
 
 

                                                                                                      

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                        

                                                                                 

                                                                               

                           

 

Barnlitteratur utifrån ett normkritiskt 

perspektiv 

En kvalitativ studie av fyra vanligt förekommande 

högläsningsverk i årskurs F-3  

 

                 Ahdia Asad Kandastar & Linda Tegborg 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur   Handledare: Birgitta Jansson 

kommunikation   

Svenska      Examinator: Lina Samuelsson 

Examensarbete i lärarutbildningen 

Avancerad nivå 15 hp    Termin: 8           År: 2017          

 

                                 



 
 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning       EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation                              Kurskod SVA 019 15 hp    

Termin 8  År 2017  

 SAMMANDRAG 

________________________________________________________________________  

Ahdia Asad Kandastar & Linda Tegborg  

 

Högläsning ur ett normkritiskt perspektiv 

 

En kvalitativ studie av fyra vanligt förekommande högläsningsverk i årskurs F-3   

 

Reading Aloud from a Norm Critical Perspective 

A Qualitative Study of Four Commonly Occurring Books when Reading Aloud 

Årtal:  2017  Antal sidor: 61 

___________________________________________________________________________  

Syftet med denna studie är att undersöka några vanligt förekommande barnlitterära verk i 

undervisningen i årskurs F-3 ur ett normkritiskt perspektiv. Studien bestod av en webbaserad 
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1. Inledning 

Under vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick en av oss sitta med på ett 

personalmöte där personalen i smågrupper fick diskutera betydelsen av värdegrundens olika 

begrepp och hur de arbetar med dessa i sin undervisning. Utgångspunkten i dessa diskussioner 

var följande citat hämtat från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11). 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

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

förmedla. (Skolverket, 2011:7) 

Gemensamt för de flesta av dessa frågor var att högläsning var det arbetssätt som de flesta i 

arbetsgruppen använde i sin undervisning för att beröra frågor rörande värdegrunden på en 

nivå som eleverna kunde förstå.  

Högläsning är idag ett givet inslag i undervisningen i årskurs F-3, men är lärarna medvetna 

om vad de högläser för eleverna och vilket budskap de förmedlar?  Enligt en rapport från 

Rädda barnen så bidrar populärkulturen, hit hör även barnlitteratur, till att befästa normer 

snarare än att ifrågasätta dem och det är därför viktigt att skolan tar sitt ansvar och synliggör 

dem så att bilden av vad som är norm kan ifrågasättas (Sjögren & Jonstoij, 2009:35). I nuläget 

finns det förlag som ger ut böcker där det som anses vara norm utmanas, men frågan är ju om 

dessa böcker används vid högläsning i klassrummen. Enligt Thornberg (2013:27) används 

normer för att reglera beteendet hos enskilda individer, vilket vi tolkar som att normer har ett 

fostrande syfte. Det borde därför vara viktigt att ifrågasätta vilka normer som förmedlas till 

eleverna via högläsning. 

I dagens läge när #metoo sprids över världen och rasistiska åsikter yttras öppet är det ännu 

viktigare att diskutera vilka normer vi förmedlar till våra barn. Varför tar sig så många män 

rätten att kränka kvinnans integritet och varför har det blivit så lätt att öppet kränka människor 

med annan härkomst? Hur ska vi förebygga detta så att våra barn inte behöver växa upp och 

oroa sig för sexuella trakasserier och rasism? Kan det rentav vara så att vi behöver arbeta än 

mer aktivt med normer och vad som anses vara ett acceptabelt beteende? 

Enligt Lgr11 ska lärare aktivt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling genom att 

förmedla kunskap och ha öppna diskussioner med eleverna där de får möjlighet att själva ta 
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ställning och uttrycka sin åsikt. Sjögren och Jonstoij (2009:53) menar att förmedlandet av 

kunskap om exempelvis normer och stereotyper är viktig för att eleverna ska kunna ifrågasätta 

det som anses vara normalt. Skolverket (2014:23) beskriver normer som en form av 

handlingsregler som vi inte alltid är medvetna om och att dessa kan påverka bland annat valet 

av litteratur i undervisningen (Skolverket 2014:26). Vi anser att ett normkritiskt perspektiv i 

undervisningen och i valet av högläsnings verk är en bra metod för att synliggöra normerna så 

att dessa kan ifrågasättas och diskuteras. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka några vanligt förekommande verk i undervisningen i åk F-

3 ur ett normkritiskt perspektiv. För att undersöka detta har vi valt följande forskningsfrågor.  

- Hur ofta, vad och med vilka syften läser lärare för elever i åk F–3? 

- Vilka budskap förmedlar de oftast lästa verken ur ett normkritiskt perspektiv? 
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Forskningsbakgrunden är uppdelad efter ämne enligt följande: 2.1 Barnboken, i detta avsnitt 

behandlas barnbokens betydelse i samhället och för elevers utveckling. I avsnitt 2.2 

Högläsning, behandlas högläsningens syfte och betydelse för elevers utveckling. I avsnitt 2.3 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Studiens teoretiska utgångspunkter består av 

critical literacy, normer och normkritik. 

2.1 Barnboken 

Barnboken är inte något bestämt verk eller föremål, utan all litteratur som kan bearbetas till att 

bli läsvänligt för barn är barnlitteratur. Hellsing skriver: “Kort sagt, allt vad barn läser eller 

hör berättas i mer eller mindre litterär form - det är barnlitteratur i sociologisk och kanske 

också psykologisk bemärkelse.” (1999:18). Enligt Kårelands (2013:13) definition är en 

barnbok ett verk som författats, tryckts och marknadsförts till unga läsare. Kåreland menar att 

barnlitteraturen ofta ses som underlägsen vuxenlitteraturen (2013:43) medan Tenngart menar 

att det snarare kan vara tvärtom. Detta eftersom barns hjärnor inte är färdigutvecklade och 

därför mer mottagliga för påverkan än vad vuxnas hjärnor är (Tenngart, 2012:25). 

Barnlitteraturen är skapad så att läsaren, i det här fallet barnet, ska känna igen sig i 

protagonisten för att på så sätt få en trygg arena att fundera över sitt eget jag. I boken kan 

barnet utforska och reflektera i trygghet, eftersom det inte är en verklig plats. Dessutom kan 

barnet få kunskap om hur vuxna ser på barndomen, vilket innebär att barnet sedan måste hitta 

ett förhållningssätt till detta (Tenngart, 2012:30–32). Tenngart menar dock att barnet kan få 

destruktiva känslor om de litterära verk som barnet läser enbart innehåller förskönade 

berättelser om barndomen och därför skiljer sig för mycket från den verklighet där barnet 

befinner sig (Tenngart 2012:34). Även Kåreland (2013:24) beskriver hur barnböcker tenderar 

att romantisera barndomen och hänvisar till att för vuxna är barndomen förbi men samtidigt 

saknad.  

Det behöver finnas en mångfald av barnböcker och de behöver utmana normer och göra 

uppror mot auktoriteter för att ge barnen många chanser till reflektion men också för att öppna 

nya dörrar som leder till förändring, enligt Widholm (2012:44–45). Hellsing (1999:18–19) 

menar även att genom att endast läsa verk av kända och respekterade författare får man inte en 

bild av verkligheten vare sig det handlar om dåtiden eller vår samtid. Detta kan innebära att 
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eleverna inte får en nyanserad bild av ett fenomen, då det bara är de kända författarnas verk 

som förmedlas till eleverna. Varje författare har sina egna värderingar och dessa kommer 

oftast fram i deras verk, vilket betyder att det är deras syn på världen som förmedlas. När 

Sverige ratificerade barnkonventionen, var en av konventionens artiklar att alla invånare ska 

känna till barnkonventionen och Widholm menar att nästan all barnlitteratur behandlar frågor 

rörande barns rättigheter, men i olika omfattning (Widholm, 2012:41–42). Som exempel 

nämner hon att Pippi Långstrump ofta ses som en stark förebild för barns rättigheter. 

All barnlitteratur innehåller värderingar, och värderingar är enligt Åkerström (2012:75–76) 

sammankopplade med maktstrukturer och dessa ändras i takt med att samhället förändras.  

I barnlitteraturen ges barnet en bild av hur denne bör vara och känna utifrån de vuxnas 

perspektiv. Det är de vuxnas normer som framställs i barnlitteraturen, eftersom det är de 

vuxna som skriver böckerna. Dock kan barnlitteratur även användas för att ifrågasätta 

och/eller synliggöra normer (Åkerström, 2012:77–78). Enligt Monoi och Simeonidou 

(2016:588–589) ger barnboken information till barnet om hur denne bör vara och på så sätt 

hjälper barnboken till att forma barnets identitet, men barnboken kan även ge barnet en 

förståelse för det som är annorlunda. Viktigt för undervisningen är att läraren förstår att det 

som är annorlunda är en fråga om relationer istället för att bara se det som individuella 

olikheter. Fortfarande produceras mest barnlitteratur som förstärker stereotyper, trots att fler 

efterfrågar böcker som adresserar det som är annorlunda. Barnböcker kan enligt Monoi och 

Simeonidou (2016:601) vara ett viktigt verktyg för att skapa en förståelse för det som inte 

anses vara norm. Det handlar om en inkluderande undervisning där det som traditionellt anses 

vara annorlunda välkomnas. 

Enligt Lgr11 ska barnböcker användas för att skildra hur livet var förr och hur det är idag 

(Skolverket, 2011:188). Barnböcker kan även användas för att belysa de villkor, identitets- 

och livsfrågor som vi lever efter (Skolverket, 2011:250). Barnböcker handlar mycket om att 

intressera elever för det skrivna ordet, men som Lgr11 visar handlar det om mycket mer än 

bara det. Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) handlar det om att lära om värden, normer och 

traditioner men även om att utmana dessa. 
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2.2 Högläsning 

Högläsning är ett väldigt viktigt pedagogiskt redskap under hela skoltiden och alla lärare bör 

läsa högt för sina elever varje dag, enligt Chambers (2011:64). Genom högläsning får 

eleverna lära sig hur texten är uppbyggd, eller hur den fungerar, som Chambers skriver. 

Högläsning är en social aktivitet som har en sammansvetsande funktion och högläsningen 

hjälper till att utveckla elevernas kulturella identitet (Chambers, 2011:71–72). Sett ur ett 

historiskt perspektiv så har högläsning i skolan haft till uppgift att visa upp det rätta beteendet, 

medan det idag enligt många lärare ses som ett verktyg för att utveckla språket, enligt 

Kåreland (2009:76). Vilken typ av litteratur som läses i klassen beror på vilken litteratursyn 

läraren har. Kåreland (2009:78–79) lyfter även fram litteraturens möjligheter att skapa en 

förståelse för det som inte anses vara norm. Det första steget vid högläsning är att välja verk 

och det kan ske på olika sätt, menar Chambers (2011:198–199). Läraren kan välja ett verk 

själv, eller så väljer eleverna ett verk som läraren sedan måste godkänna. Ytterligare ett sätt är 

att någon yttre auktoritet väljer vilket verk som ska hög läsas i klassrummet. Chambers 

(2011:203–204) skriver att de val läraren gör måste byggas på elevernas intressen såväl som 

erfarenheter. Läraren måste även ställa sig frågan om vad eleverna bör läsa och vilka typer av 

texter eleverna bör ha läst för att ge dem förutsättningar att klara sina fortsatta studier med 

mer avancerade texter. Brink (2005:198–201) menar att pojkar i högre grad vill läsa om 

manliga karaktärer, medan flickor kan läsa böcker med både manliga och kvinnliga 

huvudkaraktärer. Det finns en tydlig skillnad i vad pojkar och flickor väljer att läsa och därför 

måste eleverna få tillgång till ett stort urval av böcker att välja mellan. 

Att läsa högt tillsammans i klassrummet skapar en gemenskap där eleverna kan få ta del av 

andra människors liv och berättelser, menar Jönsson (2007:10). Högläsning kräver dock en 

hel del av läraren som måste vara uppmärksam på om eleverna lyssnar, om det är några svåra 

ord i texten som kan behöva förklaras men också om det är någon händelse i verket som 

eleverna behöver få möjlighet att diskutera. Jönsson (2007:11–12) beskriver vikten av att 

diskutera det lästa för att synliggöra andra perspektiv för eleverna, men också för att visa hur 

andra elever kan ta till sig texten och på så sätt påvisa mönster och underlätta läsningen för 

eleverna. Jönsson beskrev i sin studie ett tema om att börja skolan och där hon då högläser 9 

olika verk på det temat, eftersom hon ville att eleverna skulle få ta del av olika perspektiv. 

Verken bearbetades sedan på olika sätt såsom genom samtal och dramatiseringar (Jönsson, 
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2007:62–64). Högläsning hör ihop med boksamtal och tillsammans hjälper de eleverna att få 

en förståelse för texten (Jönsson, 2007:238). Högläsning kan användas som utgångspunkt för 

att diskutera känslor och social orättvisa (Kuby, 2013:36). I sin studie använde Kuby sig av 

litteratur för att diskutera segregering och känslor kring detta med unga elever. Syftet med 

detta var att eleverna skulle ifrågasätta normer. “People use stories to make sense of their 

lives; the narratives told within schools are instructive.” (Kuby, 2013:35). Även om hon 

utgick från barnlitteratur så tog eleverna diskussionen vidare med hjälp av de känslor som 

uppstod under samtalets gång (Kuby, 2013:40).  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkter enligt följande: 2.3.1 Critical literacy. 

2.3.2 Normer och 2.3.3 Normkritik. 

2.3.1 Critical literacy  

Critical literacy innebär att läsaren med kritiska ögon reflekterar över bokens handling och 

hur den presenteras (Fast, 2008:139). Redan under introduktionen av en bok kan läraren skapa 

förutsättningar för critical literacy (Labadie, Mosley Wetzel & Rogers, 2012:117). Critical 

literacy, eller kritisk litteracitet, innebär bland annat att läsaren är medveten om de alltid 

förekommande maktrelationerna i olika texter och bilder samt att läsaren får undersöka och 

fundera på hur texten ter sig i olika kontexter (Bergöö, 2009:29).    

