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Förord 

När det i slutet av vår utbildning till lärare var dags att skriva examensarbete visade det 
sig att vi båda var intresserade av att skriva om genus. Vi kände inte varandra innan 
kursen så vi började med att prata ihop oss om ämne och syfte med det arbete vi hade 
framför oss. Båda var överens om att det i vår lärarutbildning varit för lite 
genuspedagogik och genusperspektiv och det föll sig naturligt att nu göra en 
fördjupning i detta som är så centralt i vårt kommande arbete som lärare. I detta 
examensarbete fick vi också en möjlighet att kombinera vårt intresse för språk och 
litteratur med genusperspektivet. Det här arbetet har gett oss både djupare kunskaper 
och ett större intresse för genusfrågor, där arbete med litteratur är en del. 

Vi vill tacka de fyra lärare som ställde upp på intervjuerna och också gav oss tillträde 
till sina avdelningar och klasser för materialinsamlingen. Slutligen vill vi också tacka 
vår fantastiska handledare Carina Östbrant som varit mycket positiv och entusiastisk. 
Hon har med sitt stora engagemang hjälpt, stöttat och inspirerat oss genom hela arbetet.                



  
Barnlitteratur ur ett genusperspektiv 

Hur lärare och elever i förskolan och skolans lägre åldrar väljer och 
arbetar med litteratur 

Eva Martvall och Annica Tärnholm 

Sammanfattning 

Vårt syfte med studien var att undersöka om och i så fall hur lärare arbetar medvetet 
med genus i litteraturen. Vi ville undersöka vilka böcker barn i två förskolor och elever i 
år 2 i två skolor väljer att läsa och vilka genusstrukturer dessa böcker visar upp. 

För att få våra frågeställningar besvarade har vi använt oss av halvstrukturerade 
intervjuer med fyra lärare, gjort boklistor på böcker barn i förskolorna har tillgång till 
och eleverna i skolorna läser, samt gjort textanalyser ur ett genusperspektiv av åtta av de 
mest populära barnböckerna i vårt material. 

Resultatet visar att de fyra intervjuade lärarna arbetar mycket med litteratur, men inte i 
någon större utsträckning utifrån ett genusperspektiv. De väljer eller påverkar inte heller 
elevernas val utifrån genus nämnvärt. Lärarna är däremot någorlunda medvetna i sina 
val av högläsningsböcker och också medvetna om hur elevernas egna val ser ut. På 
förskolorna får barnen själva välja bland ett antal böcker och de böcker som 
pedagogerna uppfattar som populära har både flickor och pojkar i huvudrollerna. I 
skolorna är det ganska stereotypa val många av eleverna gör. Flickorna läser både om 
flickor och om pojkar medan pojkar läser mest om pojkar, men vi ser också exempel på 
flera elever som bryter detta mönster. De textanalyser vi har gjort visar att många av de 
böcker barnen på förskolorna kommer i kontakt med och eleverna i skolorna läser visar 
upp ganska stereotypa könsroller, men också att det finns böcker där könsrollerna är 
mer fria. 

Nyckelord 

Barnböcker, barnlitteratur, förskola, skola, genus, genusperspektiv           



  
Abstract  

Our aim with the study was to investigate how teachers work with literature in the 
classroom, and whether they address gender issues, and if so, to study their approaches 
and methods. We also wished to investigate which books children in two preschools and 
children in year two in two primary schools choose to read, and which gender structures 
these books show. 

To get our research questions answered we used semi-structured interviews with four 
teachers, and we made lists of the books that are read in the preschools and the two 
primary schools. We also did textual analyses from a gender perspective of eight of the 
most popular children’s books in our material. 

The results show that all four teachers work with literature to a great extent, but not with 
a gender perspective to any large degree. Nor do they try to influence the children’s 
reading choices to any great extent. On the other hand, the teachers proved to be fairly 
conscious in their choices of which books to read out loud and they were also aware of 
how the children’s choices were made. In the preschools the children can choose 
themselves from a number of books, and the books that according to the staff are the 
most popular ones have both girls and boys as main characters. In the primary schools 
many of the choices are rather stereotyped. The girls read about both girls and boys 
while the boys mostly read about boys, but there were also examples of pupils who 
make other choices. Our textual analyses show that many of the books that primary 
school pupils come in contact with and pupils in the primary schools read are rather 
stereotyped when in comes to gender roles, but there are also examples of books that 
show a freer perspective on gender roles. 

Keywords  

Children’s books, children’s literature, preschool, school, gender, gender perspective                 
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1 

Inledning 

Det som inspirerat oss till denna undersökning är bl.a. att det i vårt uppdrag som lärare 
kommer an på oss att enligt styrdokumenten1 arbeta för en jämställd skola. Vi ska arbeta 
mot stereotypa könsroller och för att alla individer, både flickor och pojkar, ska få 
möjlighet att utveckla hela sin potential. 

Enligt läroplanen ska man i förskolan motverka traditionella könsmönster och könsroller 
och skolan ska gestalta och förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män. En av lärarens 
riktlinjer är att verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme 
i undervisningen.2 Trots att det är framträdande i styrdokumenten och att varje kommun 
eller skola har en jämställdhetsplan ser det mycket olika ut. Med tanke på att forskning3 

visat att skolan förstärker olikheter relaterade till genus på ett sätt som begränsar flickor 
och pojkar, så är det vår uppfattning att varje pedagog bör utföra ett genusmedvetet 
pedagogiskt arbete. 

Eftersom jämställdhet är en så framträdande del av uppdraget har vi som lärare ett stort 
ansvar. För att på bästa sätt förbereda oss för vårt arbete i förskola eller skola vill vi 
fördjupa oss i en mindre studie med genusperspektiv. Då litteratur kommer att ha en 
framträdande roll i vårt arbete med de yngre barnen kommer vi att fokusera på 
skönlitteratur läst för och av barn och elever. Vi tänker oss att genom att intervjua 
pedagoger få en inblick i hur man kan arbeta genusmedvetet med skönlitteratur i vardagen. 
Vi vill också undersöka hur man kan arbeta med utgångspunkt i litteraturen för att 
synliggöra genus samt hur det kan se ut angående jämställdhet och genus i litteratur riktad 
till målgruppen. 

Bakgrund 
Mycket av forskningen när det gäller genus och jämställdhet i förskola och skola handlar 
om barnens lekar och pedagogers tilltal till flickor och pojkar.4 När det kommer till 
litteratur och genus pågår för närvarande forskning vid Uppsala universitet ledd av Lena 
Kåreland.5 Ett projekt är ”Den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning – Om läsning 
                                                

 

1 Skolverket. (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94. och 

Skolverket. (2006). Läroplan för förskolan - Lpfö 98. 

2 Lpfö 98 och Lpo 94. 

3 Bl.a. Einarsson, J. & Hultman, T.G. (1984). God morgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan., Skolverket 

(1999). Olika på lika villkor. ,Svaleryd, K. (2003). Genuspedagogik – en tanke och handlingsbok för arbete med barn 

och unga. 

4 Bl.a. Davies, B. (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. och Wahlström, K. (2003). Flickor, pojkar och pedagoger. 

5 Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen. 
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och litteraturundervisning”. I denna undersökning studeras skönlitteraturens roll, 
litteraturläsning och litteraturundervisning från förskola till lärarutbildning. Ett av 
analysbegreppen i undersökningen är genus. Ett redan avslutat projekt är ”Genusperspektiv 
på barn- och ungdomslitteratur i skolan” där de har undersökt bl.a. vilka värderingar det är 
som förmedlas i litteraturen barnen kommer i kontakt med. Denna forskning har resulterat i 
en antologi, Modig och stark, där de presenterar hur det ser ut med litteraturen i förskola 
och skola.6 Rapporten tar exempelvis upp vad som läses, hur litteraturen bearbetas och vem 
som är huvudperson respektive agent sett ur ett genusperspektiv. 

Syfte & frågeställningar 

Syfte 
Syftet med vårt arbete är att ta reda på om och i så fall hur lärare arbetar genusmedvetet i 
sina val av litteratur i undervisningen. Vi vill också undersöka vad barn och elever väljer 
för böcker för egen läsning och hur genusstrukturerna ser ut i de barnböcker7 barnen och 
eleverna kommer i kontakt med. 

Frågeställningar 

 

Om och i så fall hur arbetar lärarna med litteratur ur ett genusperspektiv? 

 

Om och i så fall hur väljer lärarna litteratur med avseende på genus? 

 

Vilka böcker har barnen i förskolorna tillgång till och vilka böcker väljer eleverna i 
år 2 för egen läsning? 

 

Vilket genusperspektiv presenteras i den valda barnlitteraturen? 

Litteratur/Teori 

Vi kommer i denna del att gå igenom användbara begrepp och teorier. Här kommer vi 
också att presentera tidigare forskning som ligger nära vår undersökning. Eftersom 
förskolan och skolan och dess lärare har ett stort inflytande över barnens och elevernas 
identitetsskapande anser vi att det är viktigt att presentera hur det ser ut och hur det kan se 
ut i den pedagogiska praktiken. 

Här nedan följer en litteraturgenomgång där vi presenterar styrdokument och olika 
tolkningar av bl.a. begreppen kön och genus. Vi kommer också att synliggöra det 

                                                

 

6 Kåreland, L.(red.) (2005). Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola. 

7 Med barnböcker menar vi bilder-, kapitel- och faktaböcker. 
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utvecklingspsykologiska synsättet och hur det är dominerande i dagens svenska samhälle 
och i förskola och skola. Sedan gör vi en genomgång av det poststrukturella perspektivet. 
Sist tar vi upp vad vi kallar det praktiska genusarbetet. I den delen beskriver vi lite om den 
forskning som finns kring hur man praktiskt kan använda och påverka med en medveten 
genuspedagogik. 

Styrdokumenten 
De styrdokument läraren har att följa är läroplanerna för förskola och skola och skolans 
kursplaner. I läroplanens värdegrund finns inga riktlinjer för hur läraren ska lägga upp sitt 
arbete för att nå målen. I stället har en del kommuner och skolor egna jämställdhetsplaner 
som kan göra det lättare att komma fram till hur vardagsarbetet ska se ut. Här följer några 
av styrdokumentens viktigaste skrivningar när det gäller jämställdhetsarbetet. Först citeras 
några utdrag ur förskolans läroplan och sedan ur grundskolans läroplan och kursplan i 
svenska. Dessa citat är ett urval av det som tas upp om genus och litteraturarbete i dessa 
styrdokument. 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller.8 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.9 

Det handlar alltså inte bara om att arbeta genusmedvetet utan att aktivt motverka stereotypa 
könsroller. I detta utdrag noterar vi att språkutvecklingen kopplas ihop med barnens 
identitetsutveckling och vi ser läsning och litteraturarbete som en viktig del i detta arbete. I 
läroplanen för grundskolan står en liknande formulering, men båda dessa läroplaner är 
skrivna utan förklaring till hur detta arbete ska se ut i praktiken. 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

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

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.10 

När det kommer till kursplanen i svenska hittar vi tydligare förklaringar till vilket arbete 
som kan ingå i ett medvetet genusperspektiv i undervisningen.  Här ser vi hur litteraturens 
roll vävs in i arbetet med genus. 

                                                

 

8 Lpfö 98, s. 4. 

9 Lpfö 98, s. 6. 

10 Lpo 94, s. 4. 
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Det ingår i ämnet att beakta genusperspektivet, så att förutsättningarna för utvecklingen av språket 

i såväl tal som skrift blir gynnsamma för båda könen.11 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser 

av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå 

sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger 

möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning 

av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, 

stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, film och 

teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder.12 

Att vi valt ut just dessa citat beror på att vi vill markera att lärare i både förskola och skola 
har ett uppdrag att arbeta aktivt och medvetet med genus. Det är inget som lärare kan göra 
om de vill eller om de har ett speciellt intresse för genusfrågor, utan det är en del av 
lärarens uppdrag. 

Essentialistisk tankefigur 
Det essentialistiska/utvecklingspsykologiska perspektivet är i högsta grad vad som starkt 
styr pedagogers syn på barn och elever.13 Hillevi Lenz Taguchi beskriver i In på bara benet 
detta som den essentialistiska tankefiguren.14 Hon går igenom tre modernistiska 
tankefigurer, alla essentialistiska; humanistisk, psykologisk och strukturalistisk. 

Gemensamt för dessa perspektiv är att de ser individen/subjektet som bestående av en 
kärna, en essens. Den humanistiska uppfattningen om en logiskt tänkande individ där det 
längst in finns ett ”sant” jag, den psykologiska som söker förklaringar i bakgrund och yttre 
påverkan och den strukturalistiska där förklaringarna söks i samhällets strukturer. 

En essentialistisk tankefigur bygger på dikotoma (bipolära) motsatsförhållanden som är ömsesidigt 

uteslutande. I ett maktförhållande är de asymmetriska, dvs. den ena sidan äger ett högre värde än 

den andra. Generellt är det manliga värdemässig norm.15 

Motsatsförhållanden som är ömsesidigt uteslutande och där den ena sidan har ett högre 
värde. Några exempel på dessa motsatspar är pojke - flicka, aktiv - passiv, förnuft - känsla. 
Detta sätt att tänka i motsatser kan överföras på vad som anses kvinnligt respektive 
manligt. 

Det essentiella subjektet är också alltid ett könat subjekt.16  

                                                

 

11 Skolverket. (2000). Grundskolan Kursplaner och betygskriterier, s. 98. 

12 Grundskolan Kursplaner och betygskriterier, s. 99. 

13 Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 

14 Lenz Taguchi, H. (2004). In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism. 

15 Lenz Taguchi, s. 30. 

16 Lenz Taguchi, s. 35. 
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Att det skulle finnas en sann kvinnlig respektive manlig ”natur”. Att pojkar har mer spring 
i benen och flickor gärna sitter still och pysslar är sådana föreställningar som finns hos 
många pedagoger och föräldrar. Förklaringar till hur barnen/eleverna beter sig söks ”i” 
barnet. Det är så djupt rotat i oss att dessa psykologiska förklaringar verkar naturliga och 
idag dominerar de både pedagoger och föräldrar i deras syn på barnen.17 Detta att söka svar 
på frågan vem en människa är innerst inne dominerar tänkandet i västvärlden idag. 

Den poststrukturalistiska tankefiguren och 
feministisk poststrukturalism 
Ett annat perspektiv är det poststrukturella. Poststrukturalismen tar avstånd från att det 
skulle finnas universellt givna sanningar. I stället menar poststrukturalister att allt är 
”språk”.18 I detta perspektiv ser man individer som multipla subjekt, att individen skapas i 
en kontext och i samspel med andra. Individer består av fler identiteter och förmågor som 
dessutom är föränderliga.19 I In på bara benet talar Lenz Taguchi om människan som 
lärande subjekt, ett subjekt som ständigt skapas och omskapas, ett kvinnligt respektive 
manligt subjekt. Hon menar att vi som människor lär oss att handla och tänka som 
kvinna/man, flicka/pojke på olika sätt i skolan, i familjen, på arbetet osv.20 Centralt i 
feministisk poststrukturalism är också subjektets agentskap, ett självständigt tänkande och 
handlande.21 Det finns inget redan givet subjekt, inte heller är subjektet en produkt av 
samhällets strukturer utan det skapas 

i en oupphörlig process av omkonstituerande.22 

Lenz Taguchi skriver om feministisk poststrukturalism att det idag i Sverige är få forskare 
som positionerar sig här. Hon skriver att en del film- och litteraturvetare kallar det 
postpoststrukturalism vilket liknar den bild Lenz Taguchi målar upp.23 Vidare tar hon också 
upp och beskriver det faktum att feministisk poststrukturalism föregåtts av, men inte 
ersätter, liberal feminism och radikal feminism. Där den liberala feminismen krävde 
tillträde till den manliga sfären och den radikala hyllade det specifikt kvinnliga. 

