det avseendet.   
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3.2.2 Metod för bildanalys  
En kvantitativ metod appliceras även på bildanalysen, likt den metod som appliceras på 

textanalysen. Anledningen till det är att text- och bildanalysen ska kunna summeras i 

resultatbeskrivningen, vilket ger en helhetsuppfattning om hur karaktärerna skildras både 

språklig och bildligt baserat på teorier om genus. Metoden för min bildanalys utgår också från 

Nikolajevas abstrakta schema för manliga och kvinnliga egenskaper (2004 s. 129). Skillnaden 

mellan text- och bildanalysen är däremot att jag själv konstruerar en kort beskrivning för det 

jag observerar på bilderna, för att sedan klassificera orden som manliga, kvinnliga eller 

könsneutrala. Den korta beskrivningen syftar till att neutralt återge min observation, men jag 

är medveten om att de ordval och associationer jag väljer kan vara subjektiva. Emellertid 

finns det inget enkelt sätt att analysera bilder helt objektivt.  

      I bildanalysen har jag valt att fokusera på illustrerade händelser och handlingar av 

karaktärerna, som i vissa fall är sammanlänkade till ett fysiskt objekt. Om en manlig karaktär 

exempelvis kastar en boll klassificerar jag både kasta och boll som manligt då det är en aktiv 

handling och objektet associeras traditionellt som ett manligt objekt. I den kvantitativa 

analysmetoden är kasta och boll två olika företeelser, även om det endast är en handling. 

Orsaken till det är att om den manliga karaktären istället skulle kasta en glasspinne så 

klassificerar kasta som manligt då det är en aktiv handling, men objektet glasspinne 

associeras inte med ett specifikt kön, och då klassificerar jag det som könsneutralt. Om en 

manlig karaktär däremot kastar en soppåse klassificerar jag både kasta och soppåse som 

kvinnliga företeelser då kvinnor traditionellt sett tagit hand om hushållet. Även om kasta är en 

aktiv handling och ska klassificeras som manligt enligt Nikolajevas schema så ser jag till 

helheten, annars skulle det innebära att den manliga och kvinnliga företeelsen slår ut 

varandra. Det skulle också innebära att kvinnliga karaktärer ständigt är passiva, men många 

kvinnligt stereotypa handlingar är trots allt aktiva. 

      I bildanalysen ingår även en beräkning av antal manliga och kvinnliga karaktärer. Detta 

görs för att se om könsfördelningen är jämställd eller om något av könen dominerar i 

bilderböckerna. Anledningen till att beräkningen görs i bildanalysen och inte textanalysen är 

på grund av att alla karaktärer inte framställs i text. I de flesta bilderböckerna illustreras 

många bikaraktärer som en del av miljöbeskrivningen, och jag anser att det är relevant att 

räkna med dessa i könsfördelningen. Finns det däremot med karaktärer i text som inte 

framställs i bild inkluderas även dessa i könsfördelningen. Alla företeelser och antal 

karaktärer adderas och räknas om till procent, precis som i textanalysen. 



	 17	

3.3 Reliabilitet och validitet  
I en kvantitativ undersökning finns det två metodbegrepp att diskutera och ta hänsyn till, 

nämligen reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser tillförlitligheten av mätningen, 

exempelvis om resultatet varierar beroende på vem som utför mätningen eller om personen 

som gör mätningen skulle få samma resultat vid upprepade mätningar. Det handlar alltså om 

ifall resultatet är pålitligt, och inte slumpmässigt, utifrån den datainsamlingsmetod som 

använts. Validiteten handlar om att det som mäts överensstämmer med det man avser att 

undersöka (Ekengren & Hinnfors 2012 s. 75). Närmare bestämt ska mätningen kunna ge svar 

på de frågeställningar som ställs i studien. Eftersom jag noggrant konstruerat en egen 

analysmetod utifrån mina frågeställningar anser jag att validiteten är hög.  

      Reliabiliteten i min undersökning omfattar två aspekter i analysmetoden. Den första 

aspekten att diskutera är kriterierna för hur jag klassificerar olika företeelser och handlingar, 

och dessa kriterier baseras på det abstrakta schemat för manlighet och kvinnlighet av 

Nikolajeva som tidigare nämnts. Med denna utgångspunkt för datainsamlingen anser jag att 

samtliga karaktärer och bilderböcker blir systematiskt analyserade med samma 

förutsättningar. Det är däremot viktigt att poängtera att antalet företeelser och handlingar 

skiljer sig både mellan enskilda karaktärer och enskilda bilderböcker, vilket gör att det finns 

olika stor mängd data att analysera per karaktär, med viss risk för felberäkningar och 

felmarginaler. Grundnivån i analysmetoden innebär att analysera data för enskilda karaktärer, 

men sammantaget summeras all data för samtliga karaktärer då större mängd data ger ett mer 

översiktligt resultat. Om en annan person skulle använda samma metod och kriterier tror jag 

resultatet skulle bli liknande men inte exakt, vilket beror på nästa aspekt i analysmetoden. 

      Den andra aspekten att diskutera gällande reliabiliteten är den ofrånkomliga 

subjektiviteten i text- och bildanalysen. Trots att jag utgår från ett schema som baseras på 

tidigare forskning om stereotypa könsroller i barnlitteratur så täcker inte Nikolajevas schema 

all datainsamling till min analys. Som tidigare nämnts har schemat använts som riktlinje för 

synonyma ord, men det är fortfarande min egen tolkning som avgör hur jag kategoriserar 

orden. Tolkningarna kan påverkas av kontexten i meningen, denotationer och konnotationer, 

vilket innebär att både objektiva och privata associationer påverkar resultatet. Om en annan 

person skulle analysera datainsamlingen tror jag att resultatet skulle bli annorlunda, men 

förhoppningsvis liknande då jag strävat efter att vara så objektiv som möjligt. Reliabiliteten 

blir således lägre i det avseendet.  
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4. Resultat 

I det här avsnittet redogör jag för hur karaktärer i populära bilderböcker skildras språkligt och 

illustrerat utifrån teorier om genus. I avsnittet redovisar jag även könsfördelningen bland 

karaktärerna i samtliga bilderböcker. Resultatet av undersökningen är uppdelad i en textanalys 

och en bildanalys. Textanalysen och bildanalysen presenteras inledningsvis separat följt av en 

summering av både text- och bildanalysen. Bilderböckerna jag har analyserat är riktade till 

barn mellan 3–6 år och är ett urval bland de mest sålda barnböckerna i Sverige år 2016.  

     I följande avsnitt kommer jag att använda mig av kortformer på boktitlarna i den löpande 

texten för läsbarhetens skull. Förkortningarna på boktitlarna är Kalle Kanin, Mamma Mu, 

Super-Charlie, Nicke Nyfiken, Alfons Åberg och Pelle. När dessa förkortningar nämns syftar 

jag alltså inte på huvudkaraktärer utan på bilderböckerna.  

      Resultatbeskrivningen är en sammanställning av sex bilagor som är bifogade i slutet av 

uppsatsen. Eftersom samtliga bilderböcker mer eller mindre innehåller ett stort antal 

karaktärer är enskilda karaktärer för omfattande att presentera i resultatavsnittet. Med tanke 

på att bildanalysen också omfattar ett stort antal bifigurer utan namnangivelser finns det heller 

ingen möjlighet att presentera dessa på ett tydligt sätt i tabeller. Det här avsnittet redovisar 

alltså enbart manliga, kvinnliga och könsneutrala karaktärer i grupperingar. Vid intresse för 

mer detaljerade beskrivningar av enskilda karaktärer hänvisar jag därför till bilagorna 1–6.  

 

4.1 Textanalys 
Tabell 2–4 visar resultatet av textanalysen som är den första delen av undersökningen. Varje 

tabell sammanställer resultaten för ett kön ur samtliga barnböcker, och tabellrubrikerna anger 

vilket kön som tabellen avser. Tabellhuvudets vänstra sida anger textanalysens fyra olika 

kategorier. De två första kategorierna i textanalysen avser vilka adjektiv som karaktärerna 

beskrivs med. Kategori 1 avser fysiska egenskaper och kategori 2 står för mentala egenskaper. 

De två andra kategorierna i textanalysen avser vilka verb, verbkonstruktioner och adverb som 

karaktärerna beskrivs med. Kategori 3 avser fysiska processer och kategori 4 motsvarar 

mentala processer. Tabellhuvudets högra sida anger textanalysens klassificeringar, vilka är 

manliga, kvinnliga eller könsneutrala företeelser. Det fetstilta i tabellerna är den 

procentandelen som är stört inom varje kategori.  
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Tabell 2. Textanalysens resultat för manliga karaktärer 

Boktitel Manliga karaktärer 
Kategori 1: adjektiv	för	fysiska	
egenskaper 

Manliga fysiska 
egenskaper 

Kvinnliga fysiska 
egenskaper 

Könsneutrala 
fysiska egenskaper 

Kaninen som så gärna ville somna – – 2 av 2 = 100 % 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten – 1 av 4 = 25 % 3 av 4 = 75 % 
Nicke Nyfiken i djurparken – – 1 av 1 = 100 % 
Raska på Alfons Åberg 4 av 4 = 100 % – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: 4 av 11 = 36 % 1 av 11 = 9 % 6 av 11 = 55 % 
    
Kategori 2: adjektiv för mentala 
egenskaper 

Manliga mentala 
egenskaper 

Kvinnliga mentala 
egenskaper 

Könsneutrala 
mentala egenskaper 

Kaninen som så gärna ville somna 1 av 8 = 13 % 3 av 8 = 37 % 4 av 8 = 50 % 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten 4 av 11 = 37 % 6 av 11 = 54 % 1 av 11 = 9 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 1 av 6 = 17 % 4 av 6 = 66 % 1 av 6 = 17 % 
Raska på Alfons Åberg 6 av 6 = 100 % – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – 1 av 1 = 100 % 
Totalt: 12 av 32 = 38 % 13 av 32 = 40 % 7 av 32 = 22 % 
    
Kategori 3: verb/verbkonstruktioner 
och adverb för fysiska processer 

Manliga fysiska 
processer 

Kvinnliga fysiska 
processer 

Könsneutrala 
fysiska processer 

Kaninen som så gärna ville somna 14 av 26 = 54 % 8 av 26 = 31 % 4 av 26 = 15 % 
Mera fart Mamma Mu 23 av 33 = 70 % 7 av 33 = 21 % 3 av 33 = 9 % 
Super-Charlie & […] jultomten 17 av 29 = 59 % 5 av 29 = 17 % 7 av 29 = 24 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 14 av 22 = 64 % 4 av 22 = 18 % 4 av 22 = 18 % 
Raska på Alfons Åberg 20 av 26 = 81 % 5 av 26 = 19 % – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning 1 av 2 = 50 % 1 av 2 = 50 % – 
Totalt: 89 av 138 = 65 % 30 av 138 = 22 % 18 av 138 = 13 % 
    
Kategori 4: verb/verbkonstruktioner 
och adverb för mentala processer 

Manliga mentala 
processer 

Kvinnliga mentala 
processer 

Könsneutrala 
mentala processer 

Kaninen som så gärna ville somna 4 av 25 = 16 % 5 av 25 = 20 % 16 av 25 = 64 % 
Mera fart Mamma Mu 2 av 13 = 16 % – 11 av 13 = 84 % 
Super-Charlie & […] jultomten 4 av 22 = 18 % 4 av 22 = 18 % 14 av 22 = 64 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 1 av 8 = 13 % 2 av 8 = 25 % 5 av 8 = 62 % 
Raska på Alfons Åberg 3 av 21 = 14 % 4 av 21 = 19 % 14 av 21 = 67 % 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – 2 av 2 = 100 % 
Totalt: 14 av 91 = 15 % 15 av 91 = 17 % 62 av 91 = 68 % 
    
Totalt för samtliga kategorier: 119 av 271 = 44 % 59 av 271 = 22 % 93 av 271 = 34 % 
 
I en summering av samtliga bilderböcker och kategorier i textanalysen är den samlade bilden 
att manliga karaktärer mestadels framställs som könsstereotypa (44 %) med en liten övervikt 
över könsneutrala klassificeringar (34 %).  
     I kategori 1 är könsneutrala klassificeringar vanligast (55 %). I kategori 2 är kvinnliga och 
manliga klassificeringar vanligast (40 % respektive 38 %). I kategori 3, som är den största 
kategorin, är manliga klassificeringar vanligast (65 %). I kategori 4 är könsneutrala 
klassificeringar vanligast (68 %). 
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Tabell 3. Textanalysens resultat för kvinnliga karaktärer 

Boktitel Kvinnliga karaktärer 
Kategori 1: adjektiv	för	fysiska	
egenskaper 

Manliga fysiska 
egenskaper 

Kvinnliga fysiska 
egenskaper 

Könsneutrala 
fysiska egenskaper 

Kaninen som så gärna ville somna – 1 av 1 = 100 % – 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten – – – 
Nicke Nyfiken i djurparken – – – 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: – 1 av 1 = 100 % – 
    
Kategori 2: adjektiv för mentala 
egenskaper 

Manliga mentala 
egenskaper 

Kvinnliga mentala 
egenskaper 

Könsneutrala 
mentala egenskaper 

Kaninen som så gärna ville somna – – 2 av 2 = 100 % 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten – 2 av 3 = 67 % 1 av 3 = 33 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 1 av 3 = 33 % 2 av 3 = 67 % – 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: 1 av 8 = 12 % 4 av 8 = 50 % 3 av 8 = 38 % 
    
Kategori 3: verb/verbkonstruktioner 
och adverb för fysiska processer 

Manliga fysiska 
processer 

Kvinnliga fysiska 
processer 

Könsneutrala 
fysiska processer 

Kaninen som så gärna ville somna 2 av 4 = 50 % 2 av 4 = 50 % – 
Mera fart Mamma Mu 5 av 7 = 72 % 1 av 7 = 14 % 1 av 7 = 14 %  
Super-Charlie & […] jultomten 7 av 9 = 78 % 2 av 9 = 22 % – 
Nicke Nyfiken i djurparken 7 av 8 = 87 % – 1 av 8 = 13 %  
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: 21 av 28 = 75 % 5 av 28 = 18 % 2 av 28 = 7 % 
    
Kategori 4: verb/verbkonstruktioner 
och adverb för mentala processer 

Manliga mentala 
processer 

Kvinnliga mentala 
processer 

Könsneutrala 
mentala processer 

Kaninen som så gärna ville somna – 1 av 7 = 14 % 6 av 7 = 86 % 
Mera fart Mamma Mu – – 5 av 5 = 100 %  
Super-Charlie & […] jultomten – 1 av 7 = 14 % 6 av 7 = 86 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 1 av 6 = 17 % 1 av 6 = 17 % 4 av 6 = 66 % 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: 1 av 25 = 4 % 3 av 25 = 12 % 21 av 25 = 84 % 
    
Totalt för samtliga kategorier: 23 av 62 = 37 % 13 av 62 = 21 % 26 av 62 = 42 % 
 
I en summering av samtliga bilderböcker och kategorier i textanalysen är den samlade bilden 
att kvinnliga karaktärer generellt framställs som könsneutrala (42 %) med en liten övervikt 
över könsstereotypa klassificeringar (37 %). Notera att det totala resultatet visar att kvinnliga 
klassificeringar är minst vanliga (21 %) och att kategori 1 bara innehåller 1 företeelse.  
     I kategori 2 är kvinnliga klassificeringar vanligast (50 %). I kategori 3, som är den största 
kategorin, är manliga klassificeringar vanligast med stor majoritet (75 %). Vad gäller kategori 
4 är könsneutrala klassificeringar vanligast med stor majoritet (84 %).  
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Tabell 4. Textanalysens resultat för könsneutrala karaktärer 
Boktitel Könsneutrala karaktärer 

Kategori 1: adjektiv	för	fysiska	
egenskaper 

Manliga fysiska 
egenskaper 

Kvinnliga fysiska 
egenskaper 

Könsneutrala 
fysiska egenskaper 

Kaninen som så gärna ville somna – – – 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten – – – 
Nicke Nyfiken i djurparken – – – 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: – – – 
    
Kategori 2: adjektiv för mentala 
egenskaper 

Manliga mentala 
egenskaper 

Kvinnliga mentala 
egenskaper 

Könsneutrala 
mentala egenskaper 

Kaninen som så gärna ville somna – – – 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten – – – 
Nicke Nyfiken i djurparken – – – 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: – – – 
    
Kategori 3: verb/verbkonstruktioner 
och adverb för fysiska processer 

Manliga fysiska 
processer 

Kvinnliga fysiska 
processer 

Könsneutrala 
fysiska processer 

Kaninen som så gärna ville somna – – – 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten 2 av 5 = 40 % 3 av 5 = 60 % 0 av 5 = 0 % 
Nicke Nyfiken i djurparken – – – 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: 2 av 5 = 40 % 3 av 5 = 60 % 0 av 5 = 0 % 
    
Kategori 4: verb/verbkonstruktioner 
och adverb för mentala processer 

Manliga mentala 
processer 

Kvinnliga mentala 
processer 

Könsneutrala 
mentala processer 

Kaninen som så gärna ville somna – – – 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten 0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 0 av 1 = 0 % 
Nicke Nyfiken i djurparken – – – 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
Totalt: 0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 0 av 1 = 0 % 
    
Totalt för samtliga kategorier: 2 av 6 = 33 % 4 av 6 = 67 % 0 av 6 = 0 % 
 

En summering av den enda bilderboken, nämligen Super-Charlie, som innehåller en 
könsneutral karaktär visar att den könsneutrala karaktären mestadels framställs som kvinnlig 
(67 %) enligt textanalysens samtliga kategorier.  
     Notera att det saknas klassificeringar för kategori 1 och 2. Vad gäller kategori 3 är 
kvinnliga klassificeringar vanligast (60 %). Kategori 4 domineras av kvinnliga 
klassificeringar (100 %) men innehåller endast ett ord. 
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4.2 Bildanalys 

Tabell 5-8 redogör för resultatet av bildanalysen som är den andra delen av undersökningen. 