Riley (2015:417–418) anser att vad som räknas som critical literacy skiljer sig utifrån vad som 

begränsar elevers utveckling, Riley menar att critical literacy innebär att kritisk granska vad 

som är normen, det normala, och att det är ett medvetet val att motverka de sociala 

strukturerna som samhället har konstruerat. Riley (2015:418) menar att det är lärarens ansvar 

att välja ut vad som ska läsas och till vilket syfte, det är även viktigt att lärare ger utrymme i 

sin undervisning och sitt arbetssätt för critical literacy. Lärare bör placera eleverna i rollen av 

kunskap ägare snarare än att förvänta sig att de inte kan något. Labadie, Mosley Wetzel och 

Rogers (2012:118) föreslår att läraren ska skapa förutsättningar för critical literacy redan 

under introduktionen av en bok. En bokintroduktion är enligt Labadie, Mosley Wetzel och 

Rogers (2012:118) när läraren för att stötta eleverna introducerar boken. Läraren måste vara 

väl insatt i boken och ha funderat över vilka svårigheter som eleverna kan möta i texten för att 

kunna förebygga dessa. När eleven ska läsa en text så har denne med sig sina egna 
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erfarenheter och det påverkar hur eleven tolkar den nya texten. En medvetenhet om detta gör 

att boka introduktionen kan användas som utgångspunkt till critical literacy. För att kunna 

arbeta med critical literacy är valet av bok, lärarens frågor samt lärarens förståelse för att 

eleverna behöver betänketid och därför kan låta det vara helt tyst i klassrummet en stund 

(Labadie, Mosley Wetzel & Rogers 2012:118–121). 

Janks (2014:349) menar att olika tidsperioder och platser upplever sina egna ojämlikheter och 

de kan skilja sig åt. Den gemensamma nämnaren för de två är dock att det krävs ett medvetet 

arbete med critical literacy: “Social orders that create disparities based on arbitrary social 

categories, such as gender, race, class, ethnicity and religion, privilege some at the expense of 

others.” (Janks, 2014:249) Med detta i åtanke behöver lärare hjälpa eleverna att vara kritiska 

till texterna de läser samt att kunna koppla världsliga händelser till sådant som eleverna 

känner igen från sina egna liv. Enligt Janks (2014:350) behöver eleverna lära sig att reflektera 

över vem som vinner och vem som förlorar på en viss situation i texten. Vilket budskap vill 

textförfattaren förmedla till läsaren? Det är dock viktigt att inte bara fokusera på det negativa. 

Eleverna måste lära sig att tänka vidare. Hur de kan förbättra situationen, enligt Janks som 

förespråkar ett ämnesintegrerat arbetssätt där critical literacy ingår (2010:351). 

De senaste årens uppror runt om i världen kräver att vi blir mer uppmärksamma på 

maktförhållanden i texter, enligt Luke (2012:4). Enligt Luke behöver den som läser en text 

fundera över textens syfte, budskap samt vems intressen textens författare tar tillvara på. 

Critical literacy är enligt Luke (2012:5) hur vi analyserar och kritiserar texter för att förändra 

både normer och sociala regler i vardagen. Det finns enligt Luke (2012:9) ingen färdig modell 

att använda när det kommer till critical literacy, utan det är en process där läsaren tolkar, 

analyserar och reflekterar kring texten. Arbetet med critical literacy i skolorna skiljer sig åt, 

eftersom olika skolor har olika förutsättningar och upplevelser av världen. 

Precis som Luke (2012:5) menar Comber (2015:362) att orättvisor mellan olika grupper är 

ständigt återkommande och därför behöver vi hela tiden fortsätta att arbeta med critical 

literacy. Comber (2015:363) nämner några pedagogiska utgångspunkter i arbetet med critical 

literacy, däribland att problematisera de texter som förekommer i klassrummet. Comber 

(2015:363) adresserar även frågan om vad som räknas som kunskap, vem som bestämmer det, 

men hon frågar även vad som behövs för att stötta en läroplan där critical literacy har en given 

plats. 
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Paulo Freire som enligt många ses som en av förgrundsgestalterna inom critical literacy har i 

sitt verk Pedagogy of the Oppressed diskuterat maktförhållanden i form av förtryckta och 

förtryckare. Freire (2000:44–45) menar att det är de förtryckta som måste kämpa för att ta sig 

ur sin situation, eftersom förtryckarna inte har den kapaciteten. Det är dock viktigt att de som 

varit förtryckta inte själva blir förtryckare.  

To surmount the situation of oppression, people must first critically recognize its causes, so that through 

transforming action they can create a new situation, one which makes possible the pursuit of a fuller 

humanity. (Freire, 2010:47) 

Freire (2000:48) menar att hans pedagogik kan användas som ett verktyg för att visa på att 

både förtryckare och de förtryckta är uttryck för det omänsklig görande som de båda 

grupperna genomgår. Innan de förtryckta i handling kan befria sig själva så behöver de börja 

samtala (Freire, 2000:65). 

Enligt Freire (2000:71) lär sig eleverna bara att memorera och återupprepa saker i skolan. De 

lär sig aldrig att riktigt förstå vad det är de lär sig. För att lära sig krävs att vi får samtala. Det 

är genom samtal utvecklar vi våra tankar, men vi skapar också en gemenskap (Freire, 

2000:77).  

Critical literacy är enligt Patel Stevens och Bean (2007: xiv) en process där sociala 

konstruktioner granskas utifrån sociala normer som ligger till grund för hur elever uppfattar 

en text. De menar vidare att ingen text är neutral, utan att alla texter oavsett om det är sånger, 

skönlitterära verk eller faktatexter har ett budskap. Patel Stevens och Bean (2007:2) kritiserar 

den förenkling där snabb avkodning ses som en förutsättning för läsförståelse. De lyfter fram 

Freires syn på texter som ett verktyg för att berättiga eller beröva människor inflytande (Patel 

Stevens & Bean, 2007:5). Critical literacy handlar om att se bakom texten för att upptäcka 

bakomliggande budskap. Av vem är texten skriven och för vilken grupp människor är den 

skriven till. Lärare som undervisar critical literacy måste tänka på vilka texter de väljer, 

eftersom alla texter förmedlar ett budskap. Skolorna behöver bli bättre på att inkludera olika 

typer av texter i olika format, då det är en viktig del i critical literacy (Patel Stevens & Bean, 

2007: 20). Dock måste de texter som används granskas med kritiska ögon utifrån olika sociala 

konstruktioner. Vilken position har kvinnan i det valda verket? Vilken position har personen 

med en annan religion? Att arbeta med critical literacy innebär att vara medveten om hur olika 

sociala roller beskrivs (Patel Stevens & Bean, 2007:25). I klassrummet innebär detta arbete 

många diskussioner, med öppna frågor som uppmärksammar eleverna på den maktbalans som 
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finns. Patel Stevens och Bean (2007:28) menar att synsättet där vi ser critical literacy som en 

process möjliggör en djupare förståelse för de olika sociala kontexter som annars är lätt att 

missa. Vidare menar de att det är viktigt att vara medveten om vilket klimat som råder i den 

aktuella elevgruppen eftersom det kommer att påverka diskussionerna mellan eleverna i 

klassrummet. Lärare behöver ta sig tid att noggrant planera utförandet samt tid att reflektera 

för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för att kunna delta. Det innebär också att 

färdiga lektionsplaneringar i critical literacy blir problematiska då det är diskussioner, och 

diskussioner ser olika ut mellan olika elevgrupper och i olika sammanhang (Patel Stevens & 

Bean, 2007:62–63). 

2.3.2 Normer 

Normer är en form av oskrivna regler som beskriver vad som är rätt och fel. Normer styr oss 

och våra handlingar, vilket enligt Åkerlund (2008:6) betyder att det hör ihop med begreppet 

makt. Normer är med andra ord en form av maktstruktur som reglerar oss så att vi inte beter 

oss alltför annorlunda. Sjögren och Jonstoij (2009:14) beskriver begreppet norm som det som 

samhället uppfattar som normalt. Normer är skapade och är därför föränderliga, det som anses 

vara norm idag, behöver alltså inte vara det imorgon. Normer kan enligt Sjögren och Jonstoij 

(2009:15) vara beskrivande, reglerande, begränsande och/eller tvingande. Vad som är norm är 

inte alltid lätt att beskriva, däremot kan det vara lättare att beskriva vad som inte är norm. 

Thornberg (2013:27) anser att normernas funktion inte enbart är negativ, de kan ha en 

sammanhållande funktion i en grupp och bidra till att gruppen utför sina uppgifter. De kan 

naturligtvis också bidra till diskriminering och orättvisor och därför ha en särskiljande 

funktion. Normer växer fram och det finns både formella och informella normer, enligt 

Thornberg (2013:29–30). Formella normer kan också kallas för regler och de är vanligtvis 

nedskrivna, medan de informella är sådana som inte finns nedskrivna och som påverkar det 

dagliga livet. Ett exempel på en informell norm kan vara att inte tränga sig före någon i kön 

på affären. Normer påverkar hur individer agerar på gruppnivå och begreppet normer är nära 

sammankopplat med begreppet roller.  “Roller påminner om normer på så sätt att de beskriver 

och föreskriver beteenden.” (Thornberg, 2013:41).  

I en studie gjord av McGuire, Rutland och Nesdale (2015:1 290) undersöktes om de positiva 

effekterna i elevernas attityd på grund av en lärares inkluderande arbetssätt med normer kunde 

hämmas av en exkluderande norm i elevgruppen. De undersökte även om eleverna ändrade 
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attityder när de själva kunde hållas ansvariga för sina handlingar inför klasskamrater och/eller 

läraren. Undersökningen genomfördes i Storbritannien med 229 elever som var mellan fem 

och elva år gamla. Resultatet visade på att ett inkluderande arbetssätt med normer har en 

positiv effekt även inom själva elevgruppen (2015:1 295). Resultatet visade också att de 

positiva effekterna minskade om elever hölls ansvariga inför elevgruppen om den hade en 

exkluderande norm (McGuire, Rutland & Nesdale, 2015:1 295). 

2.3.3 Normkritik 

Normer är inte alltid en dålig sak, vi har normer i samhället om hur man är en bra person och 

normer om hur man ska uppträda i olika sociala miljöer. Normer kan dock vara skadliga då de 

också styr hur man beter sig och hur man förväntar sig att andra ska vara utifrån olika 

bakgrund, det är därför som vi valt det normkritiska perspektivet som teori för arbetet. Det 

normkritiska perspektivet fungerar som ett verktyg för att synliggöra hur normer kan skapa 

maktbalans, till exempel mellan kön och etnicitet.  Begreppet fungerar även som redskap för 

att utmana och bryta normer som skapar fördomar och förtryck (Bromseth och Darj, 2010:13). 

Det normkritiska perspektivet har sin grund i queer-pedagogiken, men under åren växte 

queerperspektivet till att inkludera mycket mer än bara köns- och sexualitetsnormer. Därför 

skapades begreppet normkritisk pedagogik (Bromseth och Darj, 2010:12–13). Kunskapen om 

vad som är rätt och fel norm utifrån skadan den gör räcker inte, utan det normkritiska 

perspektivet kan även ses som en förväntan på människor att gå från tal till handling och att se 

till att förhålla sig normkritiskt till olika händelser och handlingar som förekommer i ens 

dagliga liv och i samhället man bor i (Åkerlund, 2011:11). Det feministiska, marxistiska och 

postmodernistiska perspektiven liksom det normkritiska utmanar hur olika grupper av 

människor och handlingar representeras utifrån det som anses vanligt i ett samhälle. 

Lindgren (2009) tar upp olika teorier att analysera verk med. Lindgren (2009:54) skriver om 

socialkonstruktivismen som är ett perspektiv som tar: ”En kritisk inställning till självklar 

kunskap” (Lindgren, 2009:55). Lindgren (2009:54–55) menar att vårt sätt att se världen är inte 

hela sanningen, utan en kategoriserad version av sanningen. Detta kan kopplas till det 

normkritiska perspektivet på så vis att normer har samma funktion, de finns där för att ge en 

bild av sanningen och visa vilka handlingar som är acceptabla och vilka som inte är det. 

Lindgren (2009:56) menar att i en bestämd världsbild blir några handlingar naturliga medan 

andra blir otänkbara. Lindgren (2009:56) menar att dessa typer av handlingar som 



11 
 

manifesterar i en bestämd världsbild leder till olika sociala handlingar som i sig leder till den 

sociala konstruktionen och vad som är kunskap och sanning. 

Feminismen, skriver Lindgren (2009:170) utmanar kvinnans roll i populärkulturen. Hur 

förmedlas kvinnan, som en stark och självständig karaktär eller som en ägodel och någon som 

inte har ett djup? Det feministiska perspektivets syfte är att undersöka hur kvinnor 

representeras och stereotypiseras i populärkulturen. Nikolajeva (2017:192–196) menar att i 

litteraturen så växer de manliga karaktärerna, de blir mer självständiga och starka medan de 

kvinnliga karaktärerna krymper, de börjar som starka, självständiga personer men utvecklas 

att passa den norm som finns om hur en kvinna bör vara. Nikolajeva fortsätter med att skriva 

att litteratur som har kvinnliga huvudkaraktärer oftast handlar om att ta sig loss och ta sig till 

friheten. En annan viktig kritik som författaren har uttryckt är bristen på kvinnliga 

huvudkaraktärer i barnlitteraturen. Det finns en tydlig obalans mellan de manliga 

huvudkaraktärerna och de kvinnliga. Detta innefattar även antalet manliga karaktärer i 

böckerna överstiger de kvinnliga.  