Den feministiskt poststrukturella diskursen, däremot, ifrågasätter och vill överskrida och utvidgas till 

flera sätt att vara.24 

                                                

 

17 Nordin-Hultman. 

18 Lenz Taguchi, s. 54. 

19 Nordin-Hultman, s. 166. 

20 Lenz Taguchi, s. 10. 

21 Lenz Taguchi, s. 16. 

22 Lenz Taguchi, s. 16. 

23 Lenz Taguchi, s. 69. 

24 Lenz Taguchi, s. 15. 
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I Hur flickor och pojkar gör kön beskriver Bronwyn Davies poststrukturalistisk teori som 
en ram. En ram som hjälper till att förstå individer och relationen mellan dem och deras 
sociala värld.25 Hon menar att de processer som gör att individer uppfattar sig själva som 
personer är ständigt pågående. Det finns inte någon bestämd färdig individ utan hela tiden 
och i en mängd olika kontexter skapar och omskapar individen sig själv. Inte heller finns 
ett enhetligt jag utan i poststrukturalistisk teori har människan multipla identiteter. Vi tar 
som individer olika positioner och positionerar oss på en mängd olika sätt i olika 
situationer och sammanhang. 

För Davies, liksom för Lenz Taguchi, är språket viktigt, det är det verktyg vi har. Genom 
språket lär vi oss att hantera den sociala världen. Men språket upprätthåller också strukturer 
och begränsningar bl.a. när det gäller de könskoder som finns i en viss kontext.26 Barn lär 
sig mycket tidigt hur vuxna ser på och vad som förväntas av flickor respektive pojkar. 
Davies menar att egenskaper som femininitet och maskulinitet inte är medfödda utan att:  

Varje barn måste komma fram till vilket kön det tillhör för att kunna se sig självt som normalt och 

accepterat inom ramen för den rådande kulturen.27 

Barn vill bli förstådda som ”riktiga” flickor och pojkar och lär sig därmed vilka känslor 
som är relevanta och accepterade i olika positioner. 

Barn är med nödvändighet inblandade i att konstruera sig som könsbestämda varelser i det dagliga 

livet. Det sker när de lär sig språket och när de använder språket för att positionera sig som 

igenkännbara individer inom ramen för de rådande sociala strukturerna.28 

Avslutningsvis uppmanar Davies läsaren att sluta med att upprätthålla skillnaden mellan 
könen. Att helt enkelt ge barnen friheten att positionera sig på en mängd olika sätt 
oberoende av om vi idag kallar dem feminina eller maskulina. Vi måste ge flickor och 
pojkar förutsättningar att ”göra” sig till flickor och pojkar på andra sätt än de som oftast 
sorterar under feminina eller maskulina aktiviteter. 

Begreppen kön och genus 
Nedan gör vi en genomgång av begreppen kön och genus eftersom det pågår diskussion om 
hur dessa begrepp, ska användas. Idag är det ofta så att kön används om det biologiska 
könet, det vi föds till och att genus är det konstruerade, socialt och kulturellt, det som vi 
formas till och dessutom själva är med och omformar. Den rådande genusordningen gör att 
flickor förväntas vara på ett sätt och pojkar på ett annat. Att genustillhörighet blir det 
samma som kön. 

Svaleryd definierar begreppen såhär i boken Genuspedagogik. 

                                                

 

25 Davies, s. 10. 

26 Davies, s. 12f. 

27 Davies, s. 37. 

28 Davies, s. 151f. 
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Genus är den samlande benämningen i modern könsforskning och betecknar ett system som 

består av två motsatta och uteslutande kategorier vari mänskligheten placeras; man/manligt och 

kvinna/kvinnligt. […] oavsett vilka skillnader och likheter vi tror oss finna mellan könen så är de ett 

resultat av våra egna mänskliga påfund.29  

Nationalencyklopedin definierar genus som ett begrepp som: 

används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna 

formar människors sociala kön. Begreppet infördes i början av 1980-talet och har ersatt begreppet 

könsroll. […] Genus används som benämning på den kulturella process som tillskriver såväl 

människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. 

manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint.  

I högre grad än i den tidigare kvinnoforskningen används begreppet för att betona relationen 

mellan könen och som redskap för att studera de i tid och rum varierande formerna av vad som 

uppfattas som manligt och kvinnligt.30 

Begreppen kön och genus är, menar Lenz Taguchi, relaterade till en essentialistisk 
tankefigur och också till en uppfattning om att könen kompletterar varandra. Att det skulle 
finnas naturgivna skillnader mellan kvinnor och män.31 Hillevi Lenz Taguchi refererar 
också Simone de Beauvoir, hennes bok Det andra könet, och uttrycket 

man föds inte till kvinna, man blir det.32 

Men oavsett uppfattning om biologiska skillnader mellan kvinnor och män så är det sociala 
konstruktioner som alltjämt håller kvinnor i en underordnad position. Att detta inte kan 
förstås som biologiskt. Detta har legat till grund för diskussionerna om huruvida man skulle 
använda begreppen kön eller genus. 

Sedan Yvonne Hirdman och andra kvinnoforskare på 1980-talet översatte det engelska 
ordet gender till det svenska genus har det blivit mer och mer använt. Nu är det ett ord som 
används av och förstås av många. Hirdman skriver att hon önskar att begreppet genus  

ska förstås och användas, som ett ord som gör att vi ser det vi inte såg tidigare. Jag vill att man 

tack vare det begreppet ska se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna. Och mer: 

hur dessa formeringar bildar samhällets avlagringar, ingår i kulturens, politikens, ekonomins 

”väggar” som bärande kolonner.33 

Det som ofta förs fram som gemensamt för genusteoretiska perspektiv är att man ser på kön 
som någonting skapat. Att vi föds med ett biologiskt kön och skapas sedan som 
flicka/pojke, kvinna/man socialt och kulturellt och att det inte finns något naturligt 
samband mellan dessa kön. Individen formas i samspel och genom förväntningar utifrån i 

                                                

 

29 Svaleryd, s. 29. 

30 Nationalencyklopedin, www.ne.se. 

31 Lenz Taguchi, s. 36. 

32 de Beauvoir, S. (2002). Det andra könet. 

33 Hirdman, Y. (2003). Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 11. 

http://www.ne.se
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en ständigt pågående process i att bli feminin eller maskulin. Elvin-Nowak & Thomsson 
menar i Att göra kön att vi i handling gör kön och att  

verb är sånt som man kan göra, till exempel kön.34  

Om hur vi alla är med och ”gör kön” hela tiden, att det vi människor lägger i kvinnlighet 
och manlighet ständigt förändras och omförhandlas. Eftersom det är vi som gör kön, är det 
därmed vi som kan göra dessa kön annorlunda. De väljer alltså att kalla det biologiskt 
respektive socialt och kulturellt skapat kön. 

Fanny Ambjörnsson har i avhandlingen, I en klass för sig, ett poststrukturalistiskt 
perspektiv.35 Det finns inget naturligt eller biologiskt kön som bestämmer vår identitet som 
kvinnor och män skriver hon. Hon beskriver det med att man blir den man är p.g.a. hur man 
agerar, dvs. att genus inte existerar bortom de handlingar vi dagligen utför. För att vara 
övertygande måste detta genus ständigt återskapas. Detta nödvändiga upprepande gör 
genus till en process, ett oavbrutet pågående, ett verb. Ambjörnsson skriver vidare att vi i 
detta ständiga skapande av genus också söker ”det normala”, det mest vanligt 
förekommande och det eftersträvansvärda, både det genomsnittliga och det ideala.36 Detta 
kallar hon normaliseringsprocessen, där normen skapas och existerar enbart i förhållande 
till en motpol. Exempelvis att kvinnan/flickan skapar sig själv som motpol till 
mannen/pojken. Men denna normalitet har också en inneboende instabilitet, normer måste 
ständigt söka sin mening i avvikelse. Ett sådant gränsöverskridande ger möjligheter för 
människan att förändra samhället. Även sammanhang, som tid och plats, påverkar 
normerna. Enligt Ambjörnsson är det den heterosexuella matrisen som är grundläggande 
för våra uppfattningar om vad som är normalt för kvinnor och män. Den norm som styr oss 
gör att vi oreflekterat ser heterosexualitet som det normala och om man inte är 
heterosexuell har man valt att vara avvikande. Alla människor strävar efter acceptans och 
därför fogar sig de flesta efter den heterosexuella normen, vilket gör att de människor som 
inte känner sig hemma där betraktas som ännu mer avvikande. 

Av yttersta vikt för reproduktionen av den samtida västerländska genusordningen är alltså att 

kvinnor och män görs olika genom att hållas separerade i två väl avgränsade kollektiv, där det ena 

är överordnat det andra. Vidare organiseras ordningen så att dessa två grupper dessutom 

förväntas åtrå och begära varandra.37 

Connell menar i boken Om genus38 att när man definierar genus så syftar man oftast på den 
kulturella skillnad som vi anser finns mellan kvinnor och män. Dessa skillnader bygger på 
den biologiska uppdelningen mellan honor och hanar, genus blir alltså både de skillnader 
som motsvarar uppdelningen, samt de som förstärker eller orsakas av dem. 

Vidare skriver Connell att en annan vanlig uppfattning av genus är det begrepp som vi 
oftast använder oss av när vi ska förstå genus i privatlivet, dvs. genusidentitet. Begreppet 

                                                

 

34 Elwin-Novak, Y. & Thomsson, H. (2003). Att göra kön - om vårt våldsamma behov att vara kvinnor och män, s. 11. 

35 Ambjörnsson, F. (2003). I en klass för sig, genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, s. 11f. 

36 Ambjörnsson, s. 20f. 

37 Ambjörnsson, s. 105. 

38 Connell R.W. (2003). Om genus. 
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identitet användes till en början för att beskriva hur någon eller något fortsatte att vara 
detsamma under en längre tid och trots olika omständigheter. Idag används det fortfarande 
för att beskriva likhet men betydelsen har förskjutits till att användas för att beskriva vem 
jag är i motsats till vad jag inte är. Under 1800-talet började man beskriva kvinnor och män 
som olika, till och med som varandras motsatser. Innan hade man sett på människan som i 
grunden en och samma slags varelse men nu var det skillnaderna som blev betydelsefulla. 
Denna syn blev tidigt kritiserad av bland andra Gandhi men fick ändå ett stort genomslag. 
Connell menar att begreppet är problemfyllt eftersom det är svårt att stänga in en 
människas personlighet i ett begrepp som identitet. Ännu snävare blir det om vi ska 
använda oss av genusidentitet eftersom vi då endast tar hänsyn till en liten del av 
personligheten. 

Att svetsa samman sin personlighet till en enhet är att avsäga sig inre mångfald och öppenhet. Det 

kan också innebära att motsätta sig förändring. Större reformer av genusrelationerna kan mycket 

väl kräva en omstrukturering av jaget, en upplevelse av genussvindel, som ett led i processen.39 

Lenz Taguchi fortsätter och talar om att hellre än att välja mellan kön och genus bör man 
använda både och, detta p.g.a. att det inte finns ett självklart biologiskt kön och ett socialt 
konstruerat genus.40 

Genusordning och genuskontrakt 

Nationalencyklopedin definierar genussystem som ett begrepp som används för att: 

beteckna den sociala struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i 

samhället. Utmärkande för genussystem är mönster av isärhållning och segregering av kön på 

samhällets olika nivåer, t.ex. arbetsmarknaden.41 

Begreppet genuskontrakt är det som används för att: 

beskriva dels relationen mellan män och kvinnor inom familjen eller på arbetsplatsen, dels 

samhällets politiska reformer, vilka bygger på resp. skapar förutsättningar för, ändrar eller styr 

denna relation, t.ex. föräldraförsäkring, daghemsbyggande, sam- eller särbeskattning, dels den 

konstitutiva grund som det sociala kontraktet bygger på.42 

Hirdman skriver också om det genussystem eller den genusordning som vi är inordnade i. 
Ett system där osynliga genuskontrakt styr förhållanden mellan kvinnor och män. Detta 
system bygger på två viktiga principer; könens isärhållande och mannen som norm. Att 
mannen är norm innebär också att det finns en hierarkisk ordning, en maktordning.43 Nu 
talar man ofta i stället om en könsmaktsordning. Genuskontrakt är ett oskrivet kontrakt av 

                                                

 

39 Connell, s. 120f. 

40 Lenz Taguchi, s.40. 

41 www.ne.se. 

42 www.ne.se. 

43 Hirdman, s. 59ff. 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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överenskommelser och regler mellan kvinnor och män. Regler som styr vad kvinnor och 
män, flickor och pojkar bör göra.44 

Steenberg skriver i Flickor och pojkar i samma skola också om genuskontrakt. Hon menar 
att genuskontrakt finns på olika nivåer i vårt samhälle. På en kulturell nivå kan 
genuskontraktet beskrivas såsom att kvinnan är passiv och mannen är aktiv. På den 
samhälleliga nivån hittar man exempelvis lagar och sedvanor. På socialiseringsnivå handlar 
det både om hur vi socialiserar in barn i de normer som råder, hur flickor och pojkar ”ska 
vara”, samt hur hela vår personlighet bygger på vår djupa förankring i vårt kön. 
Genuskontrakten finns alltså överallt omkring oss, både tydliga och otydliga, offentliga och 
privata. Oftast tänker vi inte på dem förrän någon eller något bryter mot det typiska, då 
reagerar vi ofta med förvåning, skratt eller i värsta fall med upprördhet. Om man ser 
historiskt så är dessa kontrakt inte statiska utan är i ständig förändring.45 

Praktiskt genusarbete 
I Genuspraktika för lärare ger Lärarförbundet en del praktiska råd till hur ett 
genusmedvetet arbete kan gå till.46 Lärarna ska agera förebilder i jämställdhetsarbetet och 
uppmuntras att göra medvetna pedagogiska val i det vardagliga arbetet. Texten uppmanar 
lärare att vara medvetna i sina val av läromedel. 

Texter som problematiserar och präglas av ett dialogiskt förhållningssätt inbjuder till reflektion och 

motverkar därmed på förhand givna roller. De bilder som används bör visa såväl flickor som pojkar 

i olika situationer och skilda sociala och kulturella positioner.47 

Som hjälp för läraren att göra genusanalys och granska läromedel har de tagit fram en enkel 
mall. 

Det finns flera undersökningar gjorda i förskolan vilka bl.a. belyser hur pedagoger bemöter 
flickor och pojkar olika, trots intentionen och uppfattningen att de behandlar dem lika. En 
av dessa är den från förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävle.48 Även Bronwyn 
Davies har forskat och skriver mycket om flickor och pojkar i förskolan. Hon tar upp hur 
de leker och interagerar inom och mellan könen. Davies har iakttagit hur små flickor och 
pojkar i sitt agerande konstruerar sig som motsatser till varandra enligt dominerande 
könsmönster. För att barnet ska kunna uppfatta sig som normal och bli accepterad i den 
kultur som råder måste individen komma fram till vilket kön det tillhör.49 

                                                

 

44 Hirdman, s. 77ff. 

45 Steenberg, A. (1997). Flickor och pojkar i samma skola. 

46 Lärarförbundet. (2005). Genuspraktika för lärare.  

47 Lärarförbundet, s. 26. 

48 Wahlström. 

49 Davies, s. 37. 
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Litteratur och genus 

Bronwyn Davies arbetade i sin forskning med vad hon kallar feministiska sagor som 
motsats till de mer traditionella sagorna. Hon menar att män har fler möjligheter även i de 
traditionella sagorna än vad kvinnor har. Kvinnliga figurer kan endast accepteras som 
aktiva och mäktiga om de handlingar de utför är osjälviska och riktar sig mot någon älskad 
närstående. I sagotexterna finns det både sådant som kan hända på riktigt och sådant som är 
fantasi vilket barn i allmänhet förstår. Istället är det undertexterna som ger det egentliga 
budskapet, exempelvis om relationerna mellan könen. Om man tittar noggrant på texterna i 
traditionella sagor så märker man att grundläggande värden om kvinnligt och manligt är 
nedskrivna på ett tillsynes nästan oskyldigt vis. Exempelvis beskrivs den manliga figuren 
som den som leder, den som vet och kan resonera. De kvinnliga figurerna är regelstyrda 
och passiva. Vanligtvis styr kvinnan över hem och barn men makten tar slut med husets 
väggar. Flickor presenteras som hjälpsamma och underlättar för pojkarnas liv och 
möjligheter att roa sig genom sitt sätt att vara. 

