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Abstract: This Master’s thesis examines some aspects of children’s
books for 9-12 year olds, and the children’s books market,
from a gender perspective. The main objective is to make a
gender analysis of attitudes among children and other agents
in the book market towards children’s books of different
qualities. Children’s reflections on gender roles in the books
and the importance of gender aspects for publishers in the
field, are investigated.

A combination of methods are used, including literary ana-
lyses, surveys of publication lists of the BTJ group (Biblio-
tekstjänst) interviews with children and questionnaires sent to
children as well as to Swedish publishers of children’s books.

The analysis of children’s books clearly shows that images of
gender roles vary in different kinds of books which supports
theories of gendered literature. The thesis concludes that the
division of girls’ and boys’ literature may influence images
of the opposite sex. The girls more easily cross gender barri-
ers (and are encouraged to do so) in their choice of books by
title which is not true for the boys. Thereby they acquire
more knowledge of the boys’ world and can develop an
understanding and empathy for the opposite sex.

The publishers did not use any common criteria for valuation
and had different opinions on the importance of a gender
thinking when judging a script. Most publishers considered
other aspects to be more important and would not necessarily
refuse a book with sexist components.

Finally the thesis suggests some methods for choosing and
judging children’s books to librarians and teachers who wish
to encourage gender positive reading.

Nyckelord: barnboksmarknaden, barnböcker, mellanåldern, genus,
feminism, könsroller, Enid Blyton, Moni Nilsson-Brännström



1

����������	
�������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

1.1. BAKGRUND..................................................................................................................................... 3
1.2. SYFTE, PROBLEMBESKRIVNING OCH FRÅGESTÄLLNING .................................................................. 4
1.3. AVGRÄNSNINGAR........................................................................................................................... 5
1.4. DEFINITIONER................................................................................................................................. 6

������ �����	

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������ ����
��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������ �����	����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

1.5 UPPSATSENS DISPOSITION............................................................................................................... 7

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

2.1. LITTERATUR ................................................................................................................................... 9
2.2. ENKÄTEN - BARNEN...................................................................................................................... 10
2.3. INTERVJUERNA ............................................................................................................................. 10
2.4. BIBLIOTEKSTJÄNST SAMBINDNINGSHÄFTEN ................................................................................. 11
2.5. ENKÄTEN – FÖRLAGEN ................................................................................................................. 12

�� ��������� ��!"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

3.1. KÖNSROLLSFORSKNINGEN............................................................................................................ 13
3.2. AVHANDLINGAR OCH ÖVRIG LITTERATUR .................................................................................... 14
3.3. UPPSATSER INOM BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP.................................................. 16
3.4. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ................................................................................................ 18

#� �������!"��$��%��!&$�"������������������������������������������������������������������������������������������� ��

4.1. TRADITIONELLA UPPFATTNINGAR - KÖNSDIKOTOMIER................................................................. 19
4.2. DEN MANLIGA BLICKEN................................................................................................................ 20
4.3. BARNS LÄSUTVECKLING............................................................................................................... 20
4.4. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ................................................................................................ 21

'� (�����)*�"+�!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

5.1. BARNS IDENTIFIKATION AV KÖN OCH KÖNSROLLER ..................................................................... 23
5.2. BARNS IDENTIFIKATION AV KÖN I BARNBÖCKER .......................................................................... 24
5.3. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ................................................................................................ 25

,� (���(�"���!����$���������$!&��!&�"��- ������������������������������������������������������������� �.

6.1. HISTORISK TILLBAKABLICK.......................................................................................................... 27
������ �
���� 	�! �	"�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$

6.2. MELLANBARNENS LÄSVANOR ...................................................................................................... 28
������ %�� ������ 
&���' �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(
������ )�* 
&���' �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �(

6.3. GENUSASPEKTER PÅ BARNLITTERATUREN.................................................................................... 32
������ ������+�����*� �	������� , ������
 ������� ������������������������������������������������������������������� ��

6.4. DEN FEMINISTISKA BARNBOKSKRITIKEN ...................................................................................... 33
������ )�* !�� �������� -�.�� +�� ����
���'������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ ������+�����*� �	������� , ������
 ��� ������������������������������������������������������������������������� ��

6.5. LÅNGSERIEBÖCKER I GENUSTEORETISK BELYSNING..................................................................... 36
������ )�* &� �� 
/�-�����#	�' ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ 0��* 1
��	� 	�! ����#������������������������������������������������������������������������������������������������� �2
������ ������+�����*� �	������� , ������
 ��� ������������������������������������������������������������������������� ��

6.6. KVALITETSLITTERATUR I GENUSTEORETISK BELYSNING .............................................................. 44
������ )�* &� �� #���#	� �. !�- �.�
����' ����������������������������������������������������������������������������������� ��
������ �	�� 3�
��	��1�&������� 	�! 4��������#��������������������������������������������������������������������� ��
������ ������+�����*� �	������� , ������
 ��� ������������������������������������������������������������������������� �$

.� $����!+"�������/��%�����"�+����&%�(���(�"!���"������������������������� '0



2

7.1. BARNEN........................................................................................................................................ 50
������ 0��&���*��������-�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2
������ 5&���*��������-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
������ ������+�����*� �	������� , ������
 ��� ������������������������������������������������������������������������� ��

7.2. SAMBINDNINGSHÄFTENA.............................................................................................................. 58
������ 6�*��������-�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �$
������ ������+�����*� �	������� , ������
 ��� ������������������������������������������������������������������������� �(

7.3. FÖRLAGEN.................................................................................................................................... 60
������ 0��&��� ��* #	�+��
&--���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �2
������ ������+�����*� �	������� , ������
 ��� ������������������������������������������������������������������������� ��

1� ������(��������(�����)*�(+)"���$���������$!&��!&�"��-���������������������� ,#

8.1. ATT IDENTIFIERA LITTERATUREN ................................................................................................. 65
8.2. I KLASSRUMMET........................................................................................................................... 68
8.3. I BIBLIOTEKET .............................................................................................................................. 69
8.4. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR ................................................................................................ 69

�� ��!"$!!�����)*�!�$�!��!����������������������������������������������������������������������������������������������� .�

�0� !����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .'

��� "2��3��)*���������$� +���)"���� �������������������������������������������������������������������������� ..

11.1. OTRYCKTA KÄLLOR................................................................................................................. 77
11.2. TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTERATUR ....................................................................................... 77
11.3. ELEKTRONISKA KÄLLOR .......................................................................................................... 81

(������

BILAGA 1 - ENKÄT (BARNEN) ................................................................................................................ 83
BILAGA 2 - INTERVJUMANUAL (BARNEN) .............................................................................................. 84
BILAGA 3 - ENKÄT (FÖRLAGEN)............................................................................................................. 85



3

�� ����4����

����� (5�
6�4

7�� #
/� !��
�� !�� ��-�� ���
8�! ��&�� �	
��*-/�-��
9� .����� !�� �

�� !	��

:	�*�� 	�! ��"&��	��� ��

!�� #/*� �&� 	�! �.���	�
5���	� ��*�� 	�! .&-��;
4�&*�� 	�! ������;
7�*��; #�
*�� 	�! ��#�����
5/� ��-�� ��#�

� *�- �����<
���-����� 0������ �(�� => 4	�"���3�
��	�; �(�$; �� ���?

Det är känt att det i vårt samhälle, trots intensiva debatter med feministiska förtecken,
råder stora klyftor mellan kvinnor och män. Dessa klyftor upprätthålls delvis med hjälp
av de traditionella könsroller som ofta fungerar som norm i vår kultur. Från
födelseögonblicket bedöms vi utifrån vår könstillhörighet och omges sedan under livet
av en mängd företeelser och processer som bidrar till skapandet av kulturella normer för
vad som är kvinnligt och manligt. Jag menar att dessa normer är ohållbara om vi ska
sträva efter jämlikhet och jag vill därför gärna vara med och delta i den process som
leder till att dessa normer förändras till den grad att det kan råda rättvisa och förståelse
mellan könen. Jag menar vidare att det är viktigt med jämställdhet i frågan om kvinnors
och mäns lika löner, men minst lika viktigt är att kvinnor och män lär sig att förstå och
respektera varandra. Detta tror jag att vi kan nå genom överbryggandet av traditionella
könsroller och genom förklaring till varför de har uppstått.

Min uppfattning är att det under 1960- och 70-talen pågick en stormade samhällsdebatt
för kvinnors frigörelse medan det under åttiotalet rådde stiltje. Mitt intryck är att det på
1990-talet brusade upp igen och maktbalansen mellan könen har diskuterats flitigt på
senare år. Det handlar både om att kvinnor fortfarande har för lite inflytande i samhället,
medan det från andra håll anses att mannen fått för lite makt till följd av jämställdhets-
reformen. Jag tror att det genom synliggörandet av könsrollsproblematiken öppnas
möjligheter till förändring. Här vill jag poängtera att det inte bara är kvinnans könsroll
som bör förändras, utan även mannens.

Jag är övertygad om att en stor del av den litteratur vi tar del av under livet är delaktig i
konstruktionen och konserverandet av de traditionella könsrollerna. Under den senaste
tiden har jag tack vare min nu 4-åriga sons stora läsintresse fått inblick i litteratur för
små barn och kan konstatera att en stor del av böckerna, även nyutgivna, innehåller en
mängd stereotypa könsroller, rakt uttalade eller subtilt antydande. Kari Skjönsberg,
forskare inom området, menar att barnlitteratur alltid varit ett mer eller mindre medvetet
sätt att lära barn vad som förväntas av dem i sina roller (1977, s. 15). Även litteratur
som jag tidigare ansett vara könsneutral har jag efter genomläsning i vuxen ålder ändrat
uppfattning om. Favoritböckerna från barndomen är i många fall de jag nu väljer att inte
läsa för mitt barn. Ett exempel är Elsa Beskows 4	���#	#�����, som enligt min mening
på ett idealiserat sätt framställer en familj med traditionell, patriarkal rollfördelning
(Och far är stark och modig och mor är blid och rar...). Å andra sidan har jag upptäckt
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att det finns en ansenlig mängd barnböcker som ger barn möjlighet att bredda sin
identitet istället för att stärka de invanda könsrollerna, utan att för den skull vara
vardagsgrå pekpinneböcker.

En viktig roll litteraturen har är dess möjlighet till identifiering. Fortfarande erbjuds
pojkar fler tillfällen till identifiering än flickor, då de är överrepresenterade i barnböcker
(såväl som i andra medier). Detta leder oundvikligen till att vi kvinnor, innehavare av
det kvinnliga könet, formas till att se världen ur ett manligt perspektiv, samt att bortse
från det faktum att vårt kön är underrepresenterat eller rent av saknas i många
sammanhang. Och den riktiga rysaren, konsekvensen av detta, är att vi slutligen inte ens
reflekterar över detta faktum. Hur många klassiker med mansdominans har man läst?
Hur många moderna romaner? Hur många barnböcker? Och hur ofta har man reflekterat
över att det är män och pojkar som är överrepresenterade? Många, många flickor och
kvinnor har någon gång i livet kommit till en insikt om att vårt kön anses vara mindre
värt. Många har också reagerat mot det. Och trots att jämställdheten börjat synas i vår
vardag, så verkar det som att framställningen av världen ofta tar sig traditionella uttryck.

Under mina tidigare studier i litteraturvetenskap och etnologi har jag kommit att
intressera mig för den inom ämnena bedrivna forskning som utgått från ett
genusperspektiv. När jag under min utbildning vid Bibliotekshögskolan läste kursen
”Barn och medier” fick möjlighet att titta närmare på de sk ”mellanbarnens” läsning,
valde jag att göra det ur detta perspektiv. Jag granskade bl.a. när barnlitteratur blev
könsrollsmedveten, hur kön gestaltas i böcker för barn i mellanåldern, flick- och
pojkboksgenrerna, barnens läspreferenser och könsfördelning, påverkansfaktorer samt
tidigare forskning i ämnet. När jag nu ska göra denna magisteruppsats är det tid för
fördjupning, med fokus på just ”mellanbarnen” eller ”bokslukarna”, dvs barn i åldern 9-
12 år, med det högintressanta och högaktuella genusperspektivet.

Under senare tid har larmrapporter om barns minskade läsning lett till att diskussionen
om .�* barn bör läsa kommit i skymundan. ”Det kvittar vad dom läser, bara dom läser!”
är åsikter jag stött på. Jag har tagit kontakt med en av de forskare som var aktiv under
barnboksdebatten under 1970-talet för att ta reda på hur någon som då var engagerad ser
på dagens situation. På eget initiativ utelämnar jag här, av anonymitetsskäl, forskarens
namn. Han håller med om att debatten tystnat och att den härskande övertygelsen för
tillfället är att det är bättre att barn läser någonting än ingenting alls. Anledningen till
detta, menar han, kan vara det kännbara hotet från andra medier. Personligen ser jag det
inte som nödvändigt att bortse från kvalitetsaspekten i den litteratur jag som
bibliotekarie i framtiden ska förmedla till barn. Därav inriktningen på denna uppsats.

����� !7���8�9
:;��<;��
�=�����:����
�����>������

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att ur ett genusperspektiv belysa ett
antal aspekter gällande barnböcker och barnboksmarknaden. Dels vill jag undersöka hur
barn i mellanåldern (9-12 år) tänker kring kön och genus i allmänhet och i olika typer av
barnböcker samt vilka könsroller som kommer till uttryck i de specifika böckerna. Ett
delproblem är också att försöka skönja om barnen påverkas av boktitlarna när de väljer
böcker. Jag frågar mig vidare hur några aktörer på barnboksmarknaden, lektörer vid
Bibliotekstjänst samt förläggare vid svenska bokförlag tänker kring kön och genus i sitt
arbete med barnböcker. Slutligen vill jag ta reda på vilka metoder man i arbetet som
lärare eller bibliotekarie kan använda när man arbetar utifrån ett genusperspektiv.
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Min övergripande problemformulering är:

Hur förhåller sig barn och andra aktörer på barnboksmarknaden till barnlitteratur sett ur
ett genusteoretiskt perspektiv?

Jag har delat upp problemställningen i ett antal delfrågor:

-Hur ser könsrollsaspekten ut i barnlitteratur?
-Hur uppfattar några barn i mellanåldern kön och genus i allmänhet samt i två olika
skönlitterära böcker och påverkar titlar barnens bokval?
-Vad kan utläsas av de recensioner som lektörer skriver i bibliotekstjänsts
sambindningshäften beträffande kön och genus?
-Hur diskuterar förlagen kring kön och genus i barnböcker?
-Vad kan man som lärare respektive bibliotekarie använda för metoder i arbetet med
barn och böcker ur genussynpunkt?

����� �=�
>������5


I diskussionen om genus i barnbokssammanhang vill jag också nämna relevansen av
klass och etnicitet, aspekter som ofta behandlas av exempelvis marxister respektive
antropologer. Dessa dimensioner kan mycket väl samspela med och vägas mot
genusfrågor, om det görs i ett bestämt avseende. Att hålla isär dimensionerna anser jag
dock inte vara fel. Det är vad jag gör i den här uppsatsen, genom att inte diskutera klass
och etnicitet tillsammans med genus. Detta betyder dock inte att jag finner dem irrele-
vanta eller mindre viktiga i sammanhanget. Jag tror att människor som arbetar med barn
och böcker även bör ta hänsyn till dessa aspekter, men på grund av sin komplexitet och
sitt omfång har jag i den här uppsatsen valt att i stället fokusera på enbart genusfrågor. I
något fall, exempelvis i avsnittet om Enid Blytons böcker, är det dock svårt att utesluta
dessa delar ur helheten.

Jag har valt att undersöka barns läsning av två olika typer av böcker, nämligen
långserieboken och den så kallade kvalitetsboken. Dessa definieras längre fram i
uppsatsen. Jag har också valt att bygga min undersökning på tankar från några barn i
klass 5, tillhörande bokslukaråldern. Denna ålder sammanfaller delvis med den
åldersperiod då barnen börjar att ta steget från barndomen in i vuxenvärlden och
identitetssökandet börjar bli mer centralt. En viktig del av detta anses vara att definiera
och acceptera sin könsroll. De förebilder barnen i den här åldern möter i böckerna bör
ha betydelse för socialisering. De attityder som håller på att etableras kan antingen
förstärkas eller motverkas (Hene 1984, s. 2). Den radikala förändringen av synen på
omvärlden som sker i 10-årsåldern avspeglas även i barnens läsval (Skjönsberg 1972, s.
43). Jag kommer inte att beröra bilden i barnboken, vilken i de lägre åldrarna har en lika
viktig roll som texten. Bilder kan till och med vara ännu mer effektiva än texten, när det
gäller skapandet och konserverandet av könsroller (Westman Berg 1976, s. 79). Då
bilder i böcker för mellanåldern är relativt ovanliga, har jag valt att utesluta dessa ur min
undersökning.
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Jag har vidare valt att studera lektörsutlåtanden ur Bibliotekstjänsts sambindningshäften
från år 2000 och tittat på Hcg-böcker1 i förstautgåva, även översättningar. Jag gjorde be-
dömningen att detta var ett lagom hanterbart material.

��#�� ���������:��


Begreppet könsroll härstammar från 1950-talets forskning inom sociologi. Sociologen
Talcott Parsons menar att det manliga könet är instrumentellt orienterat, medan de kvin-
nliga är relationellt. ���

��* är kännetecknande för könen, trots deras 
��.&�*�-!��.
Könsroller kan sammanfattande handla om ”de förväntningar, normer och värderingar
som gäller för en individ i egenskap av man eller kvinna” (Elmfeldt 1997, s. 34). Till en
början användes begreppet ”värdeneutralt”, men blev efter forskningsresultat på 1950-
och 60-talen utgångspunkt för samhällskritik och debatt. Könsrollerna ansågs stereotypa
och man trodde att de kunde ge negativa följder för såväl den enskilda människan som
för samhället i stort (Clayhills 1991, s. 326).

I tidigare bedriven forskning talades ofta om biologiska och genetiska skillnader, när det
handlade om kvinnor och män. Numera använder man inom beteendevetenskaper teorin
om genus i motsats till det biologiska könet (Millard 1997, s. 19). Genus sammanfattar
ofta det man kallat socialt eller kulturellt kön och understryker det kulturellt skapade
och historiskt föränderliga i relationerna mellan könen. Begreppet könsroll började
ifrågasättas i början av 1980-talet, då man menade att det kunde ses som bilden av något
yttre, som ett klädesplagg man tar på sig och lika lätt kan ta av sig igen. Begreppet
förutsatte en norm som inte beskrev den konkreta verkligheten i enskilda människors
liv. Det var dessutom statiskt, utan att se de historiska förändringarna i växelspelet
mellan könen. Ur den anglosaxiska forskningen, lanserad av antropologer och
historiker, kom så under 1980-talet en samlingsbeteckning för socialt, kulturellt och
psykologiskt kön; -��*��, eller svenskans motsvarighet -����, föreslaget av historikern
Yvonne Hirdman och idag väl etablerat (Boëthius 1991, s. 199-202). Johan Fornäs
diskuterar svårigheterna i detta nya begreppsbildande och vad det faktiskt innebär att
direkt översätta engelskans gender till svenskans genus. Detta är nämligen inte helt
oproblematiskt, då kön/genuspolariteten inte helt motsvarar engelskans sex/gender
(1991, s. 30-39). Diskussionen om begreppen kön och genus och deras innebörd är
mycket omfattande och jag har valt att inte gå in djupare i den i den här uppsatsen. Det
är dock viktigt att veta vilken betydelse man lägger in i de ord man använder, och jag
har valt att variera texten med att använda både kön och genus. Båda orden betecknar då
summan av socialt, kulturellt och psykiskt kön, bredvid det biologiska könet. Då det
enbart handlar om det biologiska könet nämner jag det, om det inte skulle framgå av
texten.

Masslitteratur är en förkortning av begreppet massmarknadslitteratur och synonymt med
triviallitteratur, kiosklitteratur, smutslitteratur, populärlitteratur och skräplitteratur

                                                
1 Böcker för barn i mellanåldern enligt SAB:s klassifikationssystem
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(Mählqvist 1993, s. 55; Kåreland 2001, s. 134). Av benämningarna att döma ses
böckerna som ytliga och oseriösa. Barn och ungdomar är dock storkonsumenter av
masslitteratur. Den trycks i stora upplagor och blir på så vis billigare än annan litteratur.
Böckerna kan i princip köpas var som helst; i kiosker, varuhus, tobaksaffärer, men även
i bokhandeln. Vad mer kan nämnas som typiskt för masslitteraturen är att den ofta
marknadsförs framgångsfullt genom reklam, den recenseras sällan i pressen och finns
sällan att låna på biblioteken (Kåreland 2001, s. 134-136). Till barnens masslitteratur
räknas framför allt långserieböckerna, vilka jag beskriver närmare längre fram i
uppsatsen, där jag går in på innehållsmässiga aspekter i dessa.

Ordet är lånat från tryckeritekniken och avser en slags tryckplattor som används vid
kopiering. Numera är det också en vanligen använd sociologisk och allmän term, när
man vill beskriva samhällets bilder. En abstrakt bild uppstår i konstruerandet av ett
mönster av individers egenskaper. Detta mönster används sedan på andra individer
inom samma grupp, som exempelvis yrkesgrupper, nationaliteter och inte minst kön,
trots att mönstret kanske stämmer väldigt dåligt överens med dessa individer. Varje
enskild person skapar egna bilder, färgade av samhällets föreställningar, familjens, den
egna gruppens, landets och tidens. Individen börjar väldigt tidigt i livet försöka foga in
sig själv i den bild som förväntas, en process nödvändig för mänsklig utveckling. Ordet
stereotyp är i detta sammanhang synonymt med kliché- eller schablontänkande. Vissa
stereotyper anses särskilt starka, nämligen de som inte skapats av ett enda samhälle,
utan av mänsklighetens totala erfarenhet, ofta bilder och historier som används för att
skapa ordning i det oförklarliga kaoset som livet ofta är. Kvinnans roll är en av dessa
djupt rotade stereotyper. I historien har kvinnan främst haft en biologisk roll, rollen som
livets källa. Hon har betraktats som mor, hustru, älskarinna och sexobjekt. Observera att
dessa roller är de hon spelar i förhållande till mannen. Kvinnan ses i högre grad i sin
biologiska roll än mannen. Mannen definieras oftare genom sitt förhållande till naturen,
samhället och Gud (Westman Berg 1976, s. 68-70).

Termen lanserades av den nya kvinnorörelsen i USA i slutet av 1960-talet, som en
parallell till begreppet rasism. Därefter har begreppet använts i olika former av tänkande
och handlande som innebär att kvinnan betraktas som mindervärdig på grund av sitt
kön. Marielouise Janssen-Jurreit har uttryckt att sexismens kärna finns i ”makt- och
värdedifferensen mellan mäns och kvinnors sociala roller i ett givet samhälle” (Clayhills
1991, s. 441). Barnboksforskaren David Rudd hävdar, att sexism inte är en företeelse,
utan en process som står i nära relation med makt i det patriarkaliska samhället. I regel
talar man om mannen som makthavare över kvinnan (1995, s. 187). Idag talas det dock
även om omvänd sexism.

��'� $99�5������4��9:����:�

Efter det inledande kapitlet med bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsningar och
definitioner följer kapitel två, i vilket jag motiverar de metoder jag använder i min
undersökning. I följande kapitel tre redogör jag för en del av den tidigare forskning som
finns i ämnet. Därefter, i kapitel fyra, presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter.
Kapitel fem ger en bild av barn och deras identifikation av könsroller i samhället och i
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litteraturen. Barnboken sedd ur ett genusperspektiv diskuteras i följande kapitel sex,
innefattande bl.a. långserieböcker och kvalitetslitteratur samt barns upplevelser av
läsning. Den empiriska undersökning som är en del av uppsatsen presenteras i kapitel
sju och därefter följer riktlinjer för de som vill arbeta med barn och barnlitteratur ur ett
genusperspektiv, i kapitel åtta. I kapitel nio, kommer den avslutande diskussionen och
sammanfattningen.
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Den här uppsatsen kommer att bygga på såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Vad
gäller den del där jag undersöker barns uppfattning av läsning och  böcker har jag funnit
undersökningar som visar att det kan vara svårt att få fram fungerande instrument som
underlättar att få kontakt med barnens tankevärld (Hartman 1986, s. 35). Jag ser det
därför som nödvändigt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, när jag
knyter an till de frågeställningar jag har. Jag söker delvis generella strukturer genom en
enkät och delvis subjektiva upplevelser som jag försöker komma åt genom intervjuer.
Genom att ta fasta på den varitation som finns mellan olika barn och mellan ett och
samma barn, fördjupas beskrivningen av barnets tankevärld (ibid., s. 39). Det är viktigt
att ange de kvalitativa egenskaper i materialet som är av intresse och se till att de
återspeglas i analysen (ibid., s. 36). Då den kvantitativa delen av undersökningen
representerar en mycket liten population ser jag dock inte att resultatet kommer att vara
användbart för generaliseringar, vilket annars karaktäriserar den kvantitativa
undersökningen.

Kvantitativ är den del av undersökningen som behandlar lektörsutlåtanden i Biblioteks-
tjänsts sambindningshäften. Denna metod anser jag vara användbar till just denna del.
Här söker jag just övergripande strukturer i materialet. En möjlig ingång hade varit att
intervjua några lektörer vid Bibliotekstjänst, för att komma närmare de tankar som
ligger till grund för de utlåtanden som görs, men jag har valt att begränsa mig till att se
på utlåtandena utan hänsyn till kontext.

Jag har valt att skicka en kvalitativ enkät till ett flertal av förlagen. Även här vill jag
komma åt generella attityder, likheter och skillnader, för att kunna ge en beskrivning av
hur förlagen över lag engagerar sig och diskuterar kring dessa frågor. Att göra ett antal
djupintervjuer vid ett fåtal av förlagen hade varit en väg i undersökningen, men jag
ansåg att enkäterna skulle kunna ge en bredare bild av de existerande attityderna bland
förlagen.

Jag använder mig även av två informella källor, en barnbibliotekarie vid Göteborgs
Stadsbibliotek (2000), med vem jag haft ett spontant samtal angående masslitteratur,
samt en e-postväxling med en forskare inom litteratursociologi (2001).

����� �����
5�6


Jag har valt att bygga delar av uppsatsen på litteratur i ämnet. Min ambition har varit att
finna undersökningar med feministisk inriktning, från såväl Sverige som övriga världen,
som behandlar barn, barnböcker, läsning och könsroller. Min litteratursökningsprocess
har varit intensiv och långdragen. Jag gör inte anspråk på att göra en heltäckande litte-
raturstudie, eftersom fältet är relativt stort.

Jag började i de databaser jag har haft mest användning av under min studietid vid Bib-
liotekshögskolan, nämligen LISA, ISA och ERIC. Jag gjorde även en genomgång av
Artikelsök och Nordiskt BDI-index. I sökningarna kombinerade jag ord som exempelvis
barn, slukaråldern, barnböcker, läsning, reception, könsroller, sexism, feminism, genus,
stereotyp och motsvarande ord på engelska. Jag fick många träffar med relevans för mitt
uppsatsämne, både böcker och artiklar. Det var dock mycket svårt att sålla bland dessa,
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men jag började med att titta på innehållsrelevansen. Därefter tog jag hänsyn till publi-
ceringsår och kunde på så vis sålla bort en del äldre material som inte verkade kunna
tillföra något. Jag försökte sedan hitta boktitlarna i LIBRIS och de som inte fanns vid
närliggande bibliotek fjärrlånade jag från andra universitetsbibliotek, även utomlands.
En del av artiklarna kunde jag hitta på biblioteket på högskolan i Borås samt vid
Göteborgs Universitetsbibliotek, men en del av artiklarna fick jag också fjärrlåna. Den
litteratur och de artiklar jag har tagit del av har ofta lett mig vidare till andra källor.

����� ���>����3�;5
���

Det går i regel bra att arbeta med enkäter med barn i mellanstadieåldern. De kan läsa
och skriva, förstår vad man säger och vilka förväntningar som finns. De brukar också
tycka att det är roligt att fylla i enkäterna (Hartman 1986, s. 34). Jag har flera syften
med enkäten, dels att få en översiktlig bild av barnens läsvanor, dels att genom att
presentera ett antal icke-existerande boktitlar få en uppfattning om flickor och pojkar
väljer olika bara genom att läsa titlar på böcker. I konstruerandet av dessa fiktiva titlar
har jag utgått från vad barn traditionellt sett brukar läsa och skapat klassiska flick- och
pojkbokstitlar som ”Sommaren med fölet” och ”Klara, färdiga, kör!” för att få min
föreställning om barnens bokval bekräftad eller dementerad. Jag har också konstruerat
titlar med ingredienser som skulle kunna locka det andra könet. Ett exempel är ”Arvid
och den vilda hingsten”, där jag vill se om pojkar kan tänka sig att läsa en hästbok om
den har en pojke som huvudperson, samt det spänningsutlovande adjektivet ”vilda”,
eller mysterietiteln ”Mia, Pia, Annika och jakten på kidnapparna”, i samma syfte.
Titlarna spänner över olika typer av teman, såsom äventyr, mysterier, kärlek och hästar.

Ett annat syfte med enkäten är dessutom att komma i kontakt med barn som är villiga
att ställa upp på en undersökning innebärande läsning av två böcker med efterföljande
intervju. Enkäten står alltså inte i undersökningens centrum, men är ett verktyg för att
tillföra några extra dimensioner. För att barnen med lätthet ska vilja och kunna fylla i
enkäten har jag valt att ställa slutna frågor, med ett antal kryssalternativ, samt en öppen
fråga, där de själva har möjlighet att skriva svaret.

Jag diskuterar vidare om enkätens genomförande i kapitel 7.1.1.

����� ����
=@6�
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Tolkning och bedömning av barns tankar bör inte ske komparativt, utifrån den vuxnes
perspektiv, utan utifrån barnets egna förutsättningar. Annars finns risken att man för-
växlar barnens sätt att uttrycka sina tankar och känslor med förmågan att tänka och
känna. Under den tidigare barndomen visar barn mer öppet sina känslor, medan det i
den senare barndomen är metodiskt svårare att komma åt barnens inre liv. Det krävs
mycket av barnen när de ska tänka kring sitt eget tänkande. Intervjuerna ger utrymme
för spontana tankar och formuleringar (Hartman 1986, s. 32-33). Könsrollsforskare har
konstaterat att det är relativt svårt att på ett enkelt sätt mäta könsrollsmedvetenhet hos
barn. Då en vuxen deltar i en undersökning kan man använda mer sofistikerade frågor
som går rakt på problemet, medan man med barn tvingas ställa generella frågor som ger
dem enkla svarsalternativ. Ett exempel på detta kan vara ”Vilken aktivitet är typisk för
flickor/pojkar?” (Serbin et al. 1993, s. 76-77). Jag tror att mitt metodval innebär att jag
kommer att kunna utveckla de frågor jag från början ställer, då det inte finns några
färdiga svarsalternativ. Att intervjumetoden är fördelaktig i detta sammanhang tycker
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jag att jag kan konstatera genom ovanstående exempel. I konstruerandet av
intervjufrågor har jag inspirerats av de frågeställningar Aidan Chambers använt i syfte
att komma åt läsarens upplevelser (1987, s. 172-178).