Det marxistiska perspektivets syn på populärkulturen är att det är ska ses ur den tid som det är 

skrivet och publicerad. Den marxistiska synen på tillvaron och de omständigheter som finns är 

att de skapas för oss. Vi lever i redan förutbestämda roller, underklass, medelklass och 

överklass (Lindgren, 2009:152–153). Detta kan även kopplas till vilken etnicitet man har, man 

föds in i en roll med redan bestämda normer och stereotypa förväntningar. Det marxistiska 

perspektivets vikt för populärkultur är som tidigare nämnt om den normkritiska att de som 

förtrycks måste ta ett medvetet steg mot förändring (Lindgren, 2009:154–155). Nikolajevas 

bok Barnbokens byggklossar tar upp en rad olika faktorer, både det som presenteras i 

litteraturen ämnad för barn, men även de grupper som inte är representerade. Nikolajeva 

(2017:108) skriver om samhällets syn på funktionshindrade personer, hon skriver om hur 

Sverige historiskt har sett på personer med funktionshinder, historiskt har de setts som något 

avvikande från normen, det acceptabla och normala. För bara hundra år sedan fanns det så 

kallade änglamakerskor vars syfte var att mot betalning se till att spädbarn som föddes med 

något funktionshinder eller föddes sjuka, dog. Enligt Nikolajeva (2017:108) har denna syn 

även präglat barnlitteraturen, som då målar upp funktionshindrade som exempelvis guds 

misstag och guds vrede  
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I det postmodernistiska perspektivet finns en syn som konstaterar att vi nu lever i en värld 

som är komplex och som kontinuerligt förändras där allt handlar om ett nätverk av sociala 

relationer. I denna syn på världen är individen inte enbart sin hudfärg, kön eller den sociala 

klass man har utan här handlar det om identiteten man får när ens olika positioner samspelar i 

olika stratifieringssystem (Lindgren, 2009:162), med stratifieringssystem menas samhällets 

värderingar som är tillskrivna ett kollektiv eller individ (NE, 2017–12/09). Populärkulturen 

vill på ett sätt imitera det förflutna genom att förhålla sig till kulturella myter och stereotyper 

(Lindgren, 2009:166) Detta sätt att se på det hela får en att undra varför det som varit är så 

eftersträvbart, dess enkelhet eller faktumet att alla hade tydliga roller. Nikolajeva (2017:98–

105) skriver om mångfald i barnlitteratur, Hon menar att andra etniciteter än den 

västerländska vita oftast hamnar i bakgrunden, de kan vara den bidragande faktorn till 

berättelsens händelseförlopp men förblir karaktärer i bakgrunden. Nikolajeva menar även att 

det oftast är ett vi och de tema i litteraturen där då vi ska representera normen och de som ska 

representera det avvikande, de som behöver anpassas till normen. 

3 Metod  

Detta kapitel är uppdelad på följande sätt: 3.1 Metodval, i detta avsnitt redogörs det för hur 

studien har strukturerats, samt för den kvantitativa och den kvalitativa metoden som använts 

för att samla in och analysera studiens empiriska data. Avsnittet är indelat i två underrubriker, 

3.1.1 Enkät och 3.1.2 Textanalys. I avsnitt 3.2 redogörs det för studiens reliabilitet och 

validitet och slutligen i avsnitt 3.2.1 redogörs de etiska överväganden som vi tagit hänsyn till 

under arbetets gång. 

3.1 Metodval 

Metoden för den här studien är både kvantitativ och kvalitativ, då den består av både en webb-

survey och en textanalys av fyra barnlitterära verk. Vi valde att kombinera en kvantitativ och 

en kvalitativ metod, då det behövdes för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Vi ville 

analysera verk som var vanligt förekommande i undervisningen i årskurserna F-3. För att 

kunna välja verk som uppfyllde detta kriteriet, behövde vi därför en webb-survey. Vi valde 

sedan att använda oss av en kvalitativ metod i form av en textanalys för att undersöka de fyra 

valde verken ur ett normkritiskt perspektiv. För att undersöka vilka barnlitterära verk som 

används vid högläsning i klassrummen samt hur ofta och varför läraren högläser utformade vi 
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en enkät (se Bilaga 2). Fördelen med att använda en webb-survey är att administrationen av 

enkäten underlättas samt att hanteringen blir säkrare då. Det betyder i detta fall att det är lätt 

att nå ut till många respondenter samt att svaren sammanställs automatiskt av den webbtjänst 

som valts, i det här fallet Google Formulär. Sammanställningen ger tydlig information med 

diagram som visar hur svaren har fördelats under respektive fråga. En annan fördel med att 

använda sig av webb-surveys är enligt Bryman (2011:609) att svarstiden förkortas avsevärt 

jämfört med att använda sig av postenkäter. Detta ger oss mer tid till att analysera och 

kategorisera resultatet vilket kan påverka studiens reliabilitet positivt. En annan fördel med en 

web-survey är att respondenternas svar per automatik kan laddas ner till en databas vilket gör 

att man slipper det slitsamma arbetet med att koda en mängd enkäter (Bryman, 2011:600). 

Nackdelarna med web-surveys är att oberörda kan komma att svara på enkäten vilket påverkar 

vilket resultat man får fram (Bryman, 2011:601). För att undvika detta valde vi att publicera 

och lägga ut länken till enkäten på en stängd gruppsida på Facebook som endast är för lärare i 

årskurs F-3. En nackdel med webb-survey är att bortfallet oftast är större än vid traditionella 

postenkäter.  Vi valde att använda oss av en enkätundersökning, då vi ville nå ut till så många 

verksamma lärare som möjligt för att få en bild av högläsningen i årskurs F-3, samt vilka 

barnlitterära verk som används i klassrummen. Vi kommer att benämna de som deltog i 

enkätundersökningen som respondenter. 

Vi valde även denna metod för att den gav oss de bästa förutsättningarna för att kunna besvara 

studiens andra forskningsfråga som lyder, Vilka budskap förmedlar de oftast lästa verken ur 

ett normkritiskt perspektiv? Webb-surveyen gav oss möjligheten att identifiera vilka verk och 

serier som är mest lästa. Vi valde även textanalyser för att undersöka om de valda verken ur 

de fyra serierna utmanar eller stärker normer som begränsar oss i samhället.  

3.1.1 Enkät 

Utifrån vår forskningsfråga, Hur ofta, vad och med vilka syften läser lärare för elever i åk F–

3?,formulerade vi enkätfrågorna. Denna fråga ansåg vi kunde besvaras med en kvantitativ 

metod då frågorna i enkäten (se Bilaga 2) är lättförståeliga och inte innehåller några 

djupgående frågor som kräver långa svar.  Enkätens två första frågor rörande årskurs och hur 

ofta de högläser (se Bilaga 2) utformades för att vi ville veta att vi nått rätt målgrupp. Fråga 

tre och fyra har vi baserat på Chambers bok Böcker inom och omkring oss (2011). Dessa två 

frågor valdes för att undersöka hur valet av högläsningsverk går till (se Bilaga 2).  Den sista 
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frågan i enkäten efterfrågades respondenternas 3-5 senaste högläsningsverk och utgjorde 

urvalet för textanalysen 

Innan vi publicerade enkäten skickade vi den till vår handledare för att se till så att 

frågeställningarna var lättförståeliga och inte tvetydiga. Enkäten lades upp på en webbsida för 

verksamma lärare i årskurserna F-3 tillsammans med missivbrevet. De lärare som ville delta i 

studien kunde klicka på länken under missivbrevet som då ledde direkt till enkäten. Vi valde 

att lägga upp den på en webbsida för att kunna nå fram till så många lärare så möjligt. Vi 

valde en stängd grupp där gruppens skapare måste godkänna en innan man kan publicera och 

läsa gruppens innehåll, gruppen heter, Årskurs F-3 Tips och idéer (endast för pedagoger och 

studenter).   

I enkäten användes klick-alternativ. Detta innebär att respondenterna klickar i det/de alternativ 

som stämmer bäst överens med deras åsikt i frågan (Bryman, 2011:600). Respondenterna 

kunde klicka i flera alternativ på varje fråga, vidare fanns det även möjlighet för 

respondenterna att skriva ett eget svar genom att använda sig av alternativet övrigt. Om de 

kryssade i övrigt var det en blank rad bredvid där de kunde fylla i sitt svar. Enligt Bryman 

(2011:599–600) är detta alternativ att föredra över en rullgardinsmeny som innebär att 

respondenterna scrollar igenom olika svarsalternativ. Bryman menar att en rullgardinsmeny 

kan leda till att respondenterna inte läser igenom alla alternativ utan tar endast de som 

kommer upp först, detta kan leda till att resultatet man får från enkäten inte är helt tillförlitlig.  

Enkäten var tillgänglig i två veckor och under dessa veckor fick vi sammanlagt 407 svar. När 

läraren hade besvarat frågorna klickade hen på att skicka och då registrerades svaren 

tillsammans med de övriga respondenternas så att vi kunde se dem. Vid urvalet av 

enkätsvaren valde vi att inkludera alla 407 respondenter då alla var aktuella för studiens syfte. 

Då vår tolkning av resultatet var att alla respondenter på något sätt använde högläsning i 

årskurserna F-3. 

 

3.1.2 Textanalys 

Syftet med textanalysen är att kritiskt granska de fyra mest förekommande verken som 

framkom av enkätens sista fråga som var: Vilka är de 3–5 senaste böckerna ni högläst för 

eleverna?  I enkäten framkom att de mest populära verken var serier. Vi valde ut ett verk från 

var och en av de fyra populäraste serierna. Vi valde första verket ur varje serie förutom i 
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serien om Lasse-Majas detektivbyrå, i serien om Lasse-Majas detektivbyrå valde vi verk 

nummer fyra. Första verket ur serien valdes bort eftersom en av de centrala karaktärerna i 

serien inte introducerades i den. Verk två och tre i serien Lasse-Majas detektivbyrå valdes 

bort då de den inte fanns tillgänglig i bibliotek eller i de närmsta bokhandlarna. Det fanns 

heller ingen möjlighet att beställa böckerna på grund av studiens tidsram. När vi valt ut verk 

att analysera så läste vi först igenom dem en gång var för att få en helhetsbild av verken. Vi 

läste sedan igenom dem en gång till med tabellerna framför oss, så att vi kunde markera när 

en karaktär var stereotyp och när en karaktär var normbrytande.   

Vi läste igenom ytterligare ett verk i varje serie för att undersöka om den bild vi fått från 

analyserna stämmer in även här.  Detta är dock inget som redovisas i studien eftersom den 

bild vi fick stämde. 

Vi ville i vår studie analysera fyra vanligt förekommande högläsningsverk utifrån ett 

normkritiskt perspektiv. För att kunna göra detta behövde vi först ta del av relevant forskning 

för att hitta rätt analysmodell. I Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2017) hittade vi de 

tabeller som sedan fick utgöra grunden för vår analys. För att vår analys av verken skulle vara 

opartisk och baserad på forskning har vi valt att använda oss av tabeller. Tabellerna är 

utformade för att bättre identifiera stereotypa och normbrytande egenskaper i de fyra verken. 

Tabellerna är baserade på Nikolajevas (2017:193) redskap för att analysera vilka stereotypa 

drag litterära karaktärer får utifrån sitt kön. Här nedan presenteras schemats utformning. 
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Tabell 1: Schema för stereotypa egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 2017:193). 

Pojkar   Flickor   

starka   vackra   

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla   emotionella, milda   

aggressiva   lydiga   

tävlande   självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande   sårbara   

självständiga   beroende   

aktiva   passiva   

analyserande   syntetiserande   

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt   

rationella   intuitiva   

Nikolajeva (2017:192) menar att karaktärerna inte behöver följa detta schema, men att det 

underlättar en analys av karaktärerna utifrån stereotypa roller. Schemat är till för att underlätta 

bedömningen av hur stereotypa och normbrytande karaktärer skildras i barnlitteraturen. 

Vi har även valt att vända på Nikolajevas tabell för att kunna analysera när karaktärerna 

uppvisar normbrytande beteenden, denna tabell presenteras här nedan (Se Tabell 1.2). För att 

kunna påvisa de normbrytande karaktärsdrag som förekommer i de analyserade verken har vi 

valt att byta plats på rubriken pojkar och flickor i Nikolajevas tabell, så att de typiskt manliga 

karaktärsdragen finns under rubriken flickor och de typiskt kvinnliga karaktärsdragen finns 

under rubriken pojkar. På detta sätt kunde vi synliggöra när karaktärerna bryter mot de 

traditionella könsnormerna. 
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Tabell 1.2: Schema för normbrytande egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 

2017:193). 

Flickor   Pojkar   

starka   vackra   

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla   emotionella, milda   

aggressiva   lydiga   

tävlande   självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande   sårbara   

självständiga   beroende   

aktiva   passiva   

analyserande   syntetiserande   

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt   

rationella   intuitiva   

Syftet med studien är även att analysera hur olika etniciteter, socioekonomiska faktorer och 

funktionsvariationer representeras i verken. Metoden för att analysera detta är ett schema (se 

Tabell 2, 3 och 4) som är grundat på Nikolajevas bok (2017) där hon tar upp hur dessa 

grupper vanligtvis representeras i barnlitteraturen. Vid utformningen av scheman (se Tabell 2, 

3 och 4) har även Olika förlags checklista EN NORMKREATIV BOKHYLLA - som ger fler 

möjligheter (Se bilaga 3) används som referens. 
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Tabell 2: Schema för att analysera representationen av andra etnicitet än den västerländska. 

Mångfald   

mörkare hudfärg   

kulturella och/eller religiösa klädesplagg   

kulturella eller religiösa traditioner och/eller högtider   

personer med annan etnicitet   

bikaraktär   

vi och de   

ska anpassas till normen   

Nikolajeva (2017:98–102) menar att karaktärer med en annan etnicitet oftast är bikaraktärer 

och hamnar i bakgrunden av berättelsens händelser. Hon menar att de inte står i centrum om 

inte själva problemet i berättelsen handlar om just dem och deras bakgrund. 

Tabell 3: Schema för att analysera representationer av funktionsnedsättningar. 

Funktionsvariation   

karaktärer med synliga funktionsvariationer   

benämns som:   

känslokalla   

konstig   

annorlunda   

utpekande   

sinnessvaga   

Nikolajeva (2017:108–112) menar att personer med funktionsnedsättning länge sågs som 

något onormalt, ett misstag som måste rättas till. Hon fortsätter med att lista ord som var 

typiska för att beskriva personer med funktionsnedsättningar, några av dem har vi tagit med i 

vårt schema (se Tabell 3). I vår studie ville vi undersöka om personer med 

funktionsvariationer fortfarande beskrivs på detta sätt. Därför utformade vi denna tabell med 

stöd av Nikolajevas lista av beskrivningar av människor med funktionsvariationer. 
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Vid utformningen av schemat för att analysera representationen av olika socioekonomiska 

förhållanden har vi använt oss av Lindgren (2009:154–155) som menar att det är den 

härskande klassens ideal som representeras i populärkulturen. Vi ville därför undersöka vilka 

socioekonomiska klasser som representeras i de analyserade verken.  