Davies menar att det viktigaste i en barnbok är att innehållet ska spegla de möjligheter som 
barnen har att utveckla sig själva, de ska ge barnen: 

Verktyg att upptäcka vilka möjliga positioner som finns för dem som individer.50 

Annars, menar Davies att det är lätt att man bara byter kön på huvudpersonen och man 
kommer därmed inte åt problemet. Barnen kan snarare själva ”byta tillbaka” könet på 
huvudpersonen och referera den exempelvis kvinnliga figuren som ”han” eftersom hon 
beter sig precis som en pojke i deras ögon skulle göra. 

Enligt Davies finns det två sorters feministiska sagor. I den första sorten har undertexten 
blivit texten, dvs. berättelsen handlar om kön. Ofta kan dessa sagor intressera vuxna, 
särskilt de som har blivit medvetna om genus, men barn finner ofta dessa sagor ointressanta 
eftersom de ofta handlar om vuxna och vuxnas könsrelaterade problem. Den andra sortens 
feministiska sagor bygger på att man omkullkastar kvinnliga och manliga beskrivningar 
och gör dessa annorlunda. Målet är att rubba den konservatism som råder kring kön, de 
värden som gör det svårt för oss att tänka nytt kring detta. Davies säger dock att många 
lärare och föräldrar tyvärr är omedvetna om de möjligheter som finns med de feministiska 
sagorna och att barnen därför fortfarande mest kommer i kontakt med böcker som har 
stereotypa könsroller. 

När det gäller den litteratur barnen möter skriver Davies vidare att snäva könsroller i 
böckerna är ett stort problem. 

Uppdelningen av världen i manligt och kvinnligt är ett ständigt närvarande ordnande mönster i 

berättelser för barn. När barnen lyssnar på traditionella berättelser lär de sig att se sig själva och 

andra som en del av sina egna könsuppdelade berättelser. Sagorna förser dem med metaforer, 

egenskaper och skisser med vars hjälp de kan tolka sina positioner i den sociala världen.51 

                                                

 

50 Davies, s. 67. 

51 Davies, s. 65f. 
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I antologin Modig och stark – eller ligga lågt presenteras fyra forskares arbete med 
litteratur i förskola och skola52. De har använt ett genusperspektiv när de studerat hur 
litteraturen gestaltar flickor och pojkar, kvinnor och män. De har också undersökt hur lärare 
arbetar med litteraturen, hur de ser på litteraturen och barnens läspreferenser. 

Att skolan har en viktig roll i fråga om att förmedla litteratur till barn och unga och att utveckla deras 

läsintresse är en självklarhet. Om barns litteraturintresse ska kunna väckas och om litteraturen ska 

kunna påverka deras uppfattning om genus, är det naturligtvis också av betydelse vilka böcker som 

erbjuds barnen och hur böckernas innehåll ser ut.53 

Författarna har kommit fram till att barnen i de yngre åldrarna gör förhållandevis stereotypa 
val, men att de med åldern gör allt mer fria och öppna val. Flickor har lättare att välja en 
bok med manlig huvudperson än tvärtom. Traditionella könsmönster bekräftas på detta sätt 
då undersökningen bekräftar att kön har betydelse, särskilt då eleverna fått välja bästa 
bok.54 

Lars Brink, som undersökt läsvanor i bl.a. år 1 och 2 kommer fram till att: 

de små barnen behöver läsa om hjältar av det egna könet för att klara av arbetet med den egna 

könsidentiteten.55 

Detta arbete kallas »border work« och innebär att barnen måste identifiera sig med det egna 
könet innan något gränsöverskridande kan ske.56 Forsberg hänvisar till ett antal studier som 
beskriver detta gränsarbete. Ett gränsarbete som är som allra tydligast i de tidigare 
skolåren. Barnen behöver markera och upprätthålla könsordningen för att bevisa sin egen 
sociala kompetens. 

Kåreland m.fl. drar slutsatsen att det är viktigt att arbeta medvetet med litteratur i förskola 
och skola och att ge barnen och eleverna ett rikt bokurval. Dessutom kan boksamtal57 få 
elever att leva sig in i personer av det motsatt könet, och att bättre förstå. 

Skönlitteratur kan otvivelaktigt spela en väsentlig roll för elevernas uppfattning om genus. Där 

finns, mer eller mindre dolt eller öppet, sociala och kulturella bilder, uttryck för värderingar och 

synsätt inom en mängd olika områden, inklusive genus. Förskola och skola är således viktiga 

institutioner för förmedling av litteratur och därmed av värderingar av olika slag.58 

Trots att det arbetas en del med litteratur och boksamtal i förskolorna och skolorna som 
presenteras i Modig och stark så står inte genusfrågorna i centrum. I alla undersökta klasser 

                                                

 

52 Kåreland, L.(red.) (2005). Modig och stark - eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola. 

53 Kåreland, s. 16. 

54 Kåreland, s. 355. 

55 Kåreland, s. 201. 

56 Forsberg, U. (2002).  Är det någon ”könsordning” i skolan? s.11, med hänvisning till bl.a. Thorne, B.(1993) Gender 

Play. Girls and Boys in School. Buckingham Open University Press. 

57 Med boksamtal menar Kåreland samtal om och utifrån böcker 

58 Kåreland, s. 351. 
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och avdelningar fanns både traditionellt könsrollstänkande och överskridande av 
stereotyper. 

Elizabeth Dutro59 skriver, i en artikel med titeln ”But that’s a girls’ book!” om ett projekt 
som gjordes i läsning och litteratur under ett läsår i en klass fem.60 Arbetet hade ett 
genusperspektiv och hon kom fram till att genus är centralt när barn väljer böcker. Hon 
menar att barnboksvärlden är starkt könad och att det är bokens omslag och huvudperson 
som avgör om den upplevs som feminin eller maskulin. De stereotypa könsrollerna är 
inbäddade i omslaget. Barnen pratar om flick- och pojkböcker och skapar genom språket 
genusgränser. Hon kommer liksom Davies fram till att läsning är en klart könad aktivitet. 
Men Dutro visar också hur läraren har stora möjligheter. Hon menar att läraren kan skapa 
vad hon kallar ”säkra” platser där barnen kan konfrontera sina föreställningar om vad som 
är riktigt könsbeteende. Dutro menar att elevernas eget uppförande runt läsningen ofta 
grundas i, och synliggörs, genom traditionellt accepterade idéer om femininitet och 
maskulinitet. Men enligt Dutro så går det alltså att utmana och hjälpa barnen, ofta pojkarna, 
att korsa könsgränsen och utmana den. Deras möjlighet att läsa över könsgränsen minskade 
deras ångest och deras bevakande av könsgränserna. När pojkarna i undersökningen väl 
läst, och överskridit gränsen, talade de med varandra om hur de uppskattade texterna. 
Några av flickorna i undersökningen var tvärtom angelägna att krossa gränsen. Men många 
flickor var också väldigt snäva i sin bedömning av vad som kan tyckas vara pojkböcker. 
Flickor tycks trots allt inte vara lika strikta i att bevaka varandra inom gränsen men deras 
val är fortfarande väldigt könat. 

Dutro utgår från böckernas omslag och huvudperson när hon beskriver dessa könsgränser. 
Men Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar61 att det i stället är det socialt 
konstruerade könet, genus, som är det relevanta och intressanta när man gör en textanalys. 
Hon menar att det inte är det biologiska könet man ska fastna vid utan i ställt se böckernas 
performativa genus, det sätt som avslöjar flickornas och pojkarnas, kvinnornas och 
männens genustillhörighet. Det som visar på vilket sätt genustillhörighet framställs och 
vilka egenskaper det är som visas upp.62 

Genuspedagogik 

Svaleryd menar i boken Genuspedagogik att det är viktigt att man som pedagog tänker på 
hur man bemöter flickor och pojkar.63 Ofta tror man att man behandlar alla lika men många 
undersökningar visar att vi skiljer könen åt mer än vad vi tror.  Svaleryd tar upp fyra 
viktiga punkter när det gäller att arbeta med genusfrågor i förskolor och skolor. Den första 
är att det är viktigt att bli medveten om sitt eget synsätt och värderingar som utgår från kön 
och hur det påverkar undervisningen och eleverna. För att en förändring ska vara möjlig 
måste man börja med sig själv och sitt eget synsätt. 

                                                

 

59 Elizabeth Dutro är PhD med specialisering i litteratur vid School of Education, University of Colorado. 

60 ”But that’s a girls’ book!” Exploring gender boundaries in children’s reading practices I The Reading Teacher, 55, 4. 

61 Nikolajeva, M. (2004). Barnbokens byggklossar. 

62 Nikolajeva, s. 130. 

63 Svaleryd, s. 8f. 
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Den andra punkten tar upp vikten av att man i personalgruppen tar upp vad var och en har 
för föreställningar om vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Dessa föreställningar 
har vi tillägnat oss under barndomen och de kan krocka med målbeskrivningar och 
riktlinjer i läroplanen. Därför måste man tillsammans utarbeta gemensamma definitioner 
kring exempelvis könsroller. Utifrån detta kan man sedan utarbeta strukturer och strategier 
för hur man ska arbeta med jämställdhet. 

Den tredje punkten handlar om att man måste synliggöra elevernas föreställningar om kön 
och könsroller. Tillsammans med eleverna behöver man problematisera de myter om 
genusstrukturer som de bär med sig för att man ska kunna öka elevernas medvetenhet och 
utveckla deras tankar om sin skolgång, fritid och framtid. 

Fjärde punkten handlar om att man tillsammans i arbetslaget ska hitta metoder och material 
för att kunna ge flickor och pojkar samma möjligheter. Alla elever har samma rätt till 
kunskap, utveckling och utmaningar utan att hämmas av könsmönster i vardagen. 

Tallberg Broman skriver att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett kön. 
Undersökningar visar dock att jämställdheten i skolan är formell i exempelvis läroplaner 
men inte reell i klassrummet.64 

Hedlin skriver i boken Jämställdhet om att trots att de flesta pedagoger numera är 
medvetna om att flickor och pojkar behandlas olika i förskolan och grundskolan så har de 
flesta en bild av sig själva att de inte tillhör dem som behandlar barnen ojämlikt.65 Det 
vanliga är att man istället ser det som ett problem som andra har. Undersökningar har även 
visat att det till och med är så att de som definitivt anser att de inte gör någon skillnad på 
könen är de som gör det mest. Hedlin menar att detta till stor del beror på det genuskontrakt 
som bl.a. Hirdman pratar om.66 De flesta vuxna och pedagoger är fortfarande omedvetna 
om att det som ofta anses som naturligt bemötande mot flickor respektive pojkar är just det 
som cementerar de rådande könsrollerna i samhället. 

Metod 

Val av metod 
Vi valde att göra undersökningen i två förskolor och två skolor. Detta för att vi tänkte oss 
att det skulle vara spännande att se hur det ser ut både i förskolans äldre åldrar, där lärarna 
är de som läser för barnen, och i skolans år 2 då eleverna har kommit igång med att läsa 
själva. Vår förhoppning var att på det sättet kunna få ta del av fler sätt att arbeta med 
litteratur och genus. 

                                                

 

64 Tallberg Broman, I. (2002), Pedagogiskt arbete och kön: med historiska och nutida exempel, s. 15. 

65 Hedlin, M. (2006). Jämställdhet  -  en del av skolans värdegrund, s. 60. 

66 Se ex. Hirdman, Steenberg. 
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Vi har valt att använda i huvudsak kvalitativa metoder, intervjuer och textanalyser, men 
även kvantitativa metoder, som att lista böcker och göra statistik utifrån dessa boklistor. 
Intervjuerna gjordes i halvstrukturerad form utifrån en intervjuplan.67  Intervjuer valdes för 
att få djupare och mer nyanserade svar på våra frågor. Vi har tagit reda på vilken litteratur 
som finns och läses vid den aktuella tidpunkten. Litteraturen sammanställdes i form av 
boklistor, en från varje förskola samt två från varje skola, en lista på flickornas valda 
böcker och en på pojkarnas. Utifrån boklistorna har vi sammanställt statistik på hur 
fördelningen av kvinnliga respektive manliga huvudrollsinnehavare ser ut. Vi har även 
kortfattat sammanställt vad dessa böcker till stor del handlar om. Sedan har vi gjort åtta 
textanalyser utifrån ett genusperspektiv av böcker som lästes i de aktuella förskolorna och 
skolorna under undersökningsperioden. 

Urval 
Materialinsamlingen gjordes i två förskolor respektive två skolor och valet föll på förskolor 
och skolor vi tidigare haft kontakt med. De observerade förskolorna har inget uttalat 
jämställdhetsarbete utöver det som styrs av kommunens jämställdhetsplan. Den ena skolan, 
Skola C, har ett uttalat jämställdhetsarbete och arbetar aktivt med en genuspedagog och 
genusmedveten pedagogik. Skolan har en jämställdhetsplan och en likabehandlingsplan. 
Arbetslaget har jämställdhet och genus som ett av flera utvecklingsområden och de har 
också detta läsår inlett ett arbete med att bryta stereotypa könsrollsmönster. I det arbetet 
ingår att kartlägga elevernas könsrollsmönster och erbjuda alternativ till stereotypa 
könsroller. Stadsdelsnämnden där Skola D ingår har som mål för skolan att 
genusperspektiv och livskunskap ska genomsyra värdegrundsarbetet. 

Vi väljer att göra vår undersökning både i förskolan och i skolans år 2. Detta för att vi vill 
se hur barnens och lärarnas val av böcker ser ut i förskolans senare år, då läsningen i 
huvudsak består av lärarnas högläsning, och då eleverna i år 2 kommit igång med att läsa 
på egen hand. 

Genomförande 
I den empiriska delen av undersökningen började vi med att välja ut och ta kontakt med två 
förskolor och två skolor där vår undersökning och våra intervjuer kunde genomföras. Vi 
har delat upp dessa förskolor och skolor mellan oss och genomfört materialinsamling var 
och en för sig. Sedan sammanställdes och analyserades vårt material gemensamt. 

Vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide.68 Trost ser intervjuguiden som en 
samling frågeområden, men vi har valt att ställa upp en rad frågeställningar att ha som 
utgångspunkt vid intervjuerna. Intervjuerna gjordes i förskollärarnas personalrum och i 
lärarnas klassrum när skoldagen var slut och målet var att få respondenterna att tala så fritt 
som möjligt. Guiden har använts för att vi som intervjuat ska komma ihåg att ställa de för 

                                                

 

67 Lantz, A. (1992). Intervjumetodik. och Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. 

68 Bilaga 1, Intervjuguide. 
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oss viktiga frågorna. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades i sammanfattning 
till text.69 

På förskoleavdelningarna har bokhyllor med de böcker barnen har tillgång till varit de som 
listats. I skolorna har boklistorna gjorts genom att gå runt i klassrummen och lista de 
böcker flickor respektive pojkar läser. Utifrån dessa listor valdes böcker som vi analyserat 
utifrån genus. Dessa böcker valdes utifrån ett antal kriterier. I förskolan har vi valt böcker 
att analysera utifrån vad förskollärarna anser vara böcker som många barn väljer och tycker 
är roliga att läsa, samt böcker som förskollärarna själva tycker är bra och arbetar kring. Där 
har vi valt ut fyra böcker, två med en manlig huvudperson och två med en kvinnlig 
huvudperson. När det gäller skolan har vi valt böcker som flera elever läser, dvs. böcker 
som är populära bland eleverna. Utav dessa böcker har vi valt fyra att analysera närmare, 
en med en kvinnlig huvudperson och en med en manlig huvudperson från respektive skola. 
För dessa analyser användes ett formulär vi skapat med inspiration från Modig och stark 
och Genuspraktika för lärare.70 

Etiska aspekter 
Vi har följt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på etiska regler i vårt arbete.71 Det första, 
samtyckeskravet, innebär att deltagare i undersökningen själva har haft rätt att bestämma 
över sin medverkan. Konfidentialitetskravet är uppfyllt eftersom alla personuppgifter är 
avidentifierade så att inga platser eller identiteter avslöjas och originalhandlingar förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter 
vi samlat in om enskilda personer endast används för detta forskningsändamål. Och det 
sista, informationskravet, betyder att vi i vår undersökning informerat de berörda om vår 
undersökning och dess syfte. 