Varje tabell sammanställer resultaten för ett kön ur samtliga barnböcker, och tabellrubrikerna 

anger vilket kön som tabellen avser. Tabellhuvudets vänstra sida anger endast en kategori. 

Kategorin avser vilka handlingar/aktiviteter karaktärerna utför i bild och eventuellt i samspel 

med fysiska objekt. Det fetstilta i tabellerna är den största procentandelen i summeringen.  

 
Tabell 5. Bildanalysens resultat för manliga karaktärer  
 

Boktitel Manliga karaktärer 
Kategori: handlingar/aktiviteter i 
samspel med olika objekt 

Manliga 
handlingar/aktiviteter 

Kvinnliga 
handlingar/aktiviteter 

Könsneutrala 
handlingar/aktiviteter 

Kaninen som så gärna ville somna 2 av 35 = 6 % 23 av 35 = 66 % 10 av 35 = 28 % 
Mera fart Mamma Mu 28 av 55 = 51 % 13 av 55 = 24 % 14 av 55 = 25 % 
Super-Charlie & […] jultomten 42 av 101 = 42 % 36 av 101 = 35 % 23 av 101 = 23 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 26 av 91 = 28 % 47 av 91 = 52 % 18 av 91 = 20 % 
Raska på Alfons Åberg 31 av 82 = 38 % 29 av 82 = 35 % 22 av 82 = 27 % 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning 83 av 112 = 74 % 18 av 112 = 16 % 11 av 112 = 10 % 
    
Totalt: 212 av 476 = 45 % 166 av 476 = 35 % 98 av 476 = 20 % 
  
I en summering av samtliga bilderböcker i bildanalysen är den samlade bilden att manliga 
karaktärer generellt framställs som könsstereotypa (45 %) med en liten övervikt över 
kvinnliga klassificeringar (35 %). Lägg märke till att bilderböckerna Kalle Kanin och Nicke 
Nyfiken avviker från det könsstereotypa mönstret, och manliga karaktärer i dessa böcker 
generellt framställs som kvinnliga (66 % respektive 52 %).  
 

Tabell 6. Bildanalysens resultat för kvinnliga karaktärer 

Boktitel Kvinnliga karaktärer 
Kategori: handlingar/aktiviteter i 
samspel med olika objekt 

Manliga 
handlingar/aktiviteter 

Kvinnliga 
handlingar/aktiviteter 

Könsneutrala 
handlingar/aktiviteter 

Kaninen som så gärna ville somna – 14 av 16 = 88 % 2 av 16 = 12 % 
Mera fart Mamma Mu 7 av 31 = 22 % 16 av 31 = 52 % 8 av 31 = 26 % 
Super-Charlie & […] jultomten 3 av 39 = 7 % 28 av 39 = 72 % 8 av 39 = 21 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 18 av 48 = 37 % 22 av 48 = 46 % 8 av 48 = 17 % 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning 4 av 11 = 36 % 7 av 11 = 64 % – 
    
Totalt: 32 av 145 = 22 % 87 av 145 = 60 % 26 av 145 =18 % 

 
I en summering av samtliga bilderböcker i bildanalysen är den samlade bilden att kvinnliga 
karaktärer generellt framställs som könsstereotypa (60 %). Lägg märke till ingen av samtliga 
bilderböcker avviker från det könsstereotypa mönstret. Notera även att Alfons Åberg inte 
innehåller några kvinnliga karaktärer. 
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Tabell 7. Bildanalysens resultat för könsneutrala karaktärer 

Boktitel Könsneutrala karaktärer 
Kategori: handlingar/aktiviteter i 
samspel med olika objekt 

Manliga 
handlingar/aktiviteter 

Kvinnliga 
handlingar/aktiviteter 

Könsneutrala 
handlingar/aktiviteter 

Kaninen som så gärna ville somna – – – 
Mera fart Mamma Mu – – – 
Super-Charlie & […] jultomten 2 av 10 = 20 % 7 av 10 = 70 % 1 av 10 = 10 % 
Nicke Nyfiken i djurparken – – – 
Raska på Alfons Åberg – – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning – – – 
    
Totalt: 2 av 10 = 20 % 7 av 10 = 70 % 1 av 10 = 10 % 
	
En summering av den enda bilderboken, nämligen Super-Charlie, som innehåller en 
könsneutral karaktär visar att den könsneutrala karaktären framställs som kvinnlig (70 %) 
enligt bildanalysen.  
 

4.3 Summeringen av text- och bildanalysen 
Det här avsnittet presenterar en summering av resultatet för text- och bildanalysen som redan 

presenterats. Tabell 8–13 redogör för en summering av varje enskild bilderbok. Vidare 

redogörs en summering av resultatet för text- och bildanalysen för samtliga bilderböcker i 

tabell 14. Slutligen redovisas könsfördelningen i samtliga bilderböcker i tabell 15.  

      I tabell 8–14 anges tre olika kategorier på vänster sida. Dessa tre avser en summering av 

text- och bildanalysens samtliga kategorier för manliga, kvinnliga respektive könsneutrala 

karaktärer. Tabellhuvudets vänstra sida för tabell 15 anger endast en kategori. Kategorin avser 

text- och bildanalysens sammanställning av könsfördelning ur samtliga bilderböcker. 

Tabellhuvudets högra sida för samtliga tabeller anger klassificeringsgrupperingar, vilket är 

manliga, kvinnliga eller könsneutrala företeelser.  

     Summeringen av text- och bildanalysen utgör den viktigaste delen av undersökningen. 

Resultatet redogör för hur de enskilda bilderböckerna skildrar genusframställningen bland 

manliga och kvinnliga karaktärer. Det blir också enklare att dra en generell slutsats för 

resultatet av samtliga bilderböcker. Vi kan också se ifall det finns ett mönster av att något kön 

är mer stereotypt eller neutralt skildrat än de andra i enskilda och samtliga bilderböcker. Den 

fetstilta texten i tabellerna är den procentandelen som är stört inom varje kategori. 
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Tabell 8. Summering av bilderboken Kaninen som så gärna ville somna 
Kategori 1. Summering av 
manliga karaktärer 

Manliga Karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 19 av 61 = 31 %  16 av 61 = 26 %  26 av 61 = 43 % 
Bildanalys 2 av 35 = 6 % 23 av 35 = 66 % 10 av 35 = 28 % 
Totalt: 21 av 96 = 22 %  39 av 96 = 41 %  36 av 96 = 37 % 
Kategori 2. Summering av 
kvinnliga karaktärer 

Kvinnliga karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys  2 av 14 = 14 % 4 av 14 = 29 % 8 av 14 = 57 % 
Bildanalys – 14 av 16 = 82 % 2 av 16 = 18 % 
Totalt: 2 av 30 = 7 % 18 av 30 = 60 % 10 av 30 = 33 % 
Kategori 3. Summering av 
könsneutrala karaktärer 

Könsneutrala karaktärer 
Manliga företeelser   Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 
Bildanalys 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

 

Manliga karaktärer i Kalle Kanin framställs mestadels som kvinnliga (41 %) i en summering 
och text- och bildanalysen. Märk att de manliga karaktärerna framställs mer könsneutrala i 
textanalysen (43 %), och i bildanalysen som kvinnliga (66 %). Kvinnliga karaktärer framställs 
som könsstereotypa i summeringen (60 %). Notera att kvinnliga karaktärer framställs som 
könsneutrala i textanalysen (57 %), och i bildanalysen som könsstereotypa (82 %).  
 

Tabell 9. Summering av bilderboken Mera fart Mamma Mu 
Kategori 1. Summering av 
manliga karaktärer 

Manliga Karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 25 av 46 = 54 % 7 av 46 = 15 % 14 av 46 = 31 % 
Bildanalys 28 av 55 = 51 % 13 av 55 = 24 % 14 av 55 = 25 % 
Totalt: 53 av 101 = 52 % 20 av 101 = 20 % 28 av 101 = 28 % 
Kategori 2. Summering av 
kvinnliga karaktärer 

Kvinnliga karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 5 av 13 = 39 % 2 av 13 = 15 % 6 av 13 = 46 % 
Bildanalys 7 av 31 = 22 % 16 av 31 = 52 % 8 av 31 = 26 % 
Totalt: 12 av 44 = 27 % 18 av 44 = 41 % 14 av 44 = 32 % 
Kategori 3. Summering av 
könsneutrala karaktärer 

Könsneutrala karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys  
Bildanalys 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

 

Manliga karaktärer i Mamma Mu framställs mestadels som könsstereotypa (52 %) i en 
summering och text- och bildanalysen. De manliga karaktärerna framställs mest som 
könsstereotypa både i textanalysen och i bildanalysen (54 % respektive 51 %).  
     Kvinnliga karaktärer framställs som könsstereotypa (41 %) med en liten övervikt över 
manliga och könsneutrala företeelser i summeringen (27 % respektive 32 %). Notera att de 
kvinnliga karaktärerna framställs mest som könsneutrala i textanalysen (46 %), och i 
bildanalysen som könsstereotypa (52 %).  
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Tabell 10. Summering av bilderboken Super-Charlie & den försvunna jultomten 

Kategori 1. Summering av 
manliga karaktärer 

Manliga Karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys  26 av 67 = 39 % 16 av 67 = 24 % 25 av 67 = 37 % 
Bildanalys 42 av 101 = 42 % 36 av 101 = 35 % 23 av 101 = 23 % 
Totalt: 68 av 168 = 40 % 52 av 168 = 31 % 48 av 168 = 29 % 
Kategori 2. Summering av 
kvinnliga karaktärer 

Kvinnliga karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 7 av 20 = 35 % 5 av 20 = 25 % 8 av 20 = 40 % 
Bildanalys 3 av 39 = 7 % 28 av 39 = 72 % 8 av 39 = 21 % 
Totalt: 10 av 59 = 17 % 33 av 59 = 56 % 16 av 59 = 27 % 
Kategori 3. Summering av 
könsneutrala karaktärer 

Könsneutrala karaktärer 
Manliga företeelser   Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys  
Bildanalys 

2 av 6 = 33 % 
2 av 10 = 20 % 

4 av 6 = 67 % 
7 av 10 = 70 % 

– 
1 av 10 = 10 % 

Totalt: 4 av 16 = 25 % 11 av 16 = 69 % 1 av 16 = 6 % 
 

Manliga karaktärer i Super-Charlie framställs mestadels som könsstereotypa (40 %) i en 
summering av text- och bildanalysen. De manliga karaktärerna framställs mer som 
könsstereotypa både i text- och bildanalysen (39 % respektive 42 %). Kvinnliga karaktärer 
framställs som könsstereotypa i summeringen (56 %). Märk att de kvinnliga karaktärerna 
framställs som könsneutrala i textanalysen (40 %), och i bildanalysen som könsstereotypa (72 
%). Den enda könsneutrala karaktären framställs som kvinnlig (69 %).  
 

Tabell 11. Summering av bilderboken Nicke Nyfiken i djurparken 
Kategori 1. Summering av 
manliga karaktärer 

Manliga Karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 16 av 37 = 43 % 10 av 37 = 27 % 11 av 37 = 30 %  
Bildanalys 26 av 91 = 28 % 47 av 91 = 52 % 18 av 91 = 20 % 
Totalt: 42 av 128 = 33 % 57 av 128 = 44 % 29 av 128 = 23 % 
Kategori 2. Summering av 
kvinnliga karaktärer 

Kvinnliga karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 9 av 16 = 56 % 3 av 16 = 19 % 4 av 16 = 25 % 
Bildanalys 18 av 48 = 37 % 22 av 48 = 46 % 8 av 48 = 17 % 
Totalt: 27 av 64 = 42 % 25 av 64 = 39 % 12 av 64 = 19 % 
Kategori 3. Summering av 
könsneutrala karaktärer 

Könsneutrala karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys  
Bildanalys 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

 

Manliga karaktärer i Nicke Nyfiken framställs mestadels som kvinnliga (44 %) i en 
summering av text- och bildanalysen. Märk att manliga karaktärer framställs som 
könsstereotypa i textanalysen (43 %), och i bildanalysen som kvinnliga (58 %). Kvinnliga 
karaktärer framställs mer som manliga i summeringen (42 %) med en liten övervikt över 
könsstereotypa företeelser (39 %). Notera att kvinnliga karaktärer framställs som manliga i 
textanalysen (56 %), och i bildanalysen som könsstereotypa (46 %).  
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Tabell 12. Summering av bilderboken Raska på Alfons Åberg 
Kategori 1. Summering av 
manliga karaktärer 

Manliga Karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 33 av 56 = 59 % 9 av 56 = 16 % 14 av 56 = 25 % 
Bildanalys 31 av 82 = 38 % 29 av 82 = 35 % 22 av 82 = 27 % 
Totalt: 64 av 138 = 46 % 38 av 138 = 28 % 36 av 164 = 26 % 
Kategori 2. Summering av 
kvinnliga karaktärer 

Kvinnliga karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys – – – 
Bildanalys – – – 
Kategori 3. Summering av 
könsneutrala karaktärer 

Könsneutrala karaktärer 
Manliga företeelser   Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 
Bildanalys 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

 

Manliga karaktärer i Alfons Åberg framställs mestadels som könsstereotypa (46 %) i en 
summering och text- och bildanalysen. Lägg märke till att de manliga karaktärerna framställs 
som könsstereotypa både i textanalysen och i bildanalysen (59 % respektive 38 %). Notera 
även att resultatet i bildanalysen är jämnt fördelat (38 %, 35 % respektive 26 %). 
 