Tabell 5 här ovan har sammanställts utifrån det normkritiska perspektivet, för att undersöka 

vilka sexuella läggningar som representeras i verken har Olika förlags checklista (se bilaga 3) 

huvudsakligen använts. 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Enligt Bryman (2011:49) är reliabilitet detsamma som tillförlitlighet. Om någon annan utför 

undersökningen, skulle resultatet bli detsamma? Begreppet reliabilitet används ofta i 

kvantitativa undersökningar. Denna studiens reliabilitet är hög då den använt sig av en enkät 

med slutna frågor med ett vertikalt format (Bryman, 2011:234). Slutna frågor gör att det är 

lättare att jämföra svaren i en undersökning (Bryman, 2011:245). I analysen av de litterära 

verken som denna studie använt sig av har även ett analysschema använts, vilket ökar 

möjligheterna att göra om denna studie med ett liknande resultat. Bryman (2011:528) 

beskriver tematisk analys som är en av de vanligaste metoderna när det kommer till att 

analysera kvalitativa data. Det finns två olika typer av reliabilitet enligt Bryman (2011:352). 

Den första är extern reliabilitet, vilket handlar om huruvida studien går att repetera. En 

kvalitativ studie kan ha svårt att uppnå detta då den innefattar sociala miljöer och dessa kan 

ändras. Intern reliabilitet betyder att det finns tydliga överenskommelser mellan de som utför 

studien om hur den ska bedömas, som exempelvis i denna studie där det finns ett tydligt 

analysschema. 

Socioekonomiska faktorer   

rik   

fattig   

arbete  

arbetslös  

Sexuella läggningar   

känslor mellan/för det motsatta könet   

känslor mellan/för samma kön   

Tabell 5: Schema för att analysera 

representationen av olika sexuella läggningar. 
 

Tabell 4: Schema för att analysera 

representationen av olika socioekonomiska 

förhållanden. 
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Validitet är enligt Bryman (2011:50) en benämning på om studiens resultat motsvarar syftet, 

med andra ord om författarna av studien lyckas att besvara sina forskningsfrågor. Även här 

finns det olika typer av begreppet. Extern validitet berör frågan om studiens resultat går att 

generalisera. Vi anser att denna studies resultat skulle gå att generalisera till att innefatta även 

andra verksamma lärare i årskurserna F-3 eftersom enkätundersökningen generade 407 svar. 

Under hela studien har forskningsfrågorna och syftet varit en ledstjärna, och all 

bakgrundslitteratur, enkätfrågor och textanalyser är framtagna för att kunna besvara just 

dessa. 

3.2.1 Etiska överväganden 

Personerna som deltog i enkätundersökningen har rätt till anonymitet och detta har studien 

tillgodosett genom att inga personliga eller utpekande frågor har ställts. I missivbrevet (se 

Bilaga 1) som medföljde enkäten förklarades syftet med studien. Vi valde dock att inte skriva 

utifrån vilket perspektiv vi skulle analysera verken, eftersom vi inte ville påverka 

respondenternas svar. Vi förklarade vidare att undersökningen är anonym och att dess resultat 

enbart kommer att användas i denna studie. Respondenterna har endast fått allmänna frågor 

som inte ger läsaren någon inblick i deras identitet eller privata liv. Studien har tagit ställning 

till vetenskapsrådets råd om god forskningsetik (Hermerén, 2011). Enkäten var ämnad till 

flera lärare och gavs ut via webben. Då behövs det enlig Hermerén, (2011:9) inte 

respondenternas samtycke i förhand. Hermerén menar att då att samtyckeskravet är uppnått 

när respondenten skickat in enkäten. 
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4 Resultat och analys 

Resultatavsnittet är uppdelat i tre underrubriker. I avsnitt 4.1 Enkät redovisas resultatet från 

enkäten och i avsnitt 4.2 Litteraturanalys presenteras de fyra barnlitterära verken samt 

analysen av dessa. och 4.3 Sammanfattning av resultat, i detta avsnitt sammanfattas resultatet 

från avsnitt 4.1 och 4.2. 

4.1 Enkät 

Bild 1, som visas här nedan sammanställer resultatet från första frågan: ”I vilken årskurs 

arbetar du?” (se Bilaga 2). 

 

Bild 1: Sammanställning av enkätsvaren till fråga 1 (se bilaga 2)  

Enkäten fick 407 svar, majoriteten av respondenterna svarade att de var lärare för årskurs 1, 6 

av de 407 alltså 1,5 % av enkätens respondenter arbetade inte i den traditionella F-3, utan i 

antingen grundsärskola eller i blandade klasser (se Bild 1). 

Bild 2, Som visas här nedan sammanställer resultatet från frågan: “Hur ofta läser ni högt för 

eleverna?” (se bilaga 2). 

  

Bild 2: Sammanställning av enkätsvaren för fråga 2 (se bilaga 2). 
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Resultatet från enkäten visar att majoriteten på 63,6 % av lärarna i årskurs F-3 aktivt arbetar 

med högläsning i sina klassrum varje dag (se bild 2). Resultatet visar även att många lärare 

högläser 3–4 gånger i veckan (se Bild 2). 

Bild 3, Som visas här nedan sammanställer resultatet från frågan: ”Vem väljer vad som ska 

läsas?” (se Bilaga 2). 

 

Bild 3: Sammanställning av enkätsvaren till fråga 3 (se bilaga 2). 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna svarade att det var de själva som beslutade 

vilka verk som skulle användas vid högläsning i klasserna. Av 407 respondenter var det 51,4 

% som svarade att de var de själva som valde vilket verk de skulle använda sig av (se bild 3). 

Vidare visar enkätsvaren att 25,1 % av respondenterna låter sina elever rösta mellan olika 

verk som de sedan använder som högläsningsbok (se bild 3).  

Bild 4, Som visas här nedan sammanställer resultatet från frågan: “Vad avgör valet av 

högläsningsbok?” (se bilaga 2).  

 

Bild 4: Sammanställning av enkätsvaren till fråga 4 (se bilaga 2). 
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Resultatet från enkäten visar att de flesta av respondenterna väljer verk efter vilket budskap 

som den förmedlar, av de 407 respondenter var det 40,8 % som klickade in att detta var hur de 

valde verk (se bild 4). Det andra alternativet som många respondenter klickade i att de valde 

utifrån var ämnet (se bild 4). Av de 407 respondenterna var det 23,1 % som lät ämnet avgöra 

vilket verk de högläste. 

En sammanställning av sista frågan i enkäten, fråga 5, där respondenterna skulle lista de 

senaste 3-5 verken som använts som högläsningsbok (se bilaga 4), visar de fyra mest 

förekommande verken bland lärare verksamma i årskurs F-3. Resultatet visade att det verk 

som var populärast bland respondenterna var Sandvargen av Åsa Lind, verket nämndes av 98 

av de 407 lärare som deltog i enkäten. Lasse-Majas Detektivbyrå av Martin Widmark hade 

använts av 58 av de 407 deltagande respondenterna. Det tredje populäraste verket var Sune av 

Anders Jacobsson och Sören Olsson som 36 respondenter skrev att de använt som 

högläsningsbok. Det fjärde mest populära valet var serien om Nelly Rapp av Martin 

Widmark, verket nämndes av 34 respondenter.  

4.2 Litteraturanalys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras de fyra mest förekommande verken enligt svaren i 

enkätundersökningen. Avsnittet är uppdelat enligt följande: 4.2.1 Lasse-Majas Detektivbyrå 

Cafémysteriet, 4.2.2 Nelly Rapp och Monsterakademin, 4.2.3 Stora Boken om Sandvargen 

samt 4.2.4 Sagan om Sune. 

4.2.1 Lasse-Majas Detektivbyrå Cafémysteriet  

Detta verk är skriven av Martin Widmark, Cafémysteriet är den fjärde delen i serien om 

Lasse-Majas Detektivbyrå. I denna del får läsaren följa med detektivduon när de ska lösa en 

serie rån som skett på ett och samma café. Läsaren får följa med när Lasse och Maja letar 

efter ledtrådar som kan leda dem till rånaren och dennes medhjälpare. Vi får i slutet reda på 

att rånaren är självaste caféägaren Steve Marsaan och hans medbrottsling är Ulla Bernard. 

Polismästaren drar slutsatsen att Steve och Ulla är ett kärlekspar som vill resa iväg. Steve 

Marsaan förtydligar att han inte älskar Ulla. Det finns istället en annan som han är förtjust i. 

Vid det ögonblicket drar alla slutsatsen att det är Sara han syftar på. Det visar sig dock att 

Steve Marsaan tycker om Dino Panini. Läsaren får även möta karaktären Siv Leander, hon är 
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en äldre dam som arbetar i stadens guldbutik. Läsaren får endast möta henne vid korta stunder 

men dessa stunder påverkar handlingen. 

Sammanlagt finns det 18 karaktärer som presenteras i antingen text eller illustrationerna, utav 

dessa 18 är det 13 stycken karaktärer av det manliga könet och fem stycken av det kvinnliga 

könet. I textanalysen kommer dock endast fyra manliga karaktärer och fyra kvinnliga av de 18 

karaktärer att analyseras då dessa är centrala karaktärer i verket.  

Tabell 1: Schema för stereotypa egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 2017:193) 

Pojkar   Flickor   

starka   vackra  X 

våldsamma  X aggressionshämmade   

känslokalla   emotionella, milda   

aggressiva   lydiga   

tävlande  X självuppoffrande  X 

rovgiriga  X omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande   sårbara  X 

självständiga  X beroende  X 

aktiva  X passiva  X 

analyserande  X syntetiserande  X 

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt   

rationella  X intuitiva   

 

Resultatet visar att de karaktärer som var mest aktiva var de manliga. Det är en man som är 

rånaren och det är en man som löser mysteriet det är även en man som gör gripandet. Det är 

Lasse som klurar ut att det är Ulla som hjälper rånaren genom att meddela när det är ett bra 

tillfälle att genomföra rånet (i Widmark, 2003a:49-53). Det är även Lasse som måste förklara 

för Maja vem det är och hur personen gör det. Lasse målas upp som en analyserande och 

rationell karaktär då han observerar situationerna och kan dra rationella slutsatser baserade på 

det han vet, sett och hört. Maja är dock lite mer syntetiserande, då hon behöver sammanfatta 

det de vet (i Widmark, 2003a:42-43). Under rubriken pojke är självständig markerat med x. 

Detta eftersom Lasse visar tydliga tecken på att vara självständig och han har ett behov av att 

få tänka själv. Under rubriken flicka är beroende markerat med ett x eftersom Maja behöver få 



25 
 

tänka ihop med någon annan. Hon ställer frågor till Lasse och Lasse ger svaren (i Widmark, 

2003a:43-47). I rutorna under pojke är även karaktärsdragen våldsam och rovgirig incheckade 

(se Tabell 1). Steve Marsaan är rovgirig då han rånar sitt eget café bara för att slippa betala 

skatt (i Widmark, 2003a:73). Steve Marsaan uppvisar även ett våldsamt beteende när han blir 

tagen på bar gärning (i Widmark, 2003a:70-72). Under flicka är sårbara, självuppoffrande och 

passiva incheckade (se Tabell 1). Ulla Bernard visar självuppoffring när hon hjälper Steve 

Marsaan med rånen, för att hon är förälskad i honom (i Widmark, 2003a:72-73). Sara Bernard 

visar sårbarhet eftersom hon efter rånen är helt förstörd och inte kan sluta gråta. Trots att Dino 

Panini varit med om samma sak visar han sig vara lugn och samlad (i Widmark, 2003a:18). 

Passiva är karaktärsdrag som alla av de kvinnliga karaktärerna uppvisade på ett eller annat 

sätt. Maja är i många fall en passiv karaktär då hon inte är den som leder handlingen, utan 

Lasse är den som gör det (i Widmark, 2003a:48-52). Ulla Bernard är också passiv då hon 

följer efter den hon älskar, hon gör det för någon annan. Sara Bernard är den karaktär som 

uppvisar de tydligaste tecken på en passiv personlighet. Hon säger inte mycket och är för det 

mesta en bricka i spelet. 

Polismästaren tilltalar Siv Leander vid ett tillfälle som “[...] lilla damen [...]” (Widmark, 

2003a:57) och från illustrationerna i verket ser de ut att vara jämnåriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Tabell 1.2: Schema för normbrytande egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 

2017:193). 

Flickor   Pojkar   

starka   vackra  x 

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla  x emotionella, milda   

aggressiva   lydiga   

tävlande   självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande  x sårbara   

självständiga   beroende   

aktiva   passiva   

analyserande   syntetiserande   

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt   

rationella   intuitiva   

Det som bryter mot normerna av hur genus representeras i verken är inte många men det finns 

några enstaka fall i detta verk. Ulla Bernard är känslokall när det kommer till hennes dotter, 

hon skäller ut henne när hon gråter istället för att visa omtanke (i Widmark, 2003a:26). Ulla 

Bernard uppvisar även en skyddande personlighet, då hon in mot slutet skyddar Steve 

Marsaan från att bli tagen av polismästaren. Detta gör hon även när polismästaren, Lasse och 

Maja planerat ett bakhåll (i Widmark, 2003a:66). Det förekommer endast vid ett tillfälle där 

en manlig karaktär beskrivs eller agerar utifrån de stereotypa dragen för flicka och det är när 

Steve Marsaan säger “-Visst är Sara söt och trevlig, men hon är ingenting mot min italienske 

chokladpralin, säger Steve och vänder sig mot Dino Panini!” (i Widmark, 2003a:74). Detta 

citat visar på den enda situation i verket där en manlig karaktär beskrivs som söt, vilket 

vanligtvis är en stereotyp beskrivning av kvinnliga karaktärer. Citatet stärker även den 

stereotypa bilden av kvinnliga karaktärer då Sara beskrivs som söt och trevlig. 
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Tabell 2: Schema för att analysera representationen av andra etnicitet än den västerländska. 

Mångfald   

mörkare hudfärg  X 

kulturella och/eller religiösa klädesplagg   

kulturella eller religiösa traditioner och/eller högtider   

personer med annan etnicitet  X 

bikaraktär  X 

vi och de   

ska anpassas till normen   

Resultatet från textanalysen visar att det förekom två karaktärer med mörkare hudfärg och 

annan etnicitet än svensk, dessa var Steve Marsaan och Dino Panini. Från verkets 

illustrationer kan man urskilja att Steve Marsaan har en annan etnicitet men det aldrig 

kommer fram vilket. Dino Panini är italienare, då det framkommer att han har en sjuk mamma 

hemma i Italien. 