Vi har valt att undvika fingerade namn utan kallar i stället våra intervjupersoner för 
Förskollärare A och B och lärarna för Lärare C och D. Dessa hör samman med Förskola A 
och B, respektive Skola C och D. Detta enligt Trosts uppmaning, då det kan finnas 
personer som fingerade uppgifter stämmer på.72 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra undersökningen i två förskolor och två skolor. Att vi valde både förskolor 
och skolor var för att vi tänkte att det i förskolans äldre åldrar fortfarande är pedagogerna 
som läser för barnen och i skolans år 2 har eleverna kommit igång med att läsa själva och 
att det skulle kunna ge oss ett bredare material. 

                                                

 

69 Trost, s. 55. 

70 Bilaga 2, Formulär för textanalys. 

71 Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

72 Trost, s. 108. 
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Vi gjorde intervjuer och textanalyser, vi har listat böcker och utifrån dessa boklistor dragit 
vissa statistiska slutsatser. Genom att välja intervju som metod fick vi djupare och mer 
nyanserade svar på våra frågor än vi hade fått genom en enkät. Valet att genomföra 
intervjuerna i halvstrukturerad form tycker vi också har fungerat bra. Hade vi följt en mer 
strukturerad form hade vi inte fått samma nyanserade svar. Däremot har vi haft en tanke på 
att intervjuerna möjligen skulle ha kunnat vara djupare i fråga om lärarnas tankar och 
uppfattningar om genus. Då hade vi haft möjlighet att analysera lärarnas svar utifrån olika 
genusteorier. Boklistorna gjordes under ett tillfälle på respektive förskola och skola. 
Materialinsamlingen hade kunnat ske under en längre period, men utifrån vårt val att 
kombinera olika metoder tycker vi att boklistorna ger ett tillräckligt material. I huvudsak är 
vår studie kvalitativ och den kvantitativa delen är ett tillräckligt stickprov. Textanalyserna 
har gett oss en bra inblick i vilka genusstrukturer som presenteras i några bilder- och 
kapitelböcker som barnen och eleverna i vår undersökning kommer i kontakt med. Något 
som också skulle ha varit mycket spännande och intressant är att göra textanalyser utifrån 
olika teorier. 

Vi har diskuterat möjligheten att intervjua fler lärare eller om vi skulle ha sökt lärare efter 
kriteriet att de arbetar medvetet med litteratur och genus. Men det hade självklart gett oss 
ett helt annat resultat. Vi hade då fått ett bredare material när det gäller hur man kan arbeta 
med genus och litteratur, något som hade varit intressant och lärorikt för oss.  

Nu har vi i stället blivit uppmärksammade på att lärarna i vår undersökning inte i någon 
större utsträckning arbetar medvetet med litteratur ur ett genusperspektiv. Detta trots att det 
står i styrdokumenten att det är viktigt att vara medveten om genus i arbetet.  

Sammanfattningsvis tycker vi att vårt metodval har fungerat bra i relation till syftet med 
arbetet. 

Resultat 

Inledning 
Nedan följer en presentation av våra undersökningsresultat. Vi kommer att presentera dessa 
under respektive frågeställning.73 Resultatet är hämtat ur de genomförda intervjuerna och 
från de listor på lästa böcker vi har gjort på respektive förskoleavdelning och i de två 
klasserna. Boklistorna presenteras tillsammans med de utskrivna intervjuresultaten. 

Sedan gör vi en genomgång av de böcker vi analyserat närmare.74 

                                                

 

73 Hartman, Sven. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, s. 98. 

74 För urvalskriterier, se Genomförande s. 15. 
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Presentation av de fyra lärarna 
Förskollärare A är 32 år, hon är förskollärare och har arbetat i tre år, alla på Förskola A. 
Hon arbetar på en förskoleavdelning med  barn i åldrarna tre till fem år. 

Förskollärare B är 48 år och har en förskollärarutbildning. Hon har arbetat som 
förskollärare i arton år varav sju på Förskola B. Avdelningen har barn i åldrarna fyra till 
fem år. 

Lärare C är 45 år, har grundskollärarutbildning 1-7 i svenska/so. Hon har varit 
yrkesverksam i tio år varav fyra år på Skola C. Nu är hon klasslärare i år 2, vilket också är 
den klass som observerats när det gäller deras bokval. 

Lärare D är 47 år och har grundskollärarutbildning 1-7 i so, med breddning i matematik 
och svenska, som fortbildning har hon en kurs i litteratur som biblioteket höll. Hon har 
varit åtta år i yrket, fem i Skola D där hon har den årskurs 2 där elevernas bokval listats. 

Frågeställning 1 - Om och i så fall hur arbetar 
lärarna med litteratur ur ett genusperspektiv? 
Alla de fyra intervjuade lärarna arbetar med litteratur i vardagen, däremot är inte genus vad 
som står i fokus i detta arbete. En av förskollärarna påpekar att de på Förskola A tänker på 
genus i sina val av böcker, men att de inte arbetar medvetet med det. Lärare D har i 
könshomogena grupper haft litteraturarbete med inriktning på fantasy. 

Förskollärare A 

På Förskola A arbetar man medvetet med litteratur på många sätt, dock är inte 
genusperspektivet så framträdande. Förskollärare A menar att det är något som de tänker på 
men att de använder litteratur som de tycker har bra könsroller, såsom böckerna om Kråke, 
och därför inte så ofta behöver fundera över detta när de läser för barnen. Hon tycker dock 
att det är viktigt att barnen får fria könsidentiteter och inte formas in i snäva könsroller. 
Även om de inte arbetar så mycket med litteraturen och genus så har man på Förskola A 
tankar om genus som gör att de undviker böcker med snäva könsroller. 

Förskollärare B 

Förskollärare B talar i intervjun om att hon inte arbetar medvetet med litteratur ur ett 
genusperspektiv. Anledningen till detta är att barnen är så små att de inte har så mycket 
förutfattade meningar om kön. Däremot tycker hon att kontakten med böcker är viktig och 
arbetar en del med litteratur på andra sätt. 

Lärare C 

Av intervjun framkommer det inget om hur Lärare C arbetar medvetet med litteratur ur ett 
genusperspektiv. 

Lärare D 

Klassen arbetar med livskunskap, ibland i könshomogena grupper. I dessa könshomogena 
grupper har Lärare D haft ett arbete med fantasivärldar som inleddes efter att det pratats 
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mycket om dessa världar i klassen. Eleverna fick välja att läsa en bok ur serien om Narnia75 

eller någon av Astrid Lindgrens fantasivärldar, exempelvis Ronja Rövardotter76 eller Mio 
min Mio77. Tre till fyra elever läste samma bok och förde samtal utifrån givna frågor, 
därefter följde ett arbete där eleverna samlade ord på tavlan. Med hjälp av dessa ord, eller 
egna, beskrev eleverna sedan individuellt sin egen fantasivärld i text och bild. Lärare D tar 
upp hur spännande det är med genus i detta litteraturarbete. Hon upplever starkt att det inte 
blir samma fantasivärld i de båda grupperna. Pojkarnas fantasivärld är mycket mörkare och 
det är mer våld. Flickornas är mjukare, ljusare och vackrare. Trots att de läst samma böcker 
och valen inte var könsbundna blir det olika världar eleverna beskriver. Inte någon pojke 
har en kvinnlig hjälte, men tvärtom är inte ovanligt. 

Frågeställning 2 – Om och i så fall hur väljer 
lärarna litteratur med avseende på genus? 
De två förskollärarna har helt olika syn på detta med bokval. Den ena väljer medvetet 
utifrån huvudperson och aktivitet, den andra menar att de små barnen själva väljer böcker 
och att de inte är medvetna om genus. Båda lärarna i skolan anser att det är viktigt att vara 
medveten i sina val av exempelvis högläsningsbok, annars är de inte i någon större 
utsträckning med och påverkar elevernas egna bokval med avseende på genus. 

Förskola A 

Förskollärare A berättar att de på Förskola A har tydliga tankar med hur de väljer böcker. 
För dem är det viktigt att böckerna är verklighetstrogna samt har ett klart syfte, boken ska 
berätta något som barnen lätt kan förstå, känna igen sig i och ta till sig som något som 
skulle kunna hända även i deras liv. De läser alltså inga sagor som inte är verkliga. Detta 
gör de för att stärka barnens verklighetsuppfattning. 

När det gäller genus säger Förskollärare A att de försöker ha med det i tankarna. De 
använder oftast böcker som de känner till och som har relativt bra könsroller. Som exempel 
nämner hon böckerna om Kråke som de använder mycket i verksamheten. Även om 
huvudpersonen egentligen är en pojke så handlar det nästan lika mycket om hans lillasyster 
Elsa. De två barnen är jämlika och har inte könsbundna roller utan agerar tillsammans och 
på lika villkor. Förskollärare A menar att det ger alla barn en bild av att pojkar och flickor 
är jämlika och kan göra samma saker. Även andra böcker kan ge goda förebilder, och 
Förskollärare A nämner som ett exempel Astrid Lindgrens böcker om Emil och Pippi som 
var och en innehåller en stark och självständig person, men med olika kön. 

Förskola B 

På Förskola B är det oftast barnen som väljer vilka böcker som ska lånas på biblioteket och 
vilka böcker som ska läsas vid högläsningen. När Förskollärare B väljer högläsningsböcker 

                                                

 

75 Lewis, C.S. böckerna om fantasilandet Narnia. 

76 Lindgren, A. (1998). Ronja Rövardotter. 

77 Lindgren, A. (1960/2006). Mio min Mio. 
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brukar hon välja nya böcker som barnen antingen inte känner så väl till eller någon som är 
ny för barnen eftersom hon vill få barnen att upptäcka att utbudet av böcker är ganska brett. 
Förskollärare B tycker sig märka att en del barn inte har någon större tillgång till böcker i 
hemmet. Detta visar sig menar hon både genom ett ointresse för böcker och genom att de 
har svårt att hantera böcker på ett korrekt sätt. Därför tycker Förskollärare B att det är 
viktigt att alla barn får läsupplevelser i förskolan. 

Eftersom det till stor del är barnen som väljer vilka böcker som läses så har inte 
Förskollärare B så mycket tankar om vilka böcker som läses. När det gäller genus i 
barnböcker tycker Förskollärare B att de flesta har ganska bra könsroller. Det som dock är 
viktigt för henne är att det blandas mellan flickor och pojkar i huvudrollen. Hon tycker att 
det tyvärr finns fler böcker med pojkar i huvudrollen och tycker att det är synd eftersom 
båda könen behöver bra förebilder och någon att identifiera sig med. Men hon tycker inte 
att problemet är så stort, eftersom barnen är så små har de inte så mycket fördomar om kön. 
Hon tror att det är ett större problem för äldre barn som är mer medvetna om sin och andras 
könsidentitet. 

Skola C 

Högläsning 

För högläsning väljer Lärare C bok på olika sätt och det är på olika sätt man pratar om 
böckerna. Det händer också att barnen kommer med förslag. Just nu är det Fredda nio år78 

som är högläsningsbok. Några av de senast lästa böckerna är Vilket ljushuvud79, Häxan och 
Lejonet80 och Mio min Mio81. Lärare C brukar ta den första boken i en serie för att locka 
eleverna att läsa vidare själva. Det är alltid några som fastnar och tycker att det är så 
spännande. Ibland väljs bok utifrån något aktuellt som händer i världen vilket ger en 
möjlighet att koppla ihop bok och aktuell händelse. Andra gånger väljer hon en klassiker. 
Lärare C har inget uttalat genusperspektiv i sina val av högläsningsbok, men hon menar att 
man måste vara uppmärksam på vem det handlar om och vilka handlingar som presenteras.  
Huvudpersonerna i de senast lästa böckerna består av flicka, pojke och både flicka och 
pojke. 

Tyst läsning 

I början då barnen inte visste om sin nivå själva fick Lärare C hjälpa till väldigt mycket. 
Det kunde gå till så att Lärare C la fram böcker som var lämpliga på borden. Men nu är de 
ganska duktiga på att välja rätt bok själva. Hon går mer på elevernas intresse och nivå än på 
genus vid val av bok. 

                                                

 

78 Dahlbäck, H. (1998). Fredda nio år. 

79 Nöstlinger, C. (1994). Vilket ljushuvud. 

80 Lewis, C.S. (1959/1991). Häxan och lejonet. En av sju böcker i serien om Narnia. 

81 Lindgren, A. (1960/2006). Mio min Mio. 
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Skola D 

Högläsning 

Lärare D har ganska mycket högläsning i perioder och tycker att det är bra när man kan 
knyta högläsning till det man håller på med i skolan. I höstas och fram till nu har klassen 
läst om Linné. De har jobbat med natur och miljö, och gjort en kabaré. Då passade de på att 
läsa Blomsterkungen82, en bok om Linné och hans liv. Sen så läste de Den magiska 
julstjärnan83 före jul. När det närmade sig jul läste de den boken parallellt med Barnens 
bibel84. På det sättet kunde vissa kapitel kopplas ihop mellan böckerna. Arbetet slutade med 
att eleverna fick i läxa att skriva ett eget slut över jullovet. Detta var en uppgift som 
uppstod spontant eftersom boken har ett öppet slut och eleverna ville veta hur det går. 

Andra gånger faller valet helt enkelt på en bok Lärare D anser bra och rolig. Just nu är det 
Boken om morfar prosten85som är högläsningsbok. 

Lärare D funderar över vem böckerna handlar om och vad det är för handling i böckerna. 
Hon menar att nästa bok hon har som högläsning måste handla om en tjej. Det är viktigt för 
killarna att höra att böcker kan vara bra även om de handlar om en tjej. För åt andra hållet 
är det inga bekymmer. 

Tyst läsning 

Böcker för tyst läsning väljer eleverna själva, men läraren vill att de läser skönlitteratur. 
Några få barn har svårt att välja själva, då går läraren in och hjälper eleverna att välja en 
bok de kan förstå. Lärare D ger ett exempel på Matilda-böckerna86 som bra att börja med. 

Frågeställning 3 - Vilka böcker har barnen i 
förskolorna tillgång till och vilka böcker väljer 
eleverna i år 2 för egen läsning? 
Under denna rubrik presenterar vi boklistorna från förskolorna, därför att det är dessa 
böcker barnen på förskolorna kan välja mellan under den aktuella perioden. En del böcker 
på listorna från de två förskolorna är valda av barnen och andra är valda av pedagogerna. 
Sedan presenterar vi listor på de böcker eleverna i de två klasserna läste under 
undersökningsperioden. 