Tabell 13. Summering av bilderboken Pelle och Farbror Ottos uppfinning 
Kategori 1. Summering av 
manliga karaktärer 

Manliga Karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 1 av 5 = 20 % 1 av 5 = 20 % 3 av 5 = 60 % 
Bildanalys 83 av 112 = 74 % 18 av 112 = 16 % 11 av 112 = 10 % 
Totalt: 84 av 117 = 72 % 19 av 117 = 16 % 14 av 117 = 12 % 
Kategori 2. Summering av 
kvinnliga karaktärer 

Kvinnliga karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys – – – 
Bildanalys 4 av 11 = 36 % 7 av 11 = 64 % 4 av 11 = 36 % 
Totalt: 4 av 11 = 36 % 7 av 11 = 64 % 4 av 11 = 36 % 
Kategori 3. Summering av 
könsneutrala karaktärer 

Könsneutrala karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 
Bildanalys 

– 
– 

– 
– 

– 
– 

 

Manliga karaktärer i Pelle framställs som könsstereotypa med stor majoritet (72 %) i en 
summering av text- och bildanalysen. Lägg märke till att de manliga karaktärerna framställs 
som könsneutrala i textanalysen (60 %), och i bildanalysen som könsstereotypa (74 %). 
Notera däremot att textanalysen innehåller ett fåtal företeelser jämfört med bildanalysen (5 
respektive 112). Kvinnliga karaktärer framställs som könsstereotypa med relativt stor 
majoritet (64 %). Märk att de kvinnliga karaktärerna enbart framställs i bild, och att de 
erhåller ett litet antal företeelser jämfört med manliga karaktärer (11 respektive 117).   
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Tabell 14. Summering av samtliga bilderböcker 

Kategori 1. Summering av 
manliga karaktärer 

Manliga Karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 119 av 271 = 44 % 59 av 271 = 22 % 93 av 271 = 34 % 
Bildanalys 212 av 476 = 45 % 166 av 476 = 35 % 98 av 476 = 20 % 
Totalt: 331 av 747 = 44 % 225 av 747= 30 % 191 av 747 = 26 % 
Kategori 2. Summering av 
kvinnliga karaktärer 

Kvinnliga karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 23 av 62 = 37 % 13 av 62 = 21 % 26 av 62 = 42 % 
Bildanalys 32 av 145 = 22 % 87 av 145 = 60 % 26 av 145 =18 % 
Totalt: 55 av 207 = 27 % 100 av 207 = 48 % 52 av 207 = 25 % 
Kategori 3. Summering av 
könsneutrala karaktärer 

Könsneutrala karaktärer 
Manliga företeelser Kvinnliga företeelser Könsneutrala företeelser 

Textanalys 2 av 6 = 33 % 4 av 6 = 67 % – 
Bildanalys 2 av 10 = 20 % 7 av 10 = 70 % 1 av 10 = 10 % 
Totalt: 4 av 16 = 25 % 11 av 16 = 69 % 1 av 16 = 6 % 
Totalt för samtliga 
karaktärer:  

Samtliga karaktärer 
390 av 970 = 40 %	 336 av 970 = 36 %	 244 av 970 = 25 %	

  
Samtliga karaktärer i samtliga kategorier och bilderböcker har en jämn fördelning i 
genusframställningen, med en liten övervikt över manliga företeelser (40 % respektive 36 %) 
i en total summering av text- och bildanalysen. Gällande kategori 1, manliga karaktärer är 
könsstereotypa klassificeringar vanligast (44 %). Bland kvinnliga karaktärer, som avser 
kategori 2, är könsstereotypa klassificeringar vanligast (48 %). I kategori 3, som avser 
könsneutrala karaktärer, är kvinnliga klassificeringar vanligast med stor majoritet (73 %).  
 

Tabell 15. Könsfördelningen i samtliga barnböcker 

Boktitel Samtliga karaktärer 
Kategori: fördelning av kön Manliga kön Kvinnliga kön Neutrala kön 
Kaninen som så gärna ville somna 4 av 6 = 67 % 2 av 6 = 33 % – 
Mera fart Mamma Mu 2 av 3 = 67 % 1 av 3 = 33 % – 
Super-Charlie & […] jultomten 5 av 9 = 56 % 3 av 9 = 33 % 1 av 9 = 11 % 
Nicke Nyfiken i djurparken 6 av 10 = 60 % 4 av 10 = 40 % – 
Raska på Alfons Åberg 2 av 2 = 100 % – – 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning 74 av 79 = 94 % 5 av 79 = 6 % – 
Totalt: 93 av 109 = 86 % 14 av 109 = 13 % 1 av 109 = 1 % 
 

Samtliga bilderböcker domineras av manliga karaktärer i summeringen (86 %). Pelle 
innehåller tydligt störst antal karaktärer. Om man exkluderar Pelle sänks resultatet från 86 
procent till 66 procent manliga karaktärer. Märk ändå att majoriteten i samtliga bilderböcker 
består av manliga karaktärer (60 %, 67 %, 56 %, 60 %, 100 % respektive 94 %). 
Summeringen av samtliga bilderböcker visar att totalt 13 procent kvinnliga karaktärer och 
totalt 1 procent könsneutrala karaktärer. Kalle Kanin och Nicke Nyfiken består av störst 
procentuell andel kvinnliga karaktärer (40 % respektive 40 %). Alfons Åberg innehåller inga 
kvinnliga karaktärer och Pelle innehåller endast 6 procent kvinnliga karaktärer.  
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4.4 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningen av samtliga analysresultat är uppdelade i sex underavsnitt. Varje 

underavsnitt sammanfattar resultatet för enskilda bilderböcker. Här redovisar jag kortfattat 

hur karaktärerna skildras språkligt och bildligt i genusframställningen. Vidare sammanfattar 

jag könsfördelningen bland karaktärerna och avslutar med slutsatserna av resultatet.   

      

4.4.1 Kaninen som så gärna ville somna 
Kalle Kanin är genomgående normbrytande i könsrollerna och därför acceptabel ur ett 

genusperspektiv. De manliga karaktärerna framställs mestadels som kvinnliga (41 %) i 

summeringen. I textanalysen framställs de manliga karaktärerna som könsneutrala (43 %) och 

i bildanalysen som kvinnliga (66 %). De kvinnliga karaktärerna framställs däremot generellt 

som könsstereotypa (60 %) i summeringen. I textanalysen framställs de kvinnliga 

karaktärerna generellt som könsneutrala (57 %) och i bildanalysen som könsstereotypa (82 

%). De manliga karaktärerna utgör 60 procent av könsfördelningen. 
 

4.4.2 Mera fart Mamma Mu 

Mamma Mu är genomgående könsstereotyp i genusframställningen. De manliga karaktärerna 

framställs mestadels som könsstereotypa (52 %) i summeringen. Både i text- och bildanalysen 

framställs de manliga karaktärerna generellt som könsstereotypa (54 % respektive 51 %). Den 

kvinnliga karaktären framställs också mestadels som könsstereotyp (41 %) i summeringen. I 

textanalysen framställs hon som könsneutral (46 %) och i bildanalysen könsstereotyp (52 %). 

De manliga karaktärerna utgör 67 procent av könsfördelningen. 

 

4.4.3 Super-Charlie & den försvunna jultomten 
Super-Charlie är genomgående könsstereotyp i genusframställningen. De manliga 

karaktärerna framställs mestadels som könsstereotypa (40 %) i summeringen. Både i text- och 

bildanalysen framställs de manliga karaktärerna som könsstereotypa (39 % respektive 42 %). 

De kvinnliga karaktärerna framställs också mestadels som könsstereotypa (56 %) i 

summeringen. I textanalysen framställs de kvinnliga karaktärerna som könsneutrala (40 %) 

och i bildanalysen könsstereotypa (72 %). Den könsneutrala karaktären framställs mestadels 

som kvinnlig (69 %) i summeringen. De manliga karaktärerna utgör 56 procent av 

könsfördelningen, de kvinnliga karaktärerna utgör 33 procent och den könsneutrala 

karaktären utgör 11 procent. 
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4.4.4 Nicke Nyfiken i djurparken 
Nicke Nyfiken är genomgående normbrytande i könsrollerna och är därför acceptabel ur ett 

genusperspektiv. De manliga karaktärerna framställs mestadels som kvinnliga (44 %) i en 

summering av text- och bildanalysen. I textanalysen framställs de manliga karaktärerna som 

könsstereotypa (43 %) och i bildanalysen som kvinnliga (52 %). De kvinnliga karaktärerna 

framställs mestadels som manliga (42 %) i en summering av text- och bildanalysen. I 

textanalysen framställs de kvinnliga karaktärerna som manliga (56 %) och i bildanalysen som 

könsstereotypa (46 %). De manliga karaktärerna utgör 60 procent av könsfördelningen. 

 

4.4.5 Raska på Alfons Åberg 
Alfons Åberg är genomgående könsstereotyp i genusframställningen. De manliga karaktärerna 

framställs mestadels som könsstereotypa (46 %) i summeringen. Både i text- och bildanalysen 

framställs de manliga karaktärerna som könsstereotypa (59 % respektive 38 %). De manliga 

karaktärerna utgör 100 procent av könsfördelningen.  

 

4.4.6 Pelle och Farbror Ottos uppfinning 
Pelle är genomgående könsstereotyp i genusframställningen. De manliga karaktärerna 

framställs mestadels som könsstereotypa (72 %) i en summering av text- och bildanalysen. I 

textanalysen framställs de manliga karaktärerna som könsneutrala (60 %). I bildanalysen 

framställs de manliga karaktärerna som könsstereotypa (74 %). De kvinnliga karaktärerna 

framställs också mestadels som könsstereotypa (64 %) och förekommer endast i bildanalysen. 

De manliga karaktärerna utgör 94 procent av könsfördelningen.  

 

4.4.7 Fördelning av kön 
En summering av samtliga bilderböcker visar att könsfördelningen är snedfördelad och 

domineras av manliga karaktärer (86 %). Alfons Åberg innehåller inga kvinnliga karaktärer, 

varken i text eller i bild, och är därför den enda barnboken som innehåller manliga karaktärer 

till 100 procent. Förutom Alfons Åberg innehåller Pelle störst antal manliga karaktärer (94 %) 

och minst antal kvinnliga karaktärer (6 %). Kalle Kanin och Nicke Nyfiken består av störst 

procentuellt antal kvinnliga karaktärer (40 % respektive 40 %). Endast Super-Charlie 

innehåller en könsneutral karaktär (1 %). Mamma Mu är den enda av de sex barnböckerna 

som innehåller en kvinnlig huvudkaraktär.  
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4.5 Slutsats av resultatet 
Resultatet visar att de mest sålda bilderböckerna i Sverige år 2016 som riktar sig till 

åldersgruppen 3-6 år både skildrar traditionella och normbrytande i könsroller. I summeringen 

av samtliga bilderböcker har samtliga karaktärer sammantaget en jämn fördelning i 

genusframställningen. Majoriteten av de sex utvalda barnböckerna är genomgående 

könsstereotypa. Dessa fyra könsstereotypa bilderböckerna är Mamma Mu, Super-Charlie, 

Alfons Åberg och Pelle. De två normbrytande bilderböckerna är Kalle Kanin och Nicke 

Nyfiken. Samtliga barnböcker är mer eller mindre snedfördelade i könsfördelningen och 

domineras av manliga karaktärer.  

     I de fyra märkbart könsstereotypa bilderböckerna framställs samtliga karaktärer generellt 

som könsstereotypa, bortsett från den könsneutrala karaktären i Super-Charlie. Den 

könsneutrala karaktären framställs som kvinnlig, men eftersom analysen enbart innehåller en 

karaktär med neutralt kön kan ingen generell slutsats dras. Det faktum att endast en av 

bilderböckerna innehåller en könsneutral är mer intressant än hur den framställs.  

     Nicke Nyfiken är den enda bilderboken där samtliga karaktärer generellt bryter mot det 

traditionella mönstret av könsroller. De manliga karaktärerna framställs generellt som 

kvinnliga och de kvinnliga karaktärerna framställs generellt som manliga i en summering av 

text- och bildanalysen. Däremot avviker resultatet i den enskilda textanalysen och 

bildanalysen för båda könen. De manliga karaktärerna framställs som könsstereotypa i text, 

medan de kvinnliga karaktärerna framställs som könsstereotypa i bild. 

     Det finns en genomgående skillnad mellan textanalysen och bildanalysen gällande hur 

karaktärerna framställs innan summeringen. Resultatet visar att karaktärerna framställs som 

mer könsstereotypa i bild än vad de gör i text. Den enda bilderboken där manliga karaktärer 

varken är könsstereotypa i text eller bild är i Kalle Kanin. Manliga karaktärer framställs 

generellt som könsstereotypa i summeringen av textanalysen, och i Mamma Mu, Super-

Charlie och Alfons framställs de som könsstereotypa både i text och bild. Det mest intressanta 

är ändå att alla kvinnliga karaktärer i samtliga bilderböcker generellt framställs som 

könsneutrala i summeringen textanalysen, men könsstereotypa i bildanalysen.  

    En annan observation är att alla karaktärer i samtliga bilderböcker mestadels beskrivs med 

verb, verbkonstruktioner och adverb och att adjektiv sällan förekommer i textanalysen. 

Fysiska processer är generellt vanligare än mentala processer bland samtliga karaktärer, 

förutom i Kalle Kanin, där mentala processer är vanligast. Det finns alltså inget mönster som 

tyder på att ett kön oftare beskrivs med exempelvis adjektiv.  
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5. Diskussion  
I det här avsnittet diskuterar jag inledningsvis mitt metodval för analysen. Vidare för jag en 

diskussion om de mest utmärkande resultaten av min studie. Resultatet kopplar jag till de 

teoretiska utgångspunkterna jag presenterade i (avsnitt 2) bakgrund och tidigare forskning. 

Slutligen ger jag förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Mitt val av en kvantitativ analysmetod grundar sig i fördelarna som den mätbara 

datainsamlingen ger. Genom att kategorisera adjektiv, verb, verbkonstruktioner och adverb 

som antingen manliga, kvinnliga eller könsneutrala företeelser fick jag också möjlighet att 

addera dessa. I textanalysen var denna metod genomförbar baserat på Nikolajevas schema för 

abstrakta egenskaper hos manliga och kvinnliga karaktärer (2004 s. 129). Det mest utmanande 

var att analysera illustrationerna i bilderböckerna. Karaktärernas handlingar behövde 

beskrivas med egna ord för att kunna kategoriseras enligt Nikolajevas abstrakta schema. I 

denna process försökte jag vara helt objektiv, men är medveten om att subjektivitet kan ha 

påverkat resultatet. Mina egna ordval för bildanalysen finns i samtliga bilagor.  

      Genom att addera de analyserade företeelserna i text- och bildanalysen kunde jag 

procentuellt räkna ut hur varje enskild karaktär skildras i förhållande till samtliga kategorier, 

vilket framgår i bilagorna. Eftersom samtliga bilderböcker mer eller mindre innehöll ett stort 

antal karaktärer blev enskilda karaktärer för omfattande att presentera i resultatavsnittet. 

Följaktligen summerade jag datainsamlingen för samtliga karaktärer i varje enskild bilderbok 

och summerade sedan resultaten för samtliga bilderböcker. Slutligen summerade jag 

resultaten för både text-och bildanalysen för att få ett övergripande resultat. Slutsatserna blir 

därmed onyanserade men ger en helhetsbild av innehållet.  

      Generellt sett anser jag att metodvalet gav ett tillförlitligt resultat eftersom alla företeelser 

noggrant har analyserats och klassificerats inom manliga, kvinnliga respektive könsneutrala 

kategorier. Jag vill däremot betona att klassificeringarna av företeelser var svåra att avgöra. 

