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Syftet med studien är att granska en kommunal lässatsnings läsfrämjandearbete och 

boktips gentemot F–3 ur ett genusperspektiv. Studien visar vad en kommunal 

lässatsnings styrdokument ger för riktlinjer till bibliotekskonsulenter samt hur de 

resonerar vid val av tipsböcker. Vidare visar studien hur olika karaktärer framställs i 

några utvalda tipsböcker och huruvida en kommunal lässatsnings lärarhandledningar 

inbjuder till samtal kring det. Metoderna vi valt att använda oss av är innehållsanalys, 

kvalitativ intervju och litteraturanalys. Genom innehållsanalyserna granskade vi vad 

den kommunala lässatsningens styrdokument samt lärarhandledningar uttrycker om 

genus. Den kvalitativa intervjun hjälpte oss att undersöka hur den kommunala 

lässatsningens bibliotekskonsulenter resonerar vid val av boktips. Litteraturanalysen 

gjordes på några utvalda böcker som den kommunala lässatsningen rekommenderar 

som högläsningsböcker för årskurserna 2–3. Resultatet vi kommit fram till visar att 

det är ett komplext arbete att arbeta läsfrämjande och samtidigt ta hänsyn till andra 

aspekter så som ett genuskritiskt perspektiv. Böckerna den kommunala lässatsningen 

förmedlar innehåller således både traditionella och brytande föreställningar av 

manligt och kvinnligt. Det är därför viktigt att som verksam lärare vara kritisk till 

material som används och noga värdera sina val.  

_______________________________________________________ 

Nyckelord: barnlitteratur, genus, högläsning, könsmönster, läsfrämjande, 

lässatsning  
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Inledning   

Efter sjunkande skolresultat på PISA-undersökningen 2013 uppmärksammades 

flickors och pojkars bristande läsförståelse av Eskilstuna kommun. För att åtgärda 

detta gavs Eskilstunas stadsbibliotek i uppdrag att arbeta läsfrämjande mot skolan. 

Det blev startskottet för Eskilstuna kommuns Lässatsning (BTJ, 2019, 12 mars) som 

fortsättningsvis benämns som Lässatsningen. I Lässatsningens broschyr som riktar 

sig mot personal inom skola, F–3 står det: “Eskilstuna kommuns Lässatsning har 

som syfte att öka flickors och pojkars lust att läsa. Målet är att barn ska utveckla goda 

läsvanor i tidig ålder” (Lässatsningen, 2018, s. 2). Lässatsningen tillhandahåller 

bland annat boktips för högläsning med medföljande lärarhandledning för boksamtal 

till lärare. I det praktiska arbetet har vi erfarit hur lärare med glädje använder sig av 

dessa rekommenderade böcker med tillhörande lärarhandledningar.  

 

Lässatsningens läsfrämjandematerial florerar alltså flitigt på skolor i Eskilstunas 

kommun, vilka till skillnad från Lässatsningen ska arbeta utifrån läroplanen. Skolan 

har enligt läroplanen ett jämlikhetsuppdrag vilket bland annat inkluderar “ett ansvar 

för att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling” 

och att “bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet 

eller av social eller kulturell bakgrund” (Skolverket, 2011, s. 6, s. 15).  

 

Kåreland (2007, s. 49) menar att barnböckers reproducerande av könsmönster 

påverkar vad flickor och pojkar upplever som möjligt både under barndomen och 

senare i vuxenlivet. Med könsmönster menas mönster i föreställningar om manligt 

och kvinnligt. Med utgångspunkt i uppfattningen om Lässatsningens och läroplanens 

intressen och Kårelands (2007) tes förefaller det viktigt att kritiskt granska hur 

Lässatsningen resonerar angående representationen av manligt och kvinnligt i sina 

boktips och lärarhandledningar. Vi menar också att det är viktigt att kritiskt granska 

hur manligt och kvinnligt representeras i praktiken i några av de böcker som 

Lässatsningen rekommenderar och tillhörande lärarhandledning. Vi menar att detta 



 

 

6 

är av betydelse för lärarprofessionen eftersom material som förekommer i skolan 

måste granskas för att säkerställa att materialet är förenligt med skolans värdegrund.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att granska en kommunal lässatsnings 

läsfrämjandearbete och boktips gentemot F–3 ur ett genusperspektiv. Syftet uppnås 

genom att vi ställer oss frågorna:  

 

1. Hur uppmärksammas genusperspektiv i Lässatsningens styrdokument?  

2. Hur resonerar Lässatsningen vid urval av böcker till årskurserna F–3 utifrån 

ett genusperspektiv? 