Förskola A 

Anderson, Lena. Majas alfabet, Maja tittar på naturen, Majas lilla gröna, Linneas 
blomsterbok 
                                                

 

82 Ahlander, D. S. (2006). Blomsterkungen – boken om Carl von Linné. 

83 Reftel, K. (2006). Den magiska julstjärnan.  

84 De Vries, A. (2004). Barnens bibel 2004. 

85 Bexell, E. (1989). Boken om morfar prosten. 

86 Boie, K. En bokserie om Matilda. 
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Bergström, Gunilla. Flyg! Sa Alfons Åberg, Vad sa pappa Åberg?, Raska på, Alfons Åberg, 
Är du feg Alfons Åberg?, Osynligt med Alfons, God natt, Alfons Åberg, Alfons och Milla, 
Bara knyt, Alfons 

Bosson Rydell, Marie. Vilda säger NEJ 

Bosson Rydell, Marie. Alla böcker i serien om Kråke 

Broomé & Nordstrand. Arne på förskolan 

Eriksson, Eva. Lådbilen 

Jensen, Jörn. Kasper spelar i skollaget, Kasper fixar hejarklack, Kasper på fotbollsläger 

Jeppson & Kruusval. Här kommer Pontus 

Kruusval, Catarina. Ellen på stranden 

Lindgren, Astrid. Vår i Bullerbyn, Den där Emil, Emil och paltsmeten 

Lindgren, Barbro. I min farmors hus 

Liljensjö & Mathiassen. Elisa – Resa på Grönland 

Stark, Ulf. När pappa visade mig världsalltet 

Stenberg Birgitta. Billy och Visselpipan 

Söderström, Liina. Kolla killar 

Thorwall, Kerstin. Godnattsagor om Anders nästan 4 

Unnerstad & Fagerberg. Klåfingerdagen 

Förskola B 

Bergström, Gunilla. Vad sa pappa Åberg?, Raska på, Alfons Åberg, Är du feg Alfons 
Åberg?, Bara knyt, Alfons, Aja Baja, Alfons Åberg 

Beskow, Elsa. Petter och Lotta på äventyr, Tomtebobarnen 

Eriksson, Eva. Malla handlar 

Ingres, Gunilla. Nalle Bruno, grodan Lisa och småkrypen i dammen 

Karlin & Ramel. Magiska Hjalte 

Lindgren, Astrid. Emil med paltsmeten, Visst kan Lotta cykla! 

Lindgren & Eriksson. Mamman och den vilda bebin 

Lindenbaum, Pija. Else-Marie och småpapporna 

Nordqvist, Sven. Pannkakstårtan, Kackel i grönsakslandet 

Norlin, Arne. Familjen Nalle plockar blåbär 

Olsson & Jacobsson. Håkan bråkan och roboten Rex 

Rey, H.A. Nicke Nyfiken 

Rey & Rey. Klingel 
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Stenberg, Birgitta. Billy och Visselpipan 

Sindt, Ulf. Bullen och väskan 

Velthuijs, Max. Grodan och skatten 

Wieslander, Jujja & Thomas. Mamma Mu gungar, Mamma Mu bygger koja 

Skola C 

För egen läsning väljer barnen ofta böcker efter eget intresse. De går till skolbiblioteket 
eller till bokhyllan som finns i klassrummet. Eleverna får hjälp av bibliotekarien eller 
läraren om de behöver det men Lärare C går inte in och styr elevernas val utifrån genus. 

Lärarens uppfattning av vad eleverna väljer för böcker utifrån genusperspektivet är att när 
de väljer själva så syns det ganska tydligt att tjejer väljer traditionella tjejböcker, vilket syns 
både på titeln och på omslaget. Hon menar att hästböcker ser ut på ett visst sätt och att det 
ofta är gulliga djur som tjejerna väljer. Killarna å andra sidan, de väljer teknik eller något 
tuffare som t.ex. sport. 

Lärare C menar att det är tydligt hur de väljer utifrån sitt eget kön. Men att man väljer en 
bok som handlar om en flicka för att man är flicka tycker Lärare C är naturligt och ganska 
bra, för att det finns en poäng med att identifiera sig med personen i boken. Det är ju då 
man lär sig någonting säger hon. Men när det är så att tjejer alltid väljer böcker som 
handlar om tjejer som rider, det är då Lärare C vill utmana. Då hon vill visa på att tjejer kan 
göra olika saker. Med killar är det likadant, de måste inte spela hockey eller brottas. Det är 
sådana mer utmanande böcker Lärare C efterlyser. Men hon tycker att hon ser att det har 
hänt någonting med bokutbudet på tio år, vilket hon tycker är kul. 

Lärare C kommer också in på en sådan sak som hur färger på böcker kan styra. En rosa bok 
med en flicka och en pojke på omslagsbilden, den boken väljer bara inte pojkarna säger 
hon. Detta för att de är medvetna om andras kommentarer, medvetna om vad som är norm. 
Men det är inte bara uppfattningen om genre som påverkar säger hon. Om en kille sitter 
och läser en hästbok som har ett omslag med en kille som är ute och rider och det inte är 
rosa, då skulle inte någon annan kille säga något om att det är en hästbok. Men så fort det 
är något rosa så är det omöjligt. 

Bokval Klass 2 C 

Flickor 

Bexell, Eva. Boken om morfar prosten 

Boie, Kristen. Kär i Martin 

Dahl, Roald. Den fantastiska räven 

Dahl, Roald. Häxorna 

Gahrton, Måns & Unenge, Johan. Eva & Adam Tjejsnack och killkris 

Hagmar, Pia. Klaras dröm 

Hagmar, Pia. Klaras dröm 
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Härd, Berit. Världens finaste häst 

Härd, Berit. Här luktar häst 

Johnson, Pete. Spökhunden 

Meadows, Daisy. Rubina den röda älvan 

Nöstlinger, Christine. Mini är bäst 

Nöstlinger, Christine. Mini griper in 

Olsson, Anna. & Sommansson, Anna. Myror i badbrallan 

Pascal, Francine. Beslutet, ”Tvillingarna” 

Pascal, Francine. Spökhuset, ”Tvillingarna” 

Sundh, Kerstin. Spökhuset 

Trenter, Laura. Dagboken 

Åkerblom, Gull. Vem smyger på Inez? 

Pojkar 

Arthur, Alex. Snäckor och andra skal. Fakta i Närbild 

Arro, Lena. Snopet Siri! Stjärnsvenska – läs i nivåer, 6 

Bross, Helena. Spanarna 

Bross, Helena. Allhelgonamysteriet 

Dahl, Roald. Kalle och chokladfabriken 

Dubowski, Mark. Titanics undergång 

Funck, Thomas. Kalle Stropp och Grodan Boll och en Baddare 

Hergé. Tintin i Kongo 

Hulth, Sonja. Barnens svenska historia 3. När Sverige var som störst 

Hulth, Sonja. Barnens svenska historia. 2, Se där en stad 

Hulth, Sonja. Barnens svenska historia. 1, När människorna kom 

Lidbeck, Petter. Bedragaren. Bozze den snälla polisen 

Lindgren, Barbro. Loranga, Loranga 

Lindvall, Ann-Margreth. Störst på riktigt 

Mahy, Margaret. Det stora piratiska dundersmällkalaset och Bibliotekarien och rövarna 

Nicolaysen, Marit. Sven och Råttan i kloakerna 

Nicolysen, Marit. Sven och Råttan på kollo 

Nordqvist, Sven. Stackars Pettson 

Storck, Åsa. Jim vinterfiskar. Stjärnsvenska – läs i nivåer, 7 
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Wirsén, Carin. Rut och Knut tittar ut på tid och rymd 

Sindt, Ulf. Turbo och den enarmade banditen 

Widmark, Martin. LasseMajas detektivbyrå Hotellmysteriet 

Wänblad, Mats. IBK Bibblan, Stjärnsvenska – läs i nivåer 8 

Öhman, Christer. Barnens världshistoria del VI Skyttegravar & Bildskärmar 

Skola D 

Böcker för tyst läsning väljer eleverna själva och Lärare D menar att om en elev läser tyst 
och kommer vidare så klarar hon eller han uppenbarligen av den boken. I klassrummet 
finns en liten boklåda där barnen kan välja nya böcker. Ibland lånar Lärare D, tillsammans 
med någon elev, ett antal böcker så att det finns att välja på när biblioteket är stängt eller 
det inte passar att gå ifrån undervisningen. Just nu finns det nästan bara kapitelböcker i 
lådan eftersom de inte lånade några bilderböcker den senaste gången. Annars går eleverna 
till skolbiblioteket och lånar nya böcker vid behov. 

Lärare D har en uppfattning om att klassen är ganska så spännande när det gäller kön. Den 
består av tolv pojkar och sexton flickor. Av dessa pojkar är det åtminstone två som hellre 
leker med flickorna, men som också leker med killarna. De har en sådan attityd att de vill 
vara kompis med tjejerna. En av dessa pojkar har börjat läsa serien Regnbågsön87 och han 
ville läsa nästa bok i serien när de valde nya böcker. Den fanns inte inne på biblioteket och 
han ville inte läsa serien i fel ordning så denna gång tog han en annan bok. 

Lärare D tycker att det är ett öppet klimat mellan flickor och pojkar, att det inte är så 
könsbundet än i den här klassen. Hon försöker också uppmuntra eleverna att korsa 
könsgränserna och framförallt när det gäller killarna så vill hon försöka hitta böcker som 
har flickor i huvudrollen. Hon försöker se till att det inte blir för mycket om bara pojkar. 

Bokval Klass 2 D 

Flickor 

Blyton, Enid. Fem följer ett spår 

Blyton, Enid. Fem i fara 

Blyton, Enid. Fem i knipa 

Blyton, Enid. Fem löser en gåta 

Boie, Kirsten. Matilda tokig i hästar 

Bryant, Bonnie. Hästar är allt 

Dahl, Roald. Häxorna 

Dahlbäck, Helena. Fredda nio år 

Dahlbäck, Helena. Fredda sju år 

                                                

 

87 Meadows, D. Serien om ”Regnbågsön”. 
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Dahlbäck, Helena. Fredda tio år 

Gahrton, Måns. Eva och Adam – Prins eller vanlig groda 

Gahrton, Måns. Eva och Adam – Inte som en dans 

Hagmar, Pia. Rånarna i ödetorpet 

Jacobsson, Anders. & Olsson, Sören. Allt är guld, Sune 

Jacobsson, Anders. & Olsson, Sören. Sune och syster vampyr 

Jansson, Tove. Trollkarlens hatt 

Lewis, C.S. Narnia den sista striden 

Lewis, C.S. Caspian, prins av Narnia 

Lewis, C.S. Hästen och hans pojke 

Lindgren, Astrid. Bröderna Lejonhjärta 

Lindgren, Astrid. Bröderna Lejonhjärta 

Lindgren, Astrid. Madicken – Alva blir kär 

Lindgren, Barbro. Lilla sparvel 

Macdonald, Betty. Tant Mittiprick 

Meadows, Daisy. Mynta den gröna älvan 

Mellvig, Folke. Kullamannen 

Nilsson – Brännström, Moni. Tsatsiki och morsan 

Rowling, J.K. Harry Potter och Fenixorden 

Trenter, Laura. Dagboken 

Pojkar 

Bylock, Maj. Verne, Jules. En världsomsegling under havet 

Cowell, Cressida. Hur du tränar din drake 

Cowell, Cressida. Hur du blir pirat 

Dahlbäck, Helena. Fredda 8 år 

Doyle, Debra. Trollkarlsskolan 

Funke, Cornelia. Ett spöke för mycket: spökjägarna på kusligt uppdrag 

Funke, Cornelia. Spökjägarna får det hett om öronen 

Ibbotsen, Eva. Den stora spökräddningen 

Jacobsson, Anders. & Olsson, Sören. Sune och hans värld i nöd och lust 

Jacobsson, Anders. & Olsson, Sören. Sune och den försvunne pojkscouten 

Lärn, Viveca. Ludde tar Gothia cup 



  

27

 
Nilsson – Brännström, Moni. Tsatsiki och farsan 

Nilsson – Brännström, Moni. Tsatsiki och kärleken 

Nilsson – Brännström, Moni. Tsatsiki och kärleken 

Nilsson – Brännström, Moni. Tsatsiki och kärleken 

Nilsson – Brännström, Moni. Tsatsiki och Retzina 

Pullman, Philip. Fyrverkerimakarens dotter 

Rowling, J.K. Harry Potter och Fenixorden 

Rowling, J.K. Harry Potter och Den flammande bägaren 

Widmark, Martin. LasseMajas detektivbyrå Tågmysteriet 

Widmark, Martin. LasseMajas detektivbyrå Tidningsmysteriet 

Widmark, Martin. LasseMajas detektivbyrå Diamantmysteriet 

Widmark, Martin. LasseMajas detektivbyrå Saffransmysteriet 

Frågeställning 4 - Vilket genusperspektiv 
presenteras i den valda barnlitteraturen? 
Här presenterar vi en sammanställning av hur huvudrollerna i alla listade böcker är 
fördelade mellan könen. Vi gör också en sammanfattande översikt över vad böckerna 
handlar om. 
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Det syns en stor övervikt av pojkar i huvudrollerna i böckerna som läses både i förskolorna 
och i skolorna. Både när man tittar på varje förskoleavdelning och klass var för sig och 
sammanslagna. 

På Förskola A har de fyrtio böcker med en pojke i huvudrollen varav tjugo om Kråke, samt 
nio med en flicka i huvudrollen och en bok med både en flicka och en pojke i huvudrollen. 
På Förskola B har de fjorton böcker med en pojke i huvudrollen, sex böcker med en flicka i 
huvudrollen samt fem böcker med både en flicka och en pojke i huvudrollen. 

Av de nitton titlar som flickorna i klass 2 C läser har elva böcker en flicka i huvudrollen, 
fem en pojke, två både flicka och pojke och en är en faktabok. När det gäller pojkarna i 
klass 2 C ser deras lista på tjugofyra böcker lite annorlunda ut. Där handlar en om en flicka, 
tio om en pojke, fem om både flickor och pojkar och så många som åtta är faktaböcker. 
Flickorna i klass 2 D läser tjugonio böcker, varav nio handlar om flickor, elva om pojkar 
och nio om både flickor och pojkar. I pojkarnas bokval handlar två böcker om flickor, 
femton om pojkar och sju om både flickor och pojkar. 

Men, det är inte enbart genom att presentera huvudpersonens kön det går att bedöma 
genusperspektivet, utan detta bör också ta hänsyn till handling och huvudpersonernas 
agerande. På Förskola A handlar böckerna om vardagliga och verkliga händelser med 
människor i huvudrollerna. På Förskola B handlar böckerna om allt möjligt, både sådant 
som är verkligt och sådant som är fantasi. I båda förskolorna finns böcker med starka och 
självständiga pojkar och flickor, men på Förskola B är de självständiga flickorna väldigt få 
och de självständiga pojkarna väldigt många. När det gäller mer försiktiga barn finns det 
fler sådana flickor än pojkar bland böckerna på båda förskolorna, men sammanlagt är det 
många fler starka och självständiga figurer än vad det är svaga och osäkra. 

I klass 2 C läser flickorna främst om hästar och kärlek, men de läser också böcker om 
äventyr och humor. Pojkarna läser gärna faktaböcker, annars är det framförallt humor som 
lockar. Den bok som har en flicka i huvudrollen har Lärare C valt till denna pojke då han 
inte riktigt kommit upp i kapitelboksnivån ännu. Bokvalen i klass 2 D är lite bredare och 
mer heltäckande. Flickorna läser om kärlek, men mest är det böcker om spänning, äventyr 
och fantasy. Pojkarna i klassen har valt böcker om kärlek, spöken, äventyr och mysterier. I 
klass 2 C är det ingen bok som återkommer både på flickornas och på pojkarnas listor. Det 
ser vi däremot i klass 2 D. Där läser både flickor och pojkar om Fredda, Tsatsiki, Sune och 
Harry Potter. Vi har ändå valt att nöja oss med en sådan presentation av 
huvudrollsinnehavarens kön när det gäller hela boklistan. Och en sådan översiktlig 
genomgång av boklistorna visar på både könsstereotypa bokval och brott mot dessa. 

För att få en något bredare bild av genusstrukturerna i de böcker barnen och eleverna 
kommer i kontakt med under undersökningsperioden gör vi textanalyser på fyra av 
böckerna i förskolorna och fyra av de lästa böckerna i skolorna. I dessa textanalyser 
försöker vi ge en mer heltäckande bild av genus. 