Jag har valt att göra djupintervjuer med fyra stycken barn. Intervjuerna ska ske på deras
skola, vid sidan av pågående lektion och jag ska intervjua ett barn i taget. Jag har
tidigare utfört intervjuer med åldersgruppen och den gången använde jag bandspelare.
Min erfarenhet från det tillfället är att barnen då kände sig nervösa och stressade under
intervjusituationen. Dels blev de inspelade, vilket troligen förstärker känslan av att vilja
säga rätt, och således kan ge effekten av konstruerade svar, dels betraktade jag dem
under hela intervjusituationen, vilket kan uppfattas som en stressfaktor. Jag förkastar
dock inte metoden, då den har många fördelar. Att kunna återgå till intervjun och
urskilja betoningar etc. kan vara till stor hjälp, men den här gången har jag ändå valt att
anteckna intervjuerna. Jag kommer att ha ett formulär till hjälp, där jag kan placera in
svaren för att få en bra översikt. Jag inser att det blir svårt med citering, och därför
kommer jag att referera troget. Intervjufrågorna finns som bilaga till denna uppsats.

1�������
Jag har valt Enid Blytons bok ��� �/ ���--
��"��� samt Moni Nilsson-Brännströms
4������� 	�! �	����.

Femboken representerar masslitteraturen och är en av såväl litteraturforskare som
bibliotekarier starkt kritiserad långseriebok. Tsatsikiboken, som också är en del i en
serie, men utan de karaktäristiska egenskaperna av en långseriebok, anses av
bibliotekarier och recensenter vara en barnbok av hög kvalitet. Såväl långserieböcker
som barnböcker av högre kvalitet har gemensamt att de läses mycket av barn i
slukaråldern. Dock är de ur många aspekter väldigt olika varandra och går bra går att
ställa mot varandra. Jag hoppas att kunna skönja vilken uppfattning barnen har av de
båda typerna av böcker. Att det blev just Fem och smugglarjakten beror på att det är den
enda fembok som finns i ett flertal exemplar vid biblioteket på Högskolan i Borås.
4������� 	�! �	���� är den första i serien, varför jag väljer den. Exemplaren lånar jag på
olika folkbibliotek i Göteborg. Båda boktyperna samt de specifika böckerna ger jag en
mer ingående beskrivning i kommande kapitel.

Efter genomgången läsning ska barnen fylla i ett bedömningsformulär, där de ger böck-
erna omdömen, utifrån på en skala givna påståenden. Denna ser jag som ett redskap när
jag sedan ska analysera barnen som läsare och vad de fått för spontan uppfattning om
böckerna, direkt efter läsningen. Den använda bedömningsskalan har använts i liknande
syften (Rimsten-Nilsson 1982, s. 151).

��#�� (�;��:����@>�����5<;��4������>����

En annan aktör på barnboksmarknaden som har en viktig roll i mellanledet förlag –
läsare är Bibliotekstjänst och deras sambindningshäften. Bibliotekstjänst är ett företag
ägt av Svensk biblioteksförening och KF Media, som arbetar med att utveckla och
förmedla informationstjänster och medieprodukter till svenska bibliotek, bokhandlar,
förlag m.fl. Sambindningshäftena är en tjänst som i bokform utkommer varje månad
och innehåller recensioner av nyutgivna böcker, oftast minst två recensioner till varje
titel, för att inte en enda uppfattning ska få styra bibliotekens eventuella inköp. Jag
kommer att läsa alla lektörsutlåtanden på Hcg-böcker (barn mellan 9-12 år) i alla 24
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kataloger från år 2000, för att försöka utröna om lektörerna i någon mån läser och
bedömer böckerna ur ett genusperspektiv och om de rekommenderar böcker enbart för
pojkar eller flickor. Jag kommer vidare att titta på kön på författaren och könet på
huvudpersonerna i böckerna, för att se om här råder några anmärkningsvärda skillnader
eller strukturer. Sambindningshäftena finns som referensexemplar på biblioteket vid
Högskolan i Borås.

��'�� ��>����/��	
�5���

Enkäten har till syfte att ge en bild av de tankar och eventuella riktlinjer som finns hos
de svenska bokförlag som ger ut böcker för barn i mellanåldern. Jag har valt att skicka
min enkät till 15 redaktörer och förläggare på bokförlag med barnboksutgivning i
Sverige. Till undersökningen har jag valt såväl stora som små förlag och representanter
för både masslitteraturen och den smalare s.k. kvalitetslitteraturen (definieras längre
fram i uppsatsen), för att få en bredd bland de medverkande förlagen. Jag ställer relativt
öppna frågor som handlar om vilka krav som ställs på de böcker som ges ut, hur man
värderar manus, om genusperspektivet finns med i värderingen och hur viktigt det i så
fall är, om man skulle kunna tänka sig att refusera manus p.g.a. stereotypa könsbilder
samt vem de anser har ansvaret för dagens barnboksutgivning.

Intervjuer skulle kunna ge en djupare insikt i frågan, men jag väljer att använda mig av
enkäter, eftersom jag inte har som huvudsyfte att kartlägga förlagens åsikter, utan enbart
få en inblick. Hur bokförlag värderar böcker är intressant nog att göra en enskild studie
av.

Jag vill inte att enkäten skall se för omfattande ut och håller den därför kortfattad.
Enkäten består av fyra öppna, övergripande frågor, innefattande några delfrågor. En av
dem är en bedömningsskala. Jag kräver att förlagets namn skall finnas med, men att för-
läggaren kan vara anonym om så önskas.



13

����� ��4��5
���:
�����

����� "	��
:����:
�������

Ulf Boëthius har i artikeln ”Från könsrollsforskning till genusanalys” sammanfattat den
forskning som intresserat sig för ungdomars läsning i ett könsperspektiv sedan 1960-
talet. Han talar om fem riktningar som delvis levt sida vid sida. Den så kallade
�����	

�+	������-�� växte fram i början av 1960-talet och var knuten till den dåvarande
kvinnorörelsen. Man intresserade sig främst för hur kvinnor, men även män, skildrades.
Fokus låg på innehållet och man använde främst kvantitativa metoder. Man lyfte kritiskt
fram de skildringar som förtryckt framför allt kvinnorna samt de få som fungerade som
mönsterbildande för relationer mellan könen. Exempel på detta är Rita Liljeströms
”Könsroller i ungdomsböcker och massmedia” från 1966 (kompletterad 1972) i vilken
könsrollerna i 20 av de mest populära ungdomsböckerna analyserades utifrån
kvantitativ innehållsanalys. Texterna stod i centrum, avskärmade från läsarna. Enskilda
delar rycktes ut ur sitt sammanhang och studerades isolerade från varandra, utan att se
till språk och konstnärlig gestaltning. Komplicerade strukturer och samspel diskuterades
aldrig. Detta exempel kan sägas vara mycket typiskt för 60-talets könsrollsforskning,
som för övrigt var mycket produktiv till motsats till den ����	��������*�
�*�	
	-��������� som växte fram emot slutet av decenniet. Inom denna
forskningsriktning utgjorde könsförtrycket bara en del av det kapitalistiska systemet,
som var en större helhet. Könsaspekterna var underordnade de som handlade om klass
och tanken var att ett socialistiskt samhälle skulle lösa problemen.

Mot slutet av 70-talet dominerade ett annat synsätt, nämligen det kvinnliga. �.���	�

���������+	������-�� handlade om att fokusera på kvinnliga författare och deras verk,
som kritik mot den manligt präglade kanonbildningen. Samtidigt började intresset för
författarna och verken att avta och man började att intressera sig för läsarna, som aktiva
väljande och skapande individer. Den ����	��������*� �������	��+	������-�� växte
fram, främst i Tyskland, England och Amerika (reader-response-skolan). Många
forskare använde psykoanalytiska teorier och försökte komma åt djupare orsaker till
människors uppfattning av läsning. I Sverige växte också fram en
populärlitteraturforskning med intresse för reception. Ett exempel är Möhl & Schacks
”När barn läser”, från 1981. Författarna har tagit utgångspunkt i utvecklingspsyko-
logiska teorier och studerat barns läsupplevelser och reaktioner på litteratur.

Vad gäller ungdomar finns fram till 1991, då Boëthius kartläggning gjordes, nästan
ingen receptionsinriktad forskning alls i Sverige. Nämnas i sammanhanget kan dock
Aidan Chambers och Janice Radway, som representerar receptionsforskningen utanför
Sverige, och som troligen har inspirerat den som gjorts efter 1991.

En annan forskare som varit betydelsefull i dessa sammanhang är Donald Fry, som
1985 undersökte barns läsning, genom att under en åttamånaders period göra ett antal
intervjuer med 6 barn i åldrarna 8-15 år. Resultatet av denna fallstudie visade hur
barnen såg sig själva i böckerna och hur de utvecklades som läsare. Läsning av Enid
Blytons böcker togs också upp till diskussion (Fry 1985). Frys undersökning har i viss
mån inspirerat mig gällande min undersökning med barnen.
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En svensk undersökning gjord på 1990-talet, är Wåhlin & Asplund Carlssons ”Barnens
tre bibliotek” från 1994, som diskuteras längre fram i uppsatsen under rubriken ��

���
#������ 
&�.��	�.

Vid sidan av den könsorienterade receptionsforskningen växte under 80-talet slutligen
-����+	������-�� fram, influerad av strukturalismen och poststrukturalismen. Man var
tillbaka vid textanalysen, men uteslöt nu inte formen från innehållet. Den tidigare
kvinnoinriktade forskningen fick stark kritik, främst från män, för att ha varit omvänt
sexistisk, genom att bara ha fokuserat på det ena könet. Vad genusforskningen handlade
om var att man ville urskilja konstruktioner av genussystem, hur manligt och kvinnligt
och relationerna dem emellan var konstruerade. Genusforskningen har således delvis
vuxit fram som en reaktion mot det starka intresset för kvinnliga författare, och risken
finns, menar Boëthius, att man släpper kontakten med kvinnorörelsen och återvänder till
den traditionella (patriarkala) situation som rådde tidigare (s. 173-210). Jag tolkar detta
som att den forskning som koncentreras på kvinnan hamnar i skuggan av den ökande
mansforskningen och att det ursprungliga syftet med genusforskning spelat ut sin roll.
Vad gäller genusforskning kring barn och ungdomars läsning i Sverige verkar den ännu
inte satt några större spår, även om den syns vara på intågande (ibid.).

Min valda forskningsriktning hamnar således inom fältet könsorienterad receptions-
forskning.

����� �=�5�4����5
�:���	=
��������
5�6


@��� �

�� ����' �
���� #
�� �.���� 	�! �	"�� #
�� ��� � 1�A�!
������ ��-*	��#�����
�(����(�� är titeln på en doktorsavhandling av Marika Andrae, vid Litteraturveten-
skapliga institutionen i Uppsala (2001). Det är en analyserande undersökning av
Wahlströms ungdomsböcker, vilka är uppdelade i flick- respektive pojkböcker.

Oavsett vilken bok den enskilda läsaren faktiskt väljer har ungdomsboksserien en
uppdelning som utgår från könstillhörighet. Flick- och pojkböcker är därmed ett
kulturellt fenomen som signalerar att åtskillnad mellan könen har betydelse i vårt
samhälle. (s. 13)

Andrae undersöker inte själv hur läsarna påverkas av bokläsningen (men ger en översikt
av läsvaneundersökningar från 1900-talets första hälft). I stället har hon valt att
analysera böckerna utifrån psykologiska, narrativa samt genusteoretiska
utgångspunkter. Författaren analyserar främst hur huvudpersonerna i böckerna, flickor
respektive pojkar, utvecklas från barn till vuxna och vad som har varit ideal för
kvinnlighet och manlighet (s. 18-20). Det vanligaste temat i de så kallade flickböckerna
är de yngre flickornas väg mot enade familjer. En vuxen kvinna är de samma som en
hustru och mor. I pojkböckerna däremot, inskolas pojkar i homosociala sfärer, där de lär
sig fungera bland män i det offentliga livet. Dessa är typiska positioner för det
borgerliga livet under denna tid. Bilden av vuxenlivet i den borgerliga sfären blir, menar
Andrae, att flickan ska vara en omhändertagande moder och pojken en ansvarsfull
samhällsmedborgare. Dessa roller bildar det äktenskap som vid denna tid fungerade
som ett fundament i samhället (ibid., s. 245). B9� #	���--����� +&�-�� ���#	
�� +��
B��	��B 	�! B-/B'B undrar Andrae. Resultatet visar att drivkrafter i pojkberättelserna
är sökandet efter utmaningar och utforskandet av världen. Flickböckernas drivkraft är
det motsatta, sökandet efter det goda hemmet och de goda relationerna. Här uppstår en
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problematisk statushierarki, upprätthållen av könsdikotomin. Kvinnan är den som
anpassar sig, underst i hierarkin (ibid., s. 249). Sammanfattande kan sägas att såväl
Wahlströms flick- som pojkböcker från första halvan av 1900-talet handlar om att fostra
barn in i passande, borgerliga roller, där könsskillnaderna är mycket bestämda och
tydliga.

En avhandling från 1984, är skriven av Birgitta Hene vid Humanistiska fakulteten vid
Universitetet i Umeå. Den bär titeln 7�� *����*� 5���� 	�! �������� 
�

� 5	��� , 0�
�������������������� ���*�� �. ����	�#�����.��*� �*"����. 	�! �*.��# � �	��
&�� ��-�
*	��#������ Hene har haft som syfte att undersöka hur könen beskrivs i populära
barnböcker som läses av barn i ”slukaråldern” och jämföra beskrivningarna med tradi-
tionella könsrollsmönster. Ett syfte har också varit att jämföra personbeskrivningar i
”goda” och ”dåliga” böcker, för att se i vilka avseenden de möjligen skiljer sig åt.
Utifrån särskilda kriterier har sedan Hene valt ut 20 böcker ur 14 olika långserier. Av
dessa är 8 pojkböcker, 8 flickböcker och 4 är neutrala böcker. Jag finner det intressant
att här nämna de 6 böcker som klassas som kvalitetslitteratur, nämligen: Merri )��� 7��
&� 5	���; +����/�< och @��� � �
����� 5	���<, Martha Sandvall-Bergströms ��

� �

�

���� �� -/��, Max Lundgrens C�!�"*�� -/� .�*���, Astrid Lindgrens �&����*������.��
1
	��.��� 
�.�� +��
�-� samt Hans-Eric Hellbergs 6�� -��	� 
�+���; ��� +�

 ��* 7��*��
D 1���. Detta omdöme bygger på positiva lektörsutlåtanden och en allmän bedömning
av att böckerna ”anses som goda” (1984, s. 18-21). De resterande böckerna menar Hene
”brukar betraktas som mer eller mindre undermålig litteratur”. Hon nämner Kittyböc-
kerna, Bigglesböckerna och Femböckerna som de hårdast kritiserade (ibid.). Alla dessa
finns även representerade i hennes undersökning.

I analysen av hur personbeskrivningarna förhåller sig till traditionella könsmönster
finner Hene att huvudpersonerna i böckerna oftast inte alls beskrivs enligt dessa
mönster. Rädsla och oro är exempelvis den vanligaste beskrivningen av känslor i såväl
pojk- som flickböcker. Dysterhet framstår som en ”pojkkänsla” och bitterhet och glädje
som ”flickkänslor”. Hene anser inte att dessa egenskaper är traditionellt kvinnliga
respektive manliga. Andra skillnader som strider mot traditionella könsroller är att
flickor framställs som positiva gentemot omvärlden, medan pojkar beskrivs som
negativt avvisande. Hene finner emellertid även skillnader mellan flick- och
pojkbeskrivningar som överensstämmer med traditionella uppfattningar av respektive
kön. Adjektiv som avser anställning och ekonomisk status förekommer nästan enbart i
pojkbeskrivningarna. Andra beskrivningar kan vara ”snälla flickor”, ”en ordentlig och
förståndig flicka”, ”en hederlig karl”, ”en djärv man”. Hene anser att vår människobild
avslöjas i sådana uttryck och att det verkar rimligt att läsarnas uppfattning av kön kan
påverkas av detta. En sammanfattning av resultatet är att det är i beskrivningar som
avser rollfigurernas relation till andra samt deras roll i samhället, som de olika
förväntningarna på flickor och pojkar tydligast kommer till uttryck och på de olika
normsystem som finns för könen. Manliga rollfigurer dominerar i böckerna och det
värderas högre att vara pojke än flicka. Slutligen finner Hene ingen generell skillnad
mellan kvalitetslitteraturen och masslitteraturen. Båda kategorierna innehåller svart-vita
människoskildringar, konserverande könsrollsmönster och brist på psykologiska för-
klaringar till beteenden. Därmed menar hon är det svårt att vidmakthålla distinktionen
mellan ”god” och ”dålig” barn- och ungdomslitteratur (ibid., s. 246-250).

Min undersökning kommer inte att analysera text på det viset som Hene har gjort i sin
studie, därför kommer jag inte på samma grund kunna påstå att 4������� 	�! �	����
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innehåller beskrivningar som inte konserverar könsroller. Men genom grundlig läsning
och med ansats att applicera de könsdikotomier som jag beskriver i det kommande
teorikapitlet, tror jag ändå att jag kommer att kunna hävda det. Jag ställer mig dock lite
kritisk till Henes val av kvalitetsböcker. Ingen av de nämnda böckerna hade ens kommit
i tanke i min undersökning, men eftersom undersökningen är från 1984, så kan bokvalet
förklaras med att bokmarknaden såg annorlunda ut då och att det i dag finns en större
medvetenhet och ett större urval.

Elaine Millard, brittisk lektor i pedagogik, har intresserat sig för genusskillnader i
läsning och presenterar en omfattande studie i Differently Literate – Boys, girls and the
schooling of literacy (1997). Hennes främsta intresse är läs- och skrivkunnighet i
förhållande till genus och preferenser. Undersökningen innefattar även TV-tittande och
datorspelande. Relevans för min studie har presentationen av den kvantitativa
undersökningen av flickors och pojkars favoritgenrer, favoritförfattare, vilka böcker och
författare som läses av båda könen samt hur intresserade barnen är av läsning. I
resultatet syns stora skillnader mellan såväl preferenser som läsintresse, där pojkarna är
de som läser mindre. Den största kontrasten är pojkars intresse för böcker med äventyr
och spänning, och flickornas val av kärleks- och relationslitteratur (ibid., s. 75-76).

”Sex-Role stereotypes in children’s literature and their effect on reading
comprehension” är titeln på en uppsats av Joy K. Rosen vid Kean College of New
Jersey, USA. Författaren har utgått från tesen att det inte har någon betydelse för barns
läsförståelse om texten innehåller stereotypa könsroller eller inte. Detta motbevisas
dock delvis i uppsatsen. Ett antal barn ur lägre socialklass får läsa ett antal texter, sex
stycken som innehåller traditionella könsbilder och sex stycken som presenterar könen
med icketraditionella roller. Barnen i undersökningen är i 8 till 9-årsåldern Efter
genomläsning av varje text får barnen fylla i ett frågeformulär för att ge en bild av hur
de tillgodogjort sig texten. I analysen och resultatet av studien kan författaren konstatera
att pojkar har lättare att förstå texter innehållande traditionella könsroller, medan det
bland flickorna inte råder någon skillnad. Slutsatserna som dras är att pojkar generellt
anses vara mer traditionellt könsbundna än flickor. De är inte heller lika flexibla i sina
könsroller som flickor är, vilket kan innebära att det är svårare för dem att ta till sig
texter som innehåller ”rättvisa” bilder av könen. Rosen menar att även annan forskning
stöder detta resonemang. Författaren anser vidare att man bör introducera böcker för
barn som inte innehåller stereotypa könsroller och att detta är viktigt redan från den
tidiga barndomen. Som även andra konstaterat menar han att beteendemönster som
presenteras i barnböcker kan ha en stor inverkan på barns självbild (1995, s. 8-20). Jag
anser dock att Rosens undersökning inte direkt går att relatera till svenska förhållanden.
Naturligtvis skulle en undersökning i ett amerikanskt medelklassområde visat ett annat
resultat, såväl som om undersökningen gjorts i olika svenska miljöer. Det är viktigt att
framhäva kontexten, som i det här fallet är amerikansk arbetarklass.

Rosen presenterar slutligen i sin studie en översikt av forskning som gjort i USA från
1960-talet till mitten av 1990-talet, gällande könsroller i barnlitteratur (ibid., s. 21-41).

����� �$99�5���
���:<�(�;��:���3�:������:
<5��:��=�����59

Det finns även ett antal uppsatser som har relevans för, eller anknytning till min egen
uppsats. Sammantaget handlar de om barn, ungdomar, böcker och läsning ur olika
perspektiv. Jag sammanfattar här nedan de delar av innehållet som berör min egen
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uppsats. Samtliga av dessa är magisteruppsatser författade vid Bibliotekshögskolan i
Borås.

Karin Andolf-Johannesson har i sin läsvanestudie )��� �	- �
����#����� .&-��' (����
/���-��� #�#
�	����; 
&�� 	�! +����*�.��	� � �� ���*�� .&���.���� �	����, använt
enkäter och intervjuer på ett antal 9-12-åringar för att komma åt deras inställning till
läsning, böcker och bibliotek. I undersökningen finner hon stora skillnader mellan
flickors och pojkars läsvanor, både gällande hur mycket de läser och vad de läser.
Resultatet visar att flickor läser oftare och mer, samt att de föredrar böcker, medan
pojkar föredrar serietidningar. Bland de barn Andolf-Johannesson undersökt, uppskattar
hon att 15,7 % är  slukarbarn. Det typiska slukarbarnet beskriver hon som en flicka,
läsande Wahlströms långserieböcker. Uppsatsen tar även upp pedagogiska aspekter på
långserieböckerna. I slutsatsen menar författaren att pojkarnas uppenbara problem med
att hitta tilltalande böcker bör uppmärksammas och påverkas genom att motivera dem
(1997, s. 60).

I uppsatsen )������� *�������' 0� ��*��������- �. "&���&

*!���� � +	
�#�#
�	������

���������+�����"���- +�� ��-*	��� utgår uppsatsförfattaren Maria Blåns ifrån att det
råder en snedfördelning mellan flick- och pojkböcker på biblioteken och att detta kan ha
sin grund i samhällets rådande kvinnosyn, samt mannen som norm i samhället. Blåns
har bland annat tittat närmare på könsperspektivet i litteraturforskningen och intervjuat
barnbibliotekarier om barns läs- och biblioteksvanor. I intervjuresultatet finner hon
skillnader på pojkars och flickors beteende i biblioteket, samt deras förhållningssätt till
boken. Fler flickor kommer till biblioteket, men har ett trevande, återhållsamt beteende.
Pojkar är inte lika flitiga besökare, men är vid de givna tillfällena mer rättfram. Vidare
märks att flickor är passionerade långserieläsare. En upptäckt med anknytning till detta
är att man på biblioteken tagit avstånd från långserier som är schablonartade skildringar
av känslor, alltså de långserier som läses mest av flickor (t.ex. Kitty-böckerna). Däremot
finner Blåns att man däremot köpt in mysterieböcker (mest lästa av pojkar), vilka också
är schablonartade skildringar, men av våld och död. Blåns ställer sig kritisk till detta
faktum. I resultatet syns att pojkar oftare står i fokus i ungdomsböcker än flickor gör.
Det råder också stora skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att berätta. De
intervjuade bibliotekarierna visar sig inte ha reflekterat så mycket över
snedfördelningen (1997).

Karin Elversson och Mia Mårtensson har gjort en genomträngande studie av kvalitets-
begreppet inom barnlitteraturgenren. I uppsatsen 1����� 
&��� ���&�
��������� � ��� .�
��������� *��' fångar de åsikter om skräp- respektive kvalitetslitteratur genom djup-
intervjuer med olika aktörer på barnboksmarknaden. Hur skräplitteraturen påverkar
barnen samt vilken uppfattning bibliotekarier har om bibliotekens tillhandahållanden är
frågor som också står i centrum för uppsatsen. Författarna tar upp de olika argument
som finns för och emot läsning av skräplitteratur, och de redogör för de skilda åsikter
som finns på marknaden. Det konstateras också att bibliotekarier idag är mer liberalt
inställda till skräplitteraturen än de var för bara 10 år sedan. Acceptansen kan, menar
man, bero på att de massproducerade böckerna är så mycket bättre än det var under
exempelvis Enid Blytons tid (1999).

I Annika Jordanssons B7�� ��� .� �����-�; 
/�-� 	�! �./��B 0� ���*�� � ��� +����	
�#����
+��!/

��*� ��

 
&����-; 
��������� 	�! #�#
�	��� tas inte utgångspunkt i
genusperspektivet, men vad gäller läsningens funktion konstateras det att funktionen
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delvis är att erbjuda karaktärer att identifiera sig med och spegla sig själv mot, för att
vidga kunskapen om sig själv och andra människor. Jordansson menar också att barnen
bär med sig tankar kring texten efter avslutad läsning och att läsprocessen fortskrider
(1998).

��#�� !5<<5��5��5�4��:<<���5


I kapitel 3 har jag fördjupat mig i den forskning som ligger inom mitt eget
ämnesområde. I Andraes undersökning (2001) av Wahlströms böcker utgivna under
första halvan av förra seklet konstaterades att det rådde en mycket bestämd uppdelning
av flick- och pojkböcker, med en tydlig könsdikotomi. Även i Henes undersökning
(1984) av pojk- och flickbeskrivningar i populära barnböcker under senare tid märks en
tydlig segregering mellan könen, vad gäller beskrivande adjektiv. En tydlig
könsdikotomi märks även här och diskussionen om huruvida detta påverkar de unga
läsarna är mycket intressant, särskilt som det i Henes undersökning inte märks någon
generell skillnad mellan kvalitets- och triviallitteratur. Att göra en sådan språklig analys
av beskrivningar i de böcker som ingår i min undersökning hade varit mycket intressant.
Vidare visar Blåns med sin studie att det på biblioteken finns en benägenhet att köpa in
mer av de långserier som riktas till pojkar och att man tar avstånd från långserieböcker
som traditionellt sett läses av flickor. Detta anser jag från bibliotekens sida vara en
otjänst gentemot pojkarna. Här ges flickorna större möjlighet till kvalitetsläsning, då
långserier av flickkaraktär saknas, medan pojkarna kan fortsätta att läsa schablonartade
långserieböcker. Slutligen har bl.a. Rosen bevisat att den självbild barn skapar till stor
del kan påverkas av de beteendemönster som presenteras i böcker, liksom att pojkar är
mer könsbundna än flickor samt att de dessutom inte har lika lätt att vara flexibla i sina
könsroller som flickor har. Detta gäller, som jag nämnt, enbart barn ur en lägre
socialgrupp i USA. Ett annat resultat tror jag hade synts i en annan kontext. Jag har
även i detta kapitel gjort anspråk på att, efter genomgången av könsrollsforskningen,
delvis bedriva könsorienterad receptionsforskning.
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De teoretiska utgångspunkterna i den här uppsatsen utgår från könsperspektivet. Johan
Fornäs har sagt följande om att ta sin ansats ur detta perspektiv:

Även om könsperspektivet inte måste vara feministiskt är feministisk teori central
på detta område, ja, rentav ett av vår tids allra starkaste och mest betydelsefulla
teoretiska fält (Fornäs 1991, s. 40). Så kan könsperspektivet bidra till att lära oss
såväl se som överskrida gränser, alltså att skilja dimensioner eller områden åt men
också att [...] foga dem samman utan att för den skull smälta ihop dem till en
homogen och odifferentierad massa” (ibid., s. 48).

I det här kapitlet presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som jag bär med
mig genom den här uppsatsen. Jag redogör för begreppen ”könsdikotomier” och
”Den manliga blicken” samt för J.A. Appleyards läsutvecklingsstadier.

#���� �
54���:����5�699�5������5
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Kön kan delas in i tre kategorier. Det biologiska könet, det psykologiska könet (person-
lighetsdrag) samt det sociala/antropologiska könet (beteendemönster i samhället). Så
här kan en översikt över traditionellt kvinnliga respektive manliga karakteristika se ut
(Hene 1984, s. 9).

Biologiskt kön: Kvinna Man

Psykologiskt kön: känslosam rationell
labil stabil
mild aggressiv
undfallande påstridig
”känsla” ”förnuft”

Socialt/antropologiskt kön:familjeinriktad yrkesinriktad
personintresserad sakintresserad
passiv aktiv
utseende karaktär
”objekt” ”subjekt”

Traditionellt värderas en del av de kvinnliga dragen lågt i samhället. Jag tror dock inte
att de typiskt manliga sidorna idag uppfattas som de mest positiva egenskaperna hos en
person. Därför är min uppfattning och ståndpunkt att en dikotomi som den ovan,
beskrivande samhällets traditionella syn på könen, förtrycker såväl män som kvinnor.

Hene menar, att den dualistiska världsbilden och människosynen, såsom beskriven
ovan, anses vara kännetecknande för dålig litteratur, såsom masslitteraturen för barn och
ungdom (1994, s. 2).



20

#���� �����<5����5�;�����

BE.#�
*���-�� �. .&�
*�� &�; 
���	� .&�
*�� �"&
.; �&����� .���F *� #�����.�� *�� ��
��� �-�� ���.����
; �	� *� +��.&�
�� ��* *�� �#�	
��� ������-��B (Simone de Beau-
voir, 1973 refererad till i Emt & Mansén 1994, s. 135)

Begreppet ”den manliga blicken” står i centrum för den nya feministiska konstteorin,
och betydelsen är både bokstavlig och metaforisk. Man menar att olika former av
avbildning uppvisar en ”manlig blick”, som både refererar till det faktiska seendet, samt
till ett sätt att tänka och agera i världen (Emt & Mansén 1994, s. 135). ”Den manliga
blicken” är inte alltid en mans, men den är alltid mansdominerad, bestämd av manligt
socialt kön. Jag ansluter mig till tron på att det finns en fundamental skillnad mellan
biologiskt kön och socialt kön. Ett barn föds med ett biologiskt kön, men genom
uppfostran och socialisering får det också ett socialt kön. Teorin om ”den manliga
blicken” betonar att #/*� män och kvinnor har lärt sig att se på världen med manliga
ögon. Kvinnor har förväntningar på sig som skapats av manliga behov,
trosföreställningar och begär. Unga flickor lär sig att bedöma sig själva så som de snart
kommer att bli bedömda av männen, när det exempelvis handlar om utseende.
Feminismen vänder sig således mot denna världssyn och jämställer ”den manliga
blicken” med patriarkatet, det samhällssystem som kännetecknas av att kvinnan är
beroende av mannen, på alla plan, vilket har varit och fortfarande är ett arrangemang
som förtrycker kvinnor. Ett enkelt exempel är att engelskans ”he” är den neutrala
termen, medan ”she” är ickeneutralt, innebärande att ”hans” attribut definierar hela
mänskligheten och ”hennes” enbart definierar kvinnor. Både språket och tänkandet
jämställer med andra ord manligt med könsneutralt (ibid., s. 140). I det svenska språket
benämns dock människan som ”hon”, men det finns andra språkegenskaper vilka lyfter
mannen över kvinnan även i vårt språk. Detta återkommer jag till senare i uppsatsen.