3. Vilka föreställningar om manligt och kvinnligt uttrycks i studiens utvalda 

tipsböcker från Lässatsningen? 

4. Hur uppmärksammas reproduktionen av manligt och kvinnligt i böckernas 

lärarhandledningar? 

Uppsatsens disposition 

I bakgrundskapitlet presenteras först Eskilstuna kommuns Lässatsning. Därefter 

redovisas vårt teoretiska perspektiv som utgår från Hirdmans genusteori. Sist i 

kapitlet presenterar vi tidigare forskning som är relevant för vår studie. Alltså 

forskning som berör barns läsning utifrån en genusteori. 

 

I metodkapitlet presenteras först kortfattat valda metoder, urval och undersökt 

material. Eftersom vi valt att använda oss av flera olika metoder presenteras dessa 

sedan mer ingående var för sig. Varje metod kopplas till en av forskningsfrågorna. I 

slutet av varje metodpresentation ges en reflektion om metodens styrkor och 

svagheter.   
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I resultatkapitlet presenteras resultatet av undersökningarna/analyserna. Resultatet i 

varje undersökning/analys presenteras var för sig. Resultatet presenteras i samma 

ordning som metoderna presenterades i metodkapitlet. Resultatet tolkas utifrån 

studiens genusperspektiv.    

 

I diskussionskapitlet ställs resultaten mot varandra och diskuteras utifrån tidigare 

forskning. Vidare diskuteras också studiens svagheter respektive styrkor i 

metoddiskussionskapitlet. 

 

I avslutningskapitlet presenteras först studiens fyra forskningsfrågor. Frågorna 

besvaras i en löpande text som mynnar ut i en slutsats. Avslutningsvis presenteras 

förslag på fortsatt forskning.  
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Bakgrundskapitel  

I bakgrundskapitlet presenteras först Lässatsningen kortfattat. Sedan presenteras 

vårt teoretiska perspektiv, ett genusperspektiv. I kapitlets sista del presenteras 

tidigare forskning som är relevant för vår studie. 

Eskilstuna kommuns Lässatsning 

Eskilstunas kommuns Lässatsning är en verksamhet som organiseras i samverkan 

med Eskilstunas kultur- och fritidsförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning och 

Torshällas stads förvaltning (Kommunstyrelsen, 2017, s. 8). Verksamheten startade 

hösten 2014 efter oroande resultat på PISA-undersökningen 2013. Undersökningen 

visade bristande läsförståelse hos svenska elever (BTJ, 2019, 12 mars). Utförandet 

ansvarar Eskilstuna stadsbibliotek för (Kommunstyrelsen, 2017, s. 8). Lässatsningen 

arbetar för att öka flickors och pojkars lust till att läsa. Vidare är målet “att barn ska 

utveckla goda läsvanor i tidig ålder” (Lässatsningen, 2019, s. 2). Lässatsningen 

vänder sig till barn i förskolan samt grundskolan F–3 och når därmed ut till ca 11 ooo 

barn. “Alla barn från 0–10 år i Eskilstuna ska få ta del av lässtimulerande insatser. 

LÄSSATSNINGEN ska nå alla barn i Eskilstuna i såväl kommunal som fristående 

verksamhet” (Eskilstuna stadsbibliotek, u.å.). Lässatsningen är ett permanent 

pågående projekt. 

 

Totalt är det sju bibliotekskonsulenter som arbetar med Lässatsningen 

(Lässatsningen, 2019, s. 2). Lässatsningens arbete ska bidra till inspiration och 

kompetensutveckling för skolbiblioteksansvariga, lärare, förskollärare och andra 

pedagoger. Lässatsningen arbetar för att bygga upp en repertoar av böcker på olika 

språk och arbetar för ett ökat samarbete mellan folkbiblioteken, skolbiblioteken, 

förskolorna och grundskolorna i Eskilstuna kommun (Eskilstuna stadsbibliotek, 

u.å.).  