Textanalyser 
Nedan följer textanalyser av fyra av de lästa böckerna från förskolorna och av fyra 
kapitelböcker. Dessa böcker har vi valt utifrån ett antal kriterier. När det gäller skolan har 
vi valt böcker som flera elever läser, dvs. böcker som är populära bland eleverna. Utav 



  

29

 
dessa böcker har vi valt fyra att analysera närmare, en med en kvinnlig huvudperson och en 
med en manlig huvudperson från respektive skola. I förskolan har vi valt böcker att 
analysera utifrån vad förskollärarna anser vara böcker som många barn väljer och tycker är 
roliga att läsa, samt böcker som förskollärarna själva tycker är bra och arbetar kring. Där 
har vi valt ut fyra böcker, två med en manlig huvudperson och två med en kvinnlig 
huvudperson. För dessa textanalyser har vi utgått ifrån ett formulär.88 

Raska på, Alfons Åberg av Gunilla Bergström89 

Boken handlar om Alfons, en pojke på cirka fem till sex år och hans pappa. 

Omslaget har rosa bakgrund i två olika nyanser och domineras av Alfons, klädd i bruna 
kläder och intrasslad i tejp. Ovanför finns det en orange klocka. 

Boken handlar om Alfons och hans pappa som kämpar för att komma iväg till dagis i tid. 
Pappa lagar frukost och ropar och tjatar på sonen att han ska komma och äta frukost. Men 
Alfons har mycket saker att göra först, som att klä på sin docka, laga en leksaksbil, läsa en 
bok om ormar samt att laga boken som är trasig. När Alfons väl är klar så upptäcker han att 
pappa fortfarande sitter och läser tidningen. Nu är det hans tur att tjata på pappa för att 
kunna komma iväg till dagis. 

Boken går emot de stereotypa könsrollerna. Familjen består endast av pappa och Alfons 
och det är pappan som lagar mat och tar hand om Alfons. Alfons leker med alla möjliga 
leksaker och är inte särskilt stereotypisk för en pojke. Det enda undantaget är att Alfons 
drömmer om att bli brandman när han blir stor, men det är mer relaterat till en händelse i 
tidningen än till att Alfons är en pojke. 

Hemma hos Kråke av Marie Bosson Rydell90 

Bokens huvudperson är Kråke, en pojke på fem år. Familjen i övrigt består av mamma, 
pappa samt två småsystrar, Elsa fyra år och Lovisa, snart två år. Handlingarna i boken 
utspelar sig till den största delen i hemmet. Andra personer som förekommer i boken är 
Kråkes mormor och morfar, en kvinnlig förskollärare samt (på en bild) fem flickor och fyra 
pojkar. 

Omslaget är färgglatt och domineras av Kråke som står i dörröppningen till sitt gula hus i 
blå snickarbyxor med verktyg i fickorna och röd t-shirt. Med på bilden finns även 
husdjuren, en minigris och en mus. På bilden finns även röda blommor i rabatterna bredvid 
huset samt i en kruka. 

Handlingen i boken börjar med att alla familjemedlemmar blir presenterade för läsaren. 
Pappan står i köket och lagar pannkakor. Man får veta att han är polis till yrket. Mamman 
cyklar på en motionscykel och läsaren får veta att hon jobbar på ett kontor där hon sitter 
still hela dagarna och därför tycker om att röra sig mycket på fritiden. Sedan får man se 
barnen i sina rum. Kråkes rum har blå väggar och är fyllt med verktyg, bräder, maskiner 

                                                

 

88 Bilaga 2. Textanalys av barn- och bilderböcker ur ett genusperspektiv. 

89 Bergström, G. (1975). Raska på, Alfons Åberg. 

90 Bosson Rydell, M. (2002). Hemma hos Kråke. 
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han har byggt samt instrument. Kråke beskrivs som klurig och duktig på att bygga saker, 
han bär nästan alltid sin verktygslåda med sig. Elsas rum har rosa väggar och där finns en 
docka, nalle, smycken, stora klackskor, en spegel samt en handväska. Elsa beskrivs som 
väldigt stark och duktig på att klättra i träd. Hon är även snabbast av all på dagis. Själv har 
hon som mål att hon ska bli prinsessa när hon blir stor. Lovisa sitter i tvättstugan och 
knyter ihop alla skor. Hon beskrivs som busig. 

Boken går emot de stereotypa könsrollerna, med några få undantag. Båda föräldrarna tar 
hand om barnen. Pappan lagar mat och bakar tillsammans med barnen. Mamman 
motionerar och rör på sig mycket. Alla aktiviteter i hemmet utförs oberoende av 
könstillhörighet, både barn och vuxna är aktiva. Däremot är bilderna på barnens rum 
väldigt stereotypa. Det gäller även en bild på barnens dagisgård. Med på bilden är barnen, 
deras kvinnliga förskollärare samt ett antal andra barn som utför olika aktiviteter. En flicka 
hoppar hopprep, en flicka gungar på en häst, två pojkar spelar fotboll och en flicka och en 
pojke sitter i sandlådan. 

Malla handlar av Eva Eriksson91 

Boken handlar om Malla, en flickgris på cirka fyra till fem år och hennes mormor. 

På omslaget ser man Malla iklädd en blå klänning. Hon kommer ut ifrån grönsaksaffären 
bärande på en stor brun påse. Dörren och väggarna samt det mesta av grönsakerna går i 
grönt och grönsakslådorna är orangea. Runt bilden är det gult. 

Handlingen börjar med att Malla ska hjälpa mormor att handla. Hon får instruktioner och 
en portmonnä med pengar och skuttar iväg. Hon fortsätter glatt förbi de jämnåriga barnen 
på vägen och känner sig duktig och stor som har ett så viktigt uppdrag. När Malla kommer 
fram till affären är den full av stora tanter som också ska handla. Hon känner sig genast 
liten – hon vet ju inte riktigt hur det går till när man handlar. Alla tittar på henne och hon 
blir nervös och glömmer vad hon skulle ha. Expediten försöker hjälpa henne och Malla 
godtar hennes förslag om att hon kanske skulle ha en påse potatis. Påsen är stor och tung 
och när Malla kommer hem till mormor är hon helt slut. När mormor frågar varför hon har 
köpt potatis istället för bönor skyller hon på expediten. Mormor blir arg på expediten och 
beger sig till affären men kommer tillbaka när hon fått veta att Malla lurades. Malla får 
lova att inte göra om det och får ett nytt uppdrag. Denna gång kommer hon ihåg vad hon 
skulle handla men tappar portmonnän på vägen. När mormor hjälpt henne att hitta den kan 
hon äntligen komma iväg till konditoriet, men väl där har hon glömt igen. När hon kommer 
hem ordnar sig allt ändå eftersom mormor blir glatt överraskad av de oväntade semlorna. 

Boken följer de stereotypa könsrollerna. Malla hjälper sin mormor som går omkring iklädd 
förkläde. Hon känner sig som en stor och duktig flicka. Hon är på gott humör och klarar sig 
bra så länge allt går som hon tänkt sig, men hon har svårt att klara motgångar och söker då 
tröst hos mormor. Hon är aktiv när allt går bra men när något går fel blir hon passiv och 
låter mormor ta hand om henne. Mormor är något överbeskyddande, hon är orolig för om 
Malla ska klara av att gå till affären ensam och ger henne lätta saker att bära. Malla 
behöver mormors stöd, även om hon själv anser att hon har blivit stor och smart. 

                                                

 

91 Eriksson, E. (1998). Malla handlar. 



  

31

 
Mamma Mu bygger koja av Jujja och Thomas Wieslander92 

Boken handlar om Mamma Mu, en vuxen ko samt om Kråkan som är en vuxen manlig 
kråka och samtidigt Mamma Mus bästa vän. 

På omslaget får man se Mamma Mu när hon med hjälp av svansen sågar itu en bräda. Man 
får även se Kråkan när han upprört tittar på, han tycker att hon gör alldeles fel. Hela 
omslaget är i höstfärger, bruna, gula och gröna nyanser. 

Boken börjar med att Mamma Mu får syn på tre barn, två pojkar och en flicka som bygger 
en koja. Mamma Mu tycker att det ser så roligt ut att bygga att hon bestämmer sig för att 
bygga en egen. Kråkan blir upprörd av tanken, kor kan inte klättra i träd och verkligen inte 
bygga kojor! Men Mamma Mu har bestämt sig och hämtar verktyg, brädor hittar hon på 
marken efter barnens bygge. Hon sätter igång att bygga, lugnt och målmedvetet. Hela tiden 
kretsar Kråkan omkring henne och försöker instruera hur hon ska göra, men han klagar 
mest över hennes bristande teknik. Efter en stund är Mamma Mu färdig med sin lilla koja, 
hon är jättenöjd men Kråkan tycker inte att kojan Mamma Mu har byggt ens är värt att 
kalla koja. Han bestämmer sig för att visa kon hur det verkligen går till när man bygger en 
koja och hämtar sin verktygslåda som är full av verktyg av olika slag. Kråkan börjar genast 
bygga och det går med en faslig fart. Mamma Mu sitter/står i gräset nedanför och tittar på. 
Efter en stund är Kråkan färdig med sitt bygge som Mamma Mu är mycket imponerad av, 
hon kallar det för Kråkslott, men Kråkan är trött och vill bara flyga hem. Boken slutar med 
att Mamma Mu sätter sig i sin lilla koja, tittar på utsikten och konstaterar att det inte gör 
något om några spikar blir krokiga, det blir en koja tillslut i alla fall. 

Boken går delvis emot de stereotypa könsrollerna eftersom Mamma Mu själv bestämmer 
sig för att bygga en koja, trots att Kråkan (den manliga birollen) säger att det inte passar sig 
för en ko att bygga en koja. Även när det gäller barnen går man delvis emot könsrollerna 
eftersom en flicka är med och bygger, på en av bilderna är det hon som håller i sågen. När 
det gäller bilderna i övrigt är de ganska stereotypa. Mamma Mu är oftast lugn och stilla 
medan Kråkan far och flänger och syns på flera ställen samtidigt på sidorna. Kråkan är 
även mer hetsig till humöret. Även när det gäller karaktärerna i övrigt samt det de gör är 
det stereotypt. Mamma Mu bygger lugnt och stilla och inte särskilt bra. Hon har svårt att 
hantera verktygen på ett – i alla fall för Kråkan – godtagbart sätt. Resultatet blir ett litet 
vingligt kyffe där hon knappt får plats. När Kråkan bygger använder han massor av olika 
verktyg, mäter och ser till att allt blir snyggt och rätt. Han bygger snabbt och effektivt och 
resultatet blir ett stort och fint Kråkslott med många rum. 

Kär i Martin av Kirsten Boie93 

Den här boken handlar om Matilda och hur det är att bli kär. Vi möter bl.a. Matildas 
kompis Katrin, Matildas mamma, Martin, några andra kompisar och en lärare. 

Omslaget går i gult och en tecknad bild visar tre tjejer som står storögda och tittar på en 
pojke som kastar sig efter en boll. Boken är lättläst och det är roliga illustrationer på varje 
uppslag. 
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I bokens början ska Matilda, som inte är så bra på matte, öva tillsammans med Katrin. Men 
Katrin berättar att hon är kär i Martin i 3 d, en kille ingen av dem känner. Matilda har aldrig 
varit kär och tycker att det låter lite spännande. Hon vill också vara kär och bestämmer sig 
för att också bli kär i Martin. Då kan de smyga omkring och prata om honom tillsammans. 
Fler av deras kompisar vill också vara med och vara kära i Martin. Katrin tycker att det 
räcker med tre och det blir lite bråk. När flickorna är kära drar de runt på skolgården eller 
sitter lutade mot ett räcke under rasterna. De kollar på Martin när han spelar basket eller 
dribblar med en tomburk. De berömmer hans kropp och det han gör. 

Under en lektion har Katrin skrivit Martin säkert hundra gånger i olika färg och stil på ett 
papper som är rosa med hästar. Men det är Matilda som åker ut i korridoren. Läraren läser 
högt vad det står på lappen och slänger den i papperskorgen. Nästa rast visar det sig att 
Klara, en av de avvisade flickorna, har tagit upp lappen utan att någon sett det. Hon går 
fram till Martin och visar den vilket gör att Katrin blir arg, men det är Martin och Klara 
som råkar i bråk och hamnar i lärarrummet. 

Efter skolan har Matilda fotbollsträning, hon tycker inte att det är kul att vara kär i Martin 
längre med allt bråk. Hon talar med sin mamma om hur det är att vara kär och att inte 
längre vara det. När hon är framme vid träningen möter hon en blyg pojke som är ny. Han 
blir imponerad av att Matilda och han ska träna i samma lag och när pojken håller upp 
dörren får Matilda en känsla i magen hon aldrig haft förut. 

Bokens illustrationer visar flickor som är allt annat än stereotypt flickiga. De är till och 
med ganska könsneutrala. Alla flickor har långbyxor och tröja eller jacka, det enda som 
avslöjar kön är olika håruppsättningar. Men i texterna är det ganska passiva tjejer som 
imponeras av och berömmer en aktiv pojke. Pojken är dessutom ganska stöddig när han 
pratar med flickorna. Matilda är inte bra i matte, typiskt att det var just det ämnet hon 
behöver träna på. Men hon spelar fotboll med killarna, vilket å andra sidan är ett brott mot 
invanda könsmönster. 

Fredda nio år av Helena Dahlbäck94 

I den här boken om Fredda är hon nio år och har just börjat i trean. Boken handlar också 
om bl.a. om Freddas nya granne och kompis Max, Max roliga och annorlunda mamma och 
om klasskompisarna Niklas och Karolin, lärare och en man som heter. 

Omslaget går i rosa och visar en teckning där Fredda sparkar på en fotboll. 

Fredda tycker mycket om djur. Hon ska få vara helgvakt åt Max hamster Spindelmannen, 
men det blir inte riktigt som hon tänkt sig. Det är så kul att få ha ansvar för ett djur, men 
Spindelmannen verkar sjuk och bara ligger ner. Fredda tänker vaka hela natten men 
somnar, och när hon vaknar kan hon inte hitta hamstern alls. Fredda är rädd att 
Spindelmannen har dött och att hon aldrig mer ska få vara hamstervakt. Men när hon lyfter 
undan huset, det hus Spindelmannen aldrig går in i, ligger han ändå där tillsammans med 
inte mindre än sju små marsipangrisar. Han har fått ungar. 
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Så börjar boken om Fredda. Sedan får vi veta att Fredda är en tjej som funderar på saker 
som barn gör mest. Man vet inte var man har henne varken när hon blir riktigt arg eller 
riktigt glad. 

När de ska välja vilken slöjd de vill börja med kan inte Fredda välja, men på väg hem från 
skolan får hon tillsammans med Niklas och Karolin för sig att smyga in i slöjdsalen och 
titta. Då är det Fredda som tar initiativet till en början. När de smugit in i slöjdförrådet och 
blivit avslöjade av läraren blir Fredda imponerad av vad man kan göra i slöjden. Det får bli 
träslöjd för henne.  

När det är dags för idrottsdag röstas fotboll fram som den aktivitet klassen ska göra 
tillsammans. Pojkarna, liksom den manlige lärarstudenten Björn, blir glada. Björn tränar 
flickorna under gymnastiken fram till idrottsdagen då de ska möta pojkarna i en match och 
Fredda och Karolin blir riktigt bra på att spela. Barnen får en samling uppföranderegler och 
sätter igång. Pojkarna är överlägsna men tycks inte kunna sköta sig utan skriker åt tjejerna. 
Flickorna förlorar stort, de blir retade och tycker inte att det var särskilt roligt. Men Björn 
och killarna bestämmer, över tjejernas huvuden att de ändå har rätt till revansch. Nu vill 
tjejerna ha en mer rättvis match och behöver därför en annan domare. Freddas granne, tant 
Anna, är släkt med Conny som spelar i landslaget. Flickorna ringer honom och han ställer 
upp som domare. När det är dags för match visar han hur det ska gå till. Fotboll ska vara 
roligt för alla, och alla på plan ska få spela. Flickorna förlorar även denna match men alla 
har kul och lär sig något. 