”Den manliga blicken” finns djupt rotad i konsten och konsthistorien menar Emt &
Mansén, men min övertygelse är att så är fallet även med litteraturen och litteraturhis-
torien. Jag tror att teorin är applicerbar även på barnlitteratur och barns upplevelser av
läsning. Min feministiska grundsats är således att inget seende är neutralt, vare sig om
det gäller ett konstverk, en bläckplump eller en barnbok. Våra kulturella glasögon färgar
seendet när vi betraktar världen. Detta står i motsats till den traditionella förutsättningen
att observation kan skiljas från tolkning (ibid., s. 135). Jag tror inte att observation kan
vara oskyldig eller fördomsfri, utan att vi beroende på vilka vi är, vilket perspektiv och
vilka förväntningar vi har, registrerar, inordnar och grupperar alla intryck. Gällande
barn och deras läsning tar de i mycket hög grad till sig intryck i de böcker del läser och
grundlägger med dessa sin samhällssyn och sina värderingar. De värderingar som finns
representerade i böcker påverkar de attityder som individen bär med sig in i vuxenlivet.
Jag tror inte att en den största delen av barnlitteraturen bidrar till att befästa patriarkatet,
men jag är övertygad om att delar av den gör det.
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Litteraturforskaren J.A. Appleyard har studerat hur man utvecklas som läsare, från den
tidiga barndomen upp i vuxen ålder. Barnen i min undersökning hamnar i gränsen
mellan två av Appleyards åldersindelningar. Han talar dels om den senare barndomen,
ca 6-12 år (later childhood) och ungdomen, ca 13-19 år (adolescence). Jag tror att
barnen i min undersökning kommer att befinna sig på olika nivå i sin läsutveckling och
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därför väljer jag att här redogöra för Appleyards teorier beträffande båda
åldersgrupperna, men jag tar av naturliga skäl inte upp detaljer som enbart gäller
läsutvecklingen hos exempelvis sexåringar eller nittonåringar, utan inriktar mig på det
som gäller för den åldersgrupp jag har med i min undersökning, alltså ca 12 år.
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Vid 10-års ålder har barn i regel lärt sig att läsa böcker på två olika sätt, dels i under-
hållningssyfte och dels för att tillgodogöra sig information. Vid 12-13 års ålder läser
barn i regel som allra mest, utanför den obligatoriska läsningen i skolan. Ur ett vuxet
perspektiv kan böcker för barn fram till denna ålder betraktas som enkla. De innehåller
okomplicerade meningar, korta stycken och liten person- och miljöbeskrivning.
Metaforerna är få och fokus ligger på dialog och mycket aktivitet (Appleyard 1991, s.
60-61). Det är först i 8-9-årsåldern som barn börjar intressera sig för karaktärers ”inre
liv”. Kanske, menar Appleyard, är det för att de först i den åldern inser att de själva är
en unik person, med egna åsikter, tankar och värderingar (ibid., s. 74-75).

�6�-*	��/���
Appleyard menar att det är i trettonårsåldern, i de begynnande ungdomsåren, man börjar
få ett behov av att förstå och värdera de böcker man läser. Han har funnit tre olika sätt
att läsa och uppfatta böcker under ungdomsåren (1991, s. 100).

1) Inlevelse och identifikation (involvement and identification2):
”Det kändes som om jag var där”, ”Man kan försvinna i den”, ”Det kunde handlat om
mig” eller ”Jag kunde inte komma in i den”, kan vara uttryck för hur man uppfattar
boken. Det här sättet att läsa absorberar läsaren och har oftast med att göra att läsaren är
känslomässigt engagerad i berättelsen eller kan identifiera sig med någon eller några
personer i boken (ibid., s. 101-107).

2) Realism
”Den stämde med livet, den var trovärdigt”, ”Personerna har brister som vanliga män-
niskor”, ”Jag känner barn som är precis så”, är kommentarer som visar att läsaren ser de
realistiska elementen som viktiga i läsningen och att dessa förhöjer läsupplevelsen.
Appleyard menar att när man upptäcker att livet har såväl mörka som ljusa sidor och att
det inte är oproblematiskt att leva, vill man också läsa böcker som skildrar dessa olika
sidor av livet. Boken bidrar till den personliga utvecklingen (ibid., s. 107-110).

3) Tänkande
”Jag gillar sånt som tvingar mig att tänka”, ”berättelsen tvingar en att ständigt tänka på
vad som händer”, säger de som tycker att en bra bok ska få dem att tänka till. Läsaren
lägger in sin egen analys i en referatsituation och talar om berättelsens mening,
exempelvis om hon eller han förstått moralen i berättelsen. Att det i en berättelse kan
finnas en underliggande mening är också en ny vetskap för barn i de tidigaste tonåren
(ibid., s. 111-113).
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I detta kapitel har jag redogjort för mina teoretiska utgångspunkter. De först beskrivna
könsdikotomierna handlar om att könet kan delas in i tre kategorier; det biologiska, det

                                                
2 min översättning från engelska
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psykologiska och det sociala/antropologiska könet. Jag har presenterat en dikotomi som
beskriver de typiska egenskaperna för könen ur traditionell bemärkelse. Denna dikotomi
anser jag vara förtryckande, för såväl kvinnor som män. Min tanke är att applicera diko-
tomin på de två böcker jag har valt för min undersökning för att få en bild av hur böc-
kerna presenterar traditionella könsroller. Jag kommer även att diskutera den i andra
relevanta sammanhang i uppsatsen. ”Den manliga blicken”, teorin om att allt seende,
tänkande och agerande i världen är mansdominerat och att båda könen har lärt sig att se
på världen med denna patriarkaliska syn, är min grundläggande övertygelse ur ett
feministiskt perspektiv. Jag kommer att diskutera begreppet i anslutning till mitt under-
sökningsresultat. Slutligen kommer jag att använda mig av Appleyards
läsutvecklingnivåer när jag analyserar intervjuerna med barnen i undersökningen. Om
man utgår från de ovan nämnda läsutvecklingsnivåer hamnar barnen i min undersökning
i både ”senare barndom” och ”ungdom” och i realiteten befinner de sig troligen befinner
på olika nivåer. Appleyards modell ser jag som ett redskap för att kunna synliggöra
detta.
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Hur identifierar barn kön och könsroller i allmänhet och hur upplevs de i litteraturen?
Jag kommer i detta kapitel att göra nedslag i den forskning som behandlar dessa frågor,
för att senare i denna uppsats kunna föra diskussionen om barn och könsroller i
förhållande till böcker.
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Att vara stark, modig, aggressiv, framåt och klok om man är pojke har traditionellt sett
värderats högst. Flickorna har å andra sidan förväntats vara väluppfostrade, artiga, pryd-
liga och flitiga. Pojkar ska helst inte, till motsats till flickorna, visa känslor och se till att
få andra, särskilt flickor, att underkasta sig dem. Flickorna bör å andra sidan uttrycka
svaghet, passivitet och hjälplöshet för att hamna i det traditionella facket (Tamm 1982,
s. 198-200). Även om barn idag har större möjligheter att bredda sin identifikation av
kön än för några decennier sedan, finns de traditionella bilderna av hur man ”ska vara”
kvar i stora delar av vårt samhälle. En amerikansk undersökning från 1993 visar att trots
att samhället och könsrollerna förändrats dramatiskt sedan 1970-talet, upprätthåller barn
till mycket stor grad traditionella könsroller (Serbin et al. 1993, s. 78).

Det finns ett stort antal studier som bekräftar att barn kategoriserar sin omgivning i
”manligt” och ”kvinnligt”. Man skiljer i det här sammanhanget på konstruerandet av
könsidentitet och könsrollsidentitet (Carlsson 1991, s. 78) Redan vid 5 månaders ålder
kan barn vara varse om att det finns två kön och vid 3 års ålder står det helt klart att män
och kvinnor dessutom tillhör två olika kategorier. När barn har nått skolåldern är de i
regel helt införstådda med att könen har olika roller, vad gäller exempelvis yrken, kläder
och leksaker. I förskole- och den tidiga skolåldern använder barn i mycket stor utsträck-
ning denna vetskap när de gör sina bedömningar (Serbin et al. 1993, s. 3-7; Appleyard
1991, s. 91). Lite äldre barn blir dock mer flexibla i sin användning av dessa
stereotyper, särskilt gällande intressen och aktiviteter. Framför allt flickors intresse för
specifika feminina aktiviteter avtar ju äldre de blir. Det ska dock tilläggas att det till
dessa generella trender finns individuella skillnader bland barn. Det råder skillnader
mellan vilka stereotyper som barn använder, sina attityder till dem samt hur flexibla de
är att frångå dem. Skillnaderna beror bland annat på variation i kultur, boplats, individ,
ålder och historisk period. Vad som avgör dessa skillnader kan ha såväl kognitiva som
miljömässiga anledningar (Serbin et al. s. 11). Med start 1979 gjordes en undersökning
med 1200 barn i åldern 3-12 där frågan ”Har svenska barn traditionella
könsrollsuppfattningar?” ställdes. Resultaten visade att barn från 3 års ålder till stor del
har anammat de föreställningar om vad som är typiskt kvinnligt och manligt, överförda
från vuxenvärlden (Carlsson 1991, s. 81-82). En annan undersökning gjordes samtidigt,
med 242 barn i åldern 7-10 år med frågeställningen ”Hur uppfattar barn begreppet
BARN ur ett könsperspektiv?”. Barnen skulle lyssna på två berättelser, en med flicka
som huvudperson och en med en pojke. Därefter skulle de rita innehållet i berättelsen.
Här visade resultatet att flickorna ritade en flicka efter den feminina berättelsen och en
pojke efter den maskulina. Pojkarna däremot, ritade pojkar efter båda berättelserna. Ett
sätt att förklara detta resultatet är att barn lever i ett ”pojksamhälle” på samma sätt som
vuxna lever i ett ”manssamhälle” (ibid., s. 83-84).
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Karyn Wellhousen, doktor vid institutionen för 0��
� �!�
*!		* �*�����	� vid univer-
sitetet i New Orleans, har forskat om kön, genus och jämställdhet i klassrummet. I sin
forskning finner hon att mindre barn befinner sig på olika nivåer, vad gäller
identifikation av kön/genus, beständighet av genus och konstruktion av stereotypa
könsroller. Genom att barn genomgår en kognitiv mognad och får olika erfarenheter av
kön och genus, förändras deras tänkande kring könsroller. Jag har tolkat Wellhousens
uppdelning av utvecklingen på följande vis;
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Barn blir medvetna om att de är antingen flicka eller pojke. Denna medvetenhet har de
flesta barn nått när de är 3 år.

��� �
���	
��
	��	��
��������
���
Barn börjar göra bedömningar av människor runt omkring dem, utifrån deras könstill-
hörighet (från ca 3 år). Vad det är som utgör kön kan dock vara oklart för dem. De
använder yttre faktorer för att bedöma någons könstillhörighet, såsom hårlängd, kläder,
namn och leksaksval.
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Att kön är något konstant kommer barnen i regel till insikt om i 6-7-årsåldern. De inser
att anatomin är konstant och att deras biologiska kön inte är föränderligt. När barnen väl
har nått detta stadium, börjar de successivt att organisera könsrelaterad information i
deras omvärld, vilket resulterar i konstruktion av stereotypa könsroller. Barnen
klassificerar beteenden i kategorierna pojke eller flicka och det kan handla om
leksaksval, kompisar, aktiviteter, färgval och klädstil. Det finns en mängd källor barnen
influeras ifrån, såsom familjen, kompisarna, media, lärare/barnomsorgspersonal och
barnböcker. Barn som befinner sig i denna fasen av utveckling tror ofta att alla
människors beteende styrs av vilket kön de tillhör (Wellhousen 1996, s. 79-83).

Stereotypa könsroller inskränker båda könens frihet. Precis som flickor är fångade i sina
passiva roller begränsas pojkar av förväntningar på sig. Exempelvis är det inte lika
legitimt för en pojke att visa känslor som rädsla eller sorg. Vad gäller yrkesval finns det
även här ”dolda lagar” för vad som passar sig. Dessa stereotyper begränsar både flickors
och pojkars frihet att utrycka sig själva, liksom möjligheterna att bete sig på det vis som
passar deras personlighet (Singh 1998, s. 3).

'���� (5
����4������5��:��5=�	����;5
�;	��


Everything we read...constructs us, makes us who we are, by presenting our image
of ourselves as girls and women, as boys and men. (Mem Fox, refererad till i Singh
1998, s. 3)

I en artikel från 1998 sammanfattar Manjari Singh amerikanska forskares studier kring
genusaspekter på barnlitteratur. Vid sidan av språklig utveckling spelar barnböcker en
stor roll i överförandet av ett samhälles kultur, i vilken könsroller är en väsentlig del.
Hur genus framställs i barnlitteratur har stor betydelse för bildandet av dessa könsroller.
Forskarna menar att läsaren identifierar sig i första hand med sitt eget kön i boken. De
könsroller som presenteras i böcker har stort inflytande på de attityder och det beteende
som barnen kommer att bära med sig ut i samhället. Böcker med alternativa könsroller
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ger barn möjlighet att inspirera dem och ta till sig andra, icke-sexistiska värderingar (s.
3).

Det finns en mängd empiriska undersökningar från USA vars resultat visar hur barn
påverkas av stereotyper i litteraturen, främst i förskoleåldern och de lägre skolåren,
vilka sammanfattas av Peterson & Lach i en artikel från 1990. Exempel finns där man
låtit grupper av barn läsa enbart böcker med stereotypa könsroller och tvärtom, vilket
resulterat i att de antingen reducerat eller ökat sitt stereotypa medvetande. Alla
undersökningarna visar att det barn läser hjälper till att skapa deras attityder, förståelse
och beteende och artikelförfattarna hävdar att detta torde gälla alla åldrar (s. 195).

När pojkar och flickor läser frågar de sig medvetet eller omedvetet var de själva finns i
berättelsen. Här skiljer sig förutsättningarna för flickor och pojkar, eftersom litteraturen
erbjuder pojkar fler identifikationsobjekt än flickorna. Dessutom väljer pojkar så
småningom bort litteratur som har kvinnliga huvudpersoner, medan flickorna fortsätter
att läsa om båda könen. Att pojkar i regel inte läser om flickor är ingenting som
uppmärksammas, menar Gabriella Åhmansson i artikeln ”Är det bara pojkar som kan
rädda världen?”. Om, å andra sidan, en flicka skulle välja bort böcker med
huvudpersoner som Mio, Emil och Sune, skulle det säkert verka anmärkningsvärt.
Konsekvenserna av pojkens val blir att han mister förmågan att byta kön när han läser
och således inte kan sätta sig in i hur det är att vara flicka, vilket leder till minskad
empati med det kvinnliga könet. Flickorna däremot, fortsätter att träna på denna till
synes helt naturliga inlärningsprocess. Åhmansson menar att båda könen förlorar på
detta. De berättelser som har flickor som huvudperson har nämligen ofta en ”cyklisk”
struktur (t.ex. Ronja Rövardotter), vilka erbjuder möjligheter till reflektion och mognad,
eftersom de ofta handlar om relationsproblematik. Flickorna får här en större möjlighet
att lära sig om andra människors behov och att hantera vardagen, till skillnad från de
berättelser som oftast läses av pojkar och som har en ”lineär” struktur. En förutbestämd
början och slut, med en hjälte som ska utföra ett uppdrag där emellan, karaktäriserar
denna struktur. Åhmansson frågar sig varför möjligheten till mognad bara ska erbjudas
flickor? Och är det verkligen bara pojkar som kan rädda världen (1992, s. 24-27)?

Följande rader skrev en fem-årig flicka till Astrid Lindgren:

Jag tror att Kato och Tengil är bröder. Om dom har någon mera äcklig bror och han
kommer till nåt land så kan du väl skicka en flicka att förjorda honom för flickor
vill också va ingen liten lort som Skorpan (ibid.).
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I detta kapitel har jag konstaterat att det i vårt samhälle existerar djupt rotade könsroller
som förts och förs vidare från en generation till nästa. Även om det idag råder en mer
optimistisk syn på könen och det finns möjlighet för barn att bredda sin könsidentitet,
upprätthålls fortfarande till stor del de traditionella könsrollerna. Till stor mån lever vi
också fortfarande i ett ”manssamhälle”, visar undersökningar. Detta är nödvändigtvis
inte till fördel för män och pojkar i samhället, utan snarare är de också utsatta av
förtrycket. Både pojkars och flickors behov av att uttrycka sin personlighet inskränks till
följd av de förväntningar som skapats av stereotypa könsroller. ”Dolda lagar” styr vad
flickor respektive pojkar får, kan och bör göra. Vad gäller identifikation av könsroller i
böcker visar forskning att barnlitteraturen spelar en stor roll vad gäller barns skapande
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av attityder och beteende. Alternativa könsrollsbeskrivningar i barn litteratur kan bidra
till att de får en mer rättvis och nyanserad bild av könen. Idag läser pojkar oftast
berättelser med ”lineär” struktur, medan flickorna läser de med ”cyklisk” struktur.
Flickorna får, genom de cykliska berättelserna som behandlar relationer och
vardagsproblematik, möjlighet att mogna och utveckla empati. De ”lineära” böckerna
ger inte pojkarna samma möjlighet. Att flickor läser böcker med pojkar som
huvudperson kan också konstateras, medan det bland pojkar är mer ovanligt att läsa om
flickor. Konsekvensen av detta är således att flickor får en större inblick i pojkars liv
och därmed förståelse för dem. Pojkarna å andra sidan, går till stor del miste om
vetskapen om hur flickor tänker och känner. Naturligtvis är pojkarna de stora förlorarna
om man utgår från det här resonemanget. Det manssamhälle vi påstås leva i handlar
kanske i mångt och mycket om att könen inte har tillräckligt med empati och förståelse
för varandra. Vetskapen om detta borde leda till ökade resurser för att överbrygga detta
problem. Här finns möjligheter för vuxna som arbetar med barn och böcker, vilket jag
återkommer till senare i uppsatsen.
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I det här kapitlet kommer jag att inleda med en liten översikt av hur barnboken har ut-
vecklats i Sverige under 1900-talet för att ge en bild av de tendenser och värderingar
som figurerat inom området. Här belyser jag också genrerna flick- och pojkböcker.
Därefter ger jag en ingående beskrivning av mellanbarnens läsvanor och preferenser,
hämtad ur läsvaneundersökningar samt statistik. Jag visar exempel på hur en flicka
respektive pojke beskriver sina favoritböcker på ett forum på Internet samt hur dagens
barnboksutgivning ser ut.
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Enligt Gunila Ambjörnsson har barnboken sedan lång tid tillbaka använts som medel
för påverkan. Även om den i sin tid inte stått för extrema värderingar blir det dock
synligt i ett historiskt perspektiv, menar hon. Den moderna svenska barnboken började
ta form vid sekelskiftet. Huvudpersonen i en bok från denna tid är nästan alltid ett barn
ur överklassen, med föräldrar som var godsägare, militärer, präster, baroner och
professorer. I enstaka fall, där ett barn ur lägre samhällsklass är huvudperson, är boken i
de flesta fall utgiven av ett religiöst förlag och föräldrarnas yrken nämns sällan. Barnet
ska fungera som ett avskräckande och/eller moraliskt exempel. Gudstron, det enda
sanna, ställs mot rikedom, vilket inte leder till lycka och inte bör eftersträvas, menar
Ambjörnsson vidare. Om samhällsklasserna möts är det överklassen som bedriver väl-
görenhet, exempelvis uppoffrande visiter i fattigstugor. De fysiska attributen är talande.
De fattiga barnen är ofta bleka, magra och tärda och till sinnelaget utan temperament,
snälla och hederliga. Böcker från tiden kring sekelskiftet hade som mål för barnen att
lära sig att Gud har givit dem en plats i livet, och att det var där de skulle stanna (1983,
s. 18-20).

Barnlitteraturen är ständigt i utveckling och vid mitten av 1900-talet hände det mycket
inom området. Efter andra världskriget utvecklades intresset för en friare
barnuppfostran och den barnlitteratur som tidigare varit realistiska lärdomsböcker tog
intryck från det angloamerikanska språkområdet. Barnböckerna utvecklades till att bli
mer spirituella och fantasirika. Nämnas här kan Astrid Lindgren, Lennart Hellsing,
Gösta Knutsson och Tove Jansson (1���#	���� .&- 1987, s. 21-23). På 1950-talet slog
ungdomsboken igenom, uppdelad i flick- respektive pojkböcker, men under detta
decenniet gjorde även populärlitteraturen sitt intåg, med bland andra Kalle Anka,
veckotidningar och Enid Blyton (ibid., s. 24-25).

1960-talet har kallats ”socialrealismens förlovade decennium”. Faktum är att berättar-
konsten var mycket varierad, med både fantasi och realism (ibid., s. 27-30). Gunila
Ambjörnsson har gjort flera nedslag i barnbokshistorien. I en artikel menar hon att det
var under 1960-talet man äntligen började att diskutera barn- och ungdomslitteraturens
funktion och effekter. Man ställde sig frågor som hur påverkas barn av det de hör, ser
och läser och hur fungerar indoktrineringen (det man nu snarare skulle välja att kalla
påverkan eller influens)? Barnboken blev politiskt medveten, vilket innebar att
samhället skulle vara en beståndsdel i berättelsen för att barnen med egna ögon skulle se
den värld de levde i. Könsrollerna skulle ändras i böckerna. Men denna sociala
medvetenhet kallades ibland fantasilös, platt realism, och visst gav 1970-talet en hel del
fantasilösa höghusböcker, med ensamma mödrar i förorter och andra liknande
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pliktskyldiga verklighetsbeskrivningar. Barn gavs bilden av en värld som var enkel bara
alla höll ihop. Att överskrida exempelvis könsgränser verkade i många fall poänglöst.
”Numera kokar far kaffet och mor hämtar papper och penna – men vad ändrar det?” var
en del av kritiken (Ambjörnsson 1983, s. 22-23).

Hur skall en barnbok vara beskaffad för att starta processer, verkligen få något att
hända sedan boken slagits igen? En ny barnbok som visar på sammanhang, river
masken av de härskandes ansikten och pekar på hur världen verkligen ser ut måste
antagligen röra sig bortom den typ av ytlig och odialektisk realism som ett slag var
den förhärskande. Politik är inte bara ekonomiska mönster och strukturer, utan in-
sikter och attitydförändringar. Och man ändrar ingenting utan att röra vid männis-
kors hjärtan. För att få någon att se världen på ett nytt sätt måste man ta fantasin till
hjälp (ibid.).

De starka realistiska strömningar i barnlitteraturen vid 1970-talets start återspeglades i
samhället, genom den yngre generationens samhällsengagemang. Kerstin Thorvall och
Hans-Eric Hellberg är exempel på författare som skrev de ”nya” ungdomsböckerna
(ibid., s. 27-30). Även folksagorna fick stark kritik från feministiska forskare under
denna tid. Den kvinnobild som fanns representerad i folksagorna ansågs bidra till att
anpassa kvinnor till traditionella sociala roller (Furuland & Örvig 1986, s. 138).

Under 1980-talet fick realismen en mycket stark tillbakagång och fantasin kom att stå i
centrum igen. Barnbokens huvudsakliga uppgift var inte längre att ge information eller
ha förankring i en politisk eller social verklighet. 1980-talet, som präglades av
individualism, i kombination med intresset för saga och myt, banade väg för science
fictionlitteraturen och fantasylitteraturen. Även humoristiska böcker blev en stor genre
under 80-talet (ibid., s. 42-43). Ambjörnsson menar att vi ser inte de politiska elementen
i barnböckerna förrän vi fått distans, i tid, rum och värdegemenskap (Ambjörnsson
1983, s. 21). 1990-talet kanske ligger något för nära i tid för att skönja de tendenser som
funnits i barnboksutgivningen under decenniet. Jag kommer dock att redogöra för de
senaste årens bokutgivning i ett kommande kapitel som behandlar mellanbarnens
läsvanor.

Flick- och pojkböckerna har sina rötter i senare delen av 1800-talets England och Ame-
rika (Nettervik 1994, s. 88, 95). Sin storhetstid hade de under första halvan av 1900-tal-
et. I korta drag kan man säga att pojkböckerna ofta handlar om spänning och äventyr.
Huvudpersonerna är modiga hjältar med stor initiativkraft. Hjältarna är goda men får
gärna bryta mot normer och förbud om syftet är gott. Flickböckerna är ofta vardags-
skildringar med familjelivet eller skolan i centrum. Relationer är ett vanligt tema och de
typiska egenskaperna hos flickorna är sentimentalitet, dygd, huslighet, stillsamhet och
skötsamhet. Flickboken med kärlek som huvudtema handlar oftast om flickor från
medel- och överklass. Böckerna speglar det dåvarande samhällets förväntningar på de
unga och de roller som de förväntades infoga sig i (Kåreland 1983, s. 74). (Jämför
diskussionen om flick- och pojkböcker utifrån Andraes studie på sidan 14-15).
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Här ska jag ge en bild av hur läsningen ser ut bland barnen i den åldersgrupp som ingår
i min undersökning.
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I åldersgruppen 9-11 år har 96 % tillgång till böcker i hemmet, enligt statistik från
NORDICOM 1998. Det skiljer sig något mellan könen, då 93 % av pojkarna och 99 %
av flickorna har böcker i hemmet. Något skiftar det också mellan bostadsort, då tillgång
till böcker i hemmet är något större i storstäder än i mindre stad och småort/landsbygd.
Tendensen är också att hög social bakgrund ger större tillgång än låg (1��� 	�!
��-*	��� � *�� ��� ��*��
��*������ 1998, s. 6-7).

Om man ser till andelen barn mellan 7-16 år som läser böcker visar statistiken att 93 %
av flickorna hävdar att de läser medan motsvarande siffra för pojkarna är 78 % (ibid., s.
10). I Barnmediaindex 2000 syns i det statistiska resultatet från 1999 att 53,4 % av
pojkarna i åldern 10-12 år tycker om att läsa. Motsvarande siffra för flickorna är 79,3 %.
Ser man till den stora åldersgruppen 7-14 år och flickor och pojkar sammantaget, tycker
66,3 % om att läsa böcker enligt den senaste undersökningen (2000, s. 33).

I NORDICOMs undersökning ställs också frågan ”Hur har barnens läsande påverkats av
det ökade tittandet och lyssnandet?”. Här återger jag resultatet av bokläsningen
(innefattar både högläsning samt eget läsande/bläddrande i hemmet) från 1984 fram till
åren 95/96 gällande åldersgruppen 9-14 år:

(5
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1984     86/87     89/90     1992     95/96  
60         49          46          53        58
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1984     86/87     89/90     1992     95/96
29         22          19          22        30

I resultatet ses läsningen minska från mitten av 80-talet, för att långsamt öka mot mitten
av 90-talet (1��� 	�! ��-*	��� � *�� ��� ��*��
��*������ 1998, s. 50). Från 1995/96
till 1999 har intresset ökat ytterligare, till 66,3 %, vilket är en markant ökning (1����
��*����*�� 2000, s. 33). Tendensen verkar enligt båda undersökningarna vara att pojkar
läser anmärkningsvärt mindre än flickor.

I dagens barnboksutgivning finner man traditionella ämnen som skola, kompisar, familj
och hästar, med vissa inslag av fantasy och spökhistorier. En genre med benämningen
”love publishing” hade stor framgång under 1999, med titlar som; E-��� 	�! �&�
����,
0*.�� 	�! �&�
���� och 4������� 	�! �&�
���� (Svenska barnboksinstitutet 2000). Alla
tre titlarna finns representerade på Bokjuryns 10-i-topplista 1999 (Bokjuryn 2000). I
Kulturbarometern från 1997 visar dock statistiken att barn mellan 9 och 14 år, oavsett
kön, hellre läser deckare och äventyrsböcker än de som handlar om kärlek (ibid., s. 16).
Detta tror jag beror på att de flesta deckar- och äventyrsböcker ofta ingår i långserier
och att långserieböcker inte finns med bland de bokförslag som bokjuryn ger. Bokjuryn
kan enligt min mening inte helt och hållet ses som representativ för barns faktiska
favoritböcker.
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Den omfattande läsvanestudien ”Barnens tre bibliotek” av Wåhlin & Asplund Carlsson
är koncentrerad på 9-12-åringar. Författarna menar att statistik som visar skillnader
mellan !�� ������ fiktionslitteratur flickor respektive pojkar läser inte är särskilt
intressant om det inte ställs mot .�* och !�� de läser. Studien konstaterar dock att
flickor läser mer än pojkar och att fiktionslitteratur är en självklar del i flickors kultur,
men inte i pojkars, samt att individuella variationer jämfört med medelvärdet finns
representerat hos båda könen (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 41-78). I
presentationen av .�* barnen läser syns en tydlig könssegregation. I undersökningen har
man genom ett poängsystem konstruerat topplistor över favoritböcker och
favoritförfattare. Listorna över enskilda böcker skiljer sig helt mellan flickor och pojkar.
Författarna drar paralleller till undersökningar från 70- och 80-talen som visade upp
liknande resultat. Man konstaterar att skillnaden mellan pojkars och flickors val av
böcker är lika stor som då. Generellt sett föredrar flickor kvinnliga författare och pojkar
manliga. Undantaget är enligt författarna Enid Blyton, som omnämns som favorit hos
båda könen (ibid.). Här vill jag lägga till ett par författarnamn, nämligen Astrid
Lindgren och Maria Gripe, som tillsammans med Blyton hamnade på 1:a, 5:e respektive
4:e plats på författartoppen 1994-95 (��
���#��	������ 1997, s. 16). Märk att den
nämnda segregationen som nämns i Barnens tre bibliotek gällde barnens preferenser,
alltså val av favoritbok och favoritförfattare. När man redovisar barnens totala läsning
syns samma titlar och författare i resultatet. Segregationen uppstår alltså i val av prefe-
renser (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 55-69).

Birgitta Qvarsells undersökning från 1987, handlar i första hand om barns bearbetning
av masskultur. Genom att låta barnen skriva egna berättelser framgår det vilken
påverkan masskulturen, däribland böcker, har på dem. Pojkarna i undersökningen skrev
mycket actionbetonat, med inslag som brott, rymningar, mysterier osv, medan flickorna
skrev sagobetonade berättelser om bl.a. djur, familjer och vardagshändelser (s. 32-43).
Samma resultat angående barns läspreferenser visar studier presenterade av Appleyard.
Dock menar han att undersökningar visar på att denna uppdelning lättar bland de äldre
barnen. Pojkar i högstadieålder är inte längre lika intresserade av manliga
huvudpersoner, utan visar tendenser till att vilja läsa böcker med flickor som
huvudperson. Flickor visar samma tendenser, men åt andra hållet, redan under
mellanstadietiden (1991, s. 91-92).