Lässatsningen ger årligen ut en broschyr med erbjudande till all personal inom 

förskolor och skolor. I broschyrerna finns tips på böcker för högläsning och tyst 
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läsning samt andra erbjudanden så som workshops och föreläsningar. I broschyren 

framgår det även att Lässatsningen lånar ut boklådor med skönlitteratur och 

faktaböcker till skolorna som komplement till skolornas litteratur (Lässatsningen 

2018, s. 25).       

Teoretiskt perspektiv  

Studien tar avstamp i genusteori. Hirdman definierar genus som föreställningar om 

manligt och kvinnligt. Föreställningarna ger upphov till sociala praktiker som formar 

den individuella och kollektiva identiteten. Föreställningarna skapar det Hirdman 

kallar för ett isärhållande mellan mannen och kvinnan och en hierarki där mannen är 

norm (Hirdman, 1988, s. 49–52).   

 

Hirdman menar att isärhållandet mellan könen kan ses i olika genussystem. Hirdman 

definierar genussystem som processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, 

vilka i relation till varandra skapar bestämda könsstrukturer som påverkar könens 

sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar. Hirdman granskar 

genussystemens isärhållande logik genom att uppmärksamma vilka sociala, politiska 

och ekonomiska faktorer som legitimerar isärhållandet och hur den manliga normen 

står i kontrast till isärhållandet (ibid, s. 49–52). 

 

Genussystem reproduceras på tre nivåer: kulturellt via föreställningar, via social 

integration i form av olika yrken, redskap, artefakter och institutioner och via 

socialisering eftersom barn fostras till olika kön. Kulturella föreställningar inbegriper 

föreställningar om manligt och kvinnligt utseende, beteende och relationsskapande. 

Kvinnor förväntas till exempel ha långt hår medan män förväntas ha kort och kvinnor 

och män förväntas ha heterosexuella relationer inom vilka de förväntas inta olika 

positioner. Via social integration förknippas kvinnor och män med olika yrken och 

redskap. Till exempel dominerar kvinnor generellt inom omhändertagande yrken och 

män inom hantverksyrken. Könen förknippas också med olika redskap och platser i 

hemmet. Kvinnan förknippas till exempel med köket och köksredskap medan 

mannen förknippas med garaget och dess snickarverkstad. Via socialisering fostras 
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barnen till respektive kön. Pojkar får från tidig ålder lära sig att inte gråta medan 

flickor via dockor och dockvagnar fostras till att bli omhändertagande varelser. Både 

män och kvinnor är medskapare till samhällets rådande genussystem eftersom de via 

interaktion för vidare rådande struktur till kommande generation (ibid, s. 52–53).  

 

Mannen har större frihet än kvinnan som är beroende av mannen för begränsningar 

och frihet. Det är utifrån mannens göranden som kvinnans görande möjliggörs. Ett 

exempel är att kvinnan kan arbeta om mannen väljer att vara pappaledig. Vill inte 

mannen vara pappaledig förväntar sig samhället att kvinnan ska vara det. Mannen 

väljer positioner i samhället och kvinnan tar de positioner som blir över (ibid, s. 55).  

 

Rådande genussystem får minskad makt när isärhållandet mellan manligt och 

kvinnligt minskar. Detta görs när kvinnor och män kan ägna sig åt samma aktiviteter, 

sysslor och ha samma egenskaper. När isärhållandet mellan manligt och kvinnligt 

minskar, minskar också den manliga normens legitimitet (ibid, s.57–58). 