Nikolajevas abstrakta schema upplevs i efterhand som otillräckliga riktlinjer för att kunna 

fastställa stereotypa könsroller på en detaljerad nivå. Den grova kategoriseringen av abstrakta 

egenskaper kan verka tydlig, men under processen för min analys behövde jag tolka 

företeelser ur flera perspektiv och välja den mest passande kategorin. Både text- och 

bildanalysen bestod till stor del av synonyma begrepp till det abstrakta schemat och 

påverkades av mina tolkningar. Resultatet blir således inget som vetenskapligt kan bevisas.   
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5.2 Resultatdiskussion  
Syftet med min studie var att analysera hur litterära karaktärer i populär barnlitteratur skildras 

språkligt och illustrerat baserat på teorier om genus. Hypotesen var att vuxna väljer att läsa 

bilderböcker för barn som är acceptabla ur ett genusperspektiv och att detta åskådliggörs via 

topplistor av mest sålda bilderböcker i Sverige. Denna idé blev passande eftersom jag även 

fick tillfälle att studera svenska språket i förhållande till teorier om genus.  

      Min tes är att vuxna tar det slutgiltiga beslutet om en bilderbok är lämplig att läsa för 

barnet, och att den vuxna därmed är positivt inställd till innehållet. Om en bilderbok inte 

accepteras av vuxna i allmänhet är det osannolikt att den hamnar på topplistan. Denna tes får 

jag ytterligare stöd för när Rhedin i sin doktorandsavhandling menar att moderna bilderböcker 

kan provocera enskilda vuxna och att bilderboken då kan kritiseras och avfärdas som 

obegriplig för barn (2001 s.13). Därför anser jag att vuxnas attityd till genusperspektiv i 

praktiken skildras i den mest sålda barnlitteraturen. Resultatet kan således inte bevisa min 

hypotes eftersom det inte kan bevisas ifall det är barn eller vuxna som valt ut bilderböckerna.  

      Resultatet kan däremot redogöra för hur litterära karaktärer i populär barnlitteratur 

skildras språkligt och illustrerat baserat på teorier om genus. Svaret på den frågan är 

emellertid lika omfattande som antalet karaktärer jag studerat. Summeringen av text- och 

bildanalysen för samtliga bilderböcker är en rationaliserad slutsats till mina frågeställningar. 

En av frågeställningar att bearbeta var fördelningen av traditionell och normbrytande 

barnlitteratur baserat på teorier om genus. Slutresultatet visade att två av sex bilderböcker är 

genomgående normbrytande i genusframställningen. Resterande fyra bilderböckerna är 

genomgående traditionella i genusframställningen. Detta visar att min hypotes stämmer till 

viss del: vuxna väljer att läsa bilderböcker för barn som är acceptabla ur ett genusperspektiv, 

men traditionella könsroller dominerar fortfarande i populär barnlitteratur.  

      Innan summeringen av resultatet visade text- och bildanalysen olika utfall. I samtliga 

bilderböcker skildras kvinnliga karaktärer generellt som stereotypa i bild, men könsneutrala i 

text (bortsett från de två bilderböcker som saknade kvinnliga karaktärer i text och/eller bild). 

Detta innebär att den språkliga beskrivningen av kvinnliga karaktärer avviker från den 

traditionella skildringen av kvinnor, men de skildras heller inte med traditionellt manliga 

egenskaper. Vidare verkar den kvinnliga könsstereotypen vara förankrad i bild, vilket 

påverkar helhetsintrycket då ord och bild kompletterar varandra (Nikolajeva 2000 s. 15). De 

manliga karaktärerna fick däremot ett mer varierande resultat då fyra av sex bilderböcker 
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generellt skildrade dem som stereotypa i bild, och i fem av sex bilderböcker generellt 

skildrades dem som könsstereotypa även i text.  

      I avsnittet för bakgrund och tidigare forskning har jag redogjort för betydelsen av 

bilderböcker i samspel med barn. Enligt Kåreland ska karaktärerna i bilderböcker fungera 

som identifikationsmodeller för barn (2001 s. 25). Främst gäller det huvudkaraktären, men 

även resterande karaktärer fyller en funktion. Dessa hjälper barn att förhålla sig till sin egen 

och andras positioner i den sociala världen (Davies 2003 s. 66). Under processen för min 

analys blev det tydligt att många bilderböcker innehöll karaktärer med både könsstereotypa 

och normbrytande könsroller. En reflektion kring denna upptäckt var att variationen av 

traditionella och normbrytande könsroller är nödvändig. Traditionella könsroller behöver inte 

anses som något negativt eftersom många människor är trygga i det. Enligt mig är det en 

fördel om barn får varierade könsroller presenterade för sig i en bilderbok, eftersom barnet då 

får ett bredare perspektiv för utvecklandet av en egen könsroll.  

      Ur ett jämställdhetsperspektiv var en central frågeställning hur könsfördelningen ser ut i 

populär barnlitteratur. Historiskt sett har pojkar dominerat i bilderböckerna, vilket började 

kritiseras av feministiska forskare på 1960-talet (Kåreland 2001 s. 105). Resultatet av text- 

och bildanalysen visade att den snedfördelade könsfördelningen inte har förändrats i 

bilderböcker som är populära idag. Det manliga könet dominerar i samtliga bilderböcker, och 

bara en av dessa innehåller en kvinnlig huvudkaraktär. Den sneda könsfördelningen bland 

huvudkaraktärerna kan grunda sig i att man traditionellt sett mannen som norm (Hirdman 

2001 s. 59). De kvinnliga egenskaper som Nikolajeva presenterat betraktas som odramatiska 

jämfört med manliga egenskaper, framförallt då pojkar anses vara aktiva och flickor passiva 

(2004 s. 129). En bilderbok skildrar aktiva händelser och enligt stereotypa könsroller passar 

det manliga könet bättre som norm i kontexten. Således kan den kvinnliga könsstereotypen 

behöva efterlikna mannen för att få en mer uppmärksammad funktion i bilderböcker.  

      Ur ett samhälleligt perspektiv är genusdebatten aktuell eftersom många anser att 

traditionella könsroller missgynnar jämställdheten, främst ur ett feministiskt perspektiv. Varje 

generation påverkas av den föregående generationen och för antingen vidare eller förändrar 

könsrelaterade företeelser som anses vara norm. Om bilderböcker förmedlar traditionella 

och/eller normbrytande könsroller kan vi anta att barn tar efter dessa. Det är givetvis upp till 

varje förälder hur de vill uppfostra deras barn och vilka bilderböcker de vill läsa för dem, men 

medvetenheten om genusperspektiv är enligt min uppfattning mycket nödvändig eftersom 

våra könsroller kan påverka oss och omgivningen på olika sätt.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 
Teorier om genus är intressant och nödvändigt att fördjupa sig inom. Genusforskning är ett 

relativt nytt område, men det finns mycket information att hämta från tidigare forskning. Med 

tanke på uppsatsens omfång och tidsbegränsning fick jag exempelvis begränsa mig från att 

analysera karaktärernas illustrerade utseende och den illustrerade miljön där handlingen tar 

plats. Kläder och andra symboliska attribut kan vara intressant att studera ur ett 

genusperspektiv, framförallt i förhållande till maktaspekter och yrkesroller. Detta gäller 

främst de vuxna karaktärerna, men dessa har också en funktion som identifikationsmodeller 

precis som de generellt unga huvudkaraktärerna barn identifierar sig med.  

      Andra faktorer för genusframställningen i bilderböcker kan vara könstillhörigheten hos 

författaren, och även illustratören. Att studera samband mellan exempelvis normbrytande 

språk och illustrationer i förhållande till bilderboksskaparnas könstillhörigheter kan vara 

berikande ur ett genusperspektiv. Även utgivningsår kan vara intressant att fördjupa sig i, 

eftersom bilderböcker avspeglar hur samhället ser ut eller såg ut just då. Är 

genusframställningen i bilderboken kanske före sin tid, som exempelvis den välkända och 

normbrytande karaktären Pippi Långstrump? Det finns troligtvis mycket information och 

tidigare forskning att hämta om klassisk barnlitteratur, som både har kritiserats och hyllats för 

sin genusframställning.  
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Bilaga 1. Kaninen som så gärna ville somna 
 

Författarens beskrivning: 
Kalle Kanin och Mamma Kanin går till Farbror 
Trollkarl för att få hjälp. På vägen dit möter de 
snälle Herr Snigel och kloka Fru Uggla som ger 
honom goda råd. Trots att han känner sig tröttare 
går de vidare. Farbror Trollkarl ger honom ett 
magiskt sömnpulver. Kalle Kanin blir ännu tröttare 
och hinner knappt komma hem innan han somnar 
gott i sin säng.  
 

 
Utgiven av Ehrlin Förlag år 2011, upplaga 1  
Författad av Carl-Johan Forssén Ehrlin 
Illustrationer av Irina Maununen  

 
 
Textanalys 
 
Vilka personer uppträder i berättelsen?  
Kalle Kanin, Mamma Kanin, Pappa Kanin, Farbror trollkarl, Herr Snigel och Fru Uggla. 
Kalle Kanins syskon nämns kort i text men ingen beskrivning av kön eller namn. Det finns 
heller inga bilder av dem, och därför ingår de inte i analysen. Pappa Kanin finns heller inte 
med på bild, och ingår därför endast i textanalysen trots den korta beskrivningen.  
Är de människor eller personifierade former av djur, ting, skeenden, eller abstrakta 
fenomen?  
Alla karaktärer är personifierade former av djur, förutom Farbror Trollkarl som är människa.  
Får vi veta deras namn, eller hur identifieras de för läsaren? 
Vi får veta Kalle Kanins namn, som är huvudkaraktären. Resterande karaktärer namnges av 
vilket typ av djur de är och/eller vad de har för roll i berättelsen, exempelvis Mamma Kanin.   
 
Abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet  
av Maria Nikolajeva (2004 s. 129)  
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra  
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  
Rationella Intuitiva  
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Kalle Kanin - adjektiv 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Liten Trött  
 Sömnig  
 Säker (självständig) 
 Lugn (passiv) 
 Avslappnad (passiv) 
  
1 av 6 = 17 % 5 av 6 = 83 % 
  
0 av 1 = 0 % manliga 1 av 5 = 20 % manliga 
0 av 1 = 0 % kvinnliga 2 av 5 = 40 % kvinnliga 
1 av 1 = 100 % neutrala 2 av 5 = 40 % neutrala  
 
Kalle Kanin – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer 
Leka (aktiv) (Kunde inte) Somna (aktiv) 
Springa (aktiv) Gillar/gillade 
Göra (aktiv) Tänkte (på allt annat) (tänker kvantitativt) 
(Inte) Orkade (motsats till stark) Pratade 
Gå/gick (aktiv) Vet (självständig) 
Låg (passiv) Sa 
Följde (lydig) Frågade 
Prova (aktiv) Upptäckte 
Lämnade (aktiv) Lyda (lydig) 
Slappna av (passiv) Bestämt (självständig) 
Varvade ner (passiv) Lovat (lydig) 
Lugnade ner sig (passiv) Svarade 
Knackade (aktiv) Tackade artigt (lydig) 
Nickade Kände (intuitiv) 
Gäspade Längtar (emotionell, mild) 
Fortsätter (aktiv)   
Mötte (aktiv)  
(Knappt orkade) lyfta (motsats till stark)   
Blundar  
  
19 av 34 = 56 % 15 av 34 = 44 % 
  
9 av 19 = 47 % manliga  4 av 15 = 27 % manliga  
7 av 19 = 37 % kvinnliga  5 av 15 = 33 % kvinnliga 
3 av 19 = 16 % neutrala  6 av 15 = 40 % neutrala  
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Mamma Kanin och Pappa Kanin – adjektiv  
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
 Vaken 
 Sov 
  
0 av 1 = 0 % 2 av 2 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 0 av 1 = 0 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 0 av 1 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  2 av 2 = 100 % neutrala 
 
Mamma Kanin – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer  
Bäddade(om dem) (omtänksam, omsorgsfull) Föreslog  
Gått (aktiv) Sa 
Träffade (aktiv)   
  
3 av 5 = 60 % 2 av 5 = 40 % 
  
2 av 3 = 67 % manliga 0 av 2 = 0 % manliga 
1 av 3 = 33 % kvinnliga 0 av 2 = 0 % kvinnliga 
0 av 3 = 0 % neutrala 2 av 2 = 100 % neutrala  
 
Farbror Trollkarl – verb/verbkonstruktioner och adverb  
Fysiska processer  Mentala processer  
Bodde Sa 
Lyckats (tävlande/självständig) Läser 
Hjälpa (omtänksam, omsorgsfull)  
Öppnade (aktiv)  
Tog (aktiv)  
Sprider (aktiv)  
  
6 av 8 = 75 % 2 av 8 = 25 % 
  
4 av 6 = 66 % manliga 0 av 2 = 0 % manliga 
1 av 6 = 17 % kvinnliga 0 av 2 = 0 % kvinnliga 
1 av 6 = 17 % neutrala  2 av 2 = 100 % neutrala  
 
Farbror Trollkarl - adjektiv 
Fysiska egenskaper Mentala egenskaper  
 Världens snällaste 
 Glad 
  
0 av 2 = 0 % 2 av 2 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 0 av 2 = 0 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 0 av 2 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  2 av 2 = 100 % neutrala  
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Herr Snigel – adjektiv  
Fysiska egenskaper Mentala egenskaper 
långsam Snälle (omtänksam, omsorgsfull) 
  
1 av 2 = 50 % 1 av 2 = 50 % 
  
0 av 1 = 0 % manliga 0 av 1 = 0 % manliga 
0 av 1 = 0 % kvinnliga 1 av 1 = 100 % kvinnliga 
1 av 1 = 100 % neutrala  0 av 1 = 0 % neutrala  
 

Herr Snigel – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer  
Träffades (aktiv)  Nyfiket 
 Frågade 
 Svarade 
 Sa 
 Lärt 
 Sov 
 Vaknade 
  
1 av 8 = 13 % 7 av 8 = 87 % 
  
1 av 1 = 100 % manliga 0 av 7 = 0 % manliga 
0 av 1 = 0 % kvinnliga 0 av 7 = 0 % kvinnliga 
0 av 1 = 0 % neutrala  7 av 7 = 100 % neutrala  
 
Fru Uggla – adjektiv  
Fysiska egenskaper Mentala egenskaper 
Vackra (vacker) Kloka 
  
1 av 2 = 50 % 1 av 2 = 50 % 
  
0 av 1 = 0 % manliga 0 av 1 = 0 % manliga 
1 av 1 = 100 % kvinnliga 0 av 1 = 0 % kvinnliga 
0 av 1 = 0 % neutrala  1 av 1 = 100 % neutrala  
 
Fru Uggla – verb/verbkonstruktioner och adverb  
Fysiska processer  Mentala processer  
Satt (passiv)  Förstår  
 Hjälpa (omtänksam, omsorgsfull) 
 Svarade 
 Sa 
 Ser 
  
1 av 6 = 17 % 5 av 6 = 83 % 
  
0 av 1 = 0 % manliga 0 av 5 = 0 % manliga 
1 av 1 = 100 % kvinnliga 1 av 5 = 20 % kvinnliga 
0 av 1 = 0 % neutrala  4 av 5 = 80 % neutrala  
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Totalt	manliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	egenskaper		
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 2 = 0 % 0 av 2 = 0 % 2 av 2 = 100 % 
	
Totalt	kvinnliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	egenskaper		
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 0 av 1 = 0 % 
	
Totalt	samtliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	egenskaper	
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 3 = 0 % 1 av 3 = 33 % 2 av 3 = 67 % 
 
Totalt manliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 8 = 13 % 3 av 8 = 37 % 4 av 8 = 50 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 2 = 0 % 0 av 2 = 0 % 2 av 2 = 100 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 10 = 10 % 3 av 10 = 30 % 6 av 10 = 60 % 
 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
14 av 26 = 54 % 8 av 26 = 31 % 4 av 26 = 15 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
2 av 4 = 50 % 2 av 4 = 50 % 0 av 4 = 0 % 
 
Totalt – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
16 av 30 = 53 % 10 av 30 = 33 % 4 av 30 = 14 % 
 
Totalt manliga karaktärer– verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 25 = 16 % 5 av 25 = 20 % 16 av 25 = 64 % 
	