Jag vill illustrera skillnaderna i pojkars och flickors bokval med två fem-i-topplistor,
skrivna av Helena respektive Alexander (båda i tolvårsåldern) på bokforumet ”Bok-
kanalen” på Internet. Helena kallar sin lista ”Böcker som får mig att gråta” och
presenterar här 5 titlar där flickor är huvudpersoner och behandlar ämnen som döden,
sorg, saknad, föräldrarelationer etc. Alexanders lista heter ”Pojkböcker med slangspråk
och äventyr” och pojkarna i böckerna (framför allt Danteböckerna av Bengt Linder) är
ute på strapatser och farligheter. Dessa listor är bara två exempel av ett flertal listor där
läspreferenserna visar på olikheter mellan könen (Kanalen 2000).

1����� �	� +/� ��- ��� -�/��
Skrivet av Helena (2000-11-17)

”Jag saknar dig, jag saknar dig!” av Peter Pohl
Boken handlar om Tina och hur hon går vidare efter det att hennes tvillingsyster
Cilla dött. Det är en sann berättelse. Den bästa bok jag läst, tårarna strömmade.

”Jag är kvar hos er” av Peter Pohl
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Den 15 år gamla flickan har reumatism. Det visar sig att hon också har en hjärn-
tumör. Boken handlar om Anna som vet att hon snart ska dö.

”Såld” av Zana Muhsen
Zana och hennes syster blir sålda av deras far till pojkar som inte är äldre (i ton-
åren) än dem själva. De tror att de ska få åka på semester till det vackra och gröna
landet som deras pappa kommer ifrån, men när de kommer fram väntar inget annat
än ett livs levande helvete. Att någon kan vara så grym!

”Systern som blev kvar” av Miriam Ali
Uppföjaren till ”Såld”. Boken handlar om hur flickornas mamma kämpar om att få
hem sina barn till England igen.

”Ängel i grön klänning” av Anita Eklund Lykulle
Hennes mamma och pappa omkommer i en bilolycka. Vart ska hon och hennes
lillebror nu ta vägen? Plötsligt slås deras värld upp och ner för andra gången bara
på ett kort tag – den man som de växt upp med som pappa var inte deras pappa. Nu
dyker deras biologiska pappa upp och ska ta hand om dem...(ibid.)

G	"�#����� ��* �
��-���/� 	�! &.�����
Skrivet av Alexander (1999-05-25)

”Dante i toppform” av Bengt Linder
En av de bästa böckerna jag läst. Den är så rolig, med kvicka vimsiga och knäppa
kommentarer. Men kapitlen brukar sluta ruskigt. Dom rider på hästar, blir jagade
av polisen, stöter på en arg bonde, somnar i hissen, blir jagad av en tjur och mycket
mera. [...] Den är jättebra.

”Aktare för hajen, Dante” av Bengt Linder
En mycket bra bok! Rekommenderas verkligen för 8-12-åringar. Här är det lika
kvicka bataljer som i boken ovan. Väldigt spännande när dom är med själva skur-
ken i radiohuset [...].

”Vicket dödsgarv, Dante” av Bengt Linder
En mycket, enorm, suverän bok för 8-12-åringar och för mysterie-älskare! [...] Det
är som vanligt Dante och Tvärsan som sköter ruljangsen. Den här gången luskar de
in sig i ett mysterium med en dödskalleman och en man med skägg. Den är helt
enkelt suverän!

”Tjabo och semesterligan” av Bengt Linder
Ännu en gång så har Bengt Linder lyckats. Det här handlar om Tjabo och Mysis
som har hört talas om att under sommaren så har några lägenheter helt plötsligt
blivit tomma. Det ryktas om att en tavelälskande semesterliga i farten. Semesterliga
är sådana som stjäl saker när folk är borta på semestrar och det här är någonstans i
juni-juli. En bok för 9-12-åringar. Precis som Danteböckerna.

”Fixarna fixar källar-tjuven” av Kaj Martelius
En lite udda pojkbok som handlar om stöld på postmuseum utanför gränden kåk-
brinken. Det är mycket värdefulla frimärken som står på spel. [...] För 10-12-åring-
ar. Mycket bra i början och slutet också förresten, men det är nästan lite för även-
tyrligt! Nästan som Danteböckerna fast mindre slangspråk...(ibid.)

Detta är exempel på hur barn i mellanåldern kan tänka kring de lästa böckerna och
representerar ingen allmängiltigt bild av könssegregationen i bokval och preferenser
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som jag talade om tidigare. Konstateras kan här att flickan valt böcker som håller hög
litterär kvalitet, men samtidigt syns tendenserna av att vilja välja böcker av samma
författare, även om det här inte är frågan om långserieböcker. Pojken däremot har
nästan enbart valt böcker ur Danteserien av Bengt Linder. Han betonar hur spännande
och fartfyllda böckerna är och han är också fullt medveten om att de hamnar i kategorin
”pojkböcker”, även om han själv rekommenderar dem till barn, oavsett kön. Han
värderar äventyret i böckerna högt och det verkar också som att han är medveten om att
böckerna är orealistiska. Flickan däremot, verkar ha det som högsta kriterium att boken
har något slags dramatiskt tema, som död, sjukdom, familjekris etc. Hon beskriver
böcker som känns verklighetsförankrade och empatiska, där hennes egna känslor är
viktigare än händelserna.

Det är inte alltid barnen som väljer böcker, utan även föräldrarna. I en amerikansk
undersökning från 1990 konstateras att 29% av de tillfrågade föräldrarna väljer sina
egna personliga favoritböcker till sina egna barn. Bara 11 % av föräldrarna tyckte att det
var av stor vikt att böckerna inte presenterade stereotypa könsroller. Vilka av
föräldrarna som tyckte detta är beroende av ålder, utbildning och inkomst. De unga
föräldrarna prioriterade denna aspekt lågt, kanske beroende på att de tror att
könsrollsproblematiken inte existerar i dagens samhälle, utan tillhör historien. De
lågutbildade föräldrarna tillhörde också dem som inte ansåg att denna fråga var viktig. I
resultatet syntes också att de med låg eller hög inkomst prioriterade könsstereotyper
lägre än de med medelinkomst. Slutligen syntes dubbelt så många mammor som pappor
tycka att denna aspekt var viktig (Peterson & Lach 1990, s. 192-196).
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Än idag står sig genreindelningen flick- respektive pojkböcker inom barnlitteraturen.
Barnlitteraturforskaren Ingrid Nettervik menar att det idag inte är märkvärdigt om en
flicka läser en vad som kallas typisk pojkbok, snarare positivt. Däremot är en pojke som
läser flickböcker inte lika accepterad (1994, s. 93). Förklaringen tror jag ligger i den
allmänna synen på könets värde. Det är fullt accepterat med pojkflickor. Litteraturen
vimlar av dem. Flickpojkar, å andra sidan, är knappast något man hör talas om.

1988 pågick i Sverige en omfattande barnboksdebatt där genusfrågor stod i centrum.
Detta resulterade i en genomgång av nya svenska bilderböcker, där man fann att mindre
än 20 % av böckerna hade flickor som huvudpersoner. Pojkarna var alltså i stor
majoritet. Även böcker med djur hade övervägande hannar i huvudrollerna (Schaub &
Svensson 1995, s. 7). Även om 1970- och 80-talets studier visade på en dramatisk
skillnad mellan kön på huvudpersoner i barnböcker, visar fortfarande forskning att
manliga huvudroller dominerar bland barnböcker (Abilock 1997, s. 17). 1995 kunde en
amerikansk forskare konstatera att pojknamn fanns representerade nästan två gånger så
ofta som flicknamn i titlar på barnböcker i USA. Hon fann också att bland de böcker
som hade flicknamn i titeln, handlade berättelsen ändå mest om en pojke. Stereotypa
könsroller fann hon inte bara i masslitteraturen, utan även i prisvinnande kvalitetsböcker
(Singh 1998, s. 3). Någon nyare, svensk undersökning angående detta har jag inte
funnit.

Att både flickor och pojkar läser böcker med manliga huvudpersoner, medan pojkar inte
läser böcker med kvinnliga huvudpersoner, ses ofta som grund för dominansen av man-
liga huvudpersoner i barnböcker. Feministiska forskare ifrågasätter dock detta påstående
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och hänvisar till att läspreferenser aldrig är medfödda utan inlärda genom social
konditionering. Pojkar skulle också läsa böcker med kvinnliga huvudpersoner om dessa
avbildas som intressanta och aktiva personer. Detta visar sig tydligt i att böcker som
exempelvis Pippi Långstrump och Alice i underlandet har haft stor framgång (Niehaus
1989, s. 312-313).

Sammanfattande kan det sägas att barnboken i ett historiskt perspektiv fungerat mer
eller mindre som ett medel för påverkan. Under barnbokens utveckling har den tidvis
skapat stort engagemang, som på 1970-talet, då barnböckernas innehåll stod i direkt
relation med det samhälle vi levde i då, fulla av politiska budskap. De sista decennierna
har barnlitteraturen åkt berg- och dalbana mellan socialrealistisk och mer fantasiberikad
karaktär. En uppdelning av flick- och pojkböcker har funnits sedan 1800-talet och finns
delvis kvar än i dag. Vad gäller dagens läsintresse hos barn i mellanåldern visar
undersökningar att läsintresset totalt sett har ökat sedan en nedgång under 1980-talet.
Konstateras kan dock att pojkar läser i anmärkningsvärt mindre omfattning än flickor.
Föräldrarnas attityd i dessa frågor har belysts genom en undersökning där enbart 11 %
av de tillfrågade föräldrarna tyckte att innehållsliga aspekter som hade med stereotypa
könsroller att göra var viktiga. Värt att nämnas är den avsaknad av engagemang som de
yngre föräldrarna visade i frågan. Anledningen till detta tros vara att den yngre
generationen föräldrar anser att samhället ser mycket mer jämställt ut idag än det gjorde
längre bak i tiden och att problemen därmed är lösta. Dock ska inte förglömmas att
denna undersökning är gjord i USA 1990 och att resultatet troligen skulle se annorlunda
ut i Sverige år 2001.

Jag har också diskuterat vad barnen i mellanåldern läser och påtalat att här också syns
skillnader mellan könen. Det märks inte minst på forumet ”Bokkanalen” på Internet, där
mina exempel visar på hur olika barn kan välja böcker. Trots detta är det dock vanligt
att flickor ibland läser böcker skrivna av män, med pojkar som huvudpersoner medan
det är ovanligt att pojkar läser böcker om flickor. Det är inte bara accepterat utan anses
som positivt att flickor går över gränsen och tar del av pojkarnas litteratur, medan det
omvända förhållandet inte alls är lika vanligt eller accepterat. Även om jag inte kan
hävda att det i dagens svenska bokutgivning finns fler pojkar än flickor i
barnlitteraturen, så har jag ändå anledning att tro att denna snedfördelning, som syns i
äldre undersökningar till någon mån råder än i dag, särskilt om man utesluter
masslitteraturen, såsom hästböckerna. Detta gör att flickor, vilka är det mest läsande
könet i mellanåldern, leds till att läsa böcker med pojkar som huvudpersoner. Vilket
således i sin tur leder till att flickor får insikt i pojkars sätt att tänka och agera och där-
med kan utveckla förståelse och empati för det motsatta könet.
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Redan i en kritisk studie från 1946 kan man finna feministiska tankegångar angående
barnlitteratur. ”The most striking single fact of all [...] about the differences between the
sexes is that the female characters do simply tend to be neglected” (Child refererad till i
Niehaus 1989, s. 311). Den första riktiga feministiska barnbokskritiken föddes i Skan-
dinavien under 1960-talet och spreds under tidigt 1970-tal genom feministiska grupper
till övriga Europa, USA, Nya Zeeland och Australien (Niehaus 1989, s. 311; Hunt 1999,
s. 114-115). I USA började man bl.a. intressera sig för hur könsrollerna i böckerna
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kunde påverka de läsande barnen (Peterson & Lach 1990, s. 185). Att den vuxne, vite
mannen stod för normen i samhället, medan alla andra stod för det avvikande och det
marginella, var något som man ställde sig kritisk till. Forskare inom barnlitteratur fann
det nödvändigt att finna och synliggöra den kvinnliga traditionen, genom att närmare
studera berättelser om mammor, döttrar och systrar. Man läste 	� böckerna (rereading)
och gav dessa berättelser ny mening (Hunt 1999, s. 114-115). Vid denna tid blev tradi-
tionella sagor som Snövit, Askungen och Törnrosa hårt kritiserade av feministiska barn-
litteraturforskare, för de passiva kvinnoroller som de innehöll. En ny trend gjorde sitt in-
tåg; kvinnliga hjältinnor. Dessa fick dock också senare motta kritik. Berättelserna var de
samma som när männen varit hjältar, det var bara könet som var utbytt. Kvinnorna blev
de som räddade i stället för att själva räddas, och detta gjorde de med manliga
egenskaper (Hunt s. 117-119).

Under 1970-talet skrevs i svallvågen av barnlitteraturdebatten en hel del könsrollsmed-
vetna barnböcker. Tyvärr var flertalet av dessa pekpinneböcker ganska svårtillgängliga
för barnen. Deras tendens att vara tråkiga gjorde därmed att budskapet gick barnen förbi
(Westman Berg 1976, s. 18). Könsrollsmedvetna böcker måste också ha förmågan att
vara roliga och fängslande. Dock var inte utgivningen och debatten under 1970-talet
utan betydelse. Många vuxna fick upp ögonen för problematiken, såväl lärare som
författare, vilket kan ha inspirerat dem till att tänka på ett nytt sätt i sitt arbete, gällande
såväl val av litteratur i undervisning, som författande av barnböcker (ibid.). 1978 kom
Toijer-Nilssons bok ”Berättelser för fria barn”, där hon istället för att peka ut de
kritiserade böckerna och författarna, lyfte fram de som hon då ansåg ha tagit intryck av
könsrollsdebatten. I sitt slutord talar hon om att grunden är lagd för den könsrollsmed-
vetna litteraturen, men att hon efterlyser fler författare som vägrar att sätta gränser
mellan könen och istället förklarar det gemensamma för män och kvinnor (s. 239-240).

I dagens forskning har bland andra har amerikanska och sydafrikanska forskare har för-
djupat sig i frågan %�� �	���&������ +
���	� ��������.� �	"��� � *� #���#����� �	� �	��
���.���� �����	

��' En av dem ser följande tendenser:

A young girl is contantly being ’sold’ on nursing over doctoring, stenography over
business administration, teaching over school administration, and on motherhood
over all other alternatives. (Niehaus 1989, s. 312-313)

Generellt kan sägas att flickor utmålas som söta, naiva, anpassningsbara och osjälvstän-
diga, medan pojkar ges bilden av att vara starka, äventyrliga, självständiga och kompe-
tenta. Flickor är passiva i sina roller, tas om hand, exempelvis som prinsessor i behov av
att bli räddade eller som bifigurer till manliga huvudpersoner. Pojkarna agerar kämpar,
äventyrare och hjälper andra att komma till undsättning. Flickor når ofta sina mål med
hjälp av andra, medan pojkarna klarar sina bragder på egen hand (Singh 1998, s. 3).
Även om det skett stora förändringar under de senare decennierna återfinns många av
nämnda porträtteringar i nyutgivningen (Abilock 1997, s. 17).

En sammanfattning av feministisk barnboksforskning visar på följande egenskaper hos
sexistiska barnböcker:

� 1/*� �	"��� 	�! +
���	� &� �+���������

,�#���� -54��5
�
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Trots att tonvikten ligger på kvinnodiskriminering måste man komma ihåg att även
pojkar drabbas av sexism och att även deras potential inskränks. Pojkar kan t.ex. inte
visa känslor och är även mer sårbara för stereotypering än flickor. De har även svårare
att gå över gränsen av accepterat beteende. En ”tomboy” (pojkflicka) är mer accepterad
än en ”sissy” (flickpojke, mes). Båda dessa typer accepteras först på riktigt när de
kommer till insikt och återgår till de traditionella stereotypa standarder för pojkar och
flickor.

� �+����/
 ��� �	� *�� �
��
�-� �/
��
Giftermål framställs som flickors slutliga mål och ideal. Ogifta kvinnor beskrivs aldrig
som lyckliga, självständiga individer, snarare som gamla ungmöer eller ”bortglömda
skatter som ingen har hittat”.

�>����&��� �����.�

I motsats till en mängd intressanta yrken som vuxna män kan ha samtidigt som de är
gifta, inskränks flickors rollmodeller vanligtvis till moder och hustru eller traditionellt
kvinnliga yrken. Dessutom framställs modern som färglös jämfört med fadern. Fadern
går på roliga utflykter med barnen och löser alla problem. Barnböcker av detta slag
erbjuder ingen realistisk bild, vare sig av fadern, modern eller yrkeskvinnan, för barnet
att identifiera sig med.

�4	�.��� �/ ����� ����!��
Yttre skönhet betraktas som extra viktigt för flickor, på bekostnad av deltagande i
intressanta aktiviteter. Hos pojkar däremot, ignoreras kläder och utseende.

�1����+&

�- �	��.���	� ��

 ��������	�
Flickor lär sig genom böckerna att underskatta sig själva intellektuellt och svara mot de
låga förväntningarna genom deras svaga prestationer. Uppskattning får de genom att
vara undergivna. Pojkar å andra sidan, strävar efter uppskattning genom prestationer.
”Man is unsexed by failure, woman by success”.

�G����.� #��	��*�
Förutom stereotypa egenskaper som irrationalitet, tendens till emotionella utbrott,
rädsla, hjälplöshet, undergivenhet och bristfällig initiativförmåga, avbildas kvinnliga
personer också som passiva betraktare och passagerare. De behöver sällan eller aldrig ta
etiska beslut och är beroende av männen för problemlösningen samt för sin egen status.

� ���������� ���/�
Engelskan och afrikaans, två av de språk som talas i Sydafrika (vilka är de språk som
Niehaus kommenterar men vilket även gäller för svenskan (förf. anm)) är
diskriminerande genom att det höjer mannens position över kvinnans. För barn, som
tolkar språk bokstavligt, uppropas manliga bilder av ord som ”chairman, mankind” etc.
Dessutom är det allmänt bruk att använda ”man” och ”han” när könet är okänt (Niehaus
1989, s. 312-313).

Niehaus presenterar fem övergripande lösningar på problemet med sexistisk
barnlitteratur:
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1. 1�&�� �

�� +��#"�*< Här råder det olika åsikter bland forskare och bibliotekarier.
Medan några helt enkelt vill plocka bort den sexistiska litteraturen menar andra att
förbud och censur inskränker friheten till självbestämmande.

2. E�.&�* � +���#�--��*� ��+��< Att använda böcker med sexistiska budskap inför dis-
kussion om sexism ger möjlighet till diskussion och förtydligande av böckernas
historiska bakgrund. Denna syn får ett bredare stöd.

3. ����. 	�< Att ”skriva om” barnböcker med sexistiska element är ett alternativ.

4. ��/�-/ �/ ����< Genom att man selektivt börjar köpa in ickesexistiska böcker kan
man börja frångå de gamla med sexistisk karaktär. Dock lämnar man dessa kvar tills
vidare.

5. Ett tillägg till de nämnda lösningarna är att ”skriva nya böcker som främst är
inställda på att motverka stereotyper”. Det finns redan många böcker som har detta
till syfte, behövs ej fler.

För att punkt 3-5 ska fungera behövs samarbete mellan författare och bokförlag.
Förlagen har sedan 1970-talet riktlinjer för hur man ska tänka kring detta, men det
verkar som det är lättare att sätta upp dessa riktlinjer än att följa dem, menar Niehaus
(1989, s. 313). Märk att detta dock inte gäller svenska bokförlag.

Att anlägga ett feministiskt perspektiv på forskning i barnlitteratur är ingen ny
företeelse. Och även om det sägs att kritiken föddes i Skandinavien, så verkar det vara
amerikanska, men i mitt material även sydafrikanska forskare som har mest att säga just
nu. Idag handlar det mycket om hur man metodiskt ska gå till väga för att identifiera
sexistisk litteratur. Det gäller att först veta vad som faktiskt är stereotypa könsroller och
hur man kan identifiera dessa innan man kan bekämpa dem. Sedan lång tid tillbaks har
alltså riktlinjer satts upp för hur författare och bokförlag bör tänka kring sexism i
barnböcker, men de verkar svåra att efterleva. I den kommande undersökningen tar jag
reda på om sådana riktlinjer finns på förlagen i vårt land och hur man diskuterar kring
dessa frågor.

,�'�� ������
��;	��
������6���:
�����;��7�����

Jag kommer i följande två avsnitt att redogöra för de två typer av böcker som finns rep-
resenterade i min läsundersökning. Jag anser det vara bra att ha god kännedom om de
båda typerna för att kunna föra en diskussion kring dem. Först diskuteras
långserieboken.

Långserieböckerna anses tillhöra masslitteraturen och har analyserats och diskuterats av
ett flertal forskare. Ett typiskt drag är att samma hjälte återkommer i bok efter bok och
råkar ut för likartade händelser som reds ut på ett likartat sätt. Huvudpersonen åldras
inte och genomgår heller ingen personlighetsutveckling. Klichéer är också typiskt för
långserieboken, både vad gäller språket och persongalleriet, där t.ex. skurkar lätt

,�#���� !5<<5��5��5�4��:<<���5
�/�59�����,�#
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avslöjas med sitt utseende. Böckerna innehåller ofta könsfördomar och reaktionära
värderingar. Gårdagens världsbild konserveras (Kåreland 2001, s. 135-137). Vad vidare
är gemensamt för långserieböckernas huvudpersoner är att de aldrig råkar ut för några
själsliga konflikter. De saknar i regel helt och hållet själsliv vid sidan av sin roll i
handlingen. Om framgången skulle utebli och till exempel en ryttarinna förlorar en
hopptävling, ges inte möjlighet till förtvivlan, utan hon vinner ändå en personlig,
moralisk seger genom att vara en god förlorare. Detta exempel illustrerar just bristen på
själsliv bland huvudpersonerna i långserieböckerna och hur besvärligheter vänds till
personliga framgångar (Mählqvist 1987, s. 45-51). Långserierna utspelas ofta i borgerlig
miljö och barnens föräldrar är ofta välbärgade med högt uppsatta positioner (Skjönsberg
1982, s. 105).

Massproduktion av böcker handlar ofta om starka kapitalintressen. Litteratur kan ha
som usprungligt syfte att sälja så mycket som möjligt på en stor internationell marknad.
Långserierna är så anpassningsbara till olika länder och översättarna har i regel helt fria
händer, vilket gör att de konkurrerar ut kvalitetsböcker, vilka kanske inte är gångbara på
en bred internationell marknad och inte låter sig översättas och adapteras3 hur som helst
(Skjönsberg 1982, s. 145). Ofta ingår långserieböckerna i speciella förlagsserier (t.ex. B.
Wahlströms ungdomsböcker) där alla böcker har ett likartat utseende för att lätt kännas
igen. Olika typer av långserieböcker kan vara mysterieböcker och hästböcker. Bland
utländska, översatta serier av lite äldre snitt kan nämnas Carolyn Keenes Kittyböcker,
W E Johns berättelser om Biggles samt Enid Blytons Femböcker. Svenskproducerade
långserier är exempelvis Bengt Linders böcker om Dante och Merri Viks Lottaböcker.
På senare år har Måns Garthon och Johan Unenges böcker om Adam och Eva blivit
enormt populära och de är vardagsrealistiska och tidsenliga, till skillnad från många av
föregångarna. De bland barnen populära böckerna om Sune och Bert, skrivna av Anders
Jacobsson och Sören Olsson har däremot inte hyllats av bibliotekarier och recensenter,
då de påminner om traditionella pojkböcker. Detta till trots hamnade Bert på sjuttonde
plats vid en TV-omröstning om ”århundradets bok” 1999 (Kåreland 2001, s. 137-138).

För att inte blanda ihop begreppen långseriebok och fortsättningsbok vill jag också klar-
göra vad den senare är. Trots att fortsättningsböckerna följer samma huvudperson från
bok till bok och utseendemässigt ibland kan påminna om långserierna, skiljer sig den
litterära kvaliteten avsevärt. Huvudpersonen ses ofta bli äldre och mogna från bok till
bok och hon eller han är inte statisk till sin karaktär. Människoskildringarna är inte
stereotypa och bakgrunden är inte nödvändigtvis högstatusmiljö. Barnen är mer
kontrollerade av de vuxna och handlingsmönstret är varierat. Huvudpersonerna kan
misslyckas i sina företaganden, problem och konflikter kan tas upp till behandling och
böckerna slutar nödvändigtvis inte alltid lyckligt. Dessutom är språket mindre
klichéartat och böckerna ingår i regel inte i speciella förlagsserier (Skjönsberg 1982, s.
106-107; Kåreland 1983, s. 59). Som exempel på fortsättningsböcker kan nämnas L.M.
Montgomerys E��� �/ �����

� och Max Lundgrens C�!�"*��� #	

�
�##, Maria
Gripes böcker om 0
.�� ���
��	� (ibid., s. 58-59; Nettervik 1994, s. 189; Skjönsberg
1982, s. 106).

                                                
3 Adaptation betyder anpassa och används inom litteraturforskning
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I en dansk antologi från 1972 har Toni Liversage undersökt sju danska deckarbokserier
för barn, för att se hur det danska samhället ter sig i böckerna. Genom analys av totalt
64 böcker i genren, ger denna undersökning en bild av hur masslitteraturen före 1972
förklarade samhället. Jag finner det relevant att presentera denna undersökning här, då
en stor mängd av de deckarböcker barn läser idag är flera decennier gamla och förklarar
samhället på samma sätt som de böcker i Liversages studie. Det som visade sig vara
centralt i mysterieböckerna var uppklarande av brott, i ungdomsböckerna oftast en stöld,
men även smuggleri, anstiftande av brand och spionage (till skillnad från det ofta före-
kommande morden i motsvarande böcker för vuxna). Böckerna tar aldrig upp orsaker
till brottet, eller anledningen till varför man själ, smugglar etc. Brottslingens bakgrund
är oväsentlig. Enligt böckerna är brottsling ingenting man #
�� utan något man &�.
Utseendet är ingående beskrivet och ord som återkommer är ärr, skäggstubb, vårtor osv.
Vanligt är att dessa personer, onda av naturen, att de ska straffas enligt hämndprincipen
”öga för öga, tand för tand”.

I motsats till en onda krafterna står förstås de goda, gestaltade av barn tillhörande
medelklass. Ibland är dessa hjälpare till adliga eller rika vuxna. Godheten hos dessa
vuxna kommer till uttryck genom deras utseende, kärleksfulla handlingar gentemot de
socialt svaga och förmågan att kunna lösa stora problem på mirakulösa sätt. I alla de
lästa böckerna nämns bara en person ur arbetarklassen, en primitiv, inte särskilt smart
kille med förkärlek till slagsmål. Klassindelningen talar sitt eget tydliga språk. Den bild
av familjen som beskrivs, är ett auktoritärt system, där alla förutsätts ha gemensamma
intressen och vara lojala. Besluten tas uppifrån och eventuella uppror slås ned, antingen
med fysiska medel, eller med hot. Fadern har alltid sista ordet och ses som ”sträng men
rättvis”. Att barnen får bekräftelse i form av exempelvis beröm av de vuxna, är vanligt i
slutet av böckerna. De vuxna bestämmer över barnen, männen bestämmer över
kvinnorna. Dessa mönster är oföränderliga. Kvinnorna sitter fast i sina könsroller och de
kan i princip delas in i två grupper; mödrarna (husmödrarna) och hushållerskorna.
Anonyma kvinnor som lärarinnor och pigor förekommer ibland.

Det som sammanfattande utmärker böckerna är enligt Liversage *�� �	� �
*��- �&��� i
böckerna; politik, sex och grupp- och klassmotsättningar. Samhället beskrivs, om man
bortser från brottslingarna, som förträffligt. Böckerna har gemensamt att de skildrar
människor i svart och vitt samt bekräftar och förstärker gamla fördomar. Liversages
ståndpunkt är att största delen av det bearbetade materialet är samhällsbevarande och
detta ställer hon sig kritisk till. Böckerna visar ett klassdelat samhälle och försöker
skapa en myt om att rättvisa och godhet är de principer som råder och som håller
samman människorna i en gemenskap. En gemensam kamp mot ondskan leder till
belöning (Liversage 1972, s. 39-52).

1�!	.�� �. 
/�-�����#�����

Trots långseriernas ofta förutsägbara innehåll tillgodoses barns behov av spänning och
underhållning. Samma personer och likartade händelser gör att man läser sin favorit-
berättelse om och om igen, men i ny tappning varje gång. Detta kan skapa en slags
trygghet med det återkommande och att samtidigt veta att det goda alltid segrar, vilket
också är typiskt för genren (Kåreland 2001, s. 135; Skjönsberg 1982, s. 105). I en de-
battbok från 1970 hävdas också att barnens behov av trygghet är en anledning till läs-
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valet. ”Säkra värderingar, upplevelsen av ett statiskt samhälle, svart-vita människobe-
dömningar, accepterade fördomar och okomplicerade mänskliga relationer är lättare att
läsa om än konflikter, komplikationer och osäkerhet” (Allroth & Sundström 1970, s.
56).

En annan infallsvinkel är den psykologisk-lingvistiska, då man menar att läsning
handlar om mer än att förstå ljud. Det handlar också om att förstå bokstäver, vilket man
gör genom en förförståelse för hur berättelser fungerar. Denna förförståelse har man
automatiskt fått om man fått böcker lästa högt för sig. Därför är det lättare för en
nybörjarläsare att läsa en bok som tidigare lästs högt eller en seriebok där intrigen och
personerna känns igen och strukturen är lätt att förstå. Ett barn som inte fått läst böcker
för sig har särskilt behov av långserieböckernas enkla och igenkännande uppbyggnad
(Ross 1997, s. 19).

J.A. Appleyard menar att barn i mellanåldern är i en utvecklingsfas som handlar mycket
om att samla och organisera information om den nya värld de är på väg att beträda. De
är nyfikna på allt det nya, men även i behov av det beständiga. Att läsa långserieböcker
blir för barnen ett sätt att bekräfta att det trots nya upplevelser och erfarenheter finns
något igenkännbart och beständigt. Barnen får också bekräftat att de är kompetenta och
inte maktlösa. Äventyrsserierna, såsom Blytons Fem-böcker, ger barnen möjlighet att
gång på gång se det goda besegra det onda. Lyckliga slut är det typiska för de böcker
barnen läser i denna åldern. Att det onda skulle övervinna det goda, som i en tragedi,
eller att det onda och goda är ihopmixade, som i ironi eller satir, är inte tänkbart i
böcker för denna ålder (1991, s. 63-64).

Men vad tycker egentligen barnen om långserieböckerna? I en äldre
läsvaneundersökning skriven vid Umeå Universitet 1972, svarade 15 av 123 tillfrågade
barn att det tyckte att långserieböckerna på ett sant och riktigt sätt berättar om hur
människor har det (Mählqvist 1993, s. 57). En stor del av läsarna upplever alltså
långserieläsningen som en slags verklighetsflykt. Den saknar således de krav man bör
ställa på en barnbok; vid sidan av underhållningsfaktorn ska barnboken också ge barnet
något att fundera över och således hjälpa barnet att växa (Kåreland 1983, s. 71).