 

I denna studie syftar kön på det biologiska könet och genus till föreställningarna om 

manligt och kvinnligt, i enlighet med Hirdmans perspektiv.  
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Tidigare forskning  

Ingen tidigare forskning specifikt om Eskilstuna kommuns Lässatsning finns 

publicerad. Lässatsningen har efterfrågat att studier görs för att möjliggöra 

utveckling av verksamheten. Pågående studier görs inom Lässatsningens arbete mot 

förskolan men inte grundskolan (L. Samuelsson, personlig kommunikation, 30 april 

2019). Lässatsningen har själva gjort en jämställdhetsundersökning som visar 

könsfördelningen mellan huvudkaraktärerna i de 108 böcker som de tipsat om. Även 

om vårt fokus ligger på hur de olika könen framställs i litteraturen ser vi 

jämställdhetsundersökningen som intressant för studien. En skev fördelning av 

könen bland huvudkaraktärerna skulle påverka barnen och begränsa deras 

möjligheter till att identifiera sig med karaktärerna.    

     

Böckerna Lässatsningen förmedlar och som vi analyserar är inte skrivna specifikt för 

skolan men rekommenderas av Lässatsningen som högläsningsböcker i årskurserna 

2–3. Vi har tagit del av och redovisar Eilards (2009) forskning om hur bland annat 

genus historiskt har skildrats i skolans läseböcker. Läseböckerna är till skillnad från 

skönlitteraturen som vi analyserar skriven specifikt för skolan. Läseböckerna är 

heller inte skrivna för högläsning men i kombination med brist på tidigare forskning 

samt att böckerna Lässatsningen rekommenderar läses i skolan ser vi Eilards 

forskning som relevant för vår studie.   

     

Eftersom Lässatsningen är en läsfrämjande organisation som ska öka läslusten för 

flickor och pojkar redovisas även forskning om flickors och pojkars läspreferenser. 

Forskningen vi funnit berör flickors och pojkars läspreferenser från förskolan till 

årskurs 7. Eleverna i skolan ska i olika texter utveckla sin identitet (Skolverket, 2011 

s. 247) vilket gör att forskning som visar att litteraturen påverkar barnet som läsare i 

sitt identitetsskapande är relevant att redovisa. Vår studie analyserar även 

lärarhandledningar där underlag till boksamtal om de lästa böckerna ingår. Därför 

redovisar vi även forskning som tar upp samtalet om det lästa.      

 

Av de böcker vi analyserar i kapitel 4 har vi endast funnit en annan analys. Den 

analysen är om Lisbet och Sambakungen. Analysen har vi funnit i ett examensarbete 
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där Olsson (2018) studerar hur flickor skildras i barnlitteraturen. Analysen tas upp i 

samband med vår analys av boken.      

Forskning om Lässatsningen 

Lässatsningen har som nämnts gjort en egen jämställdhetsundersökning för att 

synliggöra huruvida något av könen var överrepresenterade i böckerna som de tipsat 

om under 2017. De ansåg att undersökningen var viktig att göra eftersom 

förhoppningen är att böckerna de tipsar om slutligen läses av eller för barn. De 

menar att det är viktigt med en jämn fördelning av huvudkaraktärer för att alla barn 

ska känna igen sig i litteraturen. De undersökte andelen manliga respektive kvinnliga 

huvudkaraktärer i böckerna. Där tveksamheter uppstod kring vilket kön en viss 

karaktär hade diskuterades det mellan kollegorna. Överlag var det enkelt att tyda 

vilket kön karaktären hade. Vissa karaktärer ansågs vara könlösa och de har inte 

tagits med i undersökningens resultat. Könsfördelningen av de undersökta 

karaktärerna visar på en jämn fördelning enligt Lässatsningens mål, 53% är flickor 

och 47% är pojkar. De upptäckte dock att det inom en viss genre kan vara skevt 

fördelat. De skriver att det inom “övernaturlig litteratur” för yngre barn är pojkar som 

huvudkaraktärer överrepresenterade. Avslutningsvis ställer de sig frågan vad de ska 

undersöka härnäst, utan att ge något svar (Lord, 2018, s. 3–4). 