Fredda är inte den stereotypa flickan, utan hon är framåt och initiativrik. Hon gillar gulliga 
djur, men har ingen aning om hur man tar hand om småbarn. Det har däremot Max, som 
dessutom är van att ta hand om sin lilla hamster. Flera av karaktärerna i boken går emot 
vanliga könsmönster, men när det kommer till idrottsdag och fotboll då är det gamla 
invanda könsroller som lyser igenom. Under fotbollsmatchen visar pojkarna upp alla sina 
sämsta sidor. De har makt i och med att de är bättre tränade, men de visar också sin 
överlägsenhet i att retas och vara onödigt hårda. Allt för att sätta flickorna, som redan är i 
underläge när det gäller att spela fotboll, på plats. 

Boken visar på många sätt upp att alla sätt att vara är tillåtna, både för pojkar och för 
flickor. Fredda beter sig olika i olika situationer och visar upp olika personligheter. Hon är 
stark och svag, glad och arg, osäker och modig, allt beroende på var hon är, vad det är hon 
ska göra och tillsammans med vem eller vilka. 

Sven och Råttan i kloakerna av Marit Nicolaysen95 

Boken handlar om Sven, en nioårig pojke och hans husdjur tamråttan Halvorsen. Man får i 
boken även möta hans mamma, pappa och lillebror Max som är sex år, samt Dan, Silje och 
några andra kompisar. 

På omslaget får man se en teckning av Sven och hans råtta, hela omslaget går i bruna och 
gula toner. 

Sven ska tillsammans med klasskompisarna på Sommarklubben som fritids kallas på 
sommaren åka för att besöka ett reningsverk för att undersöka vart bajset tar vägen. Sven 
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blir lätt åksjuk och ska ta ett åksjukepiller, men under ett bråk med lillebror försvinner 
pillret och Sven blir osäker på om han har tagit pillret eller inte. På bussen är det jättevarmt 
och Sven försöker tänka på snö för att inte må illa och det fungerar ganska bra. När de 
kommer fram är det dags att ta sig ner under jorden för att få se pumparna och 
reningsbassängerna. Barnen tycker det är lite läskigt att gå ner i mörkret med bara några 
ficklampor men försöker dölja det genom att skrämma upp varandra. Sven och hans 
kompis Dan känner något droppa ner från taket och skriker högt att det är kiss. Ett par 
flickor blir så uppskrämda att de vill gå upp, Sven vill helst också följa med men känner att 
han inte kan följa med ett par flickor upp, alla andra verkar ju vilja stanna. Väl vid 
bassängen får de se avföring flyta omkring tillsammans med diverse leksaker. Kurre som 
arbetar på reningsverket berättar att det ofta dyker upp alla möjliga leksaker och andra 
saker. Plötsligt får de syn på en stor råtta och då berättar Kurre att råttorna här nere blir 
jättestora och farliga. Sven tänker på sin tamråtta hemma och blir arg när Kurre säger att 
han inte kan förstå att någon vill ha en råtta som husdjur. Plötsligt får han för sig att 
Halvorsen har rymt och finns någonstans bland kloakerna, han blir orolig och till sist blir 
stanken och illamåendet honom övermäktigt och han svimmar. När han har vaknat så får 
han gå upp till de andra som väntar på honom för att gå och bada. När de är på badet vill 
han inte bada eftersom han fortfarande mår illa och sitter istället på bassängkanten och 
önskar att han också vågade hoppa från tian. Några pojkar börjar stänka på honom men 
Sven blir försvarad av Silje som börjar stänka på pojkarna stället. 

När han kommer hem cyklar han iväg ensam, han mår fortfarande illa efter bussresan hem 
och orkar inte äta. När han är ute träffar han Silje som gärna vill cykla med honom för att 
titta på hans tama råtta. Silje tycker att Halvorsen är jättesöt, och pussar Sven på kinden 
innan hon måste gå hem. Sven känner dig lite förvånad att det var Silje som ville pussa 
honom och inte tvärtom, men är samtidigt glad och stolt, hela hans liv har förändrats. 

Könsrollerna i boken är rätt stereotypa även om Sven inte riktigt är som andra pojkar. Han 
är lite fegare och försiktigare än de flesta men vill gärna bli som de andra och försöker visa 
sig tuff även när han inte känner sig så. Flickorna framstår med ett undantag som typiska 
flickor, de fnissar och retar varandra och pojkarna, de är försiktiga och fega. Undantaget är 
Silje. Hon är annorlunda, hon försvarar Sven genom att stänka på dem som stänker på 
honom när de badar. Hon föreslår att de ska cykla tillsammans och tar ett initiativ när hon 
pussar på Sven. Pojkarna i boken framstår som de aktiva och flickorna, förutom Silje, som 
passiva. 

Tsatsiki och kärleken av Moni Nilsson-Brännström96 

Boken handlar om Tsatsiki, tio år, Morsan, hans kusin Elena och kompisen Per Hammar 
och ett stort antal andra bifigurer. 

På omslaget, som är grönt, ser vi Tsatsiki luta örat mot Morsans stora mage. Titeln är 
skriven i versaler och gemener om vartannat och runt alltihop svävar röda legobitar. 

När boken börjar är Tsatsiki är på sommarlov hos Pappa Bläckfiskaren i Grekland. Men 
inget är sig likt. Pappa jobbar hela tiden med sitt nya hotell och är inte alls ute och fiskar 
bläckfisk. Farmor arbetar på sin Taverna hela tiden och farfar ska dö. Som tur är har 
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Tsatsiki sin kusin Elena. Elena vill hellre vara med äldre killar. Men Tsatsiki och Elena 
leker mycket tillsammans och gör roliga upptåg. De får klara sig mycket själva, ingen 
tycktes bry sig riktigt om vad de gör. 

Hemma i Stockholm igen ligger Morsan och tar det lugnt i värmen. Magen den växer och 
Tsatsiki ska få ett syskon. Per Hammar och Tsatsiki blir blodsbröder. Tsatsiki låter hellre 
bli saker han inte är så bra på, men Per Hammar har tränat skateboard hela sommaren och 
blivit riktigt duktig, han tränar Tsatsiki i smyg. Tsatsiki blir vald bland de sista på gympan 
och det gör honom ledsen. Senare börjar Tsatsiki på karate, där han är mycket tuffare än i 
skolan. 

Boken handlar mycket om hur Tsatsiki känner och vad han gör. Tsatsiki ska börja fyran, då 
är man både stor och liten på en gång. Han är lite spänd på första skoldagen med nya 
klassen och nya lärare, han skulle ju dessutom gå i samma klass som Sara. Tsatsiki börjar 
få kärleksbrev från Sara och skriver egna tillbaka. Kärleken är spännande och när Tsatsiki 
och Per Hammar ska ha kärleksmiddag kommer flickorna uppklädda enligt alla invanda 
mönster. De är sminkade, har korta kjolar, bara magar och klackskor. Pojkarna är också 
uppklädda och nervöst spända. Per Hammar är så nervös att han går på toaletten hela tiden. 

När det senare kommer till ett vad om att ta gymnasietjejer på brösten förhastar sig Tsatsiki 
och säger att han vågar göra det för femtio kronor. Nu står hans rykte på spel. Och han står 
plötsligt högre i kurs hos de äldre killarna. Han tar mod till sig och går fram till de stora 
tjejerna och säger som det är. Efteråt är han accepterad av de stora och tuffa killarna. Men 
Tsatsiki trivs annars med att vara ganska lagom. 

Tsatsiki och kärleken visar inte upp några tydliga stereotypa könsroller. Tvärtom ser vi en 
massa exempel på alldeles vanliga ovanliga människor. Morsan är lite tokig och lever ett 
annorlunda liv. Göran, Morsans kille, är militär, han tappar aldrig fattningen men städar 
och bakar bullar. Per Hammar är ofta tuff men när han blir förälskad och nervös är det han 
som inte klarar att upprätthålla sin position. Detta strider emot den gängse mansbilden han 
annars representerar. Tsatsiki är lite blyg och inte så tuff som andra pojkar. Han har inte 
några traditionella pojkiga drag. Men han blir tuff och modig i vissa situationer. När 
Tsatsiki vinner vadet ser vi ett av få exempel på hur pojkarna själva positionerar sig i 
gruppen genom att upprätthålla förväntade roller. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
I vårt resultat kan vi konstatera att de fyra intervjuade lärarna inte i någon större 
utsträckning arbetar med litteratur ur ett genusperspektiv. I både förskolorna och i skolorna 
arbetar de däremot mycket med litteratur på andra sätt. Båda förskollärarna tycker att det är 
viktigt att barnen har tillgång till böcker med både kvinnliga och manliga huvudpersoner. 
Förskollärare A tycker dessutom att balansen mellan könsrollerna är viktig, framförallt att 
det finns böcker med både starka och aktiva flickor och böcker med starka och aktiva 
pojkar. Lärarna i skolan är dock medvetna om hur eleverna många gånger väljer böcker 
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väldigt könsstereotypt, även om de inte styr barnens val i någon större utsträckning. 

Val av litteratur 

Hedlin menar att trots att de flesta pedagoger är medvetna om att flickor och pojkar 
behandlas olika i förskolan och grundskolan så har de en bild av sig själva att de inte tillhör 
dem som behandlar barnen ojämlikt. Det är vanligt att man ser det som ett problem som 
andra har.  Hedlin menar fortsättningsvis att de flesta lärare är omedvetna om att könsroller 
cementeras just genom det bemötande som så ofta anses naturligt mot flickor respektive 
pojkar.97  

Kanske kan vi säga att lärarna vi har mött hör till dessa. De ser inte att val av litteratur kan 
vara just en sådan sak som bidrar till att befästa könsroller eller ger barn och elever 
möjlighet att vidga sin egen repertoar. 

Det är ju inte så att det endast är män som förtrycker kvinnor och därmed upprätthåller 
ojämlikheten, utan det är hela samhället vars normer och föreställningar som upprätthåller 
könsdiskrimineringen. Detta kan innebära att när pedagoger ska välja litteratur till eleverna 
så styrs de mer än de tror till böcker med stereotypa könsroller, eftersom de omedvetet 
anser att det är mest naturligt. Detta innebär stora problem för barnen, som enligt 
läroplanen för förskolan har rätt till likabehandling oavsett kön. 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar 

till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall 

motverka traditionella könsmönster och könsroller.98 

I våra resultat ser vi tendenser till att både pedagoger och barn väljer böcker med stereotypa 
könsroller. Detta framför allt på Förskola B där många av böckerna handlar om ”busiga och 
starka” pojkar, exempelvis Nicke Nyfiken, Håkan Bråkan och Emil och ”snälla och duktiga 
flickor” som Malla och Björnbusan i Familjen Nalle plockar blåbär. I förskolorna är det 
också tydligast att böcker med pojkar i huvudrollen dominerar. På Förskola B har läraren 
inga tankar kring detta mer än att det är bra om det finns både böcker med flickor och 
böcker med pojkar i huvudrollen, medan man på Förskola A har ett tydligt arbetssätt som 
förklarar varför det ser ut så. På Förskola A arbetar man mycket med böckerna om Kråke 
som till stor del även handlar om hans lillasyster Elsa. Dessa två barn är jämlika, men 
eftersom böckerna presenteras som att Kråke är huvudrollsinnehavare så placerar vi boken 
som sådan. Detta gör att fördelningen av böcker med manlig och kvinnlig 
huvudrollsinnehavare på Förskola A ser mer snedfördelad ut än vad vi upplever att den 
verkligen är. 

Totalt sett är det stor övervikt av pojkar i huvudrollerna i vårt resultat, vilket också var klart 
väntat eftersom det ser ut så i bokutbudet i stort99. Detta beror på att det manliga anses som 
norm menar Hirdman.100 Det innebär att det som anses vara manligt ligger också högre i 
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hierarkin, det är alltså okej för dem som ligger lägre ner i hierarkin – det kvinnliga könet, 
att sträva efter det som är högre medan det inte är lika okej för det manliga könet att sträva 
mot det som ligger lägre i hierarkin, dvs. det som anses kvinnligt.  

En bok med en pojke i huvudrollen accepteras lättare av både flickor och pojkar än en bok 
med en flicka i huvudrollen, speciellt om hon gör typiska flicksaker.101 Detta ser vi i 
elevernas val där det som kan betraktas som tjejböcker endast läses av några av flickorna. 
När det däremot är en flicka som agerar mer pojkigt, liksom Fredda, då är det även 
accepterat av pojkar. Kanske är det också ett tecken på ett bra och könsneutralt 
klassrumsklimat så som Lärare D beskriver det.  

Vi ser alltså att genuskontrakten till stor del styr elevernas val av litteratur i år 2. De flesta 
pojkar i båda klasserna valde böcker med en pojke i huvudrollen, medan flickorna gör ett 
bredare val med både flickor och pojkar i huvudrollerna. Detta är tydligast i klass 2 D, där 
deras val är ganska jämt fördelade mellan de olika kategorierna av huvudpersoner. Även 
lärarna till dessa två klasser tycker att flickorna vanligtvis gör bredare val än vad pojkarna 
gör. Men även skolans elever har rätt till ett öppet klimat där kön inte ska spela någon roll 
enligt läroplanen. 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

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

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.102 

Både Lärare C och Lärare D är medvetna om hur stereotypt eleverna ibland väljer böcker 
utifrån kön. Det är tydligast i klass 2 C där flickorna i högre utsträckning läser traditionella 
flickböcker och pojkarna många faktaböcker. Lärare C påpekar också hur smalt det kan bli 
med ständiga val av hästböcker och de traditionella könsroller som ofta visas upp där. 
Dutro påpekar i sin undersökning också att omslag är avgörande för elevernas val.103 Detta 
stämmer ju också med vad Lärare C talar om när hon menar att en sak som färg på 
omslaget påverkar pojkarnas val. Det är alltså inte bara genre och huvudperson som styr. 

Lärare D pratar å andra sidan om det öppna klimatet i hennes klassrum, något som 
möjligen kan avspeglas i elevernas bokval i 2 D. Tre pojkar läser Tsatsiki och kärleken104 

vilket kan tolkas som exempel på det läraren kallar öppet klimat. Enligt Brink är kärlek och 
relationer annars något som ofta undviks av pojkar.105 Men i Modig och stark106 skriver 
författarna också att rika bokval och elevernas stigande ålder ökar viljan att läsa om annat 
än det könsstereotypa. Och att särskilt pojkar som får arbeta med sin könsidentitet t.ex. 
genom arbete med manliga hjältar när de sedan blir äldre överskrider annars ganska 

                                                

 

101 Se Litteratur och genus, s. 11. 

102 Lpo 94, s. 4. 

103 Dutro. 

104 Nilsson-Brännström. 

105 Kåreland, s. 192. 

106 Kåreland 
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könsstereotypa värderingar. Detta stämmer även med Dutros undersökning i den 
amerikanska skolan. Kanske är det vad vi ser i klass 2 D där flera av pojkarna redan tycks 
överskrida denna gräns. Och kanske är Tsatsiki ändå en slags hjälte att identifiera sig med, i 
sin tafatthet och sitt mod, i all sin vanlighet. 

Det vi ser som ett problem i de undersökta förskolorna och skolorna är att lärarna trots att 
de har en viss medvetenhet om att genus i litteraturen är viktig inte i någon större 
utsträckning gör egna medvetna val. Undantagen är Lärare D och delvis Förskollärare A 
som uttalat påpekar vikten av goda förebilder och könsroller i litteraturen, och också till 
stor del är medvetna om könsrollerna i de högläsningsböcker som de läser för barnen och 
eleverna. Men trots att flera av lärarna är medvetna om att genus i litteraturen är viktig och 
att det är viktigt med goda förebilder, vilket tyder på att de är medvetna om att genus är 
något som skapas socialt och kulturellt ser vi också andra exempel. Vi får en känsla av att 
de intervjuade lärarna till stor del ändå bygger sin uppfattning om genus på en 
essentialistisk tankefigur, att genus är en del av jaget, något som man är. Ett exempel på 
detta är då Förskollärare B talar om att barnen är så små och därför inte skulle vara så 
genusmedvetna. Medvetenheten om den egna påverkan, och där är litteraturen som barn 
och elever kommer i kontakt med en del, är relativt liten. Även om lärarna vet att barnen 
påverkas tycker de inte att det är en så viktig del att de väljer att sätta genus i fokus i valet 
av böcker utan väljer andra, för all del också viktiga, perspektiv. Tyvärr är det så att den 
poststrukturella tankefiguren som bygger på tanken att genus skapas hela tiden ännu inte 
har nått ut i förskolor och skolor i någon större grad. 