Det förekom endast ett tillfälle där en av karaktärerna beskrivs som mörkare: ”-Visst är Sara 

söt och trevlig, men hon är ingenting mot min italienske chokladpralin, [...]” (Widmark, 

2003a:74). Citatet är från när Steve Marsaan berättar vem han är förälskad i och är riktad mot 

Dino Panini. 

Tabell 3: Schema för att analysera representationer av funktionsnedsättningar. 

Funktionsvariation   

karaktärer med synliga funktionsvariationer  X 

benämns som:   

känslokalla   

konstig   

annorlunda   

utpekande   

Sinnessvaga   

Resultatet från textanalysen visar att den enda funktionsvariation som förekom i verket var 

glasögon. Personerna med glasögon beskrevs inte i texten, utan representerades i verkets 
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illustrationer. Detta när vi får se två kunder i caféet (i Widmark, 2003a:24-25) och när vi får 

träffa Siv Leander (i Widmark, 2003a:40-41). 

 

Socioekonomiska faktorer   

rik  x 

fattig   

arbete x 

arbetslös  

 

 

Resultatet visar att alla karaktärer i verket hade någon form av arbete. Resultatet visar även att 

det finns de som är rika och de som arbetar för de rika. Resultatet från textanalysen visar även 

att det är män som intar högre positioner, Steve Marsaan äger sitt Café, Polismästaren är man. 

Ytterligare en man som nämns i verket men som läsaren inte träffar är Muhammed Karat som 

äger guldaffären i staden. Kvinnorna vi får träffa arbetar för männen (i Widmark:2003a).  

Förekomsten av känslor som förälskelse var tydliga, det förekom både känslor för personer 

med motsatt kön, men även för samma kön. Textanalysen visar att polismästaren tyckte om 

Ulla Bernard (i Widmark, 2003a:27), som i sin tur tyckte om Steve Marsaan (i Widmark, 

2003a:26). Steve Marsaan erkänner tydligt och klart att den han är kär i inte är Ulla eller Sara 

utan Dino som då också är man (i Widmark, 2003a:74). 

4.2.2 Nelly Rapp och Monsterakademin  

I verket skrivet av Martin Widmark följer läsaren flickan Nelly Rapp på hennes äventyr. Nelly 

Rapp och Monsterakademin är första delen i serien och gavs ut 2003. Verket handlar om hur 

Nelly Rapp och hennes familj blir bjudna på fest hos hennes gammelfarbror Hannibal. I 

början av berättelsen får läsaren reda på att det är något mystiskt på gång i Hannibals hem. 

Läsaren följer med när Nelly Rapp lämnar festen och går på upptäcktsfärd genom huset, dock 

blir hon snabbt upptäckt av Hannibals betjänt som inte har ett namn. Nelly Rapp hittar snabbt 

på en ursäkt om att hon letar efter toaletten. Han pekar mot en dörr som hon går igenom, där 

hittar hon ett klassrum. I klassrummet får vi också träffa LENA-SLEVA. Vi får reda på att 

Hannibal är en monsteragent och att LENA-SLEVA är den som utbildar agenterna. Nelly får 

Sexuella läggningar   

känslor mellan/för det motsatta könet  x 

känslor mellan/för samma kön  x 

Tabell 5: Schema för att analysera 

representationen av olika sexuella 

läggningar. 

Tabell 4: Schema för att analysera 

representationen av olika socioekonomiska 

förhållanden. 
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reda att hon ska bli nästa agent om hon klarar testet. Nelly Rapps uppgift är att skriva ner hur 

hon skulle besegra en vampyr, Nelly Rapps intelligens, rationella tänkande, självständighet 

och mod hjälper henne så att hon lyckas komma på ett genialt ide för att besegra vampyren. 

Nelly Rapp får reda på att hon blivit antagen till monsterakademin av Hannibal precis innan 

de ska åka hem. 

Sammanlagt finns det 25 karaktärer i verket utav dessa var 14 av det manliga könet och 11 av 

det kvinnliga könet, dessa presenteras antingen i illustrationerna eller i texten. Många av dessa 

karaktärer är perifera karaktärer och har därför ingen påverkan på verkets handling och är då 

inte presenterade i sammanfattningen av verket. Av de centrala karaktärerna i verket finns det 

fyra manliga och tre kvinnliga karaktärer. 

 

Tabell 1: Schema för stereotypa egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 2017:193) 

Pojkar   Flickor   

starka  X vackra   

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla  X emotionella, milda  X 

aggressiva   lydiga   

tävlande   självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande   sårbara  X 

självständiga  X beroende   

aktiva  X passiva   

analyserande  X syntetiserande  X 

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt  X 

rationella   intuitiva  X 

I schemat är det mindre än hälften av karaktärsdragen under flicka som är incheckade. Mild är 

incheckad då LENA-SLEVA vid flera tillfällen visade mildhet gentemot Nelly Rapp.  Sårbar 

och emotionell är incheckade på Nelly Rapp, då hon är ett barn uppvisar hon tydliga tecken på 

sårbarhet och att hon är emotionell. Ett exempel är när Nelly rapp tror hon att hon inte blivit 

antagen till monsterakademin och därför börjar gråta (i Widmark, 2003b:86). Textanalysen 

visar dock att Nelly är syntetiserande, hon sammanfattar allt hon fått reda på om vampyrer (i 
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Widmark, 2003b:59). Nelly tänker kvalitativt, hon tänker på detaljerna som när hon inser att 

väckarklockan är sättet att bekämpa vampyren (2003b:61). Nelly Rapp uppvisar även ett 

kvalitativt tänkande när hon går igenom sin plan för att besegra vampyren (2003b:62–82), allt 

är väldigt detaljerad. Nelly Rapp redovisar även en bra användning av intuition, då hela 

hennes plan är baserad på både den information hon fått om vampyrerna men även på att vissa 

saker kan komma att ske. Nelly Rapp uppvisar dock även en bra blandning eftersom hon inte 

får hjälp av någon att lösa uppgiften. Hon visar mycket mod och självständighet när hon utför 

sin plan. Karaktärerna av det manliga könet är inte så närvarande i detta verk. Läsaren får 

träffa dem, och det intrycket som ges är att de är starka. Vampyren, är av det manliga könet 

och detta läsaren genom illustrationerna i verket och för att vampyren benämns som han vid 

flera tillfällen (i Widmark, 2003b:9,48). Vampyren är känslokall och Hannibal är stark, aktiv, 

då han är agent. Han är analyserande och självständig eftersom han är en agent och jobbar 

själv. Det visas också tydligt som till exempel när han själv gick på hemligt uppdrag på Nellys 

skola för att observera och analysera henne. Detta för att se om hon kunde bli nästa agent (i 

Widmark, 2003:42). 

Tabell 1.2: Schema för normbrytande egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 

2017:193). 

Flickor   Pojkar   

starka  x vackra   

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla   emotionella, milda   

aggressiva   lydiga   

tävlande   självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla  x 

skyddande   sårbara   

självständiga  x beroende   

aktiva  x passiva   

analyserande   syntetiserande   

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt   

rationella  x intuitiva   



31 
 

Nelly Rapp uppvisar många av de stereotypa karaktärsdrag som passar in på det manliga 

karaktärerna. Hon beskrivs som stark då hon kan stå upp mot de äldre killarna i skolan och 

aktiv då hon är nyfiken och ställer många frågor (i Widmark, 2003b:42). Nelly Rapp visar 

även ett självständigt tänkande och agerande under hela verkets handling. Hon tar egna beslut 

och rationella beslut utifrån den information som givits. När hon ska beskriva för LENA-

SLEVA hur hon skulle bekämpa Vampyren är hennes handlingar rationella. Detta kan läsaren 

se vid flera tillfällen ett är när hon ska lura ut vampyren genom att sälja tandkräm med smak 

av blodpudding (i Widmark, 2003b:68). 

Det är endast vid ett tillfälle som en manlig karaktär visar ett beteende som passar in på vad 

som är stereotypiskt för det kvinnliga könet. Detta är när Hannibal visar en omtänksam och 

omsorgsfullt beteende mot Nelly Rapp när han informerar henne om att hon ska bli den nya 

monsteragenten (i Widmark, 2003b:87). 

Tabell 2: Schema för att analysera representationen av andra etnicitet än den västerländska. 

Mångfald   

mörkare hudfärg   

kulturella och/eller religiösa klädesplagg   

kulturella eller religiösa traditioner och/eller högtider   

personer med annan etnicitet  x 

bikaraktär x 

vi och de x 

ska anpassas till normen   

 

Under mångfald (se Tabell 2) är det incheckat att det förekom karaktärer i verket som hade en 

annan etnicitet, detta var då vampyren som bodde i Transsylvanien, Vampyren var en 

bikaraktär och det målas upp som ett vi -och dem scenario, eftersom Nelly Rapp, vi måste 

besegra vampyren, de (i Widmark, 2003b:56–57). 
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Tabell 3: Schema för att analysera representationer av funktionsnedsättningar. 

Funktionsvariation   

karaktärer med synliga funktionsvariationer  X 

benämns som:   

känslokalla   

konstig   

annorlunda   

utpekande   

sinnessvaga   

Det förekom en typ av funktionsvariation (se Tabell 3), det var LENA-SLEVA som bar 

glasögon (i Widmark, 2003b:39). 

 

Socioekonomiska faktorer   

Rik  X 

fattig   

arbete X 

arbetslös  

 

 

Schemat (se Tabell 4) visar att fanns en skillnad mellan ekonomin, då de påpekar att Hannibal 

blivit rik och köpt ett hus på landet (i Widmark, 2003b:16). Det förekommer även olika 

arbeten. Hannibal är en agent, LENA-SLEVA är lärare och betjänten är en betjänt. 

Föräldrarnas arbeten nämns inte i verket. 

Resultatet av textanalysen visar endast förekomsten av känslor mellan motsatt kön, i detta fall 

Nelly Rapps föräldrar (se Tabell 5). 

4.2.3 Sandvargen  

Detta verk från 2006 är skriven av Åsa Lind och är den första delen i serien om Sandvargen. I 

detta verk får läsaren träffa Zackarina som bor med sina föräldrar i deras hus vid stranden. En 

dag får vi följa med henne när hon går ned till stranden. Det är på stranden som hon träffar på 

Sexuella läggningar   

känslor mellan/för det motsatta könet  X 

känslor mellan/för samma kön   

Tabell 5: Schema för att analysera 

representationen av olika sexuella läggningar. 
 

Tabell 4: Schema för att analysera representationen 

av olika socioekonomiska förhållanden. 
 



33 
 

Sandvargen. Sandvargen är ett förmänskligat djur, då han kan tala och beter sig mycket likt en 

människa. Läsaren får följa med Zackarina och Sandvargen när de ska klura ut olika frågor 

och funderingar. Varje kapitel i verket handlar om en ny fundering och varje gång går 

Zackarina ner till sandvargen för att få svar eller tröst. 

Det finns sammanlagt åtta karaktärer som nämns i verket utav dessa är det hälften kvinnliga 

och hälften manliga karaktärer. Det är dock endast fyra karaktärer som är centrala betydelse 

för verkets handling utav dessa fyra är det två manliga och två kvinnliga karaktärer.  

Tabell 1: Schema för stereotypa egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 2017:193). 

Pojkar   Flickor   

starka  X vackra   

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla   emotionella, milda  X 

aggressiva   lydiga   

tävlande  X självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande  X sårbara  X 

självständiga  X beroende  X 

aktiva  X passiva   

analyserande  X syntetiserande   

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt  X 

rationella  X intuitiva  X 

Textanalysen visar att fem av karaktärsdragen i schemat stämde in på de kvinnliga 

karaktärerna i verket (se Tabell 1). Zackarina och hennes mamma kunde lätt tappa tålamodet 

och var emotionella.  

Zackarina som är ett barn visade också tydliga tecken på sårbarhet, hon kan bli ledsen eller 

arg lätt, exempel är när hon först är arg och sedan ledsen för att hon inte får följa med på fest 

(i Lind, 2006:106). Zackarina är beroende av Sandvargens stöd. Det var Sandvargen som 

hjälpte henne igenom diverse problem, som till exempel när han hjälpte henne att sluta vara 

rädd för mörkret genom att säga: “-Jo, om du är rädd för mörkret, då är det farligt, sa 
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Sandvargen. Men om du vågar tycka om mörkret, då tycker mörkret om dig.” (i Lind, 

2006:124). 

Zackarina visar också tecken på att tänka kvalitativt och är intuitivt. Hennes fantasi är stor och 

detaljerad och hon går mycket på känsla. När hon fick höra vad Sandvargen sa om mörkret 

var hon säker på att mörkret tyckte om henne med: “Då kände Zackarina att mörkret tyckte 

väldigt mycket om just henne” (Lind, 2006:124). 

Zackarinas pappa och Sandvargen var de karaktärer, av det manliga könet läsaren fick träffa. 

Läsaren får vet att Sandvargen är en han genom Zackarina: ” Jag förstår, sa djuret och nickade 

långsamt, och Zackarina hörde att det var en han.” (Lind, 2006:13). Zackarinas pappa 

uppvisade karaktärsdragen stark, skyddande och rationell. Sandvargen uppvisade en 

självständig, aktiv och analyserande personlighet. Sandvargen klarar sig själv. När Zackarina 

går hem stannar han kvar och hittar på något kul eller så sitter han och funderar över livet, 

jorden m.m. Sandvargen var aktiv, han såg till att saker hände, som när Zackarinas pappa 

läser tidningen och Zackarina vill leka med honom, ser Sandvargen till att blåsa bort tidningen 

(i Lind, 2006:16). Sandvargen analyserade allt runt omkring sig och alla Zackarinas 

funderingar med noggrannhet och nöje. 
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Tabell 1.2: Schema för normbrytande egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 

2017:193). 

Flickor   Pojkar   

starka   vackra   

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla   emotionella, milda   

aggressiva   lydiga   

tävlande   självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande   sårbara   

självständiga   beroende   

aktiva  x passiva   

analyserande   syntetiserande   

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt  x 

rationella   intuitiva  x 

Zackarina visar på en aktiv beteende genom hela verket, hon vill alltid göra något och vill 

alltid testa nya saker (i Lind, 2002), detta är ett beteende som är stereotypiskt för de manliga 

karaktärerna i verk. Sandvargen uppvisar ett beteende som bryter mot normerna då han är en 

kvalitativ tänkare, vid flera tillfällen uppvisar han ett tänkande som är mer djupgående och 

nyanserad (i Lind, 2002). Sandvargen visar även vid flera tillfällen att han är intuitiv, han 

agerar efter känsla.  
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Tabell 2: Schema för att analysera representationen av andra etnicitet än den västerländska. 