�	���/�* 	�! +���.�� +�� 
/�-�����#�����

Det finns naturligtvis de som försvarar masslitteraturen och långserieböckerna. Jag har
funnit tre vanliga argument till deras försvar. Dessa argument har sammanfattats av den
danske kritikern Ove Kreisberg som det lästeknokratiska argumentet, det ideologiska
argumentet samt det litteraturpedagogiska argumentet (Mählqvist 1993, s. 56-57). De
som förespråkar 7�� 
&������	�������� ��-������� menar att det är bättre att barn läser
masslitteratur än ingen alls (Ibid., s. 57, Kåreland 2001, s. 140). 7�� �*�	
	-���� ��-��
������ handlar om att barn ska vara fria att själva välja och läsa de böcker de har lust
till. Slutligen menar de som talar för 7�� 
�����������*�-	-���� ��-������� att masslitte-
raturen kan fungera som ett mellanled, en slags övergång till den ”fina” litteraturen
(Mählqvist 1993, s. 57).

Barnlitteraturforskaren David Rudd har noggrant studerat Fem-böckerna utifrån ett
könsperspektiv. Han menar att böckerna inte kan klassas som sexistiska, men att de
innehåller sexistiska inslag, som barn kan relatera till. Han menar att under den tid då
Blytons böcker började ges ut var uppdelningen av pojk- och flickböcker mycket större
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än idag och att de var de första böckerna som accepterades av båda könen. Blyton
skapade t.ex. George för att pojkarna skulle acceptera böckerna, då de vanligtvis undvek
böcker med flickor som huvudpersoner. Rudd menar att moderna barnböcker som visar
upp en jämlik värld ger en felaktig bild av världen som barnen inte kan känna igen sig i.
Istället för att skyddas från den ojämlika världen, ska de genom Blytons böcker lära sig
att kämpa för jämlikhet (1995, s. 194).

Det finns dock många röster som motsäger sig masslitteraturen. En av dem låter som
följer:

Vad vi ger våra barn att läsa är ett direkt uttryck för det omgivande samhället. Vi
har valt att inte utöva censur. Men den ”goda barnboken” har vi inte gett tillräckligt
med resurser för att den skall kunna konkurrera ut skräplitteraturen, lättillgänglig,
billig, full av värderingar vi inte drömmer om att vilja överföra till en ny genera-
tion...(Ambjörnsson, citerad i Ambjörnsson & Strömstedt 1983, s. 21)

Kreisberg, som är den som jag tidigare definierade argument +�� läsning av
masslitteratur, står även för ett motargument, nämligen 7�� �	���
� �	���-�������,
vilket menar att all läsning måste sättas in i ett socialt sammanhang. Förenklingar och
schabloner kan leda till en falsk verklighetsuppfattning. T.ex. kan läsaren ledas in i en
värld som är omöjlig att överföra till sin egen och som då möjligen kan skapa känslan
av att den egna världen är grå och tråkig, utan möjlighet att tillfredsställa behov.
Kreisberg tror med andra ord att barnen uppfattar böckerna som en autonom värld, skild
från deras egen (Mählqvist 1987, s. 69; 1993, s. 57-58).

Kerstin Rimsten-Nilsson, barnlitteraturforskare är kritiskt till masslitteraturen och ger
ett antal anledningar till hur ”dåliga” böcker kan lära ut felaktiga föreställningar, vilka
kan bli bestående resten av livet:

•  De visar upp verkligheten genom filter som framställer människor som alltigenom
onda eller goda.

•  De låtsas att människors utseenden avslöjar egenskaper: en viss hårfärg, en viss hud-
färg, en viss form på benen eller ansiktet, en viss ålder visar att en person inte bara
är god och pålitlig utan också har framgång.

•  De låtsas att de kan visa hur framgång och lycka ser ut.
•  De lurar läsare att tro att ”ödet” har avgjort vem som ska vara lyckosam i sina före-

havanden. Därmed skapar de passivitet och ger läsaren föreställningen att det är ut-
siktslöst att själv försöka ta itu med sina svårigheter.

•  De avstår från att sätta in händelser i ett socialt och politiskt sammanhang. Läsaren
förleds lätt att tro sig själv oförmögen att begripa samband i tillvaron (1982, s. 98).

En av de böckerna jag valt för min undersökning är en Fem-bok av Enid Blyton. Därför
har jag valt att här ge en ingående beskrivning av serien, med betoning på genuspers-
pektivet, samt att applicera könsdikotomierna beskrivna i teorikapitlet på den utvalda
boken.

Enid Blytons Femböcker är de mest populära och mest omdiskuterade
långserieböckerna, mysterieböcker lästa av såväl flickor som pojkar. Översatt till ett 60-

,�'���� ���4�(�7�:��:��� �<3;	��
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tal språk står Blyton som nummer tre, efter William Shakespeare och Agatha Christie
på mest översatta författare från Storbritannien. Den första boken kom ut 1942, men i
svensk översättning inte förrän 1954. Serien är omåttligt populär än idag (Nettervik
1994, s. 133, 1���#	���� .&- 1987, s. 25).

I femböckerna finner vi alla de utmärkande ingredienserna för en långserie; återkom-
mande handlingsmönster, schablonartade personteckningar och stereotyp miljö-
skildring. Utmärkande är dessutom att barnen är mycket självständiga och har mycket
god sammanhållning. Det är i stort sett alltid sommarlov i böckerna, barnen är alltid lika
gamla och oföränderliga i sina könsroller. De skurkar som beskrivs kan lätt identifieras
på sitt utseende (t.ex. ”kolsvart hår, djupt liggande mörka ögon och ett missnöjt drag
kring munnen”) (Nettervik 1994, s. 133-134).

Aidan Chambers menar att Enid Blyton är en författare som tar barnens parti genom att
låta sina berättelser handla om ”vi mot dem”, alltså barnen mot dom vuxna. Han menar
att Blyton allierar sig till den grad att hon sviker dem, genom att aldrig föra dem till en
högre nivå än den de redan befinner sig på. Hon är en vuxen som helst ser att inte barn
växer upp. Då kan hon, enligt Chambers; ”gotta sig åt deras söta små svagheter och
dominera dem med sin vuxna överlägsenhet”. Detta ser han som ett svek mot
barndomen och något som genomsyrar alla hennes böcker (1987, s. 52-53).

Hur kan Blytons böcker överleva? Mählqvist menar att ständigt nya upplagor håller
henne aktuell. Dessutom har den generation som läste Blytons böcker under 1950-talet
vuxit upp och förmedlat dem till sina barn, utan att fundera över dess kvalitet. De anser
sig själva inte tagit någon skada (1987, s. 56). En undersökning visar att det är den stora
gruppen barn som varken läser mycket eller litet som är läsare av långserier som Blyton.
Möjligen är det ibland snarare föräldrarnas smak som återspeglas i läsningen, i stället
för barnens (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 88). Blyton anses publikfriande
genom att skildra en grupp barn bestående av både flickor och pojkar. Det verkar ha
varit ett lyckat grepp, eftersom Fem-böckerna läses i lika stor utsträckning av båda
könen. Blyton kan tänkas vilja visa hur könen kan fungera tillsammans, men detta
motsägs av den mycket traditionella könsrollsbeskrivningen (Chambers 1987, s. 56-58).

I Fem-böckerna är George en flicka, som vill bli kallad så, trots att hon egentligen heter
Georgina. Idealet i böckerna är en pojke, vilket gör det svårt för flickor att känna sig
accepterade för de som de är. Följande citat ur ”Fem går i fällan” och ”Five on Kirrin
Island again” är exempel på detta.

Hon såg också ut som en pojke med sitt korta, lockiga hår, kortbyxor och en skjor-
ta, som var öppen i halsen. Ansiktet var fullt av fräknar och armar och ben bruna
som på en tattare.

”Du är lika bra som någon pojke”, sade George. Detta var det högsta beröm George
över huvud taget kunde ge en flicka.

”Jolly girlish-looking boy you are, that´s all I can say.”
George flared up at once. ”Don´t be mean! I’m �	� girlish-looking. I´ve far more
freckles than you have, for one thing, and better eyebrows. E�* I can make my
voice go deep.” (1947, s. 64).
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Margery Fisher har fördjupat sig i egenskaper och personlighetsdrag hos Fem-
böckernas huvudpersoner och säger så här angående George:

She is a very bad case of that castration complex, or penis-envy, first described by
Freud, and her success vith readers rests almost entirely upon the fact that, in our
society, and for what seem very obvious reasons, small girls frequently wish they
were boys (1986, s. 233).

Även om långserieböckerna representerar en konserverad samhällsbild och traditionella
könsroller, görs ibland insatser från förlagens sida, för att ligga mer rätt i tiden. Man
försöker helt enkelt tvätta bort alltför föråldrade värderingar och fördomar i böckerna. I
Fem på mystiska heden i nyöversättning har exempelvis ”skurkaktiga zigenare” bytts ut
mot ”campande tyskar”. Att detta skulle vara nog för att uppvärdera böckerna anser
dock inte Mählqvist (1992, s. 65-66). Rimsten-Nilsson menar att det skulle krävas
djupgående omarbetningar som ändrar de grundläggande värderingarna (1982, s. 96).
Rudd ser det ur ett annat perspektiv och anser att försöken att ”tvätta” böckerna för att
få dem mer politiskt korrekta, undergräver barnens egen kapacitet, särskilt flickornas.
Flickor anses ofta behövas skyddas mot könsfördomar, menar Rudd (1995, s. 194).

Hur påverkas barn av de värdenormer som kommer till uttryck i Enid Blytons böcker?
På bokforumet Bokkanalen på Internet uttrycker en pojke sin förtjusning över dessa
böcker och på hans 5-i-topplista är fyra av böckerna skrivna av Enid Blyton. Han
rekommenderar dem till barn mellan 9 och 12 år. Personerna i en av böckerna beskriver
han så här: ”Jack, en fågelintresserad pojke; Philip, en djurvänlig pojke; Lucy-Ann, en
rädd liten tjej och Dina; en djurrädd tjej”. Barnen i Femböckerna får följande
beskrivning: ”Julian; en bestämd pojke, Dick; en skämtare, Anne; en riktigt feg krake
och George; en tjej som vill vara en pojke”. Han passar i sin recension också på att
varna alla mörkhyade läsare för att ordet ”neger” förekommer i boken, ”för den är rätt
så gammal” (Kanalen 2000). Den här boktipsande pojken har reflekterat och delar med
sig av sina tankar, gällande det något ålderdomliga sättet att uttrycka fördomar mot
andra folkgrupper. Han verkar vara medveten om att de föreställningar som presenteras
i boken, gällande beskrivningar av dessa människor, inte är de som föredras i dagens
samhälle. I de genomlästa recensionerna reflekterar dock inte pojken över de könsför-
domar som i böckerna är lika mycket förekommande.

De svenska biblioteken har inte gemensamt tagit ställning till om Blytons böcker bland
andra långserier ska finnas tillgängliga för utlåning. De flesta biblioteken började dock
på 70-talet att ta bort Blytonböckerna, då kvalitetsdiskussionerna gick heta (Svensson
1986, s. 39). Vad som idag syns är att det främst är filialbiblioteken som köper in
Blytonböcker, medan det på huvudbiblioteken är mycket ovanligt. Möjligen, menar
Wåhlin & Asplund Carlsson, är det så att då filialbibliotekarierna lever närmare
låntagarna och har givit upp kvalitetsaspekterna för att i stället följa efterfrågan. Att
inställningen till Blytonböckerna skiljer sig åt mellan bibliotekarier är tydligt. En
bibliotekarie i Wåhlin & Asplund Carlssons undersökning menar t.o.m. att det finns en
allmän uppfattning om att det tyder på låg professionalitet att köpa in böckerna (1994, s.
160-165).

Den för undersökningen valda boken av Enid Blyton heter ��� �/ ���--
��"���, och
valdes därför att det var en av två böcker i serien som fanns i flera exemplar på
högskolebiblioteket i Borås. Boken utgavs första gången 1945 och originaltiteln är ��.�
-	 �	 ���--
��H� �	�. Den svenska översättningen är gjord av Kerstin Lennethson
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(Blyton 1995, s. 8). Jag har läst boken med de tidigare beskrivna könsdikotomierna som
utgångspunkt och kan konstatera att de är väldigt lättapplicerade på ��� �/
���--
��"���. Vad gäller barnen stämmer de beskrivningar in på dem som ovan nämnda
forskare redogjort för. Könsdikotomierna kan lättare urskiljas när det gäller
beskrivningar av vuxna i boken. Jag ska här ge några exempel, där adjektiven från
dikotomin står inom parentes. Kvinnorna är med i egenskap av mamma eller
hushållerska, såsom tidigare nämnt. Faster Fanny, en av kvinnorna i boken, beskrivs
som snäll (mild). Hon hämtar barnen på tågstationen (familjeinriktad). Efter mild över-
talan låter hon barnen stanna uppe och spela ett kortspel till (undfallande). Hon oroar sig
för barnens välgång när de blir drabbade av en olycka, samlar ihop dem och bjuder på
varm choklad (känslosam). Hon drabbas av chock (något som hennes man konstaterar)
och orkar därför inte ta konsekvenserna av olyckan och beskrivs i sammanhanget som
maktlös (labil, passiv). Farbror Quentin, faster Fannys man, besitter de traditionellt
manliga egenskaperna. Han är, liksom de andra männen som nämns i boken, en fram-
gångsrik forskare (sakintresserad) och arbetar mycket (yrkesintresserad, aktiv). Han be-
skrivs överhuvudtaget mycket tydligare än sin fru, med adjektiv som intelligent, kylig
och förmanande (karaktär, rationell). Vidare beskrivs han som arg, han ryter, skriker
och är ursinnig (aggressiv). När taket går sönder är det han som ska ordna att det blir
lagat samtidigt som han konstaterar att frun är i chocktillstånd och inte kapabel att ta
hand om konsekvenserna (sakintresserad, påstridig, stabil, rationell). Han tar på sig
ansvaret för det som hänt (”förnuft”). Detta exemplifierar hur de traditionella könsr-
ollerna mycket tydligt kan avläsas i Enid Blytons böcker med hjälp av könsdikotomier.

En av de böckerna som jag använder i min undersökning är den som jag i föregående
kapitel beskrev; en Fem-bok av Enid Blyton. Denna klassificeras som långseriebok och
av många som skräplitteratur. Jag har genom litteraturgenomgången kunnat konstaterat
att långserieböcker håller låg kvalitet vad gäller bl.a. innehåll, form och språk.
Samhällsbilden och människobilderna i dessa böcker har blivit starkt kritiserad och
detta gäller även de könsroller som presenteras. Många barn slukar Blytons böcker,
detta till trots. Det anses vara en slags trygghet att läsa sin favoritberättelse gång på
gång, men i olika tappning. Barns behov av det beständiga, det trygga och förutsägbara
kan vara anledningen till böckernas popularitet. Det vanliga försvaret för böckerna är att
man menar att det är bättre att läsa Fem-böcker än inga alls, att barn ska få frihet att
själv välja samt att böckerna kan fungera som ett mellanled och leda till en övergång till
den ”bättre” litteraturen. Andra forskare menar att böckerna lär ut felaktiga
föreställningar genom sin skeva världsbild och att de inte kan ses som åtskilda från
läsaren. Inom biblioteken råder här också skilda meningar och troligen gör det även så
mellan lärare ute på skolorna. Jag tycker att det är bra att samla på sig så mycket
information som möjligt och väga för och emot mot varann för att kunna ta ställning i
frågan. Att bestämma sig för att vara för eller emot innebär inte heller att man tagit
ställning för evigt.

Vad gäller Enid Blytons Fem-bok ��� �/ ���--
��"��� är den mycket utmärkande för
genren, med sina schablonartade personer, miljöer och handlingsmönster. De könsdiko-
tomier som beskriver traditionella könsroller var mycket enkelt applicerad på boken.
Skulle en  ombearbetning av boken kunna förändra dessa dikotomier? Det verkar som
om den rådande uppfattningen i denna fråga är att omskrivningar av Blytons böcker inte
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anses vara nog för att tvätta bort föråldrad människosyn, även om dessa omarbetningar
faktiskt sker inför nyutgåvor. Jag ansluter mig till denna åsikt.

I de beskrivningar av personer i Blytons böcker som pojken på forumet Bokkanalen gav
märktes en medvetenhet om fördomar mot etniska folkgrupper, men en omedvetenhet
om fördomar mot kön. Även om detta bara svarar för ett enda barn vill jag ändå hävda
att det generellt sett är lättare att urskilja fördomar mot folkgrupper än mot kön, vilket
hänger i hop med det faktum att problematiken inte uppmärksammas tillräckligt i
hemmet, skolan och samhället. Rasism är en känd och uppmärksammad företeelse,
medan sexism ges mindre uppmärksamhet. Jag tror att de flesta barn i åldern 9-12 har
hört talas om eller till och med vet vad begreppet rasism innebär, medan de knappast har
hört talas om sexism. Orättvisor mellan folkgrupper värderas således som viktigare i
vårt samhälle än orättvisor mellan könen. Kan det bero på att det ännu inte utspelats
några blodiga krig mellan könen?

Det kan konstateras att stereotypa könsbeskrivningar i Fem-böcker är mer regel än
undantag, vilket inte är så konstigt med tanke på att många av böckerna skrevs för över
50 år sedan. Det är något man inte får glömma i den här diskussionen. Enid Blyton var
naturligtvis färgad av sin tid, som så många andra. Däremot har bokförlagen i dag ett
ansvar när det sprider litteratur som denna och andra vuxna när de sprider dem vidare
till barnen. Jag anser att det barnen får ut av Fem-böckerna kan det hitta på annat håll.
Det finns fortsättningsserier med likartat innehåll, som håller hög kvalitet. En
barnbibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek förklarade för mig, när jag frågade om de
hade Fem-böckerna i sina hyllor (vilket de inte hade), att barnen frågar efter Fem-
böckerna därför att det ofta är de enda mysterieböcker de hört talas om. I själva verket
tar de lika gärna en annan mysteriebok. Därför gäller det att sticka andra böcker under
näsorna på barnen.
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I följande kapitel ska jag redogöra för det som kallas kvalitetslitteratur, vilken den andra
boken i min undersökning anses tillhöra, samt att använda dikotomierna även här.

Inom litteratursociologi brukar man tala om det finkulturella och det populärkulturella
kretsloppet. I den förra finner man den seriösa litteraturen som recenseras i pressen samt
finns tillgänglig i bokhandeln och på biblioteken. Gränsen mellan den seriösa
litteraturen för barn och masslitteraturen har dock på senare år blivit mera flytande
(Kåreland 2001, s. 134). Idag återfinns ju exempelvis en del av långserieböckerna både i
bokhandlar och på bibliotek.

Förenklat skulle man kunna säga att god barnlitteratur är motsatsen till den dåliga, alltså
böcker som ger insikt i människors verkliga liv och det verkliga samhället, påverkar
humanare människosyn, ansvarstagande och så vidare. Goda barnböcker kan använda
språkets möjligheter till uttrycksfullhet, mångtydighet, originalitet, fantasifullhet samt
använda bild- och symbolspråk (Rimsten-Nilsson 1982, s. 99). Appleyard menar att
böcker som inte innehåller komplexa personer (såsom långserieböckerna, förf. anm.)
kräver en intrig. Om boken har ett tillräckligt spännande händelseförlopp klarar den sig
utan intressanta personligheter. Men om boken presenterar en karaktär med ett inre liv,
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som lever i alla nyanser mellan svart och vitt och är en verklig person med allt vad det
innebär, behövs inte de spännande intrigerna. Då räcker det att boken beskriver vardags-
händelser för att det ska bli intressant och spännande (1991, s. 74-75).

Jag ska här presentera några av de krav som forskare har satt upp för barnlitteraturen
och försöka utröna om det finns någon som ställer krav på beskrivningar av könen.

En av de mest refererade i dessa sammanhang, Aidan Chambers, uttrycker sig så här:

Jag ansluter mig till dem som anser att litteraturen alltid tillhör hela folket, att den
bör vara billig och lättillgänglig, att den ska vara rolig att läsa lika väl som ut-
manande, undergrävande, uppfriskande, trösterik och alla de andra egenskaper vi
tillskriver den. Slutligen anser jag att det är i litteraturen som vi finner de bästa ut-
trycken för den mänskliga fantasin och de mest meningsfulla försöken att komma
till rätta med våra idéer  om oss själva och vad vi är (Chambers 1987, s. 26).

Barnboksförfattaren Lennart Hellsing enkelt uttryckta krav har också blivit kända i
barnbokssammanhang. Han anser att man av en skönlitterär barnbok idag kan kräva:

•  Att den intresserar barnen.
•  Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer.
•  Att den, om den berör etiska frågor, har en ”moral” eller tendens som vi rimligen

kan acceptera.
Utöver detta kan inga direkta andra krav ställas (Hellsing 1999, s. 52).

I ett läsfrämjande projekt i Göteborg på början av 1980-talet följde man vissa kriterier
för att välja ut kvalitetsböcker. Kvaliteten gällde det litterära språket, ambition att
stimulera läsarens fantasi, saklighet i framställande av fakta om exempelvis människors
levnadsvillkor i andra länder, ambition att berätta om människors problem på ett ärligt
sätt, försök att förmedla önskvärda attityder, såsom tolerans mot och förståelse för
exempelvis invandrare, handikappade och andra minoriteter, hjälpsamhet, självständig-
het och ansvarsfullhet (Rimsten-Nilsson 1982, s. 56).

Möhl & Schack har, inspirerade av bl.a. Piaget, formulerat följande krav på barnlit-
teraturen. Dessa behöver inte uppfyllas samtidigt, i samma verk, menar de. Barnlittera-
turen ska bidra till att bryta den emotionella, kognitiva och sociala isolering som barnet
upplever. Den ska ta sin utgångspunkt i barnets upplevelser och medverka till att barnet
får en realistisk medvetenhet om sig själv och världen. Litteraturen ska solidarisera sig
med barnet och understöda barnets tro på och accepterande av sig själv. Den ska
uttrycka optimism, för att ge mod att möta och ta tag i problem. Fiktionens slut spelar
stor roll i detta sammanhang. Vidare ska litteraturen förmedla information och
kunskaper. Den ska uppmuntra barnet till att utveckla en fördomsfri moral och livssyn,
utan förvanskningar och idylliseringar, genom ett förklarande sammanhang. Litteraturen
ska förklara sammanhang i samhället, anpassat till barnets ålder och uppfattnings-
kapacitet. Den ska aktivera barnet genom att ge mod och mål. Den har också en mycket
viktig identifikationsmekanism. Genom en positiv identifikationsgestalt som har vissa
likheter med barnet är identifikation är en förutsättning för att barnet ska tillgodogöra
sig boken, menar författarna. I annat fall gör läsupplevelsen barnet oberört. Denna
identifikationsgestalt skall vara tydlig och konsekvent, innebärande att en karaktär som
varit god boken igenom inte får bli ond på slutet. Barnet har då knutit till sig gestalten
och vill inte ändra sin uppfattning om den. Detta utmynnar i nästa krav, som handlar om
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att barnet ska ges möjlighet att projicera sig själv och sina känslor in i litteraturen för att
där genomleva dem tillsammans med personen för identifikation. Fiktionen måste dock
framställas ”öppet”, alltså att man utesluter detaljrikedom, vilket ger barnet större
möjlighet att ”stoppa in sig själv” i berättelsen. Således har litteraturen en terapeutisk
roll. Nästa krav är att barnet ska ges möjlighet att utveckla och stimulera sin fantasi,
nyfikenhet och upptäckarglädje. Fantasin kan bidra till att barnet erkänner och bearbetar
problem som är för svåra att erkänna på ett medvetet plan, på ett djupare, omedvetet
plan.

Fortsättningsvis talar Möhl & Schack om kravet på framställningsformen, vilken de
menar ska vara engagerande och förmedla sammanhang tydligt och konkret. Att
demonstrera företeelser istället för att rakt ut tala om dem är fördelaktigt. Personer ska
karaktäriseras av handlingar, repliker och beskrivningar. Kompositoriskt krävs att
barnboken är klar och relativt överskådlig. Framställningen ska vara levande och
medryckande utan att för den skull vara överdrivet dramatisk och spännande (vilket ofta
präglar masslitteraturen). Tydliga ”set-anvisningar” är ett annat krav, innebärande att
det tydligt bör framgå för barnet om det är en reell eller fiktiv berättelse, om boken rör
sig i en fantasivärld eller samma värld som barnet (t.ex. folksagornas ”det var en
gång...”). Krav på språk är av mindre betydelse än komposition och framställningsform.
Dock kan man kräva att språket ska vara funktionellt, alltså inte för tungt för barnet att
hålla kvar läslusten. Ett allt för lättfattligt språk med korta meningar och förenklingar
kan även det leda till att barnet kan tappa läslusten och därav förlora
identifikationsupplevelsen. Det gäller att inte hindra barnets inlärning av det ”vuxna”
språket (Möhl & Schack 1981, s. 124-130).

Att främja jämställdheten och motverka stereotypa könsroller finns inte konkret uttalat i
de ovannämnda kvalitetskraven som ställts på barnlitteraturen. Dock kan man anta att
det innefattas i ”försök att förmedla önskvärda attityder”, från undersökningen i
Göteborg. Hellsing talar om acceptabla ”tendenser” och här vill jag tro att även
könsperspektivet innefattas, eller åtminstone ��� innefattas. I Möhls & Schacks krav på
barnlitteraturen kan man anta att identifikationskravet även innefattar identifikation av
positiva könsroller. ”Genom en positiv identifikationsgestalt som har vissa likheter med
barnet är identifikation är en förutsättning för att barnet ska tillgodogöra sig boken”,
anser jag tyda på detta.

De kvalitetskriterier som omnämns i den spridda och använda idéboken för bibliotek
”Barnspåret” innefattar inte några krav gällande gestaltning av könsroller (Barnspåret
1994, s. 47).

Den andra boken i min undersökning har titeln 4������� 	�! �	���� och är skriven av
Moni Nilsson-Brännström, född 1955 och boende i Stockholm. Nilsson-Brännström är
en av de få svenska författare som kan leva på sitt skrivande. Detta tack vare att
böckerna om Tsatsiki har sålt mellan 40 000 och 80 000 per titel. Dessutom är de
översatta till finska, holländska, norska, danska och tyska. Under årens lopp har hon fått
en rad utmärkelser för sina Tsatsikiböcker, bland annat Wettergrens bokollon för hela
serien med motiveringen ”Som glada solar lyser böckerna om Tsatsiki, som inte bara

                                                
4 Alla citat ur recensioner i detta stycke är hämtade i Mediearkivet online.
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flickornas utan också killarnas, och deras farsors, särskilda favorit” (Notis i Svenska
Dagbladet 1999-11-24). 1997 mottog hon Nils Holgersson-plaketten för 1��� 4�������
och Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen gav 4������� 	�! �&�
���� utmärkelsen
1999 års bästa barnbok (Notis i Aftonbladet 2000-04-29).

När man läser recensioner och artiklar om Tsatsikiböckerna framgår det ofta att
böckerna har varit inkörsporten till läsning för många barn. Nilsson-Brännström har
utnämnt sig till barnens språkrör, innebärande stort ansvar och osviktlig lojalitet. Hon
anser sig avstå från tabun och har blivit kritiserad för att använda ett alltför grovt språk,
med svordomar och könsord, framför allt i de första två Tsatsikiböckerna. Hon menar
själv att hon försökte censurera dem, men att det inte gick. Därför råder hon känsliga
läsare och hoppa över, eller att inte läsa Tsatsikiböckerna i för tidig ålder. Själv tror hon
att böckerna om Tsatsiki kom i precis rätt tid, då barnböcker med realism var relativt
ovanliga. Hon har drivits av att skriva realistiska barnböcker, långt ifrån de trista,
undervisande böcker som skrevs under 70-talet. Syftet med Tsatsiki var att ge
upprättelse åt alla ensamma mammor som kämpar sig igenom motgångar. Författaren
tar en tydlig ställning, nästan övertydlig enligt henne själv, vad gäller exempelvis rasism
och mobbning. ”Det ska inte finnas tvivel om rätt eller fel eller vems sida jag står på”,
har hon sagt. Att barn ska känna igen sig och få en större förståelse för världen de lever
i, är grundfundament i berättelserna. Att inte lämna barnen i mörker, utan att ge dem
hopp, är också viktig, menar Moni Nilsson-Brännström (Carlsson-Bergdahl 2001). Att
Moni Nilsson-Brännström själv verkar ha svårt att definiera begreppet skräplitteratur,
framgår av en intervju i en magisteruppsats skriven vid Bibliotekshögskolan i Borås.
Hon ombeds ge exempel på bra böcker och nämner bland andra långserien om Kitty
(Elversson & Mårtensson 1999, s. 45-47).

4������� 	�! �	���� är den första av fyra böcker om pojken Tsatsiki, som i denna boken
är 7 år. Tsatsiki lever med sin ensamstående mamma, då Tsatsikis pappa är kvar i Grek-
land, där föräldrarna träffades tillfälligt på en semesterresa. Beskrivningarna i boken är
personliga och psykologiskt närgångna. ”[...] Tsatsiki länder till eftertanke och skänker
styrka. ”[...] god litterär kvalitet” (Hansson 1996). ”Det finns liv i Tsatsiki och han
känns som ett riktigt barn och inte som en schablon” skriver en recensent (Hultén 1999).
Samma person menar dock att Tsatsiki kan ha tendensen att vara lite väl normal, att det
handlar om ����� ovanligheter och att han egentligen är rekorderlig och lik de flesta
andra barn som skildras i barnlitteraturen just nu.

När jag läser boken om Tsatsiki och hans mamma är jag väldigt fokuserad på att finna
beskrivningar av stereotypa könsroller. Jag skulle vilja kunna hävda att boken inte inne-
håller sådana beskrivningar och vid en ”vanlig” genomläsning kanske jag inte heller
hade funnit dem. Men de finns där, om än inte många och  detta är inte ett faktum som
förvånar mig, därför att stereotypa könsroller är en del av vårt samhälle. Det finns få
människor som klarar av att helt stå emot de normer och förväntningar som finns på
respektive kön. Varför skulle de inte finnas i litteraturen? Jag slås av att det finns olika
sätt att beskriva dem. Och att det är skillnad på om författaren låter sina egna fördomar
tala i texten. Så anser jag inte generellt är fallet med Nilsson-Brännström, även om det
finns vissa påpekanden vilka jag återkommer till. Könsdikotomierna gällande
traditionella könsroller i 4������� 	�! �	���� anser jag vara svårare att applicera än de
var i Blytons Fembok, möjligen beroende på att den inte innehåller så många
beskrivningar med adjektiv, utan snarare låter karaktärerna få liv genom berättelsen.
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Sammantaget kan jag dock konstatera att de traditionella könsrollerna både konserveras
och överskrids.