 

Genus i skolan historiskt 

Skolverket visar genom läroplanen för grundskolan på flera punkter som berör 

genusarbetet i skolan. Skolan ska aktivt arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster. Skolan ska ge plats för eleverna till att utforska och utveckla såväl som 

intressen och förmågor oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2011, s. 8). Vidare ska 

skolan även bidra till att kommande studie- och yrkesval inte reduceras på grund av 

kön, social- eller kulturell bakgrund (ibid, s. 17). Inom SO-ämnet ska eleven även 

behandla livsfrågor som har betydelse för eleven, exempelvis könsroller, jämställdhet 

och rätt och orätt (ibid, s. 188). Ingen elev i skolan ska utsättas för diskriminering 
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eller kränkande behandling på grund av bland annat kön, könsöverskridande 

identitet och sexuell läggning (ibid, s. 7). Vidare står det skrivet inom svenskämnet 

att eleven ska ges förutsättningar att utveckla den egna identiteten i möte med olika 

texter (ibid, s. 247).  
     

Skolan har inte alltid arbetat för att motverka de traditionella könsrollerna, snarare 

tvärtom. Flickor och pojkar skulle innan grundskolereformen 1962 formas för olika 

roller. Innan införandet av grundskola debatterades det huruvida det kvinnliga könet 

var i behov av samma utbildning som det manliga. Hur skulle de samtidigt som de 

studerar samma innehåll som männen även förberedas för rollen som mor och 

hustru. Ett mål med införandet av grundskolan var att frigöra individer från det 

sociala arvet. Skolan skulle nu motverka traditionella könsmönster för att hjälpa 

eleverna med det (Wernersson 2006, s. 15–17).  
     

I Eilards (2009, s. 125–126) studie av läseböckernas historia i svenska skolan ses 

skillnader mellan läseböckerna som användes i skolan under 1960-talet respektive 

1970-talet. Läseböckerna hade under 1960-talet tydliga inslag av det patriarkala 

samhället där mannen är familjeförsörjare och kvinnans roll var som husmor och den 

omvårdande. I samband med tydligare riktlinjer som skolan fått genom läroplanen 

Lgr69 arbetade skolorna med läseböcker som medvetet bröt traditionella 

könsmönster.  

 

Läseböckerna under 1970-talet visade upp en mjukare sida av männen där de 

tillskrevs egenskaper som tidigare varit tillskrivna kvinnorna. Samtidigt fick 

kvinnorna mer plats och karaktäriserades som frimodiga och självständiga. Dock är 

det fortsatt maskulinitet som premieras i läseböckerna och kvinnornas mer 

maskulina sida stärker kvinnan medan mannens mer feminina sida förminskar 

mannen (ibid, s. 127). Under andra halvan av 1980-talet återgick läseböckerna till 

mer traditionsenliga pojk- och flickkaraktärer. Flickkaraktärerna förses alltså 

återigen med mer feminina drag medan pojkarna förses med mer maskulina drag. 

Parrelationen är i läseböckerna under denna tid ett ideal och det är den 

heterosexuella relationen som är norm. Även 1990-talets läseböcker präglades av den 

heterosexuella normen samtidigt som kvinnorna och flickorna återigen gestaltas som 
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starka individer medan pojkarna och männen framställs som svaga och i en 

beroendeställning samtidigt som de kan anses förhållandevis ”töntiga” (ibid, s. 128).  

 

Runt millennieskiftet präglas läseböckerna av mammor som satsar på arbetskarriär 

och pappor som tar stort ansvar i hemmet. Heterosexuella parrelationer får större 

utrymme. Handlingen kring flickorna fokuserar ofta på att finna en partner av det 

motsatta könet. I takt med att det blir fler etniciteter i klassrummen anpassas även 

läseböckerna efter det. I läseböckerna började det därför förekomma karaktärer med 

flera olika etniciteter. Ofta tenderar de karaktärerna att vara tillbakadragna men när 

de är mer framträdande blir de ofta stereotypiska (ibid, s. 130).  

     

Kåreland betonar att det med tanke på uppdraget skolan har idag är relevant att 

undersöka könsmönster i böcker som elever kommer i kontakt med. Kåreland 

förklarar att litteraturen ger barnen bilder av manligt och kvinnligt och således 

skapar barnens syn på genus (2007, s. 47–48). Även Eriksson Barajas (2008, s. 2) 

framhäver skönlitteratur som ett medel för att arbeta för jämlikhet inom skolan. Hon 

menar att skönlitteraturen visar kvinnor och mäns villkor genom historien och på 

olika platser. I sin studie studerar Eriksson Barajas (