Mångfald   

mörkare hudfärg   

kulturella och/eller religiösa klädesplagg   

kulturella eller religiösa traditioner och/eller högtider   

personer med annan etnicitet   

bikaraktär   

vi och de   

ska anpassas till normen   

Textanalysen visade att ingen mångfald fanns representerad i verket. 

Tabell 3: Schema för att analysera representationer av funktionsnedsättningar. 

Funktionsvariation   

karaktärer med synliga funktionsvariationer   

benämns som:   

känslokalla   

konstig   

annorlunda   

utpekande   

sinnessvaga   

Textanalysen redovisar att det inte fanns någon funktionsvariation redovisad i verket. 

 

 

 

 

 

 

Socioekonomiska faktorer   

rik  X 

fattig   

arbete X 

arbetslös  

Sexuella läggningar   

känslor mellan/för det motsatta könet  X 

känslor mellan/för samma kön   

Tabell 5: Schema för att analysera 

representationen av olika sexuella läggningar 
 

Tabell 4: Schema för att analysera representationen av 

olika socioekonomiska förhållanden. 
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Resultatet visar att Zackarinas familj måste vara relativt rika då de bor i ett hus vid stranden 

(Lind, 2006:9). Textanalysen visar även att båda föräldrar arbetar men inte med vad. Pappan 

har ett arbete som han kan gör hemifrån och mamman är frånvarande mycket på grund av sitt 

jobb. Det förekom känslor mellan motsatta könen, Zackarinas föräldrar (se Tabell 5). 

4.2.4 Sagan om Sune 

I detta verk träffar läsaren Sune som är sju år. Sune bor med sina föräldrar, storasyster Anna, 

Lillebror Håkan och katten Persson. Läsaren får genom Sunes ögon träffa hans kompisar 

Joakim och Sophie. Det finns även några bikaraktärer som går i Sunes skola. Verket skildrar 

vardagslivet för Sune. I Sagan om Sune beskrivs olika händelser som exempelvis när han åkte 

och simmade med skolan. Läsaren får även uppleva hans olika känslor som till exempel 

känslan av att vilja ha en leksak så gärna att man nästan stjäl den. Verket avslutas med 

skolavslutning och berättarrösten som tar farväl av läsaren för den här gången. 

Det finns sammanlagt 45 karaktärer som nämns i verket, det förekommer även två karaktärer i 

illustrationerna utöver dessa 45. Det är 30 manliga karaktärer och 15 kvinnliga. dock tas inte 

alla dessa 45 upp utan endast ett fåtal då inte alla är centrala karaktärer.  

Tabell 1: Schema för stereotypa egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 2017:193). 

Pojkar   Flickor   

starka  X vackra  X 

våldsamma  X aggressionshämmade   

känslokalla  X emotionella, milda  X 

aggressiva  X lydiga   

tävlande  X självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla  X 

skyddande   sårbara  X 

självständiga  X beroende   

aktiva  X passiva   

analyserande   syntetiserande   

tänker kvantitativt  X tänker kvalitativt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

rationella   intuitiva   
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Sune visar ett kvantitativt tänkande, hur gammal man är, hur många vänner man har. Han 

uppvisar även ett aktivt agerande, han tar del av saker och kan även ta för sig. Under schemat 

är det mycket som är incheckad under pojke, men detta är innefattar även beskrivningen av 

andra pojkar i Sunes närhet. Han beskriver de äldre pojkarna på ett sätt som målar upp dem 

som känslokalla, aggressiva, självständiga, starka och våldsamma. Ett exempel är hur Sune 

beskriver Bengt som går i årskurs tre: “Han bråkar jämt. På alla rasterna hör man alltid att 

Bengt har gjort något. Klirrat en ruta, kastat en snöboll eller slagit en etta. ”(Jacobsson, 

1984:19)  

Flickorna har också beskrivits genom Sunes ögon. Textanalysen visar att de beskrivs på ett 

sätt som får läsaren att dra slutsatsen att de är vackra, antingen hela eller någon kroppsdel. 

Oftast är det ögonen. Ett exempel är Sunes lärares ögon som han beskriver “som alltid 

skrattar.” (Jacobsson, 1984:14) eller när Sune beskriver Sophie “[...] titta in i hennes blå 

ögon.”(Jacobsson, 1984:7). Sune beskriver även sin syster Anna på ett sätt som målar upp 

henne som omsorgsfull och omtänksam. Denna typ av beskrivning passar även in på Sunes 

mamma och fröken Ulla-Lena Frid. Flickorna i verket får en sårbar yta. De blir lätt ledsna och 

emotionella.  

Tabell 1.2: Schema för normbrytande egenskaper hos de manliga och kvinnliga karaktärerna (Nikolajeva, 

2017:193). 

Flickor   Pojkar   

Starka   vackra   

våldsamma   aggressionshämmade   

känslokalla   emotionella, milda  x 

aggressiva   lydiga   

tävlande   självuppoffrande   

rovgiriga   omtänksamma, omsorgsfulla   

skyddande   sårbara  x 

självständiga  x beroende   

aktiva   passiva   

analyserande   syntetiserande   

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt   

rationella   intuitiva   
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Sune uppvisar ett beteende som bryter mot normen av hur en pojke bör vara. Han tycker om 

dockor, “Sophie leker med Sunes bilar. Sune leker med Sophies dockskåp. Men det! Det är 

hemligt det. För skulle Joakim få reda på det, eller någon annan kille, skulle Sune dö av 

skam.” (i Jacobsson, 1984:33–34).  Sune är även sårbar, han kan lätt börja gråta, ett exempel 

ur verket är när han inte hör vad läraren säger och skriver därför fel på provet vilket i sin tur 

leder till att han börjar gråta (i Jacobsson, 1984:56–57).  Sune beskrivs som en emotionell 

person, han blir lätt rädd, arg, ledsen och glad. hans känslor syr väldigt mycket hans agerande 

under hela verkets förlopp (i Jacobsson, 1984). Sophie visar på ett självständigt beteende, hon 

har inget problem att säga emot som när Sune går utan henne till skolan trots att de skulle gå 

tillsammans (i Jacobsson, 1984:91). 

 

Tabell 2: Schema för att analysera representationen av andra etnicitet än den västerländska. 

Mångfald   

mörkare hudfärg  x 

kulturella och/eller religiösa klädesplagg   

kulturella eller religiösa traditioner och/eller högtider   

personer med annan etnicitet   

bikaraktär   

vi och de   

ska anpassas till normen   

Textanalysen redovisade inte mycket mångfald i Sagan om Sune. Det förekommer dock en 

illustration, där två barn med mörk hudfärg illustreras (i Jacobsson, 1984:51). Denna 

illustration förekommer i samband med att Sune tänker på vad en missionär är. 
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Tabell 3: Schema för att analysera representationer av funktionsnedsättningar. 

Funktionsvariation   

karaktärer med synliga funktionsvariationer  X 

benämns som:   

känslokalla   

konstig   

annorlunda   

utpekande   

sinnessvaga   

 

Textanalysen redovisar endast förekomsten av glasögon som en form av funktionsvariation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från textanalysen visar att det förekom rika, priviligierade och arbetande karaktärer 

i verket (se Tabell 4). Sunes föräldrar arbetar och är inte utsatta, men de är inte rika heller. 

Sunes fröken Ulla-Lena kommer från en privilegierad familj och då detta visas genom 

följande citat “[...]fröken kommer från en mycket fin familj.” (Jacobsson, 1984:14).  

Det förkommer vid flera tillfällen där känslor uppvisas för och mellan det motsatta könet. 

Sune tycker om Sophie (i Jacobsson, 1984:7) och Sunes syster Anna tycker om en pojke som 

heter Klas (i Jacobsson, 1984:17). Resultatet visar även förekomsten av vuxen kärlek såsom 

äktenskap mellan Sunes föräldrar och även mellan Sophies föräldrar.  

Sexuella läggningar   

känslor mellan/för det motsatta könet  x 

känslor mellan/för samma kön   

Socioekonomiska faktorer   

rik  x 

fattig   

arbete x 

arbetslös  

Tabell 4: Schema för att analysera representationen 

av olika socioekonomiska förhållanden. 
 

Tabell 5: Schema för att analysera 

representationen av olika sexuella läggningar. 
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4.3 Sammanfattning av resultat 

En sammanfattning av enkäten visar att majoriteten av de som deltog högläser för sina elever 

varje dag. När det kommer till vem som väljer högläsningsverk svarade majoriteten av lärarna 

att det var dem själva som valde, vidare visar resultatet att många lärare låter eleverna vara 

delaktiga i valet av högläsningsverk. Resultatet visar även att budskap och ämne var de två 

viktigaste faktorerna vid val av högläsningsverk. 

Resultaten att de fyra verken inte innehöll så många funktionsvariationer, förutom glasögon. 

Resultatet visar att det finns fler manliga karaktärer än det finns kvinnliga. Det är även fler 

män i höga positioner än kvinnor i verken. Mångfalden är också begränsad och i vissa fall helt 

frånvarande i verken. Vidare visar resultatet även att det i ett av de fyra verken förekom någon 

variation i den sexuella läggningen. Sammanfattningsvis visar resultatet av textanalysen att 

flickor och pojkar för det mesta förstärker de stereotypa beskrivningarna. 

5 Diskussion 

I följande kapitel sammankopplas studiens resultat med tidigare forskning, det teoretiska 

perspektivet samt våra egna tankar. Kapitlet är uppdelat i tre underrubriker kopplade till 

studiens forskningsfrågor enligt följande 5.1 Högläsning – hur ofta, vad och med vilket syfte. I 

detta avsnitt diskuterar vi själva valet av högläsningsverk och hur ofta lärarna i studien läser 

för sina elever samt med vilket syfte de läser högt för eleverna. 5.2 Vilka budskap förmedlar 

de analyserade verken ur ett normkritiskt perspektiv? 

5.1 Högläsning – hur ofta, vad och med vilket syfte 

I enkätundersökningen svarade ca 64 % av de 407 respondenterna att de läste högt för 

eleverna varje dag, vilket enligt Chambers (2011:64) är något som alla kompetenta lärare bör 

göra. Både Chambers (2011:71–72) och Jönsson (2007:10) anser att högläsning skapar en 

gemenskap. Detta stämmer även in på våra egna erfarenheter där eleverna är samlade i en ring 

på en matta och lyssnar medan läraren läser, vilket dagligen skapar en mysig stund för alla 

som deltar. 

Mer än hälften av de tillfrågade lärarna svarade att det är de själva som väljer högläsningsverk 

och en fjärdedel svarade att eleverna får välja mellan några verk som läraren valt ut. Detta 

stämmer till viss del överens med den bokvalsprocess som Chambers (2011:198–199) ger 
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exempel på. Skillnaden som vi ser är att i det fallet där läraren väljer verk som eleverna sedan 

får rösta mellan, skiljer sig något från Chambers exempel där eleverna får välja några verk 

och där läraren sedan har det slutgiltiga avgörandet. Det skulle dock kunna vara ett exempel 

på att läraren har funderat på vad eleverna bör läsa, som enligt Chambers (2011:203–204) 

också är viktigt. Detta resultat skulle då kunna förklara och förklaras av resultatet på fråga 

fyra, där de verksamma lärarna fick svara på vad som avgjorde valet av högläsningsverk. 

Majoriteten svarade att det var verkets budskap som avgjorde. Detta skulle kunna bero på att 

läraren har gjort ett medvetet val av vilka verk eleverna bör få lyssna på. Av enkätsvaren blev 

det väldigt tydligt att det är läraren som avgör vad som ska användas vid högläsning, antingen 

genom att själv välja verk eller också genom att välja ut några verk som eleverna sedan får 

välja mellan. Vi anser att det är viktigt att läraren har det slutgiltiga beslutet för vad som ska 

läsas i klassrummet, eftersom högläsningen är en del av undervisningen.   

I studien framkom det att lärarna läser väldigt många olika verk för eleverna, men att de flesta 

verken tillhör serier (se Bilaga 4). Lärarna i studien högläser verk från många olika författare, 

men av dessa är det vissa författare som är mer populära än andra, som exempelvis Martin 

Widmark och Astrid Lindgren. Lärarna läser verk från bland annat H.C. Andersen, Roald 

Dahl och Martin Olczak.  

I vår studie svarade många lärare att det var verkets budskap som var det viktiga när de valde 

högläsningsverk. Monyiou och Semeonidou (2016:588–589) ser ett ökat intresse för 

normkritisk barnlitteratur, men att det trots det fortfarande produceras mest barnlitteratur som 

fortsätter att stärka de stereotypa beteenden och utseenden som präglar vårt samhälle. I vår 

studie såg vi att lärarna väljer att läsa många olika verk för eleverna, men att de flesta verken 

tillhör serier där samma karaktärer återkommer och där de stereotypa beskrivningarna 

fortsätter att befästas istället för att utmanas. Om alla texter har ett budskap som Patel Stevens 

och Bean (2007: xiv) hävdar, så anser vi att läraren måste uppmärksamma eleverna på detta. 

Detta är anledningen till att vi i vår studie valde att analysera fyra verk som var vanligt 

förekommande i undervisningen i årskurserna F-3. Vi ville undersöka vilka budskap som 

förmedlas till eleverna under högläsningen, för att uppmärksamma vikten av att som lärare 

fundera på varför ett visst verk används i undervisningen. McGuire, Rutland och Nesdale 

(2015:1 295) fann i sin studie att en lärare som har ett inkluderande arbetssätt med normer 

faktiskt hade en positiv effekt på elevgruppen.  
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5.2 Vilka budskap förmedlar de analyserade verken ur ett 
normkritiskt perspektiv? 