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 7 = 0 % 1 av 7 = 14 % 6 av 7 = 86 % 
	
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 32 = 12 % 6 av 32 = 19 % 22 av 32 = 69 % 
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Bildanalys  
 
Sida 5:  
Kalle Kanin ligger (könsneutral handling) och blundar (könsneutral handling).  
Sida 7:  
Kalle Kanin står/sitter (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Mamma Kanin står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midja).  
Mamma Kanin håller tassen på Kalle Kanins axel (kontextbunden kvinnlig associerad 
handling).   
Sida 9:  
Kalle Kanin står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midjan).  
Herr Snigel står/sitter/ligger/går (passiv x3) (aktiv x1) (svårt att bedöma en snigels 
kroppsspråk och adderar därför alla alternativ i Herr Snigels fall).  
Sida 11:  
Kalle Kanin står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midja).  
Fru Uggla står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midja) och ser ut att prata (könsneutral 
handling) medan hon håller vingen runt Kalle Kanins axel (kontextbunden kvinnlig 
associerad handling).  
Sida 14:  
Kalle Kanin står (passiv).   
Mamma Kanin står (passiv) och håller tassen på hans axel (kontextbunden kvinnlig associerad 
handling). 
Sida 16:  
Kalle Kanin står/sitter (passiv) och tittar (könsneutral handling) ner mot boken (associerar 
som könsneutralt objekt).  
Farbror Trollkarl står/sitter (passiv) och tittar (könsneutral handling) ner mot boken 
(associerar som könsneutralt objekt) medan han håller handen runt Kalle Kanins axel 
(kontextbunden kvinnlig associerad handling). 
Sida 18:  
Kalle Kanin står/sitter (passiv). 
Fru Uggla står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midja).  
Kalle Kanin håller tassen mot hennes vinge (kontextbunden kvinnlig associerad handling).  
Fru Uggla håller upp vingen (kontextbunden könsneutral handling) mot munnen och gäspar 
(könsneutral handling).  
Sida 20:  
Kalle Kanin sitter/står (passiv) (bild beskuren vid axlar).  
Herr Snigel sitter/står/ligger/går (passiv x3) (aktiv x1) (svårt att bedöma en snigels 
kroppsspråk och adderar därför alla alternativ i Herr Snigels fall).  
Sida 22:  
Kalle Kanin sitter/står (passiv) (bild beskuren vid axlar). 
Sida 24:  
Kalle Kanin ligger (könsneutral handling) och blundar (könsneutral handling).  
Mamma Kanin står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midja) bakom Kalle Kanin och håller 
tassen på honom (kontextbunden kvinnlig associerad handling).  
Sida 30:  
Kalle Kanin står (passiv) och håller i ett kanin-gosedjur och en kudde (associerar som 
könsneutralt objekt) tryckt mot sin kind (kontextbunden kvinnlig associerad handling samt 
objekt). 
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Kvinnliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt 
 Manliga Kvinnliga Neutrala  
Mamma Kanin 0 av 9 = 0 % 9 av 9 = 100 % 0 av 9 = 0 % 
Fru Uggla 0 av 8 = 0 % 5 av 8 = 62 % 3 av 8 = 38 % 
Totalt 0 av 17 = 0 % 14 av 17 = 82 % 2 av 17 = 18 % 
 
Manliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt 
 Manliga Kvinnliga Neutrala  
Kalle Kanin 0 av 22 = 0 % 14 av 22 = 64 % 8 av 22 = 36 % 
Pappa Kanin  0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
Herr Snigel 2 av 8 = 25 % 6 av 8 = 75 % 0 av 8 = 0 % 
Farbror Trollkarl 0 av 5 = 0 % 3 av 5 = 60 % 2 av 5 = 40 % 
Totalt  2 av 35 = 6 % 23 av 35 = 66 % 10 av 35 = 28 % 

 
Totalt – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
2 av 52 = 4 % 37 av 52 = 71 % 13 av 52 = 25 % 
 
Könsfördelning  
 

Pojkar/män: fyra stycken 
• Kalle Kanin  
• Farbror Trollkarl 
• Herr Snigel 
• Pappa Kanin (finns endast med i text) 
 
Flickor/Kvinnor: två stycken  
• Mamma Kanin 
• Fru Uggla 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manliga Kvinnliga 
4 av 6 = 67 % 2 av 6 = 33 % 
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Bilaga 2. Mera fart Mamma Mu!  
 
 

Författarens beskrivning: 
Mamma Mu gick fram och tillbaka i vattnet och drog 
segelbåten efter sig. 
– Mu, titta Kråkan, det blir små vågor av den, vad gulligt! 
– Ryck mig i fjädern! Om en ko går fram och tillbaka i 
vattnet så BLIR det vågor! 
 – Det är roligt Kråkan. Vill du vara med? 
– Dra en liten båt i ett snöre? Aldrig! Jag ska hem, hejdå!  

 
 
 
 
 
 

Utgiven av Raben & Sjögren år 2016, upplaga 1 
Författad av Jujja Wieslander 
Illustrationer av Sven Nordqvist  

 
 
 
Textanalys 
 
Vilka personer uppträder i berättelsen?  
Mamma Mu, Kråkan och Bonden.  
Är de människor eller personifierade former av djur, ting, skeenden, eller abstrakta 
fenomen?  
Två av karaktärerna är djur och bonden är människa.  
Får vi veta deras namn, eller hur identifieras de för läsaren? 
Karaktärerna är namngivna som Mamma Mu, Kråkan och Bonden.  
 
Abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet  
av Maria Nikolajeva (2004 s. 129)  
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra  
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  
Rationella Intuitiva  
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Mamma Mu – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer 
Gick (aktiv) Sa 
Lånat Tror 
Drog (aktiv) Ropade 
Satt (passiv) Undrar 
Plaskade (aktiv) Tittade 
Tar/tog (aktiv)  
Viftade (aktiv)  
  
7 av 12 = 58 % 5 av 12 = 42 % 
  
5 av 7 = 72 % manliga  0 av 5 = 0 % manliga  
1 av 7 = 14 % kvinnliga  0 av 5 = 0 % kvinnliga 
1 av 7 = 14 % neutrala  5 av 5 = 100 % neutrala  
 
 
Kråkan – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer  
Kom flygande/flög (aktiv) Sa 
Landade (aktiv) Tycker  
Pekade (aktiv) Spanade (rovgirig) 
Tog/tagit (aktiv) Gillar 
Gjorde en djupdykning (aktiv) Kraxade 
Störtlandade (aktiv) Uppfinner (rationell) 
Rota (aktiv) Mumlade 
Plockade (aktiv) Tittade 
Letade (aktiv) Funderade 
Bygga (aktiv) Stånkade 
Fixa (självständig) Stönade 
Rita/ritade (aktiv)  
Drack (aktiv)  
Hämta (aktiv)  
Bråttom (aktiv)  
Skruvade (aktiv)  
Lånat   
Spänt fast (aktiv)  
Vrida/vred (aktiv)  
Snurra (aktiv)  
Trär in (aktiv)  
Sakta reste (sårbar)  
Skakade (aktiv)  
Stå (passiv)  
Vinglade (sårbar)  
Stapplade (sårbar)  
Hålla i sig (sårbar)  
Vingelflög (sårbar)  
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28 av 39 = 72 % 11 av 39 = 28 % 
  
21 av 28 = 75 % manliga 2 av 11 = 18 % manliga  
6 av 28 = 21 % kvinnliga 0 av 11 = 0 % kvinnliga 
1 av 28 = 4 % neutrala  9 av 11 = 82 % neutrala 
 
Bonden – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer 
Satt (passiv) Hade nästan somnat 
Spratt upp Tyckte 
Kom upp (aktiv)  
Dragit upp (aktiv)  
Fick  
  
5 av 7 = 71 % 2 av 7 = 29 % 
  
2 av 5 = 40 % manliga  0 av 2 = 0 % manliga  
1 av 5 = 20 % kvinnliga  0 av 2 = 0 % kvinnliga 
1 av 5 = 20 % neutrala  2 av 2 = 100 % neutrala  
	
Totalt	manliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	processer		
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt	kvinnliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	processer	
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt	samtliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	processer	
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
Totalt manliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
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Totalt manliga karaktärer– verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
23 av 33 = 70 % 7 av 33 = 21 % 3 av 33 = 9 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
5 av 7 = 72 % 1 av 7 = 14 % 1 av 7 = 14 %  
 
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
28 av 40 = 70 % 8 av 40 = 20 % 4 av 40 = 10 % 
 
 
Totalt manliga karaktärer– verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
2 av 13 = 16 % 0 av 13 = 0 % 11 av 13 = 84 % 
	
Totalt kvinnliga karaktärer– verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 5 = 0 % 0 av 5 = 0 % 5 av 5 = 100 % neutrala 
	
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
2 av 18 = 11 % 0 av 18 = 0 % 16 av 18 = 89 % 
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Bildanalys  
 
Sida 4:  
Bonden sitter och fiskar (kontextbunden manligt associerad handling).  
Sida 5:  
Mamma Mu står (passiv) och tittar under vattnet (könsneutral handling). 
Sida 6:  
Kråkan landar (aktiv) och ser ut att prata (könsneutral handling).  
Mamma Mu står (passiv) och tittar under vattnet (könsneutral handling).  
Sida 7:  
Kråkan står (passiv) och pekar (aktiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Mamma Mu står (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling).   
Sida 8:  
Kråkan står (passiv) och pekar (aktiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Mamma Mu står (passiv) och pekar (aktiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Sida 9:  
Kråkan står (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling) medan han tar av (aktiv) 
solglasögonen (associeras som könsneutralt objekt). 
Mamma Mu går (aktiv) och ser ut att prata (könsneutral handling) medan hon drar (aktiv) en 
segelbåt (associeras som manligt objekt).  
Sida 10:  
Mamma Mu står (passiv) och drar (aktiv) i segelbåten (associeras som manligt objekt). 
Kråkan flyger (aktiv) iväg. 
Sida 11:  
Kråkan flyger (aktiv).  
Bonden sitter och fiskar (kontextbunden manligt associerad handling).  
Sida 12:  
Kråkan flyger (aktiv). 
Bonden ramlar (sårbar) bakåt. 
Sida 13:  
Kråkan står (passiv) och läser (könsneutral handling).  
Kråkan står (passiv) och letar (aktiv).  
Kråkan står (passiv) och plockar (aktiv). 
Sida 14:  
Kråkan står (passiv) och sträcker sig (aktiv).  
Kråkan står (passiv) och läser (könsneutral handling).  
Kråkan står (passiv) och letar (aktiv).  
Sida 15:  
Kråkan går (aktiv) och biter (könsneutral handling) på en penna (associeras som könsneutralt 
objekt) och håller (aktiv) i en kaffekopp (associeras som könsneutralt objekt). 
Sida 16:  
Mamma Mu sitter (passiv) och plaskar (aktiv). 
Sida 17:  
Mamma Mu står (passiv) över en cykel (associeras som könsneutralt objekt).  
Sida 18:  
Mamma Mu står (passiv). 
Bonden går (aktiv) och håller i (aktiv) ett fiskespö (associeras som manligt objekt). 
Sida 19:  
Mamma Mu står (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
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Kråkan flyger (aktiv) och ser ut att prata (könsneutral handling) medan han bär (aktiv) på 
plankor (associeras som manligt objekt). 
Sida 20:  
Mamma Mu står (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Kråkan står (passiv) och snurrar (aktiv) en pinne (associeras som könsneutralt objekt). 
Sida 21:  
Mamma Mu står (passiv). 
Kråkan står (passiv) och drar (aktiv) i pinnen (associeras som könsneutralt objekt). 
Sida 22:  
Mamma Mu står (passiv) och håller klövarna för munnen (emotionell). 
Kråkan flyger (aktiv) iväg. 
Sida 23:  
Kråkan störtlandar (våldsam). 
Sida 24:  
Mamma Mu står (passiv).  
Kråkan sitter (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Sida 25:  
Mamma Mu står (passiv). 
Sida 26:  
Kråkan flyger (aktiv) iväg. 

 
 

Kvinnliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt 
 Manliga Kvinnliga Neutrala  
Mamma Mu 7 av 31 = 22 % 16 av 31 = 52 % 8 av 31 = 26 % 
Totalt 7 av 31 = 22 % 16 av 31 = 52 % 8 av 31 = 26 % 
 
Manliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt 
 Manliga Kvinnliga Neutrala  
Kråkan 21 av 47 = 45 % 12 av 47 = 25 % 14 av 47 = 30 % 
Bonden 7 av 8 = 88 % 1 av 8 = 12 % 0 av 8 = 0 % 
Totalt  28 av 55 = 51 % 13 av 55 =24 % 14 av 55 = 25 % 
 
Totalt – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Manliga  Kvinnliga  Neutrala  
 35 av 86 = 41 % 29 av 86 = 34 % 22 av 86 = 25 % 
 

 
Pojkar/män: två stycken 
• Kråkan 
• Bonden 
Flickor/Kvinnor: ett stycke  
• Mamma Mu 
 

 
 
 
 

 

Manliga Kvinnliga 
2 av 3 = 67 % 1 av 3 = 33 % 
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Bilaga 3. Super-Charlie & den försvunna jultomten   
 

Författarens beskrivning: 
Super-Charlie är inte intresserad av att fira jul, och 
han tror absolut inte på jultomten.  
Men vad händer då? Jultomten, i egen hög person, 
störtar med sin släde mitt i familjens trädgård! Nu 
ställs Super-Charlie inför sin största utmaning 
hittills: Han måste rädda julen. 

 
 
 
 
 

Utgiven av Bonnier Carlsen Förlag 2016, upplaga 1 
Författad av Camilla Läckberg 
Illustrationer av Millis Sarri   

 
Textanalys 
 
Vilka personer uppträder i berättelsen?  
Charlie, storebror, storasyster, mamma, pappa, mormor, morfar, ekorren och tomten  
Är de människor eller personifierade former av djur, ting, skeenden, eller abstrakta 
fenomen?  
Karaktärerna är människor, förutom ekorren. 
Får vi veta deras namn, eller hur identifieras de för läsaren? 
Den enda personens namn vi får veta är Charlies, också kallad Super-Charlie. Resterande 
familjemedlemmar benämns vid den relation de har till Charlie. Ekorren namnges inte och 
tomten kallas bara för tomten. 
 
Abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet  
av Maria Nikolajeva (2004 s. 129)  
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra  
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  
Rationella Intuitiva  
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Charlie - adjektiv 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Utmattad (sårbar) Sur (aggressiv)  
 Besviken (emotionell, mild)  
 Otåligt (rovgirig) 
 Lyckligt (emotionell, mild) 
  
  
  
0 av 0 = 0 % manliga 0 av 0 = 0 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 0 av 0 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala 0 av 0 = 0 % neutrala  
 
Charlie - verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Flög/flyga (aktiv) Suckade 
Kliade sig (aktiv) Fnös (aggressiv) 
Skyndade sig (aktiv) Orkade inte (sårbar) 
Komma undan (skyddande) Visste  
Satte (passiv) Frågade  
Kisade  Aldrig hört 
Blinkade  Kände (emotionell, mild) 
Skakade på huvudet Konstaterade surt (aggressiv) 
Öppnade fönstret (aktiv) Såg  
Blundade  Inte tro  
Ryckte på axlarna (känslokall, hård) Lyckades säga 
Landade (aktiv) Tyckte  
Hjälpa (skyddande) Pratat  
Gick (aktiv) Tystnade  
Hämta andan  Fräste (aggressiv) 
Smög (aktiv)  
Samlade (aktiv)  
Använda (aktiv)  
Klä ut (aktiv)  
Visa   
Delade ut (omtänksam, omsorgsfull)  
  
21 av 36 = 58 %  15 av 36 = 42 % 
  
13 av 21 = 62 % manliga 3 av 15 = 20 % manliga 
2 av 21 = 9 % kvinnliga 2 av 15 = 13 % kvinnliga 
6 av 21 = 29 % neutrala 10 av 15 = 67 % neutrala  
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Storebror - adjektiv 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
 Vakna  
 Spänd förväntan (emotionell, mild) 
 Lyckliga (emotionell, mild) 
 Längtansfullt (emotionell, mild) 
  
0 av 4 = 0 % 4 av 4 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 0 av 4 = 0 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 3 av 4 = 75 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala 1 av 4 = 25 % neutrala  
 
Storebror – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Låg (passiv) Sa  
Skuttade (aktiv)   
  
2 av 3 = 67 % 1 av 3 = 33 % 
  
1 av 2 = 50 % manliga 0 av 1 = 0 % manliga 
1 av 2 = 50 % kvinnliga 0 av 1 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  1 av 1 = 100 % neutrala 
 
Storasyster – adjektiv 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
 Vakna  
 Spänd förväntan (emotionell, mild) 
 Lyckliga (emotionell, mild) 
  
0 av 3 = 0 % 3 av 3 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 0 av 3 = 0 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 2 av 3 = 67 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala 1 av 3 = 33 % neutrala  
 
Storasyster – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Låg (passiv) Fantiserade  
Skuttade (aktiv)  
  
2 av 3 = 67 % 1 av 3 = 33 % 
  
1 av 2 = 50 % manliga 0 av 1 = 0 % manliga 
1 av 2 = 50 % kvinnliga 0 av 1 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  1 av 1 = 100 % neutrala 
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Pappa – adjektiv 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
 Ivrigast (rovgirig) 
  
0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 1 av 1 = 100 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 0 av 0 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala 0 av 0 = 100 % neutrala  
 
Pappa – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Ringde  Längtat (emotionell, mild) 
Anmäla (skyddande)  
  
2 av 3 = 67 % 1 av 3 = 33 % 
  
1 av 2 = 50 % manliga 0 av 1 = 0 % manliga 
0 av 2 = 0 % kvinnliga 1 av 1 = 100 % kvinnliga 
1 av 2 = 50 % neutrala  0 av 1 = 100 % neutrala 
 
Mamma – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
 Suckade  
  
0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 0 av 1 = 0 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 0 av 1 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  1 av 1 = 100 % neutrala 
 
Mormor – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Tog (aktiv) Sa  
Bredde (macka) (omtänksam, omsorgsfull) Svarade  
Kliade sig (aktiv) Lyste upp (emotionell, mild) 
Smög (aktiv) Funderade  
Samlade (aktiv) Viskade  
Använda (aktiv)  
Klä ut (aktiv)  
  
7 av 12 = 58 % 5 av 12 = 42 % 
  
6 av 7 = 86 % manliga 0 av 5 = 0 % manliga 
1 av 7 = 14 % kvinnliga 1 av 5 = 20 % kvinnliga 
0 av 7 = 0 % neutrala  4 av 5 = 80 % neutrala 
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Ekorren - verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Slog ut (aktiv) Sa upphetsat (emotionell, mild) 
Samlat (aktiv)  
Hälsa välkommen (omtänksam, omsorgsfull)   
Bjuda (omtänksam, omsorgsfull)  
Pynta (omtänksam, omsorgsfull)  
  
5 av 6 = 83 % 1 av 6 = 17 % 
  
2 av 5 = 40 % manliga 0 av 0 = 0 % manliga 
3 av 5 = 60 % kvinnliga 1 av 1 = 100 % kvinnliga 
0 av 5 = 0 % neutrala  0 av 1 = 0 % neutrala 
 

Tomten - adjektiv 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Liten  Rätt otrevlig (aggressiv) 
Stor  Gladare (emotionell, mild) 
Försvunnen   
  
3 av 5 = 60 % 2 av 5 = 40 % 
  
0 av 3 = 0 % manliga 1 av 2 = 50 % manliga 
0 av 3 = 0 % kvinnliga 1 av 2 = 50 % kvinnliga 
3 av 3 = 100 % neutrala 0 av 2 = 0 % neutrala  
 
Tomten - verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Åker runt (aktiv) Fnyste (aggressiv) 
Delar ut (omtänksam, omsorgsfull) Brast ut i gråt (sårbar) 
Kraschade (sårbar) Tystnade  
Redo (tävlande)  Snarkade  
 Tänkte  
  
4 av 9 = 45 % 5 av 9 = 55 % 
  
2 av 4 = 50 % manliga 1 av 5 = 20 % manliga 
2 av 4 = 50 % kvinnliga 1 av 5 = 20 % kvinnliga 
0 av 4 = 0 % neutrala  3 av 5 = 60 % neutrala 
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Totalt manliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 4 = 0 % 1 av 4 = 25 % 3 av 4 = 75 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för fysiska egenskaper 
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
	
Totalt könsneutrala karaktärer – adjektiv	för	fysiska	egenskaper 
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
  
Totalt	samtliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	egenskaper	
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 4 = 0 % 1 av 4 = 25 % 3 av 4 = 75 % 
 
Totalt manliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 11 = 37 % 6 av 11 = 54 % 1 av 11 = 9 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 3 = 0 % 2 av 3 = 67 % 1 av 3 = 33 % 
  
Totalt könsneutrala karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
  
Totalt samtliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper 
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 14 = 29 % 8 av 14 = 57 % 2 av 14 = 14 % 
 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
17 av 29 = 59 % 5 av 29 = 17 % 7 av 29 = 24 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
7 av 9 = 78 % 2 av 9 = 22 % 0 av 9 = 0 % 
 
Totalt könsneutrala karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer 
Manliga Kvinnliga Neutrala 
2 av 5 = 40 % 3 av 5 = 60 % 0 av 5 = 0 % 
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Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
26 av 43 = 60 % 10 av 43 = 23 % 7 av 43 = 17 % 
 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 22 = 18 % 4 av 22 = 18 % 14 av 22 = 64 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 7 = 0 % 1 av 7 = 14 % 6 av 7 = 86 % 
 
Totalt könsneutrala karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer 
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 0 av 1 = 0 % 
  
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 30 = 13 % 6 av 30 = 20 % 20 av 30 = 67 % 
 
Bildanalys 
 
Sida 1:  
Charlie flyger (aktiv) med utsträckta armar (aktiv). 
Sida 4:  
Storasyster skuttar (aktiv) och storebror skuttar (aktiv) medan de håller varandra i händerna 
(kontextbunden kvinnlig associerad handling). 
Sida 5:  
Pappa springer (aktiv) medan han sträcker upp ena armen (aktiv).  
Mamma står (passiv) och håller Charlie i famnen (omsorgsfull/kontextbunden kvinnlig 
associerad handling).  
Charlie sover (könsneutral handling). 
Sida 6:  
Pappa sitter (passiv) och gör en (aktiv) smörgås (associerar som könsneutralt objekt). 
Morfar sitter (passiv) och håller i (aktiv) en sked (associerar som könsneutralt objekt). 
Sida 7:  
Mormor står och pyntar (kontextbunden kvinnlig associerad handling).  
Storasyster sitter (passiv) och håller i (aktiv) en smörgås (associerar som könsneutralt objekt) 
medan det ser ut som hon pratar (könsneutral handling).  
Storebror sitter (passiv) och sträcker upp armarna (aktiv) medan det ser ut som han pratar.  
Charlie sitter (passiv) och håller i (aktiv) en köttbit (associerar som könsneutralt objekt) och 
lutar huvudet på handen (könsneutral handling).  
Mamma sitter (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling).  
Sida 8:  
Mormor står och räcker över (omsorgsfull/kontextbunden kvinnlig associerad handling) en 
smörgås (associerar som könsneutralt objekt) medan det ser ut som att hon pratar (könsneutral 
handling). 
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Charlie sitter (passiv) med armarna i kors (aggressiv/sur) medan det ser ut som han pratar 
(könsneutral handling). 
Sida 9:  
Charlie flyger (aktiv) medan han sträcker upp ena handen (aktiv). 
Sida 10:  
Charlie står/sitter/flyger (passiv) (aktiv) (bild beskuren vid axlar). 
Sida 11:  
Ekorren sitter och pyntar (kontextbunden kvinnlig associerad handling) medan det ser ut som 
den pratar (könsneutral handling). 
Charlie flyger (aktiv) iväg. 
Sida 12:  
Morfar sitter/ligger och sover i en fåtölj (kontextbunden manlig associerad handling).   
Storasyster sitter och pyntar (kontextbunden kvinnlig associerad handling) morfars ben.  
Pappa sitter vänd mot TV:n (kontextbunden manlig associerad handling).   
Sida 13:  
Mamma sitter och försöker klä på (kontextbunden kvinnlig associerad handling) Charlie en 
tomtemössa (associerar som manligt objekt). 
Charlie sitter (passiv) och sträcker ut armarna (aktiv).  
Storebror sitter (passiv) och lutar huvudet i sina händer (könsneutral handling).  
Mormor står och håller i dukar (kontextbunden kvinnlig associerad handling samt objekt).  
Sida 14:  
Charlie sitter (passiv) ner. 
Sida 16:  
Charlie flyger (aktiv) med armarna utsträckta (aktiv).  
Sida 17:  
Tomten hänger/har kraschat (sårbar).  
Ekorren sitter/står (passiv) (bild beskuren vid midja) och håller upp tassarna mot munnen 
(emotionell).  
Sida 18:  
Charlie står/sitter/flyger (passiv) (aktiv) (bild beskuren vid midja) och ser ut att prata 
(könsneutral handling). 
Tomten sitter och sträcker upp armarna (aktiv).  
Sida 19:  
Tomten står (passiv) och sträcker upp armarna (aktiv).  
Ekorren sitter (passiv) och håller om en (emotionell) ren (associerar som könsneutralt objekt). 
Charlie flyger iväg (aktiv). 
Sida 21:  
Storebror står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midja) och håller händerna mot fönstret 
(emotionell/beroende).  
Storasyster står/sitter (passiv) (bild beskuren vid midja) och håller händerna mot fönstret 
(emotionell/beroende).  
Pappa står (passiv) och håller händerna mot fönstret (emotionell/beroende). 
Sida 22:  
Pappa står (passiv) och pratar (könsneutral handling) i telefon (associerar som könsneutralt 
objekt). 
Charlie sitter (passiv) och knäpper händerna (emotionell) 
Storebror sitter (passiv) ner och håller om sina knän (emotionell).  
Storasyster sitter (passiv) och sträcker upp ena armen (aktiv) medan det ser ut som hon pratar 
(könsneutral handling). 
Tomten sover (könsneutral handling). 
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Tomten sitter (passiv) och håller i (aktiv) en drink (associerar som könsneutralt objekt). 
Tomten blir uppäten (sårbar) av en björn (associerar som könsneutralt objekt). 
Sida 23:  
Ekorren sitter (passiv) och limmar (aktiv) en träbit (associerar som manligt objekt).  
Tomten står (aktiv) och tejpar (aktiv) hornen på en ren (associerar som könsneutralt objekt). 
Charlie flyger (aktiv) och sträcker upp armarna (aktiv) medan det ser ut som han pratar 
(könsneutral handling). 
Sida 24:  
Mormor sitter (passiv) och håller om Charlie (omsorgsfull) 
Charlie sitter (passiv) och håller om Mormor (beroende) 
Sida 25:  
Pappa står (passiv) och pratar (könsneutral handling) i telefon (könsneutral handling). 
Charlie flyger (aktiv) mot pappas bälte (könsneutral handling). 
Sida 27:  
Tomten sitter (passiv) i Charlies hand håller i julklappar (associerar som könsneutralt objekt). 
Charlie flyger (aktiv) och bär på (aktiv) tomten och julklappar (associerar som könsneutralt 
objekt). 
Sida 28:  
Charlie står (passiv) och räcker fram (omsorgsfull) en julklapp (associerar som könsneutralt 
objekt). 
Tomten står (passiv) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Morfar sitter/ligger i en fåtölj och sover (kontextbunden manlig associerad handling).   
Sida 29:  
Mormor står (passiv) och håller händerna på sina höfter (könsneutral handling). 
Pappa står (passiv) och håller ihop händerna (emotionell). 
Storebror står (passiv) och håller händerna bakom ryggen (emotionell) 
Mamma står (passiv) och håller händerna på storebrors och storasysters axlar (emotionell). 
Storasyster står (passiv) och håller ihop händerna (emotionell) 
Sida 30:  
Tomten sover (könsneutral handling) och ekorren sover (könsneutral handling) tätt intill 
varandra (omsorgsfull). 
Storebror sover (könsneutral handling) med en orm (associerar som könsneutralt objekt). 
Storasyster sover (könsneutral handling) med två möss (associerar som könsneutralt objekt). 
Mormor sover (könsneutral handling) med ett foto av en man (associerar som kvinnlig 
objekt). 
Morfar sover (könsneutral handling) med en hög böcker (associerar som könsneutralt objekt). 
Mamma sover (könsneutral handling) med ett par högklackade skor (associerar som kvinnligt 
objekt). 
Pappa sover (könsneutral handling) med ett par fotbollsbiljetter (associerar som manligt 
objekt). 
Charlie sover (könsneutral handling) med tomteförklädnad (associerar som manligt objekt). 
Sida 30:  
Charlie flyger (aktiv) med utsträckta armar (aktiv). 
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Kvinnliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
 Manliga Kvinnliga Neutrala  
Mamma  0 av 10 = 0 % 9 av 10 = 90 % 1 av 10 = 10 % 
Storasyster 3 av 16 = 19 %  9 av 16 = 56 % 4 av 16 = 25 % 
Mormor 0 av 13 = 0 % 10 av 13 = 77 % 3 av 13 = 23 % 
Totalt 3 av 39 = 7 % 28 av 39 = 72 % 8 av 39 = 21 % 
 
Manliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
 Manliga Kvinnliga Neutrala  
Charlie 22 av 43 = 51 % 12 av 43 = 28 % 9 av 43 = 21 % 
Pappa 6 av 17 = 35 % 6 av 17 = 35 % 5 av 17 = 30 % 
Storebror 2 av 15 = 13 % 9 av 15 = 60 %  4 av 15 = 27 % 
Morfar 8 av 12 = 67 % 1 av 12 = 8 % 3 av 12 = 25 % 
Tomten 4 av 14 = 29 % 8 av 14 = 58 % 2 av 14 = 13 % 
Totalt  42 av 101 = 42 % 36 av 101 = 35 % 23 av 101 = 23 % 
	
Könsneutrala	karaktärer	– handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
 Manliga Kvinnliga Neutrala  
Ekorren  2 av 10 = 20 % 7 av 10 = 70 % 1 av 10 = 10 % 
Totalt  2 av 10 = 20 % 7 av 10 = 70 % 1 av 10 = 10 % 
	
 
Totalt – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Manliga  Kvinnliga  Neutrala  
 47 av 150 = 31 % 71 av 150 = 48 % 32 av 150 = 21 % 
 
 
Könsfördelning 
 
Pojkar/män:  
• Charlie 
• Storebror 
• Pappa 
• Morfar 
• Tomten  
 
Flickor/kvinnor: 3  
• Storasyster 
• Mamma 
• Mormor 
 
Könsneutrala: 1  
• Ekorren  

 
Totalt – antal karaktärer av olika kön 

 
 
 
 

 

Manliga Kvinnliga Könsneutrala  
5 av 9 = 56 % 3 av 9 = 33 % 1 av 9 = 11 % 
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Bilaga 4. Nicke Nyfiken i djurparken  
 

Författarens beskrivning:  
Nicke Nyfiken får följa med sin vän till en djurpark, 
där de vilda djuren går fritt. Han får åka runt i jeep 
och titta på flamingor, lejon och noshörningar. Vilka 
fantastiska djur! Nicke blir förstås rysligt nyfiken … 

 
 

Utgiven av Raben & Sjögren år 2012, upplaga 1  
Baserad på karaktären Curious George, skapad av Margret och 
H. A. Rey.  
Författad av Cynthia Platt, svensk text av Susanna Hellsing 
Illustrationer i H. A. Reys stil av Mary O´keefe Young  

 
 
Textanalys 
 
Vilka personer uppträder i berättelsen?  
Nicke, mannen med den gula hatten och vakten. 
Är de människor eller personifierade former av djur, ting, skeenden, eller abstrakta 
fenomen?  
Nicke är ett personifierat djur i form av en apa, mannen med den gula hatten är en man och 
vakten är en kvinna. 
Får vi veta deras namn, eller hur identifieras de för läsaren?  
Vi får inte veta karaktärernas namn, förutom huvudkaraktären Nicke som presenteras i titel 
och text.  
 
Abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet  
av Maria Nikolajeva (2004 s. 129)  
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra  
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  
Rationella Intuitiva  
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Nicke - adjektiv 
Aktiva/Fysiska processer  Passiva/Mentala processer  
Liten Nyfiken  
 Snäll (omtänksam, omsorgsfull)  
 Överlycklig (emotionell, mild) 
 Omtumlad (emotionell, mild) 
 Olydig (självständig) 
 Glad (emotionell, mild) 
  
1 av 7= 14 % 6 av 7 = 85 %  
  
0 av 1 = 0 % manliga 1 av 6 = 17 % manliga 
0 av 1 = 0 % kvinnliga 4 av 6 = 66 % kvinnliga 
1 av 1 = 100 % neutrala 1 av 6 = 17 % neutrala  

 
Nicke – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Aktiva/Fysiska processer  Passiva/Mentala processer 
Besöka (aktiv) (kan inte) Läsa (beroende)  
Klättra (aktiv) (hade ju aldrig) Sett 
Pekade (aktiv) (hade inte tid att) Lyssna (rovgirig) 
Lutade  Glömt 
Tappade (sårbar) Älskade (emotionell, mild) 
Trillade (sårbar)  
Sprang (aktiv)  
Dansa (aktiv)   
Gapade  
Leka (aktiv)  
Vicka (aktiv)  
Plaska (aktiv)  
Gick (aktiv)  
Hittade  
Vände  
Vinkade (aktiv)  
Ta/tog (aktiv)  
Följa (lydig)  
  
18 av 23 = 78 % 5 av 23 = 22 % 
  
11 av 18 = 61 % manliga  1 av 5 = 20 % manliga  
3 av 18 = 17 % kvinnliga  2 av 5 = 40 % kvinnliga 
4 av 18 = 22 % neutrala  2 av 5 = 40 % neutrala  
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Mannen med den gula hatten – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Aktiva/Fysiska processer  Passiva/Mentala processer  
Ta (aktiv) Berättade 
Besöka (aktiv) Sa 
Gå (aktiv) Märkte 
Följa (lydig)  
  
4 av 7 = 57 %  3 av 7 = 43 % 
  
3 av 4 = 75 % manliga 0 av 3 = 0 % manliga 
1 av 4 = 25 % kvinnliga 0 av 3 = 0 % kvinnliga 
0 av 4 = 0 % neutrala 3 av 3= 100 % neutrala  
 
 
 
Vakten – adjektiv 
Aktiva/Fysiska processer Passiva/Mentala processer  
 Snäll (omtänksam, omsorgsfull) 
 Inte alls glad (känslokall, hård)  
 Stolt (emotionell, milda)  
  
0 av 3 = 0 % 3 av 3 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 1 av 3 = 33 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 2 av 3 = 66 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  0 av 3 = 0 % neutrala  
 
Vakten – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Aktiva/Fysiska processer Passiva/Mentala processer 
Stoppade (skyddande) Förklarade  
Pekade (aktiv) Sa vakten strängt (känslokall, hård) 
Kom rusande (aktiv) Berättade 
Vände Såg 
Letat (aktiv) Utbrast 
Springandes (aktiv) Log (emotionell, mild)  
Bar (stark)  
Räckte (aktiv)  
  
8 av 14 = 57 % 6 av 14 = 43 % 
  
7 av 8 = 87 % manliga 1 av 6 = 17 % manliga 
0 av 8 = 0 % kvinnliga 1 av 6 = 17 % kvinnliga 
1 av 8 = 13 % neutrala 4 av 6 = 66 % neutrala 
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Totalt manliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 1 = 0 % 0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 1 = 0 % 0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 
 
Totalt manliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 6 = 17 % 4 av 6 = 66 % 1 av 6 = 17 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 3 = 33 % 2 av 3 = 67 % 0 av 3 = 0 % 
  
Totalt samtliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
2 av 9 = 22 % 6 av 9 = 67 % 1 av 9 = 11 % 
 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
14 av 22 = 64 % 4 av 22 = 18 % 4 av 22 = 18 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
7 av 8 = 87 % 0 av 8 = 0 % 1 av 8 = 13 %  
 
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
21 av 30 = 70 % 4 av 30 = 14 % 5 av 30 = 16 % 
 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 8 = 13 % 2 av 8 = 25 % 5 av 8 = 62 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 6 = 17 % 1 av 6 = 17 % 4 av 6 = 66 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
2 av 14 = 15 % 3 av 14 = 21 % 9 av 14 = 64 % 
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Bildanalys  
 
Sida 1:  
Nicke dansar (aktiv). 
Vakten springer (aktiv). 
Sida 3:  
Nicke hoppar (aktiv).  
Mannen med den gula hatten står på ett knä (passiv) och räcker fram (omsorgsfull) en 
broschyr (associeras som könsneutralt objekt).  
Sida 4:  
Nicke sitter (passiv) ner.  
Mannen med den gula hatten sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar 
som manligt objekt). 
Sida 6:  
Nicke står (passiv).  
Mannen med den gula hatten står (passiv).  
Vakten står (passiv) och sträcker ut sin hand (aktiv) mot en skylt (associeras som könsneutralt 
objekt) och ser ut att prata (könsneutral handling). 
Sida 7:  
Bifigurer går (aktiv x 5) (en man, en kvinna, två pojkar och en flicka).  
En man och en pojke håller (omsorgsfull) varandra i handen.  
En kvinna håller (omsorgsfull) en flicka och en pojke i varsin hand.  
Pojken tittar bakåt.  
Sida 8:  
Nicke försöker klättra (aktiv).  
Vakten springer (aktiv) dit för att stoppa (skyddande) honom.  
Sida 9:  
Nicke klättrar (aktiv).  
Vakten sitter (passiv) och sträcker ut sin hand (aktiv) mot Nicke för att hindra (skyddande) 
honom medan det ser ut som hon pratar (könsneutral handling).  
Mannen med den gula hatten sitter (passiv) och läser en broschyr (associeras som 
könsneutralt objekt).   
Sida 10-11:  
Nicke sitter (passiv) och pekar (aktiv).  
Mannen med den gula hatten står (passiv) och ser (könsneutral handling) på djuren 
(associeras som könsneutralt objekt) med en kikare (associeras som könsneutralt objekt).  
Vakten sitter och kör (aktiv) en safarijeep (associerar som manligt objekt).  
Bifigurer sitter (passiv) ner (två flickor och tre pojkar).  
Sida 12:  
Nicke står (passiv) på biltaket (associerar som manligt objekt).  
Mannen med den gula hatten sitter (passiv) och läser (könsneutral handling) en broschyr 
(associeras som könsneutralt objekt).  
Vakten sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en safarijeep (associerar som manligt 
objekt).   
Bifigurerna sitter (passiv) ner (två flickor och tre pojkar).  
Sida 13:  
Nicke lutar sig (könsneutral handling) ut från biltaket (associerar som manligt objekt).  
Mannen med den gula hatten sitter (passiv) och tittar (könsneutral handling) i sin kikare 
(associeras som könsneutralt objekt).  
Bifigurerna sitter (passiv) ner (två flickor och tre pojkar). 



	 65	

En bifigur (pojke) sträcker ut sin hand (skyddande) mot Nicke.  
Sida 14:  
Nicke ramlar ner (sårbar).  
Nicke springer (aktiv) iväg.  
Nicke dansar (aktiv).  
Sida 15:  
Nicke står (passiv) och upptäcker (könsneutral handling) en flodhäst (associeras som 
könsneutralt objekt). 
Sida 16:  
Nicke står (passiv) och tittar (könsneutral handling) på flodhästen (associeras som 
könsneutralt objekt). 
Sida 17:  
Nicke sitter (passiv). 
Sida 18:  
Nicke dansar (aktiv). 
Sida 19:  
Nicke dansar (aktiv).  
Vakten kommer springandes (aktiv).  
Sida 20:  
Vakten står på ett knä (passiv) och pekar (aktiv) mot safarijeepen (associerar som manligt 
objekt) medan det ser ut som hon pratar (könsneutral handling).  
Mannen med den gula hatten kommer springandes (aktiv).  
Nicke går (aktiv)och vinkar (aktiv) hejdå till noshörningsungen (associeras som könsneutralt 
objekt).  
Mannen med den gula hatten går (aktiv) och håller (omsorgsfull) Nicke i handen.  
Sida 21:  
Mannen med den gula hatten står (passiv) och håller (omsorgsfull) Nicke i sin famn medan 
det ser ut som han pratar (könsneutral handling).  
Nicke sitter (passiv) och håller om (kontextbunden handling) mannen med den gula hatten 
(beroende)  
Vakten sitter (passiv) och håller om (omsorgsfull) noshörningsungen (associeras som 
könsneutralt objekt) medan det ser ut som hon pratar (könsneutral handling). 
Sida 22:  
Vakten står (passiv) och håller handen (omsorgsfull) på noshörningsungen (associeras som 
könsneutralt objekt) medan det ser ut som hon pratar (könsneutral handling).  
Mannen med den gula hatten står (passiv) och släpper ner (omsorgsfull) Nicke.  
Nicke går (aktiv). 
Sida 23:  
Mannen med den gula hatten går (aktiv) och håller (omsorgsfull) Nicke i handen. 
Nicke går (aktiv) och håller (lydig) mannen med den gula hatten i handen.  
Vakten står (passiv) och pekar (aktiv) mot noshörningarna (associeras som könsneutralt 
objekt) medan det ser ut som hon pratar (könsneutral handling).  
Sida 24:  
Nicke sitter (passiv) ner och håller fram armarna (aktiv) mot bananerna (associeras som 
könsneutralt objekt).  
Vakten står (passiv) och räcker över (omsorgsfull) bananerna (associeras som könsneutralt 
objekt).  
Bifigurerna sitter (passiv x 5) ner (två flickor och tre pojkar).  
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Kvinnliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Kvinnliga karaktärer Manliga Kvinnliga Neutrala  
Vakten 16 av 34 = 41 % 10 av 34 = 28 % 8 av 34 = 31 % 
Kvinnliga bifigurer 2 av 14 = 14 % 12 av 14 = 86 % 0 av 14 = 0 % 
Totalt 18 av 48 = 37 % 22 av 48 = 46 % 8 av 48 = 17 % 
 
Manliga karaktärer – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Manliga karaktärer Manliga Kvinnliga Neutrala  
Nicke  16 av 36 = 44 % 14 av 36 = 39 % 6 av 36 = 17 % 
Mannen […] hatten 6 av 33 = 18 % 16 av 33 = 48 % 11 av 33 = 33 % 
Manliga bifigurer 4 av 22 = 18 % 17 av 22 = 77 % 1 av 22 = 5 % 
Totalt  26 av 91 = 28 % 47 av 91 = 52 % 18 av 91 = 20 % 
 
Totalt – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
41 av 137 = 30 % 68 av 137 = 50 % 28 av 137 = 20 % 
 
 
 
Könsfördelning 
 

Pojkar/män: sex stycken 
• Nicke  
• Mannen med den gula hatten 
• Tre pojkar som bifigurer 
• En man som bifigur  
 
Flickor/Kvinnor: fyra stycken  
• Vakten 
• Två flickor som bifigurer 
• En kvinna som bifigur 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manliga Kvinnliga 
6 av 10 = 60 % 4 av 10 = 40 % 
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Bilaga 5. Raska på, Alfons Åberg! 
 
 

 
Författarens beskrivning: 
”Alfons! Kom nu, klockan är mycket!”, ropar pappa 
från köket. ”Vi måste till dagis!” 
”Ja, jag kommer’, säger Alfons, ”jag ska bara … ”   

 
 
 
 
 
 
 
 

Utgiven av Raben & Sjögren år 2009, upplaga 4  
Författad av Gunilla Bergström 
Illustrationer av Gunilla Bergström  

 
 
 
Textanalys 
 
Vilka personer uppträder i berättelsen?  
Alfons Åberg och Alfons pappa 
Är de människor eller personifierade former av djur, ting, skeenden, eller abstrakta 
fenomen?  
Karaktärerna är människor. 
Får vi veta deras namn, eller hur identifieras de för läsaren? 
Vi får endast veta Alfons Åbergs namn, pappan anges bara som pappa.  
 
Abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet  
av Maria Nikolajeva (2004 s. 129)  
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra  
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  
Rationella Intuitiva  
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Alfons Åberg – adjektiv  
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Snabb (aktiv) (leker) arg (aggressiv)  
Färdig (självständig)  (leker) galen (aggressiv)  
Klädd (självständig)  
Klar (självständig)  
  
4 av 6 = 66 % 2 av 6 = 34 % 
  
4 av 4 = 100 % manliga 2 av 2 = 100 % manliga 
0 av 4 = 0 % kvinnliga 0 av 2 = 0 % kvinnliga 
0 av 4 = 0 % neutrala 0 av 2 = 0 % neutrala  
 
Alfons Åberg – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer 
Gå/gick (aktiv) Säger 
Tar (aktiv) Svarar 
Klä/klär (aktiv) Titta 
Sätta/sätter (på/i) (aktiv) Tänker att pappa blir glad (tänker kvalitativt)  
Pilla (aktiv) (inte vara) rädd (känslokall, hård) 
Parkera (aktiv) Kom ihåg 
Ställer (bilen) (aktiv) Ropar 
Bläddrar (aktiv) Skrattar (emotionell, mild)  
Laga (självständig) Härmas 
Skyndar (tävlande)   
Trasslade (aktiv)  
Kommer (loss) (självständig)  
Överraska (omtänksam, omsorgsfull)   
Hämtar (omtänksam, omsorgsfull)  
Bär (självständig)   
Stannar (passiv)   
Kommer (lydig)  
Ger (omtänksam, omsorgsfull)  
Leker (aktiv)  
Ösa (aktiv)  
Äter (aktiv)  
Torkar (självständig)  
Borstar (självständig)  
Packar (självständig)  
Letar   
  
26 av 35 = 74 % 9 av 35 = 26 % 
  
20 av 26 = 81 % manliga  1 av 9 = 11 % manliga  
5 av 26 = 19 % kvinnliga  2 av 9 = 23 % kvinnliga 
0 av 26 = 0 % neutrala  6 av 9 = 66 % neutrala  
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Pappa – adjektiv 
Fysiska processer  Mentala processer  
 Arg (aggressiv) 
 Jättearg (aggressiv) 
 Hel-ilsken (aggressiv) 
 Galen (aggressiv)  
  
0 av 4 = 0 % 4 av 4 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 4 av 4 = 100 % manliga  
0 av 0 = 0 % kvinnliga 0 av 4 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  0 av 4 = 0 % neutrala 

 
Pappa – verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska processer  Mentala processer  
 Ropar  
 Ropar strängt (aggressiv)  
 Upptäckt 
 Gastar (aggressiv) 
 Härmas 
 Sa/Säger 
 Säger snällare (emotionell, mild)  
 Suckar 
 Märker 
 Läser 
 Undrar 
 Skrattar (emotionell, mild)  
  
  
0 av 12 = 0 % 12 av 12 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 2 av 12 = 17 % manliga  
0 av 0 = 0 % kvinnliga 2 av 12 = 17 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  8 av 12 = 66 % neutrala 
 