Jag har applicerat könsdikotomierna på Tsatsikis mamma, som ur ett könsperspektiv är
den mest positiva personen i boken. ”Morsan” har förmågan att vara såväl +���
"�- och
������������*, som ����	�- och �������������*. Hon är ����. snarare än passiv. Hon be-
skrivs mer ������&�smässigt än utseendemässigt. Hon är mer �&��
	��� än rationell
men besitter stor �/����*�-!�� vilket ibland tar sig utlopp i �--�����.����. Snarare är det
�&��
�� än förnuftet som styr hos Tsatsikis mamma. Således är könsdikotomierna rejält
överskridna åt båda håll. Tsatsikis mamma kan med andra ord omöjligen falla i det ena
eller det andra facket. Det som vidare gör henne föredömlig är hennes styrka som
ensamstående mor samt hennes totala orädsla att konfrontera män i maktposition. Men
varför måste kvinnor som går ut ur de traditionella könsrollerna göra det på bekostnad
av att de inte kan laga köttbullar, såsom Tsatsikis mamma?

Det finns några aspekter som bevarar traditionella könsroller även i denna boken. Perso-
nerna i boken har i stort sett könstraditionella yrken, men personliga egenskaper som är
könsöverskridande. Ett exempel är Göran, som är en stark, bullbakande militär. Ett
annat ifrågasättande av könsperspektivet i 4������� 	�! �	���� följer i nedanstående
citat:

Stackars fröken, visste hon inte att tjejer rakade benen, det gjorde i alla fall Mor-
san, eller var fröken inte en riktig fröken? Hon kanske var en förklädd apkvinna
från en annan planet, där alla gick omkring med håriga nylonstrumpor.

Det uppstår ett problem i att Tsatsiki senare i boken tycker att fröken är okej, sina håriga
ben till trots. Jag är medveten om att författarens intention möjligen har varit att ta upp
detta ämne för att synliggöra de kvinnor som faktiskt inte rakar sina ben och visa att de
duger ändå. Men att utgå ifrån att det normala tillståndet för kvinnor (och fröknar) är att
rakade ben tror jag ger uppenbara signaler till alla barn, oavsett kön. Att sedan fröken
frågar Tsatsiki om hon ska raka benen och han menar att hon duger som hon är, befäster
teorin om ”den manliga blicken”. Kvinnor har förväntningar på sig, skapade av
mannens behov.

Medan masslitteraturen tillhör det populärkulturella kretsloppet fogar sig kvalitetslit-
teraturen in under det finkulturella. Mycket tydligt är att dessa gränser är svåra att ur-
skilja idag, men begrepp som långserier och fortsättningsserier kan hjälpa till att skilja
ut dem. Den flytande gränsen tror jag kan vara en av anledningarna till att långserie-
böcker finns på en del bibliotek. Vad som faktiskt är en barnbok av god kvalitet har
definierats av ett flertal forskare på området. Jag anser att det går att tolka in i några av
de specifika kraven som handlar om önskvärda attityder och positiva identifikations-
gestalter, men några uttalade kvalitetskrav specifikt gällande stereotypa könsroller och
sexism i barnlitteraturen har jag inte funnit omnämnda.

Det som verkar centralt är att böcker av god kvalitet ska ge en bild av det verkliga sam-
hället och den verkliga människan. Här finner jag en paradox när det gäller könsroller. I
det verkliga samhället råder ett förtryck av såväl det kvinnliga som det manliga könet.
Det råder en mycket skev maktfördelning mellan könen och hela vårt samhälle vilar på
patriarkatets grund. De allra flesta människor i vår kultur fogar sig villigt in i de tradit-
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ionella könsrollerna och trivs bra med det. I andra kulturer reflekterar man inte ens över
dessa frågor. Något enda samhälle i världen lever faktiskt under ett matriarkaliskt styre.
Alla dessa är faktum som är svåra att förankra i barnlitteraturen. Å ena sidan bör littera-
turen förklara den verkliga världen, å andra sidan vara föredömlig för hur världen borde
se ut. Och hur bör egentligen världen se ut? I den här uppsatsen handlar det om en av
alla tänkbara utopier – en mellan könen jämställd värld. Jag tycker inte att det är
föredömligt att som författare vara helt objektiv. Detta skulle innebära att man presen-
terade den ibland grymma verkligheten utan förslag på hur den skulle kunna göras
bättre. Att visa upp könsklyftorna i samhället för att sedan låta barnen själva ta ställning
anser jag är ett svek, som knappast manar barn till att bekämpa orättvisor. Att
moralisera utifrån olika värderingsgrunder är inte heller föredömligt. Jag anser att barn
behöver positiva berättelser (utan att för den skull förvanska verkligheten) som ger dem
insikt i problem samt styrka och mod att ta tag i dem. En bok som, med betoning på
könsrollsbeskrivningar, håller hög kvalitet anser jag således dels bör belysa orättvisor i
samhället och dels visa på tänkbara lösningar utan att för den skull bli moraliserande
och pekpinneaktig.

Vad gäller 4������� 	�! �	���� av Moni Nilsson-Brännström håller den betydligt högre
kvalitet än Blytons Fem-bok, gällande könsrollsbeskrivningar. Även om det inte går att
hävda att den är den mest föredömliga boken i detta syfte, så vill jag ändå påstå att dess
överskridande av könsroller och alternativa beskrivningar är såpass omfattande att den
kan klassificeras som god i detta sammanhang. I användandet av dikotomierna har jag
funnit att könsgränserna överskrids, framför allt när det gäller Tsatsikis mamma. I
övrigt finns några anmärkningar gällande tendenser till bevarande av könsroller samt ett
exempel på hur ”den manliga blicken” går att urskilja i boken.
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Den för undersökningen utvalda skolan ligger på landsbygden i Västergötland, i en
mindre by med 350 invånare, ca nio mil från Göteborg. Barnen kommer från byn eller
omkringliggande byar och landsbygd. Området domineras av jordbruk och industrier.
Skolan har 124 elever fördelade på 6 klasser. Dessa sex klasser består av två ”ett-tvåor”,
två ”tre-fyror” samt två ”fem-sexor”. I de två ”fem-sexorna” finns totalt 18 stycken
femteklassare.

Dessa 18 femteklassarna hade en gemensam lektion i engelska under mitt första besök.
Tio av barnen var flickor och åtta var pojkar. Jag förklarade syftet med enkäten och för-
klarade närmare vad det skulle innebära för de barn som valde att vara med i den på-
följande läsundersökningen. Enkäten finns som bilaga till denna uppsats.

Genom att sammanställa svaren på frågorna om hur ofta barnen läser på sin fritid, hur
många böcker de läst den senaste månaden samt hur roligt de tycker det är att läsa
böcker, fick jag en översikt över deras läsintresse och kunde således se hur många
bokslukare respektive ickeläsintresserade barn det fanns. Bland de tio flickorna fann jag
sex bokslukare, tre mellanläsare och en ickeläsare. Av de åtta pojkarna var fyra stycken
bokslukare och resterande fyra mellanläsare. Alltså fann jag ingen större könsskillnad i
resultatet, gällande barnens läsintresse. Skillnaderna infann sig däremot i resultatet av
fråga sex, där barnen skulle välja böcker utifrån fiktiva boktitlar. När jag skapade
titlarna utgick jag, som jag nämnt i metodavsnittet, från traditionella barnbokstitlar. Min
intention var att presentera titlar som täcker de flesta av barns intresseområden, såsom
äventyr, mysterier, kärlek och hästar. Jag försökte att skapa titlar som traditionellt
uppfattas som flick- respektive pojkböcker, men även sådana som överskrider
könsgränserna. Spelar det någon roll för flickorna om det är en pojke som har
huvudrollen i en hästbok, som t.ex. E�.�* 	�! *�� .�
*� !��-����? Faller pojkarna för
titeln ���; G��; E����� 	�! "����� �/ ��*��������? Barnen fick, utifrån hur intressanta
boktitlarna lät, ge varje boktitel ett poäng på en skala från 1 till 10, där varje poäng
endast fick användas en gång. Jag räknade sedan ihop den sammanlagda poängen för
varje boktitel. Resultatet redovisas i följande diagram (diagram 1).

.������ ��>�6�4�
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Som syns i diagrammet var den titel som fick flest poäng av pojkarna ��������� ��* *��
-�
�� �	�, tätt följd av �
���; +&�*�-� , ���< och 7�� ��	�� #���*��. Minimal populari-
tet uppnådde �	������ ��* +�
��. Den andra hästboken, E�.�* 	�! *�� .�
*� !��-����;
hamnade nästsist. Mitt antagande var att �	"��� och den .�
*� hingsten skulle göra pojk-
arna nyfikna, men så var alltså inte fallet. De andra titlarna som hamnade lägst var de
som hade något kärlekstema eller flicknamn i titeln.

Flickornas mest valda bok var överlägsen de andra; ���; G��; E����� 	�! "����� �/
��*�������� fick full pott av de flesta. Annars låg mysterietitlar, kärlekstitlar och häst-
titlar ganska blandat på listan. Tydligt är att flickorna är mest intresserade av mysterie-
genren, även om deras intresse för romantik verkar vara på intågande. En del av
flickorna förkastade hästtitlarna helt, medan andra gav dem full pott. Utan intresse för
hästar väljer man troligen inte att läsa en hästbok. Mysterier och romantik verkar dock
intressera de flesta. Allra minst poäng fick @���� ��

 "	�*��� ����, följd av 7�� ��	��
#���*�� och �
���; +&�*�-� , ���<. Detta visar tydligt att de ”typiska” pojktitlarna inte
alls förefaller intressanta för flickorna. Av detta drar jag slutsatsen att barnen i min
undersökning inte i någon större utsträckning överskrider könsgränserna och läser vad
som uppfattas typiskt för det motsatta könet. Men vid en närmare granskning av
siffrorna märks att de typiska pojkbokstitlarna får högre poäng av flickorna än de
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typiska flickbokstitlarna får av pojkarna. Detta syns exempelvis i en jämförelse av
titlarna �
���; +&�*�-� , ���< och �	������ ��* +�
��. Så jag vill inte helt avfärda att
min undersökning visar att det är lättare för flickor att närma sig pojkarnas intresse-
områden än tvärtom.

Jag fick först känslan av att inget av barnen skulle vilja ställa upp på ett sådant krävande
projekt som läsning av två böcker med efterföljande intervju faktiskt skulle innebära.
Riktigt så visade det sig dock inte vara. Genom enkäten fick jag veta att sex flickor och
en pojke anmälde sig som villiga att läsa böckerna (beskrivna i kapitel 6.5.2 respektive
6.6.2) och ställa upp på en intervju. Jag valde slumpvis ut två av flickorna respektive
pojken. Inför intervjuerna gjorde jag klart för barnen att jag ville få intervjun att kännas
avslappnad, i likhet med ett samtal. Inspirerad av Donald Frys metoder (1985, s. 1-6)
gav jag mig så in i de tre djupintervjuerna som skulle behandla kön och genus i
allmänhet och de två lästa böckerna i synnerhet. Likt Fry ville jag att intervjuerna skulle
likna samtal mer än intervjuer. Dock ställde jag, till skillnad från Fry, samma frågor till
alla barnen. Jag hade en förkänsla av att frågorna skulle leda till samtal som visade vilka
slags läspersonligheter barnen var.

Jag har i ett sådant litet intervjumaterial inte haft som syfte att komma åt likheter,
snarare tvärtom. Jag vill visa på hur olika barn kan tänka kring kön och böcker men
kommer givetvis att ta hänsyn till de gemensamma nämnare som eventuellt finns.

E
���
Alice kan betraktas som bokslukare, då hon läser böcker varje dag, även utanför skolan.
Under veckan som intervjun genomförs har hon läst två böcker, bland annat den senaste
i långserien om Tvillingarna. Hon har flera egna och lånar av andra som också har,
eftersom de inte finns att låna på biblioteket. Böcker ska vara roliga och spännande,
precis så som Tvillingböckerna, menar hon. Mamma läste mycket för henne när hon var
liten, men nu läser hon för sig själv eller högt för sin lillasyster.

Alice tänker mycket och har under intervjun ofta svårt att svara på frågorna. Efter en
lång betänketid säger hon att smink och hästar är typiskt för tjejer, medan sport är
typiskt för killar. ”Dom blir stöddiga när dom vinner, eller så där, en del killar i alla
fall”. Vad som är typiskt för vuxna kvinnor och män kan inte Alice komma på, trots att
hon tänker länge och hon väljer att inte svara på frågan. När vi kommer in på skillnader
kommer hon på att utseendet skiljer könen åt och bland de vuxna kan det vara olika
typer av arbeten. Alice menar att det är bra att det är skillnad på könen, men kan inte
förklara varför. Hon har aldrig hindrats från att göra något på grund av sin
könstillhörighet. Att vara pojke och flicka är lika bra, tror hon. Men hon tror också att
det finns flickor som vill vara pojkar och tvärtom. Själv trivs hon med att vara flicka.
Vad gäller böcker är Alice allätare. ”Jag läser mest såna böcker som är för både killar
och tjejer”. Men mest blir det flickböcker, för hon tror att Tvillingarna-serien mest är för
flickor. Typiska killböcker handlar kanske om bilar eller nåt, säger hon. Att läsa
pojkböcker om man är flicka eller tvärtom är helt i sin ordning tycker Alice. Men hon
tror inte att pojkar vill läsa hästböcker.

.������ �>�6�4�
�	������
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���#	���
Alice hade läst en bok i Femserien innan hon började läsa ��� �/ ���--
��"���. Hon
tyckte att boken var bra och spännande och skulle mycket väl kunna tänka sig att läsa
fler böcker i serien. När hon ska berätta om något bra i boken tar hon upp spännande
episoder i berättelsen. Ingenting var tråkigt med boken, tycker hon. Hon beskriver
barnen som modiga, men Anne som den som är lite rädd i bland. En av pojkarna
bestämmer mycket. Julian tror hon att det är. Den person som Alice fäst sig vid är
George. Hon är lik en kille, menar Alice, en del tror till och med att hon är en kille,
tillägger hon. Hon gör som hon själv vill och så är hon snäll och modig, vilket Alice
tycker är bra egenskaper hos både pojkar och flickor. Pappan i berättelsen beskriver hon
som sträng och mamman som snäll. Hon tycker inte att det är så stor skillnad mellan
flickor och pojkar i boken, bara det att Anne var den som alltid fick städa. Men det
verkar ändå vara bäst att vara kille, tycker hon, men kan inte förklara varför. Alice
känner inte igen sig i berättelsen och menar att den mycket lite handlar om verkliga
livet. Hon är tveksam till om man kan lära sig att förstå andra människor och sig själv
bättre efter att ha läst boken.

4�������#	���
Alice hade läst alla böckerna i serien om Tsatsiki innan. Hon hade även sett filmen och
tyckte att den liksom böckerna var bra. Den här boken tycker hon ”är rolig, handlar lite
om verkligheten och så också...den är lätt att läsa. Den kan läsas av nästan alla”. Alice
är mycket entusiastisk när hon talar om boken. Hon tycker inte att någonting är dåligt
med den. Tsatsiki beskriver hon som snäll och rolig. Mamman är också rolig men lite
konstig. ”Ganska vild, leker mycket och så där”. Hon är nästan som en vanlig mamma,
men hon ser annorlunda ut, menar Alice. Tsatsiki är den person hon fäst sig vid mest,
men kan inte förklara varför. Hon tycker att pojkar och flickor beskrivs som dom är i
verkliga livet, men kan inte känna igen sig i den. Detta motiverar hon med att Tsatsiki
ju bor i Stockholm och att de bara är två i familjen. Hon tycker dock att man kan lära
sig förstå hur andra människor har det, efter genomläsning. Tilläggas ska att Alice
omöjligen kunde välja en av de två böckerna att ta med sig till en öde ö. Hon menade att
de är så olika att de inte går att jämföra. Hon tänkte länge och väl, men kunde ändå inte
välja en bok framför den andra.

�	�������
Alice berättar i första hand om spännande episoder i Femboken, till skillnad från be-
skrivningen av Tsatsikiboken, där hon fokuserar på personerna och deras inre egen-
skaper. Båda böckerna anser hon är lika bra, trots sina olikheter, men hon tycker att
Tsatsikiboken är verklighetsförankrad till skillnad från Femboken. Dock syns att Alice
har ett utbyte av okomplicerad litteratur såsom långseriegenren, med mycket händelser
och lite personbeskrivning, men lika stort utbyte av den litteratur som inte återger
mycket aktivitet, utan istället ger djupare personbeskrivningar. Mycket tydligt syns här
att Alice befinner sig mellan två av Appleyards läsutvecklingsfaser, som jag beskrivit
tidigare. Vad gäller hennes könsrollsmedvetenhet beskriver hon könens rollindelning i
Femboken, men tycks inte reflektera över det.

1�

�
Bella är en bokslukare som läser några gånger i veckan, eller ”nästan varje kväll” som
hon själv uttrycker det. Läsning är bland det roligaste hon vet. Den senaste terminen har
hon börjat läsa mycket mer än hon gjorde tidigare. Helst vill hon läsa böcker som är
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spännande, roliga och gärna romantiska. När hon var mindre läste mamma och mormor
för henne. Nu läser hon bara själv.

På frågan vad som är typiskt för en flicka funderar Bella länge. Sen säger hon att det
nog är att de är snälla och inte bråkar så mycket. Hon tycker att en tjej ska vara snäll,
rolig och en bra kompis. Typiskt för killar är att de bråkar mycket men att de kan vara
”schyssta” mot tjejer ibland. Hon har svårt att uttrycka vad som är typiskt för vuxna
män och kvinnor, men efter en stunds eftertanke menar hon att mammor sitter mest vid
datorn och jobbar medan pappor är med barnen mer. Hon vet inte om denna
rollfördelning är typisk i det flesta familjer. Kvinnor lyssnar mer än män anser Bella och
vuxna män vill ofta göra sig roliga. Hon relaterar hela tiden under samtalet till sina egna
föräldrar och jag förstår att det är dom som representerar hennes bild av vuxna
människor. ”Pappa säger att vi ska städa för att överraska mamma”, menar Bella. Då
blir hennes mamma så glad att hon kommer med överraskningar till hela familjen. Till
en början tycker inte Bella att det är någon skillnad mellan pojkar och flickor. Men
sedan konstaterar hon att ”killar bråkar och tjejer är malliga”. Dessutom är killar mer för
att leka och tjejer för att prata. Något tveksam är Bella, men slutligen fastslår hon att det
är lika bra att vara pojke som flicka. Själv trivs hon med att vara flicka. Vad gäller
hennes egna begränsningar på grund av sitt kön tycker Bella att det är kul med
innebandy, men att det inte finns något lag för tjejer. Likaså är det med fotboll. När det
kommer till böcker håller hon med om att det finns typiska flick- och pojkböcker.
Flickor läser mest romantiska böcker och pojkar gillar att läsa om ”fotboll, ishockey,
hemska mördarsaker och sånt där”. Bella tycker utan tvekan att det är helt okej att
pojkar läser typiska flickböcker och tvärtom.
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Bella tyckte att Femboken var mycket händelserik, spännande, skrämmande och intres-
sant. Hennes slutbetyg är en klar 5:a – ”Bland det bästa jag läst”. Det glittrar i hennes
ögon när jag för Femboken på tal. Detta är hennes första bok i serien och hon vill gärna
läsa fler. Hon ska ”springa till biblioteket och låna allt som finns” uttrycker hon sig.
Framför allt tyckte Bella att boken var rolig och spännande. ”Det kände som att man var
med dom”, menar hon och talar om hur mycket hon levde sig in i boken. Ibland fick hon
läsa om några sidor då hon inte riktigt uppfattat vad hon läst, vilket var det enda
negativa hon hade att säga om boken. Pojkarna i boken beskriver hon som hjälpsamma.
De är inte som de killar hon själv känner, utan mycket modigare, menar hon.
Beskrivningen av flickorna är lite fylligare. Anne är helt klart den av barnen hon har
identifierat sig med, och då jämför hon sig själv med att vara lite tystlåten, ”inte en sån
som skriker”. Anne var mest lik en vanlig människa, tycker Bella. George, å andra
sidan, är ”nästan som en kille”. Med ett mått av beundran i rösten konstaterar hon att
George ”vågade så mycket som en kille gör”. George är den person som Bella
fascinerats mest av i boken, just för att hon är så modig. Hon berättar om en episod då
hon varit i ett närliggande samhälle och sett en person som ”såg exakt ut som George”.
Detta visade sig vara en pojke och hon hade till och med tagit reda på vad han hette.
Hon tänkte på honom och George ”jättemycket”. Under samtalet blir hon konfunderad
över hur hon vetat hur George sett ut, men konstaterar sedan att det måste vara det
tecknade omslaget och bokens personbeskrivningar som gjort att hon har en så klar bild
av George. Bella känner inte alls igen sig i boken, när det kommer till hur barnen bor
och lever. Det är det som gör det så lätt att leva sig in i boken, säger hon paradoxalt nog.
Som svar på frågan om hon tycker att det verkar vara bäst att vara pojke eller flicka i
boken svarar hon att det verkar ”roligast att vara tjej”. Hon menar att tjejerna får hänga
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med på allting och klarar av allting som dom gör. ”Om dom (pojkarna, förf.
anmärkning) klarar det, klarar .� av det”, säger hon och syftar på sitt eget kön. Bella
svarar ja på frågan om boken handlar om verkliga livet. ”Men inte för mig”, säger hon
sedan och utvecklar att hon ju inte känner några barn som är som dem i boken. Men så
återanknyter hon till sin lilla anekdot om pojken som liknade George och säger att ”men
jag såg ju henne i honom”. Bella kan inte svara på om man förstår andra eller sig själv
bättre när man läst boken. Hon påstår sig inte heller ha lärt sig någonting särskilt av
boken.

4�������#	���
Bella tycker sammanfattande att Tsatsikiboken handlade om verkligheten, var lätt att
förstå och var lätt att läsa. Dessutom lärde hon sig mycket av läsningen. Betyget blir en
fyra – ”Bra, men jag har läst bättre”. Bella hade sett filmen om Tsatsiki två gånger men
hade inte läst någon av böckerna, trots att hennes lillasyster hade några hemma. Nu vill
hon dock läsa dem. Tveklöst konstaterar hon att boken var lätt att leva sig in i. Detta är
viktigt för att en bok ska klassas som bra menar hon. En bra sak med boken är att få se
att familjer kan fungera efter en skilsmässa, ”att mamman kan bo där, och pappan kan
bo där”. Bella tycker att hon kan se hur det skulle kunna vara om mamma och pappa
skulle skilja sig. Hon har ingenting negativt att säga om boken. Tsatsiki beskriver hon
som en rolig kille som är kär i en tjej som hon tror är kär i honom. Han är en helt vanlig
kille. Mamman, däremot ”är allting, typ... rolig, med i ett popband, bryr sig om
Tsatsiki”. Hon tycker att hon är en ganska bra mamma men att hon behöver sminka sig
mindre (tittar på bokomslaget och skrattar). Och det är ju lite konstigt att en mamma är
med i ett popband, tycker hon. Bella känner inte igen sig i familjesituationen, men hon
känner igen det i hur en nära kompis har det. Hon har tänkt mycket på detta, det är
tydligt, för hon berättar en stund om denna kompis som lever med skilda föräldrar och
hur det kan vara och hon drar paralleller till Tsatsikiboken. Bella fascineras av polisen,
en av personerna i boken. Han lär ut knep och bakar bullar. En rolig och bra person
tycker hon. Hon tycker att det verkar vara bäst att vara pojke i boken, och då syftar hon
på Tsatsiki, som hade klarat sig sämre i slagsmålet med en äldre pojke om han hade
varit flicka. Hon menar att vid en konfliktsituation skulle en kille ”...slå emot, det skulle
inte en tjej. De skulle gå upp på sitt rum”. Bella tycker utan tvekan att boken handlar om
verkliga livet och att man kan lära sig att förstå hur andra människor som lever ett
annorlunda liv kan ha det.

�	�������
Även Bella har stort utbyte av masslitteraturen som Femboken representerar och hon
uttrycker sig lyriskt om sin läsupplevelse. Bella har läst med mycket stor inlevelse,
vilket är det första av Appleyards tre sätt att uppfatta böcker i ungdomsåren (1991, s.
101-107). Det känns som att hon har gjort Femboken till mer än vad den är, kanske
skapat egna inre egenskaper hos huvudpersonerna, för att göra dem mer levande. Men
även Tsatsiki faller henne i smaken. Här drar hon paralleller till verkliga livet, vilket
tyder på att hon även faller under Appleyards andra punkt, realism (ibid., s. 107-110).
De realistiska elementen förhöjer Bellas läsupplevelse. Även Bella ser skillnaderna på
personerna beskrivna utifrån könstillhörighet. Hon uttrycker skillnader mellan könen
med en slags självklarhet, där flickornas lägre status inte väcker någon reaktion hos
henne, åtminstone inte under intervjun.
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Calle läser mycket, minst en timma varje dag och är med andra ord en bokslukare. Han
lånar en del böcker, men längtar tills han ska byta skola där det finns ett stort bibliotek.
Då ska han låna ännu mer. När han börjar läsa en bok läser han oftast ut den på en dag.
Olov Svedelids historiska barnböcker är hans absoluta favoriter. Han minns att mamma
läste en speciell bok för honom när han var mindre. Nu läser han bara själv.

Typiskt för flickor tycker Calle är att ”alla tycker om hästar”. Vuxna kvinnor är snälla,
men han tycker inte att de ska vara för snälla, så man får allt man pekar på, och här för-
står jag att det är Calles mamma som representerar den typiska vuxna kvinnan. Vad
gäller pojkar är det vanliga att de håller på med sport. Något typiskt för vuxna män
kommer han inte på. Största skillnaden mellan könen är att pojkarna är bättre än
flickorna på sport. ”De hoppar längre och så...”. Annars tycker inte Calle att det är
någon skillnad mellan könen. Båda är lika bra och själv trivs han bra med att vara pojke.
Flickböcker är de som handlar om hästar medan pojkar mest läser sådana böcker som
handlar om äventyr. Han läser själv olika slags böcker och tycker att det är okej att läsa
pojk- eller flickböcker oavsett vilket kön man tillhör. Vad man läser, menar Calle, beror
mycket på vad man har för intressen och eftersom alla har så olika intressen läser man
olika böcker.

���#	���
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��"��� är den första i serien som Calle läst. Det bästa med boken är att
det alltid händer något. Något negativt har han inte att säga om boken. Han beskriver
pojkarna och menar att ”dem går det alltid bra för”. Anne beskrivs som försiktig, en
”typisk tjej”. George är den som vågar mer. Calle känner inte igen sig särskilt mycket i
boken. Den person han fäst sig vid mest är George. Han fascineras av att hon alltid
vågar mest, att hon till och med är modigare än pojkarna. Vidare tycker han inte att
boken beskriver barn som dom är i verkliga livet och han tycker inte att det verkar vara
bättre eller sämre att vara flicka eller pojke i boken. Calle tycker inte att boken som
helhet beskriver det verkliga livet, eller att man kan lära sig förstå andra människor eller
sig själv, men han kan inte förklara hur han menar.

4�������#	���
Calle har tidigare hört en annan Tsatsiki-bok som högläsningsbok, men det var i tvåan.
Det är den första boken i serien han har läst själv, men han har sett filmen. Boken om
Tsatsiki är bland de bästa böckerna Calle läst. Han tycker att det bästa med boken är att
den är så rolig. Det händer så mycket ”dumma saker”, menar han. Grejer blir
annorlunda än de är tänkta, förklarar han. Det finns ingenting negativt med boken, enligt
Calle. Tsatsiki beskriver han som en vanlig kille. Mamman är å andra sidan inte helt
vanlig. ”Hon spelar ju i ett rockband”. Calle känner inte igen sig i deras liv, men
förklarar att det är ju för att dom bor i en stad och Tsatsiki går i en större skola. Tsatsiki
är den person han fäst sig vid mest. Han tycker att han är en bra kille och att han kan
känna igen sig lite i honom. Att boken beskriver livet som det är håller Calle med om,
likaså tror han att man kan förstå andra bättre genom boken.

�	�������
Att Calle föredrar Tsatsikiboken framför Femboken kan möjligen, men behöver inte
nödvändigtvis bero på, att han helt och hållet nått stadiet där inlevelse, realism och
tänkande är viktiga element. Calle beskriver nämligen de små händelserna som finns i
boken, framför personerna och det verkar vara just händelserna som han fäst sig vid.
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Dock känner han igen sig i Tsatsiki, vilket tyder på förmåga att identifiera sig. Att
boken skildrar livet råder det ingen tvekan om, och vardagsrealismen i Tsatsikiboken
tilltalar således Calle mer än den aktiva och händelserika Femboken. Calle beskriver
också könen på ett stereotypt sätt och säger ingenting som tyder på att han har uppfattat
det på något särskilt sätt.

Bland barnen i undersökningen syntes ingen könsskillnad vad gällde läsintresse.
Skillnader upptäcktes dock i den del där barnen fick välja böcker utifrån fiktiva
boktitlar. I resultatet kan skönjas ett visst mått av könssegregering. Valen grundas i viss
mån på intressen och i det här fallet syns skillnad bland de flickor som intresserar sig
för hästar och de som inte gör det. Pojkarna väljer titlar som betonar aktion, äventyr och
spänning, dock inte om flicknamn finns med i titeln. Kärlek och hästar prioriteras lågt.
Flickorna är också mest intresserade av spänning, men också kärlek till viss mån. En
undersökning som denna hade naturligtvis sett annorlunda ut om den gjorts i en annan
skola och med andra barn samt med barn i en annan ålder. Den hade också givit ett
annat resultat om andra titlar konstruerats, om fler titlar funnits att välja bland, om
titlarna hade haft illustrationer eller givna författarnamn osv. Dock tycker jag att
resultatet fastslår att barn i mellanåldern i viss mån väljer böcker utifrån
könstillhörighet.

Jag ska vidare redogöra för det resultat läsundersökningen givit. Det första barnet i
undersökningen är Alice, som befinner sig både i den senare barndomen och ungdoms-
åren, gällande sin läsutveckling. Hon har lika stort utbyte av båda genrerna, trots deras
olikhet. Femboken ger å ena sidan Alice den okomplicerade, händelserika läsupplevelse
som är typiskt för barn i hennes ålder. Tsatsiki ger henne å andra sidan möjligheten att
engagera sig och leva sig in i personernas inre, vilket börjar bli viktigt i de begynnande
tonåren. Vad gäller Alice är medveten om könens rollindelning i Femboken, men
reflekterar inte denna. Pojkar är sportiga, starka och intresserade av bilar, flickor
intresserar sig för utseende och hästar. Män och kvinnor har olika slags jobb. Med detta
kan konstateras att Alice är mycket traditionellt könsrollsbunden i sitt tänkande.
Däremot uttrycker hon en övertygelse om att könen är lika mycket värda och trivs själv
med sin könstillhörighet.

Bella, den andra flickan i undersökningen hade likartade läsupplevelser och verkar
också befinna sig i båda läsutvecklingsfaserna. Femboken är hennes favorit, och hon har
lyckats läsa den med stor inlevelse och t.o.m. utvecklat inre egenskaper hos
karaktärerna. Vad gäller Tsatsikiboken har läsupplevelsen förhöjts av den realism boken
innehåller. Även Bella ser skillnaderna på personerna beskrivna utifrån könstillhörighet.
Hon verkar över lag se könsskillnader och Fembokens flickors låga status som en slags
självklarhet. Pojkar är starka och modiga och om en flicka visar sådana egenskaper,
såsom i Femboken, hyser Bella beundran inför detta. Pojkars fördel är att de kan slå
tillbaka, medan flickor bara surar, menar Bella. Därför tycker hon också att det är bättre
att vara pojke, i vissa sammanhang. Några fördelar flickor har gentemot pojkar uttrycker
hon inte.