En sammanställning av enkätens sista fråga visade att de mest frekventa verken var Lasse-

Majas Detektivbyrå, Nelly Rapp och Monsterakademin, Stora Boken om Sandvargen samt 

Sagan om Sune. En analys av dessa fyra verk visade att de skiljde sig åt men att en gemensam 

nämnare var att det förekom fler manliga karaktärer än kvinnliga. I Stora Boken om 

Sandvargen finns det lika många manliga som kvinnliga karaktärer, men mamman som är den 

andra kvinnliga karaktären i verket har en väldigt begränsad roll och nämns bara ett fåtal 

gånger. Vår analys är att tre av de fyra verken till viss mån är normbrytande, med detta menar 

vi att de tre verken, Nelly rapp och Monsterakademin, Stora Boken om Sandvargen och Sagan 

om Sune uppvisar handlingar som bryter mot samhällets normer för vad som är kvinnligt och 

manligt. Dessa tre verk har kvinnliga karaktärer som inte följer det vanliga schemat för vad 

som är kvinnligt, karaktärerna har till viss del fått manliga attribut, med andra ord sådant som 

vanligtvis är typiskt för det manliga könet. Enligt Brink (2005:200) är det lättare för tjejer att 

läsa om manliga karaktärer än tvärtom. Vi drar därför slutsatsen att det därför också är lättare 

att ge kvinnor manliga attribut. 

Det förekommer ett tillfälle där karaktärerna beskrivs på ett normbrytande sätt men samtidigt 

stärker en stereotyp bild av vad som är kvinnligt i en och samma mening (Se 4.2.1). När Steve 

Marsaan beskriver både Sara Bernard och Dino Panini som söta. Det normbrytande är att en 

manlig karaktär beskrivs som söt då vår uppfattning är att chokladpraliner är söta ger det en 

bild av att Dino är söt. Händelsen stärker dock samtidigt den stereotypa beskrivningen som 

kvinnliga karaktärer får eftersom Steve Marsaan även beskriver Sara Bernard som söt och 

trevlig. Vår uppfattning är att man har utmanat några normer men samtidigt stärkt vissa 

eftersom det fortfarande finns en försiktighet med hur pass kritisk man är till normerna som 

finns. 

Verken, Nelly Rapp, Lasse-Maja och Sandvargen har kvinnliga huvudkaraktärer men verken 

skiljer sig även åt. I Nelly Rapp är den kvinnliga huvudkaraktären självständig, mentalt stark 

och rationell. Lindgren (2009:170) skriver att det feministiska perspektivets syfte är att 

undersöka hur kvinnan presenteras i olika verk och i detta fall presenteras hon som stark och 

självständig. I Lasse-Maja är detta dock inte fallet, Maja som tillsammans med Lasse är 

bokens huvudkaraktärer, reduceras till en bikaraktär. Utifrån vår analys tolkar vi det som att 
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hon agerar bollplank för Lasses tankar och agerande. Sandvargens kvinnliga huvudkaraktär är 

aktiv då hon hela tiden vill lära sig något nytt. Sandvargen, det förmänskligade djuret agerar 

som hennes guide. 

I Lasse-Maja förekommer det ett tillfälle där polismästaren tilltalar Siv Leander som “[...] lilla 

damen [...]” (Widmark, 2003a:57) trots att från beskrivningarna och illustrationerna verkar de 

vara jämnåriga om inte Siv Leander är äldre. Vi tolkar det som att polismästaren förminskar 

Siv Leander utifrån hennes kön. 

Sagan om Sune visar på en vilja att bryta normen för vad som är acceptabelt för hur det 

manliga könet bör vara. Sune tycker om att leka med Sophie, han tycker om att leka med 

hennes dockor, men han gör det i hemlighet. Detta tolkar vi som att Sune ser det som något 

oacceptabelt och skamfullt, vilket följande citat visar: “Sophie leker med Sunes bilar. Sune 

leker med Sophies dockskåp. Men det! Det är hemligt det. För skulle Joakim få reda på det, 

eller någon annan kille, skulle Sune dö av skam.” (Jacobsson, 1984:33–34). Vi anser att detta 

skulle kunna bli problematiskt om eleverna tolkar verket som att vissa saker inte bör ske 

öppet, utan snarare döljas.  

Vår tolkning är att karaktärerna i verken är antingen priviligierade eller arbetande. Verken har 

tydliga priviligierade karaktärer. I Sune är det hans fröken Ulla-Lena som kommer från en fin 

familj, i Lasse-Maja är det butiksägaren Muhammed Karat och caféägaren Steve Marsaan, i 

Sandvargen är det Zackarinas föräldrar som äger ett hus vid stranden och i Nelly Rapp är det 

Hannibal som då äger ett slottsliknande hus på landet. Arbetarklassen i dessa verk utför arbete 

åt de priviligierade. Sara Bernard och Dino Panini som arbetar för Steve Marsaan, Siv 

Leander som jobbar för Muhammed Karat i Lasse-Maja (i Widmark, 2003a). Lindgren 

(2009:154–155) menar att även etnicitet är en fråga om klass, frånvaron av mångfald i verken 

kan tolkas som ett tecken på att detta är en fråga om underklass och därför inte skrivs in i 

berättelserna. I Sagan om Sune förekommer det en illustration där två mörkhyade barn står 

med ett frågetecken ovanför huvudet samt en ljushyad man som står med en bok i handen. 

Illustrationens funktion är att förklara vad Sune tror att en missionär gör, vilket i Sunes fall är 

att lära barn i andra länder att läsa. Vi menar att bilden förstärker de stereotypa 

föreställningarna om etnicitet.  
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Vår tolkning är att inget av verken är normbrytande i någon vidare mening. Denna tolkning 

baseras på den litteratur som ligger till grund för studien. Verken förhåller sig fortfarande till 

de stereotyper som finns om genus, och sexuell läggning. Textanalysen visar att Sune 

representerar en vilja att bryta sig bort från normer, då han visar tydliga drag som passar in på 

det stereotypa beteendet för flickor. Han visar dock att trots sin vilja så håller han ändå uppe 

skenet av vad som karakteriserar det typiskt manliga. Sjögren och Jonstoij (2009:15) menar 

att normer kan vara begränsande och/eller tvingande, och i fallet med Sune så är normerna 

begränsande. Han kan inte vara den han vill, eftersom han är rädd för vad de andra pojkarna 

ska tycka och tänka. På detta vis tvingas han in i ett typiskt stereotypiskt beteende för pojkar. 

Detta stämmer in på det Lindgren (2009:162) skriver om det postmodernistiska perspektivet 

där vi lever i en värld reglerad av ett nätverk av sociala relationer. Sune lägger stor vikt vid 

vilka han känner och vad andra tycker om honom. Enligt Tenngart (2012:30–32) är det 

meningen att läsaren, i det här fallet barnet, ska kunna känna igen sig i verkets huvudkaraktär. 

Vi menar därför att även om Sune är en litterär karaktär, så kan hans beteende och känslor ses 

som en representation av verkligheten. 

Representationen av funktionsvariationer i verken är bristande. Verken tar upp synfel då det 

fanns någon karaktär i varje verk som bar glasögon. Det förekom dock inte någon annan 

funktionsvariation. Nikolajeva (2017:108) menar att detta kan bero på samhällets syn på 

personer med någon form av funktionsvariation. Samhället har länge sett personer med 

funktionsvariationer som något negativt. Förr i tiden representerades de i verk som monster 

och som guds misstag. I vår samtid vet vi bättre varför funktionsvariationer finns hos vissa 

och har en djupare förståelse, men ändå representeras inte funktionsvariationer. Vi tror att 

trots den ökade förståelsen för personer med funktionsvariationer, så vet man fortfarande inte 

hur man ska beröra ämnet. Enligt Monoyiou och Symeonidou (2016:588–589) är litteratur där 

för att bland annat utbilda läsaren om sådant den inte vet om men även för att ge läsaren en 

möjlighet att identifiera sig med karaktärerna som representeras. 
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5.3 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en enkätundersökning för att ta reda på vilka verk som lärare i 

årskurserna F-3 väljer att använda i sin undervisning. Detta för att vi ville analysera verk som 

faktiskt används och för att öka studiens betydelse och trovärdighet. När vi diskuterade 

studiens metod efter dess genomförande, så kom vi fram till att det finns några delar som hade 

kunnat förbättras. En av dessa delar är enkätens frågeställningar. En av enkätens frågor 

berörde frågan om varför lärarna läser högt för eleverna. Till denna fråga anser vi att det hade 

passat bättre med ett essäsvar där lärarna själva fick beskriva deras syfte med högläsningen. 

Med en essäfråga hade respondenterna kunnat ge ett utförligare svar som gett oss mer data att 

analysera och på så sätt gett oss en bättre blick av hur lärarna ser på högläsningssituationen i 

klassrummet. Vi inser vidare att det hade varit bra att ha en följdfråga till fråga fyra, valet av 

högläsningsverk (se Bilaga 2), där frågan om huruvida läraren själv läste igenom verket före 

högläsningstillfället kunde besvaras. I en större studie hade det varit intressant att undersöka 

alla de verk som lärarna i studien läste för eleverna för att se hur stor del som faktiskt 

innehåller normkritiska element, men också för att se vilka normkritiska element som berörs.  

Vi valde i vår studie att genomföra en enkätundersökning för att fram underlag för vår 

textanalys. Ett annat alternativ hade kunnat vara att intervjua skolbibliotekarier för att få deras 

version av vilka böcker som används i klassrummen. Genom en sådan intervju hade vi kunnat 

få information om huruvida lärare idag efterfrågar normkritiska böcker, vilket hade kunnat ge 

viktig information om hur normkritiska böcker tas emot i klassrummen. Intervjuer valdes 

dock bort då urvalet blir mindre samt att det i dag saknas skolbibliotekarier på många skolor. 

Fördelarna med en websurvey är att det är lättare att nå ut till många samtidigt och att det på 

så sätt gav oss en mängd data till vår studie. 
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6 Avslutning 

I följande kapitel kommer vi att diskutera studiens betydelse för den pedagogiska 

verksamheten i årskurserna F-3. Vi kommer i avsnitt 6.1 Avslutning diskutera studien i en 

vidare mening, för att sedan redovisa var slutsats. I avsnitt 6.2 Vidare forskning, kommer vi 

att presentera förslag på hur studien skulle kunna fördjupas och utvecklas ytterligare. 

6.1 Avslutning 

Jönsson (2007:11–12) menar att läraren måste vara uppmärksam på de texter som högläses för 

att kunna fånga upp och diskutera dem vid behov och Freire (2000:77) menar att det är genom 

samtal som våra tankar utvecklas, men också att samtalet skapar en gemenskap. Vi tolkar det 

som att högläsning är viktigt, men att det efterföljande samtalet är minst lika viktigt. I Sagan 

om Sune som vi nämnde tidigare, finns det en risk att eleverna tolkar texten som att vissa 

beteenden inte är önskvärd och därför behöver döljas. Detta skulle kunna motverkas genom 

samtal, där dessa frågor tas upp och diskuteras med eleverna.  

Jönsson (2007:11–12) menar att samtal om det lästa skapar möjligheter för eleverna att se 

innehållet ur en annan synvinkel, vilket vi också anser. Precis som att eleverna behöver få 

diskutera det de läst eller hört för att förstå så kan även litteratur användas för att skapa 

diskussioner. Kuby (2013:40) utgick från barnlitteratur i sin studie av barns känslor när de 

diskuterar social rättvisa, men barnens erfarenheter och känslor förde samtalet vidare. 

Chambers (2011:179) använder sig av öppna frågor där han börjar med att säga jag undrar, 

vilket även Labadie, Mosley Wetzel och Rogers (2012:117) använde sig av. Vi anser att 

läraren genom den typen av frågeställning öppnar upp för diskussioner, eftersom det 

signalerar att svaret inte är givet. Vi tror att elever behöver få lyssna på många olika verk, 

både från kända och okända författare samt att de behöver få lyssna till böcker med olika 

budskap. Alla verk läraren läser för eleverna behöver inte vara normkritiska, men vi anser att 

eleverna behöver få samtala om litteraturen. Ett verk som förstärker stereotyper kan användas 

för att öppna upp till diskussion på samma sätt som ett normkritiskt verk. Vi tror dock att en 

lärare som inte använder sig av normkritisk litteratur, måste vara ännu noggrannare med att 

låta eleverna diskutera den litteratur som högläses i klassrummet, för att på så sätt belysa 

normer och skapa förståelse och öppna nya dörrar. Det är i detta som critical literacy fyller en 

viktig funktion, enligt oss. Genom att lära eleverna att kritiskt granska texter och dess 
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budskap, anser vi att eleverna får bra verktyg för att själva kunna ta ställning och utmana 

normer.  

Sammanfattningsvis visar studien att många lärare använder sig av verk som på något sätt 

utmanar normerna som finns i vårt samhälle. Studien visar dock ett behov av en ökad 

medvetenhet hos lärare över vilka verk som faktiskt används samt vilka normer verken 

förmedlar. Verken som förekom mest i enkäten utmanar till viss del normer kring genus. 

Detta visar dock att det finns en stor brist i verk som berör etnicitet, sexuell läggning, klass 

och funktionsvariationer. Majoriteten av lärarna i studien valde verk utifrån dess budskap eller 

ämne. 

Vår slutsats blir att utifrån ett normkritiskt perspektiv så lämnar de analyserade verken en del 

att önska. Verken utmanar till viss del normer kring genus, men fortfarande behöver eleverna 

få ta del av mer normkritiska verk som även utmanar normer kring etnicitet, klass, sexuell 

läggning och funktionsvariationer. 

6.2 Vidare forskning 

Denna studie skulle kunna gå att fördjupa ytterligare, dels med hjälp av de punkter som vi 

diskuterat i metoddiskussionen (se 3.2.2), men också genom att analysera fler verk eller att 

undersöka huruvida boksamtal används vid högläsning.  

Vidare skulle en längre studie kunna genomföras, där undersökningen fokuseras på att se vad 

som händer i klassen om läraren medvetet arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv. En 

studie för att se om det gör skillnad när läraren väljer högläsningsverk ur ett normkritiskt 

perspektiv. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
Examensarbete - Högläsning i F-3 

 

Hej 

 

Vi heter Ahdia Kandastar och Linda Tegborg och läser sista terminen på 

grundskollärarprogrammet F-3. Vi ska nu skriva vårt examensarbete och vill då undersöka 

vilka verk som högläses i klassrummet. Vi kommer att analysera några av de vanligast 

förekommande verken. 

För att kunna undersöka detta skulle vi uppskatta om ni har tid att svara på fem korta 

enkätfrågor som inte bör ta längre än fem minuter att besvara. 

 

Undersökningen är anonym och därför innehåller enkäten ingen personlig information. Den 

data som samlas in kommer enbart att användas till denna studie. 