Totalt manliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 4 = 100 % 0 av 4 = 0 % 0 av 4 = 0 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt	samtliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	processer		
Manliga Kvinnliga Neutrala 
4 av 4 = 100 % 0 av 4 = 0 % 0 av 4 = 0 % 
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Totalt manliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
6 av 6 = 17 % 0 av 6 = 0 % 0 av 6 = 0 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
  
Totalt samtliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
6 av 6 = 17 % 0 av 6 = 0 % 0 av 6 = 0 % 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
20 av 26 = 81 % 5 av 26 = 19 % 0 av 26 = 0 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
20 av 26 = 81 % 5 av 26 = 19 % 0 av 26 = 0 % 
 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
3 av 21 = 14 % 4 av 21 = 19 % 14 av 21 = 67 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
3 av 21 = 14 % 4 av 21 = 19 % 14 av 21 = 67 % 
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Bildanalys  
 
Sida 4:  
Pappa står (passiv) och röker pipa (associerar som manligt objekt) medan han håller (aktiv) i 
en rykande kastrull (associerar som kvinnligt objekt). 
Sida 5:  
Alfons står (passiv) och klär på (aktiv) sig kläder (associerar som könsneutralt objekt).   
Sida 6:  
Pappa går (aktiv) och röker pipa (associerar som manligt objekt) medan han håller (aktiv) i en 
skål (associerar som könsneutralt objekt).  
Sida 7:  
Alfons sitter (passiv) och håller (aktiv) i en leksaksbil och ett tillhörande bildäck.   
Sida 8:  
Pappa står (passiv) och röker pipa (associerar som manligt objekt) medan han tar av (aktiv) 
sig ett förkläde (associerar som kvinnligt objekt).  
Sida 9:  
Alfons står (passiv) och räcker (aktiv) sig efter en bok (associerar som könsneutralt objekt).  
Sida 10:  
Pappa står (passiv) och röker pipa (associerar som manligt objekt) medan han hänger upp 
(aktiv) förklädet (associerar som kvinnligt objekt). 
Sida 11:  
Alfons sitter (passiv) och tittar (könsneutral handling) i boken (associerar som könsneutralt 
objekt).  
Sida 12:  
Pappa står (passiv) och ropar (könsneutral handling). 
Sida 13:  
Alfons står (passiv) intrasslad (beroende) i massa tejp (associerar som könsneutralt objekt) 
och håller (aktiv) i en sax (associerar som kvinnligt objekt). 
Sida 14:  
Pappa sitter (passiv) och håller (aktiv) i en kopp (associerar som könsneutralt objekt).   
Sida 15:  
Alfons står (passiv) och håller (aktiv) i en tidning (associerar som könsneutralt objekt). 
Sida 16:  
Pappa sitter (passiv) och röker pipa (associerar som manligt objekt) medan han håller (aktiv) i 
tidningen (associerar som könsneutralt objekt). 
Sida 17:  
Alfons sitter (passiv) och håller (aktiv) i en sked (associerar som könsneutralt objekt). 
Sida 18:  
Alfons sitter (passiv) och håller (aktiv) i en sked (associerar som könsneutralt objekt).  
Alfons går (aktiv) med sin skål (associerar som könsneutralt objekt).  
Alfons torkar (aktiv) sig med en handduk (associerar som könsneutralt objekt) (bild beskuren 
vid ansikte).  
Alfons borstar tänderna (självständig) (bild beskuren vid ansikte). 
Sida 19:  
Alfons står (passiv) och packar (självständig) en påse (associerar som könsneutralt objekt).  
Alfons står (aktiv) och tar (aktiv) sin jacka (associerar som könsneutralt objekt). 
Sida 21:  
Alfons står (passiv) och håller (aktiv) i sin påse (associerar som könsneutralt objekt) och 
mössa (associerar som könsneutralt objekt).  
Sida 22:  
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Alfons står (passiv) och letar (aktiv) efter pappa. 
Sida 23:  
Alfons står (passiv) och letar (aktiv) efter pappa.  
Alfons står (passiv) och letar (aktiv) efter pappa. 
Sida 24:  
Alfons står (passiv) och skrattar (emotionell, mild). 
Sida 25:  
Pappa sitter (passiv) och läser (könsneutral handling) tidningen (associerar som könsneutralt 
objekt). 
Sida 26: Alfons skrattar (emotionell, mild) och pappa skrattar (emotionell, mild) (bild 
beskuren vid axlar).  
 
Raska på Alfons Åberg – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt 
Manliga karaktärer Manliga Kvinnliga Neutrala  
Alfons 19 av 53 = 36 % 18 av 53 = 34 % 16 av 53 = 30 % 
Pappa 12 av 29 = 41 % 11 av 29 = 38 % 6 av 29 = 21 % 
Totalt  31 av 82 = 38 % 29 av 82 = 35 % 22 av 82 = 27 % 

 
Totalt – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
31 av 83 = 38 % 29 av 83 = 35 % 22 av 83 = 27 % 
 
 
 
Könsfördelning 
 
Pojkar/män: två stycken 
• Alfons Åberg  
• Pappa 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manliga Kvinnliga 
2 av 2 = 100 % 0 av 2 = 0 % 
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Bilaga 6. Pelle och Farbror Ottos uppfinning  
 
 

Författarens beskrivning:  
I den här boken får du träffa Nikolaus Otto, mannen 
som uppfann bensinmotorn. Bilen är j självklar i vår 
vardag, men tänk dig hur det var när den var en ny 
uppfinning! Och hur ska det gå i framtiden när det 
inte finns mer olja att göra bensin av. 

 
 
 

Utgiven av Bonnier Carlsen Bokförlag år 2015, upplaga 3 
Författad av Jan Lööf 
Illustrationer av Jan Lööf  

 
 
Textanalys 
 
Vilka personer uppträder i berättelsen?  
Pelle och Farbror Otto.  
Är de människor eller personifierade former av djur, ting, skeenden, eller abstrakta 
fenomen?  
Karaktärerna är människor. 
Får vi veta deras namn, eller hur identifieras de för läsaren? 
Ja, vi får veta karaktärernas namn, Pelle och Nikolaus Otto som kallas för Farbror Otto.  
 
Abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet  
av Maria Nikolajeva (2004 s. 129)  
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
Starka Vackra  
Våldsamma Aggressionshämmade 
Känslokalla, hårda Emotionella, milda 
Aggressiva Lydiga 
Tävlande Självuppoffrande 
Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 
Skyddande Sårbara 
Självständiga Beroende 
Aktiva Passiva 
Tänker kvantitativt  Tänker kvalitativt  
Rationella Intuitiva  
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Farbror Otto - adjektiv 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
 Tveksam  
  
0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 
  
0 av 0 = 0 % manliga 0 av 0 = 0 % manliga 
0 av 0 = 0 % kvinnliga 0 av 0 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala 0 av 0 = 100 % neutrala  
 
Farbror Otto - verb/verbkonstruktioner och adverb 
Fysiska egenskaper  Mentala egenskaper  
Konstruerade (aktiv) Visste (såklart inte) 
Står (passiv)  (Aldrig fick) veta  
  
2 av 4 = 50 % 2 av 4 = 50 % 
  
1 av 2 = 50 % manliga 0 av 0 = 0 % manliga 
1 av 2 = 50 % kvinnliga 0 av 1 = 0 % kvinnliga 
0 av 0 = 0 % neutrala  1 av 1 = 100 % neutrala 
 
 
Totalt manliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt	samtliga	karaktärer	–	adjektiv	för	fysiska	processer		
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt manliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 1 = 0 % 0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
  
Totalt samtliga karaktärer – adjektiv för mentala egenskaper  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 1 = 0 % 0 av 1 = 0 % 1 av 1 = 100 % 
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Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 2 = 50 % 1 av 2 = 50 % 0 av 2 = 0 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för fysiska processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
1 av 2 = 50 % 1 av 2 = 50 % 0 av 2 = 0 % 

 
 
Totalt manliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 2 = 0 % 0 av 2 = 0 % 2 av 2 = 100 % 
 
Totalt kvinnliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 0 av 0 = 0 % 
 
Totalt samtliga karaktärer – verb/verbkonstruktioner och adverb för mentala processer  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
0 av 2 = 0 % 0 av 2 = 0 % 2 av 2 = 100 % 
	
 
Bildanalys  
 
Sida 3:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Sida 4:  
Nikolaus Otto (Farbror Otto) sitter/står (passiv) (bild beskuren vid axlar). 
Sida 5:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och flyger (aktiv) ett flygplan (associerar som 
manligt objekt). 
Sida 6:  
Farbror Otto står (kontextbunden handling) och håller i (aktiv) en skruvmejsel (associerar som 
manligt objekt). 
Sida 7:  
Pelle står (passiv) och pekar (aktiv) mot en motor (associerar som manligt objekt). 
Sida 8:  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och sträcker ut armarna (aktiv) mot en trälåda 
(associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur går (aktiv) och rullar (aktiv) en tunna (associerar som manligt objekt). 
Sida 9:  
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Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och tankar (aktiv) en bil (associerar som 
manligt objekt).  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och pumpar bensin (aktiv). 
Sida 10:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Sida 11:  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och dirigerar trafiken (aktiv). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Kvinnlig bifigur sitter (passiv) i en bil (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (passiv) i en bil (associerar som manligt objekt). 
Sida 12:  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och håller (aktiv) i ett bildäck (associerar som 
manligt objekt). 
Sida 13:  
Manlig bifigur går (kontextbunden handling) och bogserar (aktiv) en bil (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och styr (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur går (aktiv) och skjuter på (aktiv) en bil (associerar som manligt objekt). 
Sida 14:  
Manlig bifigur krockar (våldsamt) med en bil (associerar som manligt objekt) och slungas upp 
i luften (könsneutral händelse). 
Manlig bifigur krockar (våldsamt) med en bil (associerar som manligt objekt) och slungas upp 
i luften (könsneutral händelse).  
Sida 15:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och tvärbromsar (aktiv) en bil (associerar som 
manligt objekt). 
Sida 16-17:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en taxibil (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en lastbil (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en buss (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (passiv) i en buss (associerar som manligt objekt).  
Manlig bifigur sitter (passiv) i en buss (associerar som manligt objekt).  
Manlig bifigur sitter (passiv) i en buss (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (passiv) i en buss (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (passiv) på en bänk (associerar som könsneutralt objekt). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och håller i (aktiv) en soffa (associerar som 
könsneutralt objekt). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och håller i (aktiv) en soffa (associerar som 
könsneutralt objekt). 
Manlig bifigur går (aktiv). 
Manlig bifigur står (passiv) och köper (aktiv) en glass (associerar som könsneutralt objekt). 
Manlig bifigur står (passiv) och säljer (aktiv) en glass (associerar som könsneutralt objekt). 
Manlig bifigur står (passiv). 
Manlig bifigur klättrar (aktiv) på en brandstege (associerar som manligt objekt). 
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Manlig bifigur går (aktiv).  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en motorcykel (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en sopbil (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och håller i (aktiv) en sopbil (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en flakmoped (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en ambulans (associerar som 
manligt objekt). 
Sida 18:  
Manlig bifigur sitter (passiv) och grillar (aktiv) en korv (associerar som könsneutralt objekt). 
Kvinnlig bifigur sitter (passiv) och håller om en flicka (omsorgsfull). 
Kvinnlig bifigur sitter (passiv) och håller om sig själv (beroende). 
Sida 20:  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och snurrar (aktiv) på en propeller (associerar 
som manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och håller spakarna (aktiv) på ett flygplan 
(associerar som manligt objekt). 
Sida 21:  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och sträcker ut armarna (aktiv) mot en 
flygplansmotor (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur går (aktiv) och håller i (aktiv) en hammare (associerar som manligt objekt). 
Sida 22:  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) i en pansarvagn (associerar som manligt objekt) 
och håller i (aktiv) ett vapen (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) i en pansarvagn (associerar som manligt objekt) 
och håller i (aktiv) spakarna (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) i en pansarvagn (associerar som manligt objekt) 
och håller i (aktiv) ett vapen (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) i en bil och håller i (aktiv) ett vapen (associerar 
som manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) i en bil och håller i (aktiv) ratten (associerar 
som manligt objekt). 
Sida 23:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) i ett flygplan och håller i (aktiv) ett vapen 
(associerar som manligt objekt).  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) i ett flygplan (associerar som manligt objekt) 
och sträcker ut handen (aktiv). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) i ett flygplan (associerar som manligt objekt) 
och håller i (aktiv) ett vapen (associerar som manligt objekt). 
Sida 25:  
Pelle står (passiv). 
Sida 26:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
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Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt).142 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Kvinnlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som 
manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (passiv) i en bil (associerar som manligt objekt). 
Manlig bifigur sitter (passiv) i en bil (associerar som manligt objekt). 
Sida 27:  
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) på en stege (associerar som manligt objekt) och 
målar (aktiv) en skylt (associerar som könsneutralt objekt). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och sträcker hotfullt ut armarna (aggressiv). 
Manlig bifigur står (kontextbunden handling) och knyter näven (aggressiv).  
Sida 28:  
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil(associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur sitter (kontextbunden handling) och kör (aktiv) en bil (associerar som manligt 
objekt). 
Manlig bifigur står (passiv). 
Sida 29:  
Pelle sitter (passiv) och håller i (aktiv) en penna (associerar som könsneutralt objekt). 
Sida 30:  
Pelle står (passiv) och håller i (aktiv) ett paraply (associerar som könsneutralt objekt) och en 
tratt (associerar som manligt objekt).  
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Observera! Då bilderboken Pelle och Farbror Ottos uppfinning innehåller ett mycket större 
antal bifigurer än övriga bilderböcker har jag tagit beslutet att omvärdera 
datainsamlingsmetoden i den här analysen. Anledningen till det är att majoriteten av de 
manliga bifigurerna i den här boken är mycket små och tar enskilt inte upp så mycket 
uppmärksamhet för läsaren. I andra bilderböcker där antalet bifigurer utgör ungefär lika stor 
andel som karaktärerna anser jag att de bör ta lika stor plats i analysen, men i den här 
analysen är 72 manliga bifigurer något som skulle kunna påverka summeringen av den 
slutgiltiga resultatdelen för mycket och de har förhållandevis inte lika stor relevans som 
övriga bifigurer och karaktärer. Samtliga bifigurer ingår i bildanalysen, men istället för att 
räkna varje handling och objekt som enskilda företeelser för varje manlig bifigur har jag slagit 
ihop de kontextbundna handlingarna och objekten till en företeelse per bifigur (om hela 
meningen kan klassificeras inom en kategori). De fem kvinnliga bifigurerna tar upp mer 
uppmärksamhet i bilderboken och analyseras därför som vanligt.  
 
Pelle och Farbror Ottos uppfinning– handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt 
Kvinnliga karaktärer Manliga Kvinnliga Neutrala  
Kvinnliga bifigurer 4 av 11 = 36 % 7 av 11 = 64 % 0 av 11 = 21 % 
Totalt 4 av 11 = 36 % 7 av 11 = 64 % 0 av 11 = 21 % 
 
Manliga karaktärer Manliga Kvinnliga Neutrala  
Pelle 5 av 11 = 46 % 4 av 11 = 36 % 2 av 11 = 18 % 
Farbror Otto 3 av 4 = 75 % 1 av 4 = 25 % 0 av 4 = 21 % 
Manliga bifigurer 75 av 97 = 78 % 13 av 97 = 13 % 9 av 97 = 9 % 
Totalt  83 av 112 = 74 % 18 av 112 = 16 % 11 av 112 = 10 % 

 
Totalt – handlingar/aktiviteter i samspel med olika objekt  
Manliga Kvinnliga Neutrala 
87 av 123 = 71 % 24 av 123 = 20 % 11 av 123 = 9 % 
 
Könsfördelning 
 
Pojkar/män: 74 
• Farbror Otto 
• Pelle 
• Manliga bifigurer: 72  
 
Flickor/kvinnor: 
• Kvinnliga bifigurer: 5  
 

 
 

 
 

Manliga Kvinnliga 
74 av 79 = 94 % 5 av 79 = 6 % 