Calle, pojken i undersökningen, föredrar Tsatsikiboken framför Femboken. Dock anser
jag att han befinner sig i båda läsutvecklingsfaserna, då det är händelserna i boken som
beskrivs framför personerna. Men Calles förmåga att identifiera sig är stort, likaså som
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tillgodogörandet av bokens realistiska element. Calle beskriver, liksom sina
klasskamrater av kvinnligt kön, också könsrollerna på ett stereotypt sätt utan att
reflektera över detta. Pojkar anses sportiga och flickor gillar hästar. Dock tycker han att
könen har lika värde.

Det gemensamma för de tre barnen i undersökningen är att de läsutvecklingsmässigt
befinner sig på en nivå där aktivitet och dialog av det enklare slaget är viktig, lika väl
som att litteratur med realistiska element samt utvecklad personbeskrivning börjar bli ett
behov. Gemensamt är också deras uppfattning av kön och könsroller. De traditionella
könsrollerna råder och de ifrågasätts inte av barnen. Dock tycker jag att barnens svar
tyder på att könens värde idag har uppvärderats, framför allt kvinnans, eftersom inget av
barnen anser att det ena könet är bättre än det andra, även om det i vissa situationer kan
vara bättre att vara pojke.

.���� !5<;��4������>����5

En annan aktör på barnboksmarknaden som är intressant att belysa i detta sammanhang
är de recensenter, eller lektörer, som spelar en väsentlig roll när det gäller de omdömen
som barnböcker får. Recensioner i dagspressen torde spela mindre roll vid inköp av
litteratur. En anledning till detta kan vara att recensionerna finns i dagspressen relativt
långt efter böckernas utgivning samt att recensionerna är relativt få. Barnbibliotekariers
viktigaste redskap vid bokinköp är i stället de sambindningshäften som Bibliotekstjänst
utkommer med 24 gånger per år, tidigare beskrivna i metodavsnittet. Dessa anses ha
betydligt större normerande funktion än de recensioner man kan finna i pressen (ibid.). I
sambindningshäftena ger lektörer utlåtande till alla böcker och vissa böcker bedöms av
fler än en lektör, i de flesta fall av två fristående lektörer. Jag har tittat på
bokrecensioner i de häften som gavs ut under år 2000 och på de utlåtanden om Hcg-
böcker som kommit ut i förstautgåva, även översättningar. För att få ett lagom
hanterbart material har jag uteslutit faktaböcker, dikt- och sagosamlingar. Jag har tittat
på fördelningen kvinnliga och manliga författare samt vilka kön deras böckers
huvudpersoner har. Jag har också granskat huruvida lektörerna i någon mån recenserar
böcker med ett genusperspektiv.

Totalt presenteras 101 stycken Hcg-böcker enligt ovan, i de 24 sambindningshäftena
från 2000. En kategori av böcker som är kvantitativt överlägsen är hästböckerna. Även
mysterieböcker och andra typer av serieböcker, såsom StarTrekböcker och
Tvillingarnaserien figurerar ofta i listorna.

Vad gäller fördelningen av kvinnliga respektive manliga författare finner jag i resultatet
att 57 av böckerna är skrivna av kvinnor och 44 är skrivna av män. Jag har tittat på
huvudpersoner i böcker och funnit att 50 stycken böcker har flickor som huvudpersoner,
medan motsvarande siffra för pojkar är 35. De återstående 16 böckerna har både pojke
och flicka som huvudperson. Vidare har jag studerat vilket kön manliga respektive
kvinnliga författare väljer att ha som huvudperson i sina böcker. Nedan följer två
diagram som illustrerar detta.
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Hela 74 % av böckerna skrivna av kvinnor har flicka som huvudperson, jämfört med de
böcker skrivna av män, där 60 % har pojke som huvudperson. Således skriver både män
och kvinnor böcker med det egna könet som huvudperson i första hand i min
undersökning. Men procentuellt sett har män i något större omfattning flickor som
huvudpersoner än kvinnor har pojkar. I mitt material skriver manliga författare
dessutom fler böcker med båda könen som huvudpersoner.

Vad gäller de recensioner jag har läst finner jag inga sexistiska beskrivningar och
mycket sällan utgår man från att boken är särskilt ämnade flickor eller pojkar, utan talar
oftast om #����� som läsare. I de recensioner som dock uttrycker att böckerna är riktade
åt något av könen handlar det i alla fallen om långserieböcker, såsom de ovan nämnda
Tvillingserien och StarTrekserien. Kvalitetsaspekten är central i en stor del av
recensionerna, men enbart vid något enstaka tillfälle uppmärksammas den recenserade
bokens könsrollsbeskrivningar.

Recensioner av barnböcker i dagspressen har ingen större funktion när
barnbibliotekarier gör sina urval inför inköp av barnböcker till biblioteken. Utan tvekan
är i stället de recensioner som finns i bibliotekstjänst sambindningshäften som har störst
betydelse. I häftena finns professionella utlåtanden om böckerna, dock är inte
könsperspektivet synligt särskilt ofta. I min undersökning av sambindningshäftena år
2000 är det fler kvinnor än män som finns representerade bland författarna. Att
kvinnliga författare till störst utsträckning har flickor som huvudpersoner och män har
pojkar syns också i materialet. Därför är det inte anmärkningsvärt att det totalt sett är
mest flickor som är huvudpersoner i den totala utgivningen. En mycket stor del är
hästböcker, vilka nästan uteslutande har flickor som huvudpersoner. Troligen skulle
siffran gällande kön på huvudpersoner i böckerna se annorlunda ut om man uteslöt
långserieböckerna som direkt riktar sig till flickor eller pojkar och bara tittade på
kvalitetslitteraturen. I resultatet syns också tendensen att de manliga författarna skulle
ha lättare att överskrida könsgränser genom att de i lite större utsträckning än kvinnor
har flickor som huvudpersoner samt oftare skriver om båda könen. Detta skulle i så fall
motsäga det jag tidigare diskuterat, nämligen att män har svårare att överskrida
könsgränser än kvinnor har. Viktigt är dock att minnas att detta är vuxna, i någon mån
bildade och intellektuella författare med livserfarenhet och inte barn i en
utvecklingsprocess. Man får inte heller glömma det ovan sagda, nämligen att en stor del
av böckerna är hästböcker, direkt riktade till flickor. Även denna aspekt tror jag skulle
se annorlunda ut om långserierna hade uteslutits från undersökningen.
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Vilka är de som har ansvar för vad som ges ut på barnboksmarknaden idag och därmed
vilka könsroller som kommer till uttryck i litteraturen? Bokförlagen är en aktör som har
en mycket viktig uppgift i utgivningen av barnböcker. Det är ett tungt ansvar som vilar
på de i branschen som bedömer vilka böcker som håller för utgivning, ur flera olika
aspekter. Alvar Wallinder, barnlitteraturforskare, utkom 1986 med en undersökning av
svensk barnboksutgivning. Han presenterar här bland annat de kriterier de olika
bokförlagen har på de böcker som ges ut. Inte i något av de lektörsutlåtanden som finns
med i Wallinders genomgång finner jag könsrollsaspekten nämnd. Följande sju punkter
används enligt Wallinder i värderingsprocessen;

1. Textens effekt på läsaren (lektören)
2. Värdering av textens moral och innehåll
3. Värdering av språk och komposition
4. Värdering av textens trovärdighet
5. Värdering av textens originalitet
6. Värdering av barns möjligheter att förstå budskapet/texten
7. Bedömning av textens lämplighet på marknaden (1986, s. 136).

Den bedömning som lektörerna gör bygger alltså på att de får ta hänsyn till en lång rad
innehållsmässiga aspekter. Jag tycker att könsrollsaspekten borde vara en av dessa. I de
punkter som nämns skulle den kunna innefattas i punkt två; .&�*����- �. ������� �	��

	�! ����!/

.

Redan 1972 togs frågan upp av en förlagsredaktör vid Bonniers förlag. Margareta
Schild menade att en av principerna vid val av utgivningsobjekt var

[...] att försöka finna fram böcker som ���� ��� ��*	�������� åt ena eller andra hållet
visar hur världen ser ut i dag och hur det är att leva i den här världen eller hur man
skulle kunna leva – medmänskligt med förståelse och respekt för andras särart,
���� gränsdragningar mellan barn och vuxna, mellan könen, mellan raser, mellan
klasser (ibid., s. 51).

I USA bidrog debatten under denna tid till att förläggare satte upp riktlinjer i
bedömningen av barnboksmanus, för att utrota sexism ur barnlitteraturen (Peterson &
Lach 1990, s. 186). Efter som jag anser det intressant att se hur man inom de svenska
bokförlagen diskuterar kring detta idag, långt efter 1970-talets engagemang och 15 år
efter Wallinders undersökning samt om något av bokförlagen har lagt in detta i sin
värderingsmall, har jag valt att fråga bokförlagen om detta. Syfte med denna delen av
undersökningen är att få en uppfattning om vilken attityd som finns hos förlagen
gällande kön och genus i barnboksutgivningen. I jämförelse med andra kvalitetsmässiga
kriterier är min förutfattade tro att genusperspektivet inte har lika hög prioritet.

Enkäterna sändes ut i maj 2001. Inför semestern kunde jag konstatera att jag fått 7
ifyllda enkäter i retur. Jag sände då iväg en påminnelse till de icke svarande förlagen
och fick därefter tillbaks ytterligare 4 enkäter. Av de 15 förlagen svarade således 11
stycken på enkäten, vilket jag anser vara ett bra resultat. De svarande förlagen är Tiden
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(Norstedts), Rabén & Sjögren, Eriksson & Lindgren, Lind & co, Bonnier Carlsen,
Pärlemor, Opal, Brombergs förlag, Gidlunds förlag, Natur & Kultur samt Alfabeta. Av
de 4 förlag som valde att inte svara syns tre förlag som är utgivare av masslitteratur
samt ett förlag med utgivning av kristen barnlitteratur. De olika bidragen skilde sig
nämnvärt från varann i såväl omfång som attityd. Ett förlag vägrade svara på frågorna
med motiveringen att de var allt för generellt ställda. Ett par förlag svarade med mycket
inlevelse och stort engagemang, medan de flesta svarade relativt kortfattat. De åsikter
och kommentarer som urskildes var i högsta grad mångfacetterade, vilket gjorde den här
delen av undersökningen mycket intressant. I bedömningen har jag inte tagit hänsyn till
om bokförlaget är stort och etablerat eller ett mindre med bara några få anställda. Inte
heller nämner jag vilken inriktning på utgivningen förlagen har. En jämförelse i
attitydfrågan mellan förlag som ger ut kvalitetslitteratur och förlag som ger ut
masslitteratur hade varit intressant, men då inget av förlagen som ger ut masslitteratur
svarat på enkäten är detta inte möjligt. Jag visar således en generell bild av vad de
svarande bokförlagen sammantaget tycker i frågorna.
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De svar som ges är relativt övergripande; böckerna ska hålla hög kvalitet, vad gäller
språk, innehåll och berättelsens uppbyggnad, nämner några av förlagen. Böckerna ska
ge en läsupplevelse, de ska vara trevliga, roliga, intressanta, originella, tankeväckande,
nyskapande och ”man ska bli trollbunden” är ett kriterium enligt någon annan. Inte
något av förlagen har någon värderingsmall. Detta kan enligt någon leda till att man
begränsar sig för mycket. ”Att bedöma ett konstnärligt verk är betydligt mer subtilt än
så”, menar en redaktör.
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Detta är en komplex fråga som säkert hade vunnit på att framföras i en intervju. De som
svarat på enkäten har ändå givit bra synpunkter som säger mycket om de attityder som
finns. Det råder olika åsikter bland förlagen, upptäcker jag vid genomgången av svaren.
Några uttrycker att genustänkandet är en självklarhet och att förlegade och inaktuella
sätt att se på världen inte är tänkbara i deras bokutgivning. Man tar starkt avstånd från
att ge ut böcker med ”fel” synsätt och tycker det är viktigt att inte ”sprida dynga”, som
någon uttrycker sig. Flera förlag har refuserat manus med sexistiskt innehåll, men ett av
dom menar detta till trots;

...att det finns inget dogmatiskt över detta. Vi kan inte sitta här och skapa det per-
fekta Utopia där allting är som det borde vara. Det vore livsfarligt för litteraturen
som konstart och som en del av det samhälle vi faktiskt lever i!

Ett flertal förlag menar att de inte skulle refusera ett manus som innehåller konservativa
könsroller om det i övrigt håller hög kvalitet. En av förläggarna menar i detta samman-
hang:

Riktigt god litteratur är till sin natur allt för mångfacetterad för att kunna vara
politiskt korrekt och svara mot diverse ideologiska moden, till vilka genuspers-
pektivet hör.
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En annan svarar att de skulle be författaren att skriva om avsnitt med sexistiska
tendenser. Att det finns flera dimensioner i denna frågan uttrycker en annan:

Könsroller och fördomar finns ju där ute i verkligheten. Om författaren valt att
skildra detta, att hålla upp en spegel och visa på sådana inslag i tillvaron så vore det
dumt att refusera enbart av den anledningen. Men om författarens egna fördomar
lyser igenom i  texten och framhålls som normala eller till och med ideala, då är det
mycket sannolikt att manuset blir refuserat.

Jag har bett förläggarna att på en skala från 1-10 påvisa hur viktigt genusperspektivet är
i barnboksutgivningen. Naturligtvis fick jag svar som menade att det är omöjligt att
bedöma detta på en skala och jag håller med om att det inte säger mycket utan en
förklarande kontext. De flesta gav dock denna förklaring till sin bedömning. Jag har
ändå valt att inte redovisa något genomsnittligt resultat i sifferform, då, som sagt, det
krävs en kontext för att siffran ska betyda något.

Några tyckte att genusperspektivet var lika viktigt som andra kriterier, medan andra
påstod att det fanns sådant som var mycket viktigare. ”Det finns så mycket annat som är
viktigt; kultur, etik, relationer, döden, kärlek, vänskap etc.” säger någon. Ett inlägg låter
så här:

[...] genusperspektivet är en fråga om försäljning, helt krasst. En barnbok om en
flicka köps sällan till en pojke, men en bok som handlar om en pojke köps till både
flickor och pojkar. [...] attityden, som finns i hela samhället, att små pojkar är
intressantare, mer aktiva än flickor. Vi på förlagen kan vara hur restriktiva som
helst när det gäller att bedöma skildringen av könsrollerna, men om vi inte kan
sälja böcker som handlar om flickor blir resultatet ändå detsamma i längden.
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Här råder det skilda åsikter bland förlagen. Någon ger författare och illustratörerna ans-
varet för själva skapandeprocessen och förläggarna som förmedlare. De flesta är över-
ens om att förläggarna har det största ansvaret, även om andra aktörer också har ett stort
ansvar enligt de svarande. Bland dessa nämns förutom författare och illustratörer även
bibliotekarier, recensenter, bibliotek, bokklubbar, bokhandlare, skolor, politiska besluts-
fattare samt konsumenterna. Ett av förlagen lägger över hela ansvaret på Biblioteks-
tjänst och deras lektörer, vilka helt styr bibliotekens val, enligt svarande redaktör. Detta
svar tycks lite märkligt, då marknaden omfattas av så mycket mer än biblioteken.

Att bokförlagen har ett stort ansvar för vad som ges ut på barnboksmarknaden i dag
råder det inget tvivel om. I Wallinders lista på de kriterier som förlagen har på
barnböcker finns ingen uttalad punkt som handlar om könsroller eller sexism. Dock
skulle ett sådant kriterium kunna innefattas i den punkt som handlar om moral och
innehåll.

Av de förlag som deltog i enkätundersökningen påstod sig inte ett enda ha någon värde-
ringsmall, vilket väcker frågor hos mig, med tanke på Wallinders undersökning för 15
år sedan. Min tro och förhoppning var att förlagen skulle ha lagt in könsperspektivet i
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sin värderingsmall, men i stället visar min undersökning att värderingsmallen inte
verkar vara i bruk. Varje förlag har visserligen sina principer som de gärna uttrycker
och diskuterar, men ett värderingsdokument, gemensamt för barnboksbedömning,
används alltså inte. Kan utvecklingen ha gått mot ett friare sätt att värdera barnböcker?
En värderingsmall kan ju, enligt ett av förlagen, leda till att man begränsar sig för
mycket.

Men hur såg då attityderna angående könsroller och sexism ut inom förlagen? Att fram-
häva litteraturen som konstart verkar viktigt för några och med det påstå att det är svårt
att sätta riktlinjer för rätt och fel. Andra anser med självklarhet att manus kan och bör
refuseras om de innehåller attityder som uttrycker ”fel” synsätt. Förvånansvärt många
av de svarande menar att den litterära kvaliteten och andra innehållsmässiga aspekter
kan vägra tyngre än konservativa könsrollsbeskrivningar. De kan alltså tänka sig att
publicera böcker med sådana inslag, om de i övrigt håller hög kvalitet. Litteratur kan
inte vara ”politiskt korrekt” menar en förläggare. Genusperspektivet är, enligt honom,
ett ideologiskt mode. Denna åsikt är kontroversiell för alla som ägnar sig åt genusfrågor,
såväl för de som är forskare inom kvinnovetenskapliga institutioner som för
vardagsfeminister. Är genusvetenskapen då mycket mindre värd än exempelvis
litteraturvetenskapen? Och är rasism möjligen också ett ideologiskt mode? Ja, i ett
historiskt perspektiv kan man kanske se det så, men jag anser det vara provocerande att
såväl besitta den attityden som att uttrycka den på det viset.

En förläggare menar, vilket jag också gjort tidigare i uppsatsen, att det är skillnad på att
visa upp inslag av fördomar som en del av tillvaron och på att låta sina egna fördomar
lysa igenom och få dessa åsikter att framstå som normalitet. Att använda denna utgångs-
punkt i bedömningen av böcker anser jag vara ett enkelt och bra verktyg. Frågan är om
förlagen har någon ambition alls att tänka på sin utgivning ur ett genusperspektiv. Jag
tycker att tendenserna verkar vara att det trots allt mycket är försäljningssiffrorna som
styr och det är nog naivt att inte tro så, när även förläggarna uttrycker att pojkar är
viktigare än flickor. Böcker om flickor är inte lika lättsålda som dem om pojkar, således
fortsätter förlagen att sälja fler böcker som handlar om pojkar.
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Ett av syftena med denna uppsats är att visa hur man som bibliotekarie eller lärare kan
arbeta med barn och barnlitteratur ur genussynpunkt. I följande kapitel diskuterar jag
detta utifrån aktuell forskning och litteratur samt mina egna slutsatser.

För att som bibliotekarie eller lärare kunna ta ställning i sådana här frågor tror jag att
man måste ha klart för sig vilken funktion barnlitteraturen har och bör ha. Enligt Möhl
& Schack kan barnlitteraturens funktioner delas in i fyra grupper:

1) Barnlitteraturen som underhållning och fascinationsmedium. Hit hör bland annat
fantasins eskapistiska funktion.

2) Barnlitteraturen som information och didaktiskt medel. Denna grupp svarar mot fan-
tasins kognitiva funktion.

3) Barnlitteraturen som terapi. Den svarar mot fantasins emotionella funktion.
4) Barnlitteraturen som medel för barnets utveckling. Denna grupp svarar mot både

fantasins emotionella och kognitiva funktion, dvs både informations- och terapi-
funktionen (1981, s. 97).

Kan man hävda utifrån gällande styrdokument att könsperspektivet är viktigt i litteratur-
undervisningen och förmedlingen? I läroplanen5, som bygger på skollagen, fastslås att:

[...] utbildning och fostran handlar om att överföra kulturarvet – värden, traditioner,
språk och kunskaper – från en generation till nästa (Lpo94).

Att överföra kulturarvet skulle även kunna innefatta att överföra traditionella könsroller.
Således kan könsperspektivet inte hävdas med läroplanen som styrdokument. I den
kompletterande kursplanen i svenska för grundskolan kan man läsa att ett av skolans
mål i svenskundervisningen är att eleverna genom läsning ska utveckla språk och
fantasi samt sträva mot att eleverna i samtal kan uttrycka de känslor och tankar
litteraturen väcker.

Skönlitteraturen ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika
tider och i olika länder. [...] Skönlitteraturen hjälper eleverna att förstå världen och
sig själva (ibid.).

Med dessa ord skulle man kunna hävda att det är viktigt att lära barnen om
könsfördomar och de orättvisor som råder mellan könen samt det förtryck båda könen
utsätts för. Idag är värderingar nästan självklara i barnböcker. Ambjörnsson menar att
det är av stor vikt att vuxna pratar med barnen om böcker som på ett eller annat sätt ger
missvisande bilder, gällande könsroller, etnicitet, klass eller vilka fördomar det än må
vara. Skolan bör lära barnen att vara kritiska och medvetna, så att de själva kan ta
ställning till de värderingar som de omges av, i böcker, i  media, i hela det omgivande
samhället (1983, s. 23).

Jag har tidigare i den här uppsatsen diskuterat hur barn identifierar könsroller i allmän-
het och i litteraturen. Jag vill återigen framhålla att barnen redan under den tidiga barn-
                                                
5 Lpo94
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domen börjar att identifiera kön. Redan mellan åldrarna 3 och 8 påverkas barn och lär
mest om könsroller och att lära sig förstå de båda könen kan många gånger vara
förvirrande för barnen. Det är redan i denna ålder viktigt att det finns vuxna i barnens
omgivning som lär dem att könstillhörigheten baseras på anatomi och inte på yttre
faktorer, som t.ex. utseende, menar Wellhousen (1996, s. 79-83). Att fortsätta utmana de
rådande könsrollerna när barnen blir äldre torde vara lika viktigt. Det viktigaste är, anser
Wellhousen vidare, att de vuxna utmanar de rådande stereotypa könsrollerna och
uppmuntrar barnen att förbise de ofta påtvingade rollerna (ibid.). I arbetet med barn och
könsroller är det dock viktigt att inte glömma att barns omprövning av könsroller inte
sker under en dag, utan är en lång process (Singh 1998, s. 4).

Vad gäller läsningen har såväl lärare som bibliotekarier dementerat att barn skulle
utvecklas från läsare av masslitteratur till läsare av kvalitetslitteratur. Serietidningsläsare
förblir i regel det, om ingen får dem att vilja pröva något annat. I regel övergår alltså
inte barn automatiskt från den ena till den andra läsningen. Många människor upptäcker
aldrig någonsin kvalitetslitteraturen. Därför är det av stor vikt att vuxna styr
kvalitetsböckerna till barnen, så att de kan hitta dem (Rimsten-Nilsson 1982, s. 57). Min
tro är, som jag tidigare nämnt, att kvalitetslitteraturen är en bättre källa till bra
genusperspektiv hos barn, än masslitteraturen. Jag är dock medveten om att gränserna
kan vara svåra att dra och att identifikation av de ”rätta” böckerna kan vara svår att
göra. Därför ser jag det som nödvändigt, att om man som bibliotekarie eller lärare vill
arbeta ur ett genusperspektiv och motverka sexism och traditionella könsroller i
barnlitteraturen, lär sig att analysera texter och identifiera dessa element i böckerna.
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Det finns ett flertal modeller för hur man gå till väga och hur man kan tänka när man
analyserar litteratur utifrån ett genusperspektiv. Delar av dessa modeller går även att
använda bland barnen i undervisningen. För att kunna bedöma barnböcker så objektivt
som möjligt har forskare ställt upp kriterier för identifieringen av sexistiska fördomar.
Nedan följer en förkortad sammanställning av riktlinjer uppställda av Stones och Sadker
& Sadker (Niehaus 1989, s. 313).

� 7�� 	���
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Råder det brist på kvinnor/flickor i boken? Är denna brist rimlig? Är den rättfärdigad?
Spelar kvinnorna/flickorna i boken mindre värdiga roller? Är detta rimligt? Avbildas
kvinnor/flickor genomgående som mindre (fysiskt) än män/pojkar i illustrationer? As-
socieras kvinnor/flickor i texten genomgående med mindre föremål (t.ex. kvinnan an-
vänder synål, mannen använder traktor)?

� ���/�#���
Används ordet ”han” även när personens kön inte är känt? Använder man ”hon” i be-
skrivningen av personer i ett särskilt yrke, som t.ex. sjuksköterska? Används menings-
skillnader för samma sak (t.ex. flicka fnittrar, pojke skrattar)? Beskrivs kvinnor som för-
längningar av män, snarare än som egna människor (t.ex. ”hans fru”)?

� �����	���� #�����*�� 	�! �-��������
Avbildas individuella personer som könsstereotyper (kvinnor är alltid passiva, beroende
osv., män är alltid rationella, kompetenta osv.)? Framställs kvinnor som
”onaturliga/okvinnliga” och män som ”onaturliga/omanliga” när de visar motsatta
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beteenden/egenskaper än de stereotypa? Kan personer i boken tillåtas vara nedlåtande
och kränkande i ord och handling på grund av den andras kön? Beror berättelsens
utgång på att den kvinnliga personen är vacker eller ful?

� �����	���� �����
Framställs giftermål som huvudmål och livsuppgift i en flickas liv? Framställer boken
kvinnor som kombinerar äktenskap/moderskap med yrke som hjärtlösa eller som super-
kvinnor? Inskränks kvinnors yrke i böcker som handlar om moderna tider till yrken som
lärare, sjuksköterska, sekreterare, hustru, medan männen i stort sett kan ha vilket yrke
som helst? Framställs det som positivt eller negativt om pojkar och flickor strävar efter
icke-traditionella yrken? Ses de som avvikande? Framställs män och kvinnor som har
samma yrke som lika kompetenta? Erkänner och förtydligar boken att det finns diskri-
minering av kvinnor (och ibland män) när det gäller arbetstillfällen, lön och befordran
(ibid., s. 313-314)?

� �.���	� 	�! �&� � !���	����
Beskrivs historiska händelser först och främst i termer av manliga aktiviteter medan
kvinnors del ses som mindervärdig eller ignoreras helt?
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Bedöms könsroller i andra kulturer enligt västerländska normer eller grundar sig fram-
ställningen av könsroller på sann information och inkännande förståelse (ibid.)?

Följande frågeställningar anser Svanberg vara användbara som utgångspunkt vid analys
av texter ur kvinnosynpunkt (Westman Berg 1976, s. 51):

1. Hur skildras kvinnan? Vilka egenskaper framhålls? Vilken roll spelar hon?
2. Vilken ställning har hon i förhållande till männen? I samhället? Är hon förtryckt? På

vilket sätt? Har hon inflytande? I så fall – vilket inflytande?
3. Hurdan är hennes rättsliga, sociala, ekonomiska och medborgerliga ställning?
4. Finns i texten några försök till omprövning av de traditionella mans- och kvinnoroll-

erna?

Pil Dahlerup har också utarbetat en analysmodell varav valda delar kan användas i lit-
teraturundervisningen eller i bedömning av böcker i andra situationer.

Personmönster
G���	������ ���; /
*�� 	�! ����
. Huvudpersonens kön och ålder. Antal av flickor, poj-
kar, kvinnor och män. Deras ålder.
6�����*�. Är utseende och kläder viktigare för flickor än för pojkar? Varför? Måste det
vara så?
0-��������. Vilka egenskaper framhäver boken som viktiga för flickor, för pojkar?
Varför? Måste det vara så?
�&��
	�. Vilka känslor behandlas i boken? Vilka känslor anses positiva respektive nega-
tiva att ha för pojkar och för flickor? Är flickor känsligare än pojkar? Är pojkar aggres-
sivare än flickor? Varför? Behöver det vara så?
E���.����. Vilka äventyr ger sig flickor/pojkar ut på? Är flickor mer passiva än pojkar?
Är pojkar mer aktiva än flickor? Måste det vara olika?
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Vuxna rollmodeller
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Hur är familjen sammansatt? Sysselsättningar. Inbördes relationer. Hur den ensamma
föräldern skildras om det är en kvinna/man. Alternativa samlevnadsformer. Konserverar
det traditionella familjemönstret könsrollerna?

Motivmönster
Vad handlar flick/pojkböcker om? Varför är bokens motiv allmängiltigt? Händer det en-
bart pojkar/flickor? Behöver det vara så?

Omdömen om boken
@�����	�&� � ������
 � ��	-�����..
Är boken bra eller dålig? Varför? Har författaren en gammaldags uppfattning om
flickor, pojkar, kvinnor, män? Skulle boken ha skrivits annorlunda om författaren varit
kvinna/man? (Westman Berg 1976, s. 29-33)

I USA finns flera bra metodböcker som gör det lättare att identifiera kvalitetslitteratur
och böcker med rasistiska eller sexistiska inslag. Wellhousen sammanfattar dessa och
menar att man bör uppmärksamma böckernas berättelse, språk och bilder. När kvinnor
eller flickor är huvudpersoner i böcker är det viktigt att dessa presterar och når mål
genom sin kompetens och initiativförmåga, istället för genom sin skönhet eller
eftergivna personlighet. Böckerna ska skildra kvinnor som använder styrka, klokhet och
empati i goda syften och inte tvärtom. Manliga karaktärer ska porträtteras som
omvårdande, empatiska och känsliga och med ett gott självförtroende. Vad gäller
språket ska det inte på något sätt påvisa att kvinnor inte bör göra karriär eller bidra med
andra insatser i samhället. Män ska inte uteslutande arbeta med traditionella mansyrken
och fråntas omvårdande roller. Böckerna ska vara ”rättvisa”, alltså inte få någon att
framstå som löjlig eller sämre med anledning av sin könstillhörighet. Böcker som inte
uppfyller kriterierna kan sållas bort, men sparas och användas som dåliga exempel i en
diskussion om jämlikhet. Då är det dock viktigt att budskapet når fram.

I urvalet av nya böcker är det grundläggande att välja de som främjar jämställdheten.
Böcker kan göra detta på många olika sätt, med uppenbara budskap till små diskreta sig-
naler. Exempelvis kan böckerna ta upp teman som icketraditionella jobb för kvinnor och
män, icketraditionella sysselsättningar för flickor och pojkar eller berättelser om
initiativrika flickor (Wellhousen 1996, s. 79-83).

1993 gavs i USA ut ett användbart verktyg för bibliotekarier, lärare och andra. En bok
med titeln ��*�� G	����.�< presenterar böcker utan stereotypa könsrollsbeskrivningar.
Författarna har kritiskt granskat 200 böcker och bedömt dem utifrån särskilda kriterier.
Listan är indelad för två åldersgrupper; bilderböcker för yngre barn och kapitelböcker
från klass 3, med annotationer och anvisningar (Public Library Quarterly, s. 76-77).
Någon liknande publikation i Sverige har jag dock inte kunnat spåra.
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Att ignorera eller befästa barns könsstereotyper har en dokumenterad negativ effekt på
barn, speciellt vad det gäller självförtroende och självkänsla. Wellhousen menar att situ-
ationer då barn frågar eller kommenterar kön och genus är bra tillfällen för vuxna att ta
upp diskussioner kring detta. Lärare kan exempelvis berätta om pojkar, flickor, män och
kvinnor i varierande roller och situationer och få med barnen i diskussioner kring dessa.
Klassrumsbiblioteket är en ideal resurs i detta sammanhang. Ett första steg för att få en
sammansättning böcker med så brett spektrum av könsroller som möjligt, är att gå
igenom det befintliga biblioteket (Wellhousen 1996, s. 79-83).