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss via mejl: 

 

Ahdia Kandastar: aar14001@student.mdh.se 

 

Linda Tegborg: ltg12001@student.mdh.se 

 

Ni kan även höra av er till vår handledare: Dan Landmark   

Mejladress: dan.landmark@mdh.se 

 

2017-10-26  Västerås 

 

Med vänliga hälsningar 

Ahdia & Linda. 
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Bilaga 2 - Enkät 
    Examensarbete - Högläsning i F-3 

    För lärare i årskurs F-3 

 I vilken årskurs arbetar du i? * 

·         Förskoleklass 

·         Åk. 1 

·         Åk. 2 

·         Åk. 3 

·         Övrigt: 

Hur ofta läser ni högt för eleverna? * 

·         Varje dag 

·         4 gånger i veckan 

·         3 gånger i veckan 

·         2 gånger i veckan 

·         1 gång i veckan 

·         Övrigt: 

Vem väljer vad som ska hög läsas? * 

·         Lärare 

·         Elev 

·         Klassen röstar mellan olika verk som läraren valt ut 

·         Övrigt: 

Vad avgör valet av högläsningsbok? * 

·         Topplistan 

·         Budskapet 

·         Ämnet 

·         Läroplanen 

·         Övrigt: 

Vilka är de 3-5 senaste böckerna ni högläst för eleverna? * 

·         Titel och författare Titel och författare Titel och författare Titel och författare 
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Bilaga 3 - Olika förlags verktyg för en normkreativ bokhylla. 

 

https://media.olika.nu/2017/04/Normkreativ-bokhylla.pdf (Hämtad: 2017-12-05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.olika.nu/2017/04/Normkreativ-bokhylla.pdf
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Bilaga 4 – Sammanställning av resultatet från fråga ”Vilka är de 3-5 senaste 

böckerna ni högläst för eleverna?”  
Verk som förekom flera gånger  

Sune (36) 

Nelly Rapp (34) 

Sandvargen (98) 

Karla brottaren (4) 

Jakten på Jack (23) 

den magiska trädkojan (4) 

Monstret i natten" serien (17)  

Lasse-Majas detektivbyrå (58) 

Häxorna (26) 

Mio min Mio (24) 

Tzatsiki 15 

Trio i trubbel böckerna (2) 

Ronja Rövardotter (16) 

Tyra och storgrubblaren,  2 

Judit & tant Harriet 4  

En hund och hans pojke 2 

De tysta stegen bakom,  

katakombens hemlighet, 

Boken om att börja skolan 31 

Älvsommar, 5 

Kalle Blomkvist, 2 

fröken Europa 2 

Tandling  2 

Sigge 4 

Mandelhjärtat. 3 

Nils Karlsson Pyssling 4 

Katitzi 2 

världens elakaste fröken, 2 

Pappa polis 2 

Hur man gömmer en Mammut 4 

Lydia och sömngångaren, 3 

Magister Tutnäsa 3 

en ettas dagbok 5 

Bröderna Lejonhjärta 17 

Glasbarnen av Kristina Ohlsson 10 

drakmodern 

Rum 213, 3 

Matilda av Roald Dahl 9 

Gummitarzan 5 

Ishavspirater  4 

Fredda sju år, sex år,åtta år  24 

Fullt med flugor i klassen. 2 

Narnia 2 

Den vita stenen 3 

Kartkatastrofen (11) 

Bullerbyn Astrid Lindgren  12 

Zäta Karl Gran  2 

Drakens håla 3 

Hedvig, 6 

Önskestjärnan 7 

Alfons,  10 

Pippi 4 

 
 

 

Bondeliv med Gunnar Glans 2 
Den magiska kappan av Katarina Genar 10 
fornnordiska myter och sagor 
sagor från hela världen 
Ellika Tomsons första bok av Åsa Lind 2 
Hjälparbyrån 2 
Dunne 5 
Pricken 7 
Världens mesta Ester. 2 
Rödluvan och vargen 2 
Surtanten Birgitta 3 
Harry Potter, 11 
Mamma Mu, 9 
Lill-Zlatan,  3 
Sagan om det röda äpplet 2 
Godnattberättleser för rebelltjejer, 2 
berättelsen om den blå planeten 2 
Den fula ankungen 2 
Jagger Jagger, 4 
Edward Tulanes fantastiska resa, 15 
Nils Holgerssons underbara resa, 2 
Megakillen, 14 
Våffelhjärtat 8 
Emil i Lönneberga 11 
Helena bross 8 
Min allra käraste syster 2 
James och jättepersikan av Roald Dahl 3 
Rädda Sefira av Katarina Ros 2 
Kajsa Kavat, 2 
Peter och Petra 2 
Hugo. Vilken cirkus 2 
Madicken 8 
Spökflickan av Katarina Genar, 4 
Tam Tiggarpojken av Jo Salmssons, 5 
Kommissarie Gordon av Ulf Nilssson 3 
Cirkusdeckarna och dynamitmysteriet 4 
Lisbeth och sambakungen 4 
SVJ 15 
Bert 2 
Karlsson på taket 6 
Beppe och Isabel 3 
Lotta på Bråkmakargatan 9 
Ylvania 2 
Min pappa tyngdlyftaren, 3 
Den magiska kulan 6 
Dalslandsdeckarna 2 
Svartskogen av Helena bross 3 
Gummiguttas nya hus Carsten Ström 2  
Klas Klättermus av Thorbjörn Egner 3 
Mårten Blom 3 
 

Kalle och chokladfabriken 13 
Mitt magiska finger 2 
Pelle Svanslös 4 
trolldom i gamla stan 2 
Böckerna om Puzzel. 5 
Håkan bråkan.3 
Den magiska sängen  2 
Kurt blir elak 2 
Pax 3 
Den fantastiska räven 2 
Ninja Timmy,  5 
Pojken och Tigern, 3 
Folksagor 3 
Slottet av is 2 
Alva-böckerna, 3 
Spring Fanny spring 2 
Fräs 2 
hotell gyllene (kn)orren 3 
Lillebror och nallen, 3 
monstret i skåpet, 2 
Trollets hjärta 2 
Brune, 2 
hur du tränar din drake 2 
Lyckokakan .5 
Vips och drakklubben 3 
Adjö Herr Muffin 2 
Borttappad: katt, kompis, kalsong 3 
Iris Karlsson ös värsta sommar 6 
Konstiga djur (2) 
Hemliga klubben (3) 
Lillebror och Billan (2) 
Strumpmannen (2) 
Tubbe skaffar ett troll (2) 
Herr och fru Slusk, (2) 
Turbo 2 
Ossians ovanliga nanny 5 
Loranga, 3 
prinsessan Kristalla 2 
Astrid lindgren 4 
Petter och hans 4 getter, 3 
Monsterhotellet 3 
om jag inte råkat klippa taxfrisyr 7 
Vargbröder av Michelle Paver 4 
Kalle skavank och dödsängeln 
Rymdresan 5 
Diamantjakten 2 
Vänner, 
Mitt lyckliga liv 5 
Leo och kärleken 2 
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Verk som förekom endast en gång  

Åskan.  
trollskogen 
Förstagluttarna 
Spökhistorier 
Leka tre 
Tummenbok, 
 hattstugan,  
hattjakten 
den vilda babyn.  
Julia och ekollonkriget. 
Resan till landet längesen 
spring amina,  
När jag var liten var jag stor och stark.  
Min lilla syster Jack och jag.  
Naddap Dlöks 
Dojjan och Mozart och tiotusen rödarosor 
Snorken och ellen 
marsvinet King Kong 
Glasblåsarns barn,  
Svartle 
Galna gatan 
Lennart von spetsnäsa. 
Spöket som försvann av åsa larsson 
Drakväktaren 
Spöket i trädgården,  
Sketna Gertrud 
Bli ihop 
Bli sams 
Katten som älskade regn,  
Drakar i globen 
Burkpojken 
Den stora kanin räddningen 
Karius och Baktus 
Lille Prinsen av Antoine de Saint 

Exupery, 
Stenänglar av Christina Ohlsson 
Tiger och silverfisk.  
Drakherren,  
hustavs och tex, 
varulven 
Martes bok 
Mitt hjärta hoppar och skuttar 
Wilma och vatten Aspa 
Visst kan Lotta cykla.  
Svarta Barnkammarboken.  
Elsas hälsa 
Snytkorven 
Lejonet Lambert 
Tänk om… 
Den hemlighetsfulla trädgården,  
Eric, 
snick och snack på utflykt,  
Valter varulv ny i klassen 
Gyllene Knorren 
 
 

Kirkegaard 
Mattedetektiverna 
Vem är skuggan, 
 vita huset  
isa + bea 
skuggan som försvann. 
Triologin om Englamark 
Askungen 
sagan om Karl-Knut,  
Billy på landet 
Rött hjärta blå fjäril,  
Frans och Fiffi,  
miljonpaddan 
Albert i kalleby, 
hugo och josefin 
Grodan och kärleken,  
grodan och främlingen,  
Grodan får en vän,  
sagosamling, 
hamstern som kom bort, 
Min farbror är en trädgårdstomte,  
Min morfars magiska ö 
Measle Stubbs och vredesmunken,  
Magiska fingrar  
Bibliotekshuset ort 
Jimmys fantastiska äventyr. 
Kärlekspizzan 
pianot på vinden 
Jojjes ljuvliga medicin 
Monkel Trogg 
Jill och Jonathan Av Peter Gizzy 
Rasmus på luffen, 
Salmiak och Spocke, 
Roboten rudolf 
Kurt och fisken ,  
Fiskplåt och bajskrokar 
Nina börjar skolan 
Troll och tula 
Spökdiscot 
Klassiska sagor från bröderna Grimm 
Snöret fågeln och jag 
sur, surare glad. 
Spökhotellet 
En förknorrad vinter 
Matilda Markström 
Spöket i biblioteket 
förskräckliga fredagen 
Spöken och spioner av Katarina Mazetti 
Kråka i trafiken,  
Oliver och havsperukerna 
Pojken och lånarna,  
Morfar Prosten 
Ettagluttare,  
Mackan vågar 
Timmy x2 
Frans finner en svans 
Kejsarens nya kläder 
 
 

Petite av Maj Bylock  
Drakskeppet 
Borgen i fjärran 
Dagspöket 
Spöket i skolan 
Snöret, fågeln och jag 
Vargskräck, 
Bettys spegel, 
Hetty böckerna 
Igelkottsboken  
Jag har visst ett djur 
Sagor om hösten  
Mirabelle 
Gruffalon,  
Rolf och Erik 
Pensionat Vidablicks gåta 
Nina och stormskader,  
legenden om Sally Jones, 
Emil wern 
Mamman som aldrig bestämde,  
Alibaba och de 40 rövarna. 
Historien om bokträdet 
Historien om äppelträdet 
kompisböcker  
Nya tider för piggor och suggor  
Kommissarie Tax  
Sunnanäng, 
fågeltjuvarna 
Peter Pan 
Vovhotell 
Mille 
Kalla kårar 
Robinson Crusoe,  
Skattkammarön,  
Skriet från vildmarken  
Lilla E i Karibien 
Alfredo 
Boken om lilla q 
Den oändliga historien 
sju magiska kvällar, 
Landet innanför 
solstenen, 
Tusen tips till en fegis, 
Jag, Dante och miljonerna 
Gunga åt öster och väster  
Bortbytingen 
Sopnedgasten 
Millans äventyr,  
Majken och Melker i Örebro 
Trollvinter,  
Mycket mera Millan,  
Astra och rymdkakorna 
Mitt liv som monster 
Siv sover vilse,  
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 Lyckostjärnan 
Apstjärnan 
Vilse i häxskogen 
Lill Gruffalon 
Det magiska hjärtat  
Herr grums  
Kurt kokar skallen 
Örnfolket 
Rödluvan 
Djuren på bondgården  
Häng med i trafiken 
Julius och pusskalaset,  
Eva och Adam (första boken),  
Flickan med svavelstickorna 
Spindlar och spöken 
Våga fråga chans 
De spökande prästerna 
trädkojans hemlighet 
Vaiana, 
Vampyrens håla 
Vampyrens 
Mumierna kommer Mary Pope 
Otto är en noshörning av Ole Lund 
Prinsessan och den giftiga ärtan 
Vilda våghals 
Faktaböcker om igelkotten 
Hjälp rånare,  
Änglavrål och djävulsdåd  
Dr Proktors tidsbadkar 
Guji guji  
Bacillboken 
Amy Aron och anden  
Skogens systrar av Petrus Dahlin 
Trulle 
Monster.  
visp högläsning bok,  
snick och snack vännerna i kungaskogen 
 
 

Folke på stenåldern 
Sadako och de 1000 pappertranorna 
Den sluga räven 
Barnen på Björklunda gård 
Baltasar Bruns detektivbyrå 
hej hello  
Elin Lindell – Jördis 
Pappan och havet, Tove Jansson 
Amy, Anton o Anden, 
Leonora och glasplaneten 
kalsong-katastrofen 
Hedenhös,  
Skogsflickan,  
Gröngölingen är på väg,  
Hösten knackar på 
Mordön,  
Det var det fräckaste! 
koko och Bello 
tilde is och sol 
Rädda greven-Dan Höjer  
kråke 
Vi går till lördag, 
 Prick och Fläck tandtrollar  
Spektrums faktabibliotek för barn - fåglar. 
töntiga Tobias och killgänget 
Drakskeppet 
Spöknatten 
Prinsessan med de blå jeansen 
jätten Trogg,  
Kalsongmannen 
Den stora smällen, 
Den försvunna skatten. 
Modiga Millan 
z som i zigge 
Almandrar (Jo Salmson) 
Lokas Monsterglasögon 
Arktibus ögon 
I skymmningslandet. 
Faktabok om sinnen,  
Kalle med klänning,  
Mulle Meck 
Olle och arga Amanda 
Fjärilslejonet,  
Miranda och pärlhalsbandet 
Det krullar av spöken 
Bockarna bruse på badhuset,  
Socka Musen av Anna Toss,  
Köttvar av Katarina Mazetti 
sagas sagor 
Fabian och karamellhäxan 
Finurliga Frans, 
 Rosalies hemliga kompis 
Timmy och de stulna skratten 
Häxfolket av Jo Salmson 
Simhallen, 
Nyckelns hemlighet  
Tavlans hemlighet 
 häxdoktorn, 
Pluto är ingen planet 
hc Anderssons samlade sagor 
Jag är jag 
Draken i Globen 
flykten 
Fröken spöke,  
Se upp Jonte 
Passa bollen ropar kosse Kastrullresan 
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