Praktiskt genusarbete 

När det gäller praktiskt genusarbete är det, som Svaleryd påpekar, viktigt att först få syn på 
sin egen uppfattning om genus för att sedan kunna vidga denna, för att slutligen kunna 
arbeta med barnens synsätt. Vi ser att inblick i eget tänkande till viss del saknas hos de 
intervjuade lärarna, åtminstone när det gäller att aktivt använda litteratur i arbetet med 
genus. Hedlin menar att lärare har svårt att se sambandet mellan sitt eget synsätt och 
elevernas beteende och Svaleryd påpekar att lärare genom att bli mer medvetna i sina val 
också kan få eleverna att bli det. Möjligen är det vad vi ser i Skola D där läraren är 
medveten om vilka val hon gör när det gäller högläsningsböcker. Hon anstränger sig för att 
presentera böcker med både flickor och pojkar i huvudrollerna, böcker som också visar upp 
flickor i spännande och roliga situationer. Vi tror, liksom både Dutro och Kåreland m.fl. 
visar, att ett aktivt litteraturarbete och boksamtal med barn och elever kan göra skillnad. 

Problemet med att använda feministiska sagor som en del av det praktiska genusarbetet är 
att barnen använder sig av sina egna erfarenheter när de tolkar sagorna. Detta gör att även 
om feministiska sagor ger barnen möjligheter till nya perspektiv och  

verktyg att upptäcka vilka möjliga positioner som finns för dem som individer107  

riskerar de att missa målet. Men trots detta är användandet av feministiska sagor till hjälp 
för eleverna. Nästa gång de ska tolka en feministisk saga har de redan fått fler verktyg för 
att klara detta vilket gör att medvetenheten ökar.108 

                                                

 

107 Davies, s. 67. 
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I Genuspraktika för lärare109 uppmuntras alla lärare att göra medvetna val av läromedel. 
Och eftersom skönlitteratur är att betrakta som läromedel ser vi att ett aktivt engagemang i 
elevernas bokval och lärarens eget val av högläsningsböcker är sätt att närma sig 
uppdraget. Men eftersom läroplanerna inte ger någon vägledning i hur arbetet med litteratur 
ska läggas upp så beror utformningen av undervisningen helt på den enskilde läraren. I 
Modig och stark kommer de fram till att:  

Skönlitteratur kan otvivelaktigt spela en väsentlig roll för elevernas uppfattning om genus. […] 

Förskola och skola är således viktiga institutioner för förmedling av litteratur och därmed 

värderingar av olika slag.110  

Men det är lärare och elever som tillsammans på avdelningar och i klassrum skapar och 
omskapar värderingarna. Och detta är något man som lärare kan arbeta med i möten mellan 
barn, elever och böcker. 

Detta är något som vi tycker är viktigt och också väldigt intressant att arbeta med när vi 
själva börjar arbeta i förskola och skola. Vi är båda väldigt intresserade av just arbete med 
skönlitteratur och det har för oss blivit tydligt att man på många sätt kan arbeta med 
skönlitteratur och genus, även med små barn. 

Textanalyser 

I Raska på Alfons Åberg111 får man möta en alldeles vanlig pojke och hans pappa. Ingen 
utav karaktärerna i boken är stereotypa, pappan är den som sköter hushållet, han är alltså en 
ensamstående pappa och Alfons leker både med dockor och med bilar. Detta är idag en 
vanlig situation men när boken kom ut på 70-talet så var det en relativt ny företeelse, men 
boken speglar ändå tidsandan med relativt fria könsroller. Detta är en bok som vi kan tänka 
oss att Davies112 skulle uppfatta som en bok som presenterar utvidgade könsroller eftersom 
både Alfons och pappan positionerar sig på olika sätt. Vad som kan ses som både 
”kvinnliga” och ”manliga” sätt att vara. Det är alltså inte så att författaren bara har bytt kön 
på huvudpersonen utan hon har istället gett olika egenskaper till samma person, multipla 
identiteter, vilket gör att barn får se att alla människor har många olika möjligheter och sätt 
att vara på. 

I böckerna om Kråke är det jämställt mellan barnen, de gör samma saker på samma villkor. 
I Hemma hos Kråke113 beskrivs flickan som stark och snabb men gillar också ”flicksaker” 
och hon vill bli prinsessa när hon blir stor. Det speglar på många sätt hur samhället ser ut 
idag. På ytan, när det kommer till kläder och yttre attribut är könen fortfarande väldigt olika 
men det är numera okej för både flickor och pojkar att göra det mesta. Däremot är det mest 
Elsa som går över könsgränserna när hon klättrar i träd och bygger kojor. Kråke tycker 
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mest om att bygga och uppfinna saker, men ändå verkar han ta det lugnt och tycker om att 
ta hand om djur och sin lillasyster Lovisa. Utav barnen är det flickorna och framförallt 
Elsa, som kan bli riktigt ”skrikarg”, som har humör, vilket inte är det vanligaste hos flickor. 
Även om barnen alltså är jämställda så är det till stor del flickorna som gör ”pojksaker” och 
inte tvärtom. Hirdman menar att det beror på att det är mannen som är norm.114 Det innebär 
att det som anses vara manligt ligger också högre i hierarkin, det är alltså okej för dem som 
ligger lägre ner i hierarkin – det kvinnliga könet, att sträva efter det som är högre medan 
det inte är lika okej för det manliga könet att sträva mot det som ligger lägre, dvs. det som 
anses kvinnligt. Vi tycker ändå att detta är en bra bok ur genussynpunkt eftersom den på 
många sätt visar att både flickor och pojkar kan göra samma saker. 

Malla, i Malla handlar115 är en flicka som är ”tuff” när allt går som det ska men blir liten, 
rädd och osäker så fort hon inte vet hur hon ska hantera situationen, då behöver hon stöd av 
en vuxen. Hon framställs som en duktig flicka som hjälper mormor och går ärenden. Och 
hon söker tröst och hjälp hos mormor när hon behöver det. Bilderna är ganska stereotypa, 
Malla skuttar fram på gatan, glad och nöjd över att vara så stor och duktig. Hon är nästan 
lite mallig inför de jämnåriga barnen på gatan. I affären mitt ibland alla stora tanter blir hon 
däremot liten och nervös, hon vet inte hur hon ska göra och hur det går till. Hon vill då 
helst försvinna och inte synas, hela hennes kroppsspråk förändras. Detta tycker vi är ett 
ganska typiskt beteende som anses vara ”flickigt”. Vi har sällan upplevt i våra textanalyser 
att det är okej för en pojke att bli rädd och osäker, medan det nästan anses naturligt att 
flickor blir det. 

Även i en bok som Mamma Mu bygger koja116 som handlar om en kvinnlig huvudperson 
som gör en ”manlig” syssla är det lätt att hamna i könsfällorna. Mamma Mu är aktiv, 
bestämmande och vet vad hon vill. Hon vill bygga en koja och gör därför det, oavsett vad 
andra säger. Men Kråkan är inte nöjd med hennes bygge och bygger därför en egen koja för 
att visa hur det ”ska gå till”. När Kråkan bygger blir det större, finare, mer avancerat och 
det går fortare. Man kan tolka detta som att en manlig figur klarar en manlig syssla bättre 
än en kvinnlig figur även om båda kan utföra sysslan. En slutsats vi tycker man kan dra av 
detta är att ett vanligt synsätt är att alla kan göra allting oavsett kön men att flickor och 
pojkar, kvinnor och män, ändå är bra på olika saker. 

Böckerna om Matilda läses i båda klasserna och Kär i Martin117 handlar om flickors första 
kärlek och vad man gör när man blir kär. Den visar upp en bild av ganska passiva tjejer 
som imponeras av och berömmer en aktiv pojke. Han är dessutom ganska stöddig när han 
över huvudtaget noterar flickorna. Men alla illustrationer visar upp en annan sida än den 
stereotypa flickiga. Dessa barn ser ganska könsneutrala ut. Det är endast snoddar och 
hårband som avslöjar att det är flickor. I inledningen får vi veta att Matilda inte är bra i 
matte, vilket kan tolkas som en klar könsfördom. Däremot spelar hon fotboll med killarna, 
något som tvärtom kan ses som ett brott mot invanda könsmönster. 
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Böckerna om Fredda läses av både flickor och pojkar. I Fredda nio år118 visar både flickor 
och pojkar upp flera olika sidor av sig själva. Många gånger ganska otraditionella 
könsroller, vilket är mycket befriande. När det sen kommer till fotbollsmatcherna ser vi å 
andra sidan hur pojkar och män utövar sin maktposition. Men Conny, landslagsspelaren, 
visar upp en annan bild av idrottsmannen. Han är en vänlig och jämlik man. Vi tycker att 
det här är en mycket bra bok sett ur ett genusperspektiv. Den visar upp olika sätt att 
positionera sig oavsett kön och kan även vara ett sätt att locka pojkar att läsa om flickor. 
Om de läser böcker om starka och självständiga flickor kan det senare vara lättare att få 
dem att även läsa böcker om flickor med andra personlighetstyper. 

Även Sven i Sven och råttan i kloakerna119 är en karaktär som är rätt stereotyp. Egentligen 
är han inte riktigt som andra pojkar men han gör allt han kan för att dölja det för sina mer 
stereotypa klasskamrater. 

Boken Tsatsiki och kärleken120 är läst av tre pojkar i 2 D. Ytterligare två pojkar och en 
flicka läser andra böcker om Tsatsiki. Men titeln indikerar att det inte skulle vara något för 
pojkar, om man utgår ifrån att kärlek inte är ett tema som tilltalar dem. Men eftersom 
boken är en i en serie om Tsatsiki så är läsaren troligen redan bekant med humorn och de 
lite udda karaktärerna. I början av boken då Tsatsiki är i Grekland är det ofta Elena som är 
drivande och hittar på olika små äventyr. Hemma i Stockholm är det Per Hammar som är 
den tuffare av de två blodsbröderna. Men han visar sig också svag i en situation han inte 
behärskar. Tsatsiki å andra sidan visar mod när han blir utmanad. 

Det är en rolig och humoristisk bok som ibland vänder upp och ner på invanda 
könsmönster. Uppenbarligen kan denna bok tilltala både pojkar och flickor. Den är skriven 
med kärlek och humor om barn som är både små och stora på samma gång. Här finns 
mycket igenkänning samtidigt som det är lite tokigt. Just det faktum att det är roligt gör 
troligen att det blir accepterat för pojkarna att läsa om kärlek. 

I de ovan analyserade böckerna ser vi exempel på både stereotypa och mer fria 
presentationer av karaktärernas könsroller. Att vara medveten om hur genus presenteras i 
barnlitteraturen anser vi som viktigt då vi som lärare väljer och läser böcker. Bronwyn 
Davies skriver i Hur flickor och pojkar gör kön att snäva könsroller i böckerna är ett stort 
problem.121 Att litteratur påverkar och hjälper barnen att tolka sina positioner. Därför anser 
vi att det är viktigt för barn att få höra många olika sagor med många olika karaktärer med 
många olika egenskaper, just för att barnen ska förstå att egenskaper inte är kopplade till 
kön utan till personer och att de därför kan positionera sig på olika sätt och precis hur de 
vill. 
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Avslut 

Under tiden vi arbetat med detta examensarbete har vårt intresse för litteraturarbete med 
inriktning på genus ökat. Vi har lärt oss att lärarens inställning och medvetenhet kan göra 
skillnad och att det går att vidga barnens och elevernas syn på könens möjligheter med 
hjälp av litteratur och medvetet litteraturarbete. Detta är något vi vill arbeta vidare med i 
våra framtida yrken som lärare i förskola och skola. Arbetet har visat oss att det är viktigt 
att som lärare vara medveten om genus i litteraturen. Både för att kunna presentera böcker 
med olika genusperspektiv för eleverna och för att de ska kunna vidga sina perspektiv 
liksom för att tillsammans med eleverna kunna diskutera dessa könsroller. 

För att vårt samhälle ska utvecklas och bli mindre könsstereotypt måste vi göra både 
kollegor, föräldrar och barn medvetna om hur könsroller kan se ut och vilka konsekvenser 
det får både i det dagliga livet och för allas framtid. Vi måste hjälpa till att vidga synen på 
vad som är möjligt beteende för alla. Ge barnen chans att vidga sin egen repertoar. 

Ytterligare en möjlig fortsättning på arbetet skulle kunna vara att göra ett fördjupat arbete 
under längre tid. Det skulle vara spännande att intervjua några lärare som verkligen arbetar 
genusmedvetet med litteratur. Att ha boksamtal tillsammans med barn och elever kring 
tema genus skulle också vara lärorikt. Det skulle också vara väldigt intressant att göra 
textanalyser av barnböcker utifrån olika teoretiska perspektiv.                  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Presentera arbetet för den intervjuade. Berätta om: 

ramarna, tidplan, dokumentation, hur resultatet ska användas, erbjud informanten att ta del 
av resultaten, etiska regler, kontext och syfte.  

Ta reda på respondentens: 

kön, ålder, utbildning, år i yrket, på förskolan/skolan, 
vidareutbildning/kompetensutveckling inom områdena genus och/eller litteratur.  

Förskola och skola 

 

Hur används skönlitteratur i undervisningen?  

 

Hur arbetar du/ni med litteraturen? 

 

Hur väljer du/ni högläsningsböcker? 

 

Vilka böcker har lästs som högläsning detta läsår? 

 

Hur mycket tid ägnas åt läsning? Högläsning? I skolan? Hemma? 

 

På vilket sätt finns genus med vid val av och arbete med litteraturen?  

Skola 

 

Hur väljer eleverna litteratur för egen läsning? 

 

Vad har du för bild av elevernas val av litteratur? 

 

På vilket sätt påverkar eller styr du deras val? 

 

På vilket sätt skiljer sig val av högläsningsbok och val till elevernas egen läsning?          
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Bilaga 2  

Textanalys av barn- och bilderböcker ur ett genusperspektiv 
Skapad av Eva Martvall och Annica Tärnholm med inspiration från Modig och stark och Genuspraktika för lärare.  

Förskola/skola: 

Läst av, Pojke/Flicka: 

Titel: 

Författare: 

Förlag, utgivningsår: 

Format/omfång: 

Tema/handling: 

Analys av böckerna: 

1. Hur ser omslaget ut? Bilder, färg? 
2. Vem är huvudperson/personer – Kön, ålder? 
3. Vilka kringpersoner finns? (ex. familjemedlemmar, kompisar) Kön? Ålder? 
4. Vilka bifigurer finns? (ex. lärare, läkare osv.) Kön? Ålder? 
5. Vilka handlingar utför dessa personer? 
6. Relationer mellan personer? 
7. Bilder? Vem finns på bilden/bilderna? Vad händer? Vem gör vad? 
8. Vilka värderingar uttrycks? Förstärks traditionella könsroller? 
9. Vem är aktiv/passiv? 
10. Hur framställs dessa personer? Uttrycks stereotypa könsfördomar? Vilka? 

Att tänka på (vem är…): 

 

Aktiv/stillasittande 

 

Förgrund/bakgrund 

 

Självständiga/behövande 

 

Omsorgsgivande, vårdande/Omsorgstagande 

 

Snälla/elaka, busiga 

 

Bestämmande/medföljare 

 

Lydiga/olydiga  

Förekomst av: 

 

”manliga” aktiviteter – vem utför dessa? 

 

”kvinnliga” aktiviteter – vem utför dessa? 

 

Deltar alla i samma aktiviteter? Är det på samma villkor? Uppdelat/inte uppdelat 
efter kön?  



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se  

  

http://www.lararhogskolan.se