Vad gäller litteraturundervisningen i skolan finns det ett flertal forskare med
feminististisk inriktning som anser att det är viktigt att ta in mer litteratur skriven av
kvinnliga författare, samt utveckla strategier för hur vissa verk ska läsas och analyseras
(Evans 1992, s. 145-146). I antologin ”Young readers, new readings”, ges förslag på hur
man som lärare till barn i mellanåldern och uppåt kan arbeta med olika metoder för att
få barnen att uppnå medvetenhet vad gäller traditionella könsroller och sexism i böcker
och andra medier (ibid., s. 145-164). Lärare har stor möjlighet att använda olika
metoder för att få barn att bli kritiska och reflektera över det de läser.

1976 kom antologin ”Textanalys från könsrollssynpunkt” där bland annat Birgitta Svan-
berg redogör för fyra steg mot medvetenhet främst i läsning av litteratur i skolan. Det
första steget handlar om att uppmärksamma, analysera och ifrågasätta de olika
könsroller som finns representerade i samhället. I det andra steget undersöker man
varför rollerna ser ut som de gör, genom att titta på politiska, sociala, ekonomiska eller
andra bakgrunder. Tredje steget innebär att man analyserar könsrollernas följder för
individen, familjen, samhället. Här kommer man att upptäcka två huvudlinjer av
kvinnoförtryck och könsdiskriminering, nämligen det psykologiska förtrycket och det
sociala, politiska och ekonomiska förtrycket. I det fjärde steget diskuteras möjligheter
till förändringar (Westman Berg 1976, s. 49-50). Svanberg menar vidare att vi genom
att ta in mer av kvinnoperspektivet i litteraturläsningen i skolan, närmar vi oss ”den
androgyna funktionen” hos litteraturen, nämligen ”att närma män och kvinnor till
varandra i ömsesidig förståelse och att bana väg för en ny social ordning: en
människokultur med god balans mellan manligt och kvinnligt (ibid., s. 49).

Gunilla Zackari skriver i sin artikel ”Behöver det vara så?” att det är otillräckligt att i
undervisningen konstatera att det råder skillnader mellan könen. Det är viktigt att ifråga-
sätta detta faktum. Hennes enkla modell för text- och bildanalys i samband med läsning
av såväl läroböcker som skönlitteratur har sitt ursprung i amerikanska undersökningar.
Följande punkter kan man använda sig av för att diskutera könsroller i böcker:

-Egenskaper som karaktäriserar de olika könen
-Fördelning av aktiviteter
-Omgivningens attityd och behandling
-Vuxenmodeller
-Könsrollsgeneraliseringar (Westman Berg 1976, s. 29)
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Även amerikanska forskare har satt upp riktlinjer för lärare, när det gäller att välja
böcker till undervisningen. Dessa finner jag även relevanta för bibliotekarier.

1) Individer porträtteras distinktivt, oberoende av könstillhörighet
2) Prestationer baseras inte på könstillhörighet
3) Yrken presenteras som könsoberoende
4) Kläder beskrivs som funktionella, istället för könstypiska
5) Flickor är inte alltid fysiskt svagare och bräckligare än pojkar
6) Individer är såväl logiska som känsliga, beroende på situationen (Singh, 1998, s. 3)

Efter att barnen har läst böcker med inslag av sexism är det viktigt att diskutera
böckerna med barnen, för att främja deras utveckling av sunda, genusmedvetna
attityder. Öppna frågor kan utvecklas till diskussioner vilka kan leda till förståelse av
boken. I en sådan här situation bör man vara medveten om att barn kommer komma
med påståenden grundade på stereotypt könsrollstänkande. Ett exempel kan vara
”flickor kan inte vara cowboys” eller ”pojkar som leker med dockor är löjliga”. Ett
bemötande kan då vara ”men jag är kvinna, och jag har varit cowboy” eller ”jag vet en
känd idrottsman som lekte med dockor när han var liten”. Barns åsikter måste
respekteras, men att påverka dem på ett som ovan mjukt sätt, är en bra metod i strävan
mot förändring av stereotypt könsrollstänkande (Wellhousen 1996, s. 79-83).

Peterson & Lach menar att man som utbildare har ett ansvar gentemot barnen:

We have an obligation and the power, through the educational process, to employ
children’s literature in a way that demonstrates to every child the world of our
dreams and visions, a world which challenges all children and maximizes their
potential to grow up fully human and fully alive (1990, s. 193).

1���� ��;�;��:����

Först och främst ska barnbibliotekarier och skolbibliotekarier tänka kritiskt i sitt urval
av litteratur, där könen presenteras i icketraditionella könsroller. Böcker som används i
sagostunder, bokprat, läsecirklar etc. ska ha såväl pojkar som flickor som
huvudpersoner. Att informera elever, lärare och föräldrar och diskutera med dessa tjänar
också sitt syfte. Man kan även bjuda in experter på området, som exempelvis författare
till könsrollsmedvetna böcker (Abilock 1997, s. 17).

Kay Vandergrift, litteraturforskare och feminist, säger följande om bibliotekariens roll:

As we approach the twenty-first century, library professionals, especially those
working with young people, need to take the lead in building collections that are
genderfair and multicultural. We must be willing to take risk in introducing lite-
rature of underrepresented peoples and alternative lifestyles into our collections.
By excluding such books, we exclude whole groups of young people and make
them outcasts of what is perpetuated as the dominant culture. (1993, s. 26)
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Att ta in genusperspektivet i arbetet som lärare eller barnbibliotekarie anser jag vara av
stor vikt. Vid inköp av litteratur, i läsfrämjande verksamhet, i samarbete med andra
yrkesgrupper har man stor möjlighet att påverka utvecklingen. Men att ta in genus-
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perspektivet i sitt arbete med barn och böcker anser jag först och främst kräver personlig
övertygelse. Jag tror att det är viktigt att vara stark i sin övertygelse, att vara
känslomässigt engagerad i ämnet samt att ha starka argument för dess existens. Det
finns trots allt många ”där ute” som prioriterar dessa frågor mycket lågt. Dels kan det
vara av okunskap, eller av gamla invanda traditioner. Men det finns också många
fördomar kring frågor som dessa. Det är då det är bra att kunna argumentera och ta sin
ståndpunkt i försvar. Jag tycker att denna uppsats visar att det finns ett stort
forskningsfält som behandlar barn och litteratur, könsroller och påverkan. Behovet
verkar således stort.

Kvalitetsböckerna måste styras till barnen, annars finns risken att de stannar kvar i
läsning av masslitteratur eller serier. Att kunna identifiera de böcker som innehåller och
som inte innehåller fördomsfulla könsroller eller sexistiska inslag är därför av stor vikt.
Jag har presenterat riktlinjer för identifikation av litteraturen och dessa kan till en början
verka självklara, men jag tror att många fördomar är inlindade och ibland svåra att
upptäcka. Jag tror också att om man ställer in sig på att ha riktlinjer som de ovan
beskrivna i bakhuvudet, kommer man efter ett tag öva upp sin färdighet i att upptäcka
dem. Jag har också presenterat några punkter som kan användas vid analys av texter
med betoning på kvinnan. Detta kan vara relevant om man vill finna böcker som i ett
särskilt syfte ska framställa en rättvis bild av kvinnan eller flickan.

För att lyfta frågan om traditionella könsroller och sexism i barnlitteratur tycker jag att
det borde finnas liknande verktyg för lärare och bibliotekarier som det finns i USA och
då syftar jag till en bok som presenterar barnböcker med bra könsrollsbeskrivningar
samt en bok som ger förslag på metoder för att barnen ska bli medvetna om könsrolls-
problematiken.
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Den här uppsatsen tar upp flera olika aspekter gällande barn, böcker och aktörer på
barnboksmarknaden ur ett könsperspektiv. Jag har efter varje delkapitel valt att
diskutera de olika aspekterna i direkt anslutning till de resultat jag kommit fram till. Här
kommer jag att sammanfatta de deldiskussionerna med några tillägg samt återanknyta
till delfrågorna i inledningen av uppsatsen. Jag vill betona att resultatet av min
undersökning inte tillåter generaliseringar. Mina slutsatser dras således utifrån den
litteratur jag använt samt resultatet av den empiriska undersökningen. Så här löd min
problemformulering:
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Vad gäller barns läsning har konstaterats att flickor läser mer än pojkar och vad som
läses skiljer sig mellan könen. Den traditionella uppdelningen mellan flick- och
pojkböcker råder till viss del än i dag. Detta kan få konsekvenser för barns
världsuppfattning och bilden av det motsatta könet. Det är dock vanligare att flickor
läser böcker skrivna av män, med pojkar som huvudpersoner än tvärtom. Det råder en
allmän uppfattning om att det är positivt att flickor går över könsgränserna och, som i
det här fallet, tar del av pojkarnas litteratur. Pojkar som beträder flickornas område är
inte alls lika vanligt eller accepterat. Det verkar generellt sett råda en övervikt av pojkar
i barnböcker, även om min undersökning inte understryker det. Denna troliga övervikt
av pojkar som huvudpersoner i barnlitteraturen och flickornas större läsintresse tror jag
leder till att flickor får en större inblick i pojkars sfär och därmed har större möjlighet att
bredda sin förståelse och empati för pojkar. Pojkarna, å andra sidan, blir begränsade av
att inte uppmuntras att läsa om flickor och därmed förblir de till viss del ovetande om
det som är specifikt för flickors tanke- och känsloliv. Att barnlitteraturen spelar en stor
roll för barns identifikationsbyggande råder det inget tvivel om. Därför anser jag att det
är av mycket stor vikt att de vuxna i barnens omgivning leder böckerna till barnen,
böcker som hjälper dem att bredda sin könsidentitet samt att bli empatiska och
förstående människor. Jag har fördjupat mig i masslitteratur samt kvalitetslitteratur, för
att se hur könen gestaltas i böckerna och hur de upplevs av barn som läser dem. Min
fördjupning gjordes i en enkät bland 18 femteklassare samt i tre djupintervjuer. Bland
dessa barn syntes ingen skillnad mellan könen, gällande läsintresse. Däremot märktes
stor skillnad när barnen fick poängbedöma fiktiva boktitlar. Dels spelade
intresseområden roll för val av boktitel, men därefter märktes tydligt att pojkarna helst
läste action- och äventyrsböcker, medan flickorna till större grad läste om kärlek och
hästar. Båda könen prioriterade dock mysterieböckerna högst. Pojkarna ville dock inte
läsa den mysterieboken som hade flicknamn i titeln, vilket bekräftar att pojkar kan ha
svårare att överskrida könsgränser. Resultatet har således visat att barn i mellanåldern
kan välja böcker utifrån sin könstillhörighet.

De tre djupintervjuade barnen befann sig i två läsutvecklingsstadier enligt J A
Appleyards modeller. Det ena stadiet innebär att barnet har behov av okomplicerad
läsning, genom böcker innehållande mycket aktivitet och mindre personbeskrivning. I
det andra stadiet, som i regel hör tonårsläsandet till, får barnet behov av inre
egenskaper, realism, tankar och värderingar. Barnen läste en s.k. långseriebok och en
s.k. kvalitetsbok vilkas innehåll vi sedan diskuterade. Barnen hade en traditionell och
oreflexiv inställning till könen i böckerna. Däremot kunde märkas att könens värde
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ansågs lika högt. Jag vill påstå att en uppvärdering av det kvinnliga könet har skett
under senare år, men jag vill också påstå att denna uppvärdering inte är tillräcklig för att
hävda att det råder jämställdhet. Samhället styrs fortfarande av en manlig blick och i
barnens svar framgår att de inte reflekterar över de traditionella könsroller som
förtrycker såväl flickor som pojkar, kvinnor som män. Med en slags självklarhet fogar
de sig i rollerna som stark, svag, sportig, utseendefixerad, modig, snäll osv. utan minsta
ifrågasättande. Detta torde tyda på att vare sig föräldrar eller lärare ansträngt sig för att
utmana könsrollerna. Jag har illustrerat traditionella könsroller med könsdikotomier och
jag vill återigen påstå att dessa står sig i realiteten, bevaras i ��� �/ ���--
��"���; men
utmanas i 4������� 	�! �	����.

Jag har vidare undersökt hur bibliotekstjänsts lektörer recenserar böcker ur genus-
synpunkt, samt vilka tendenser som finns i utgivningen, gällande kön på författare och
böckernas huvudpersoner. Recensionerna betonar överlag kvalitet och lektörerna
rekommenderar sällan böckerna till det ena eller det andra könet. I de undantagsfall som
finns är det hästböcker eller andra långserieböcker som rekommenderas specifikt till
flickor eller pojkar. Utöver detta är könsperspektivet sällan synligt i recensionerna. I
resultatet syns att det är fler kvinnor än män bland författarna samt att de kvinnliga
författarna oftare har flickor som huvudpersoner och tvärtom. En mycket stor del är
dessutom hästböcker, vilka nästan uteslutande har flickor som huvudpersoner. Troligen
skulle siffran gällande kön på huvudpersoner i böckerna se annorlunda ut om man
uteslöt långserieböckerna som direkt riktar sig till flickor eller pojkar och bara tittade på
kvalitetslitteraturen.

I början av denna uppsats ställde jag också frågan om hur man inom de svenska
bokförlagen diskuterar kring kön och genus i barnböcker. Det kan konstateras att
förlagen har ett stort ansvar för vad som ges ut, det visar även resultatet av min
enkätundersökning bland förläggarna. Men det verkar saknas tydliga riktlinjer för
bedömning av kvalitet, även om Wallinder på 1980-talet sammanfattat bokförlagens
kriterier i bedömningsprocessen. Ingen av dessa handlade dock om könsroller eller
sexism, vilket gjorde att jag trodde att könsperspektivet lagts in i förlagens
värderingsmall i dag. Dock visade det sig att de i enkätundersökningen deltagande
förlagen inte påstod sig bruka någon värderingsmall överhuvudtaget. Alla förlagen hade
dock principer, men ansåg att frihet och litteraturen som konstart gjorde det svårt att
begränsa sig med styrdokument. Möjligen betyder detta att man gått mot ett friare sätt
att bedöma barnböcker. Vilka konsekvenser detta har samt hur utvecklingen sett ut
sedan Wallinders undersökning är ett intressant ämne för fortsatt forskning. För att
återgå till resultatet av enkäten kan konstateras att konservativa könsrollsbeskrivningar
är en viktig aspekt för vissa förläggare och helt oviktig för andra. Andra
innehållsmässiga aspekter samt hög litterär kvalitet går före genusperspektivet. Flertalet
av förläggarna verkar inte ha behov av att vara politiskt korrekta eller falla för politiska
moden, som de uttrycker sig. Jag är intresserad av om detta enbart gäller genus-
perspektivet eller även andra så kallade politiska moden. Kan man motivera utgivningen
av en bok med rasistiska inslag med denna ståndpunkt? Även om jag är medveten om
att det är svårt att vara politiskt korrekt och att detta är svåra gränsdragningar, är min
uppfattning att förläggare med denna inställning till viss del frångår sitt ansvar som för-
medlare av litteratur, när de inte ståndaktigt kan refusera en bok med sexistiska inslag.
Jag har blivit medveten om att det i bedömning är viktigt att skilja på de fördomar som
är författarens egna och de fördomar som i boken beskrivs som en del av tillvaron. En
enkel riktlinje i bedömningsprocessen, anser jag. Men så länge böcker om pojkar säljer
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mer än böcker om flickor och förlagen inte utmanar trenden, lär inte riktlinjer som dessa
behövas. Försäljningssiffror styr krasst nog marknaden, även inom barnboksbranschen,
och då inte bara inom de förlag som representerar masslitteraturen.

Barnboken är delvis ett uttryck för samhället vi lever i. Hur könen framställs i medier
hänger ihop med hur kvinnligt och manligt värderas i samhället. Jag anser att det borde
vara alla vuxna människors ansvar att inte ge barn en ”manlig blick”. Hur man ska gå
tillväga är inte helt okomplicerat, när det gäller någonting så djupt rotat som denna
företeelse. Men genom att synliggöra, samtala och skapa förståelse, tror jag att man kan
komma en bit på vägen. Allt som tyckts självklart måste inte alltid förbli det. Detta leder
mig in på en av mina delfrågor, vilken handlade om vad man som lärare respektive
bibliotekarie kan använda för metoder i arbetet med barn och böcker ur genussynpunkt?
Jag tvivlar inte på att man genom sin yrkesroll kan påverka. Men jag anser att denna
påverkan bör ske genom egen personlig medvetenhet. Att kunna argumentera för
genusperspektivet tror jag är en viktig aspekt och att man utifrån denna övertygelse
sedan kan sprida sin kunskap i frågan till de som av okunskap eller tradition inte valt att
intressera sig för detta perspektiv. Jag tror att kvalitetsböckerna är bättre källor till
könsrollsmedvetenhet, medan masslitteraturen kan bidra till att fördomar skapas och
bibehålls. Detta tror jag också att jag fått ett visst belägg för i den här uppsatsen. Aidan
Chambers är författare, forskare och något av en guru i barnbokssammanhang. Hans
utgångspunkt när det gäller läsning är att ”förmedla ett litterärt arv till barn och visa den
vägen till ett läsande som har intensitet och djup” (1987, s. 26). Han bekymrar sig över
att det idag tycks finnas en annan, dominerande syn på barnboksutgivningen. Chambers
talar om den ”ickelitterära utgivningen”, som innefattar böcker med två pärmar, men
utan vidare innehåll, samt den leksaksindustri som ofta uppkommer kring dessa. Att läs-
aren och författaren tillsammans deltar i en ”tankekrävande skapelseakt” verkar vara en
omodern syn, och detta oroar honom. Han slår ett slag för de ”omvandlande” böckerna,
vilka karaktäriseras av att de kan läsas på flera olika sätt, genom att de har många skikt
och många teman. Dessa böcker är också språkligt medvetna och berikar i viss mån vår
världsbild, det egna och andras samhällen utan att för den skull vara tunga och svåra
(ibid., s. 27-28). Som motsats till den ”omvandlande” litteraturen talar Chambers om
den ”förkrympande”, ”begränsad till en smal sektor av det invanda och självklara, det
omedelbart tilltalande, och den koncentrerar sig till innehåll och form på det redan
beprövade och kryddlösa” (ibid., s. 28). Min tolkning är att det Chambers benämner
som den ”omvandlande” litteraturen är den andra talar om som kvalitetslitteratur, medan
den ”förkrympande” motsvarar skräplitteraturen.

By improving the quality of role models, we improve the quality of children’s
lives, and we improve the quality of tomorrow (Purcell & Stewart, refererad till i
Rosen, 1995, s. 41).

Detta ger ytterligare belägg för att det viktigt att styra kvalitetsböckerna till barnen och
för att kunna göra detta gäller det att man kan identifiera sexism och fördomar i böcker.
Jag har presenterat modeller för detta, men jag inser att det tyvärr är svårt att som
bibliotekarie och lärare få tid att läsa hela böcker, vilket detta kräver. Därav vill jag
återigen framhålla att det yttersta ansvaret ur denna synvinkel ligger hos bokförläggarna
och därefter hos bibliotekstjänst lektörer. Det är främst dessa som borde ha modeller,
såsom de jag beskrivit, i sin bedömning av böcker.
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Kari Skjönsberg menade 1972 att förändringar i samhällsstrukturen går långsammare i
barnböckerna än i verkligheten (s. 192). Om detta fortfarande stämmer vet jag inte, men
min tro är att det är omöjligt att på kort sikt utplåna de traditionella könsroller som
orsakar förtryck och begränsningar för såväl kvinnor som män som för flickor och
pojkar. Därför bör barn i mellanåldern få veta att de existerar och vilka konsekvenserna
är, så att de i egenskap av ny generation kan bekämpa dem. Här tror jag att framför allt
lärare kan bidra till att ge barnen en sådan medvetenhet. Utöver diskussioner om sådana
här frågor skulle ett ypperligt redskap kunna vara en bok som presenterar barnböcker
med bra könsperspektiv, användbart i såväl biblioteket som i undervisningen.

Att vi i många sammanhang i första hand bör betraktas som människor, i stället för det
som betecknas som vår könstillhörighet, är enligt min uppfattning en utopi som ligger
långt fram i tiden. Så länge vi klassificeras som ljusblå eller rosa, rationella eller
känslosamma, yrkesinriktade eller familjeinriktade, starka eller svaga, kommer det vara
svårt att leva upp till ett samhälle som påstår sig främja jämlikhet. Jag kan av egen
erfarenhet konstatera att pojkar förvisso kan bära rött, men ännu inte rosa utan att väcka
uppmärksamhet. Jag omger mig av kvinnor i karriären, men har mött många som
hindrats från förverkligande av yrkesdröm, delvis för att mamma- och hustrurollen krävt
det. Jag umgås med män som är irrationella och känslosamma, men häpnar ibland över
hur många män som förtrycker kvinnor och utövar kallt maktmissbruk i vårt samhälle.
Visst har könsrollerna luckrats upp, och visst finns det utrymme att vara människa med
likartade möjligheter och rättigheter oavsett könstillhörighet. Men att påstå att det
räcker, vill jag inte göra.
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Utgångspunkten i den här uppsatsen är uppfattningen om att det i vårt samhälle råder en
ojämlikhet mellan könen, som till stor del upprätthålls av traditionella könsroller. Dessa
har illustrerats med hjälp av könsdikotomier, som visar vad som traditionellt uppfattas
som kvinnligt respektive manligt. En ytterligare utgångspunkt är att såväl kvinnor som
män har en ”manlig blick”, ett feministiskt konstteoretiskt uttryck för att både män och
kvinnor ser på världen med manliga ögon. Detta uttryck kan jämställas med patriarkatet,
det kvinnoförtryckande samhällssystemet. I uppsatsen hävdar jag dock att detta system
förtrycker även mannen. Utifrån denna teoretiska övertygelse ställs frågan B%��
+��!/
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Denna övergripande formulering leder vidare till följande delfrågor:
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För att besvara dessa frågor har såväl kvalitativa som kvantitativa metoder använts.
Uppsatsen inleddes med en omfattande litteraturgenomgång, följd av ett antal empiriska
undersökningar. En kvantitativ enkät har gjorts bland 18 femteklassare och av dessa
djupintervjuades två flickor och en pojke. En kvalitativ enkät gjordes bland 15 svenska
bokförlag och en kvantitativ genomgång av Bibliotekstjänst sambindningshäften har
utförts.

Den litteraturgenomgång som inlett undersökningen har visat att barnlitteratur spelar
stor roll i barns identitetsbildande och att de könsroller böckerna innehåller bidrar till
deras könsuppfattning. Stereotypa könsroller inskränker båda könens frihet genom att
pojkar och flickor utifrån könstillhörighet får lära sig vad som förväntas av dem.

En del av uppsatsen behandlar kvalitetslitteratur kontra skräplitteratur, ur ett genuspers-
pektiv. Frågor som lyfts är exempelvis vad är en barnbok av hög kvalitet och vad är
skräplitteratur? Vilket behov har barn av långserier och vad kan man kräva av en
barnbok? Vilket motstånd respektive försvar finns för långserieböckerna och på vilket
vis anses de förkastliga i könsrollssammanhang? Bland annat konstateras att böcker som
Blytons ���#����� kan bidra till att konservera könsroller, medan en bok som Nilsson-
Brännströms 4������� 	�! �	���� till viss del utmanar dem. Detta hävdas genom att
könsdikotomierna applicerats på de båda böckerna, med resultatet att Femboken strikt
följde traditionella könsrollsmönster medan boken om Tsatsiki överskred dem. Tre
djupintervjuer med barn som läst ovanstående böcker har utförts. Syftet med dessa har
varit att komma åt barnens allmänna könsuppfattning samt hur de uppfattat de båda
böckerna, med betoning på könsroller. För att kunna utröna var i sin läsutveckling
barnen befinner sig har J A Appleyards läsutvecklingsstadier använts. Barnen har visat
sig ha ett traditionellt könsrollstänkande, men ha en uppfattning om att båda könen har
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lika värde. Ett resultat som kan tyda på att det kvinnliga könet har uppvärderats i
samhället, men att det tar lång tid att radera ut de traditionella könsrollerna, vilket bidrar
till en fortsatt snedfördelning mellan könen.

18 barn har fått poängbedöma fiktiva boktitlar och resultatet av detta illustreras i ett
diagram. Resultatet visar att barn till viss del väljer boktitel utifrån könstillhörighet.
Flickorna i undersökningen visade sig ha lättare att välja klassiska pojkbokstitlar än
tvärtom. Detta resultat samt andra undersökningar har visat att flickor kan ha lättare att
överskrida könsgränser genom att läsa den litteratur som anses vara riktad till pojkar.
Detta anses dock som positivt, medan det motsatta förhållandet inte är fullt lika
accepterat. Flickor ges i och med detta större möjlighet att bredda sin förståelse för det
motsatta könet, medan pojkars möjlighet inskränks.

Att genusperspektivet inte värderas särskilt högt inom barnboksförlagen är ett resultat
av enkätundersökningen bland förlagen. Andra innehållsmässiga aspekter väger i regel
tyngre i bedömningen av barnboksmanus. Skilda åsikter fanns dock bland förläggarna,
men det gemensamma är att de inte följer någon värderingsmall av anledningen att inte
bli för snäva i sin värdering. Genusperspektivet ansågs av en förläggare vara ett politiskt
mode, vilket också diskuteras i uppsatsen.

En genomgång av Bibliotekstjänst sambindningshäften från år 2000 visade att
recensenter sällan kommenterar böckerna ur genussynpunkt och sällan rekommenderar
böcker till det ena eller det andra könet. Hur fördelningen manliga-kvinnliga författare
ser ut, samt vilka kön huvudpersonerna i böckerna har, diskuteras och illustreras med
diagram.

Eftersom det empiriska materialet inte är generaliserbart dras enbart slutsatser från den
utförda undersökningen. Dock, med belägg från andra undersökningar, görs en del
antaganden om genusaspekter på barnböcker och aktörer på barnboksmarknaden över
lag.
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När det står ������ i enkäten, så menar jag skönlitterära böcker, dvs. ”vanliga”
berättelseböcker, inte faktaböcker eller serietidningar.

�� Är du flicka ❐ pojke ❐

�� Hur många böcker har du läst den senaste månaden?

    Ingen ❐    en ❐       två eller fler ❐

�� Kan du komma ihåg minst en riktigt bra bok (gärna flera) som du har läst det senaste
året? (Om du inte kommer ihåg författaren räcker det med namnet på boken)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

#� Hur roligt tycker du att det är att läsa böcker? 10 är roligast och 1 är minst roligt.

Mest   10          9          8          7          6          5          4          3          2          1  Minst

'� Här står namnet på några påhittade böcker. Ge alla böcker varsin poäng; den bok du
helst skulle vilja läsa 10 poäng, nästa bok 9 och så vidare. Den du allra minst skulle
vilja läsa får 1 poäng.

❐  ”Sigrid och Kalle blir ihop”

❐  ”Mysteriet med den galna kon”

❐  ”Klara, färdiga –kör!”

❐  ”Sommaren med fölet”

❐  ”Mia, Pia, Annika och jakten på kidnapparna”

❐  ”Resan till jordens inre”

❐  ”Arvid och den vilda hingsten”

❐  ”Den stora branden”

❐  ”Kyssen”

❐  ”Häxmamman”

,� Skulle du vilja läsa två böcker och sedan prata om dom i en intervju?
   ❐  ja ❐  nej

Om du svarar ja, var snäll skriv ditt namn och klass
här:______________________________
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1. Vad tycker du är typiskt för en tjej? (utseende, fritidsintressen etc.) Hur tycker du att
hon ska vara?

2. Vad tycker du är typiskt för en vuxen kvinna? (arbete etc.) Hur tycker du att hon ska
vara?

3. Vad tycker du är typiskt för en kille? Hur tycker du att han ska vara?
4. Vad tycker du är typiskt för en vuxen man? Hur tycker du att han ska vara?
5. Är det skillnad mellan tjejer och killar? Om ja, vilka är de största skillnader du

tänker på? ASPEKTER! Mellan män och kvinnor? Varför tror du att det är skillnad?
6. Tycker du att det är bra att det är skillnad på killar/tjejer, män/kvinnor? Förklara.
7. Avstår du någon gång från att göra något särskilt, bara för att det inte passar sig för

en tjej/kille?
8. Tycker du att det verkar vara bästa att vara tjej eller kille, eller är det lika bra? Vad

tycker du själv?
9. Tycker du att det finns typiska kill- och tjejböcker? Kan du ge exempel? Förklara

vad en typisk killbok/tjejbok handlar om?
10. Läser du helst kill- eller tjejböcker eller sådana som riktar sig till både killar och

tjejer? Är det okej om man är kille att läsa tjejböcker och tvärtom?
11. Läste någon för dig när du var mindre?
12. Läser din mamma, pappa eller någon annan vuxen i din omgivning?

��/-	� ��� ��&

� ��

 #/*� #�������K

1. Berätta om något som du tyckte var bra i boken.
2. Berätta om något som du tyckte var dåligt i boken.
3. Beskriv huvudpersonerna i boken. (T.ex. hur bor dom? Hur är deras familjer? Etc.)

Känner du igen dig?
4. Fäste du dig vid någon särskild person i boken? Vad var det som var så speciellt

med den personen? Vilka var den personens goda eller dåliga egenskaper?
5. Hur beskrivs flickor och pojkar? Tycker du att boken beskriver dom som dom är i

verkliga livet? Verkar det vara bästa att vara pojke eller flicka i boken? Förklara.
6. Tycker du att boken handlar om verkliga livet? Förklara.
7. Tror du att man kan förstå andra människor eller sig själv bättre när man har läst

boken? Förklara.
8. Tyckte du om boken? Varför/varför inte?
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Svarande förlag:________________________

1. Vilka krav ställer ni på de böcker som ges ut? Finns någon värderingsmall? (Om så
är fallet, kan jag få ta del av den?)

2. Värderar ni böcker utifrån ett genusperspektiv? Med andra ord, tar ni hänsyn till att
flickor och pojkar presenteras på ett riktigt sätt, utan stereotypa könsroller,
fördomsfulla könsbilder och sexistiska inslag? Skulle ni välja att refusera ett manus
som innehåller konservativa könsroller och sexistiska inslag om det för övrigt var
bra?

3. Hur viktigt anser ni att det är med ett genusperspektiv inom förlagsbranschen, med
betoning på barnboksutgivningen, på en skala från 1-10 (där 10 är mest vikigt)?
Motivera gärna!

4. Vem anser ni har ansvaret för vilka barnböcker som ges ut på marknaden idag?
Motivering uppskattas!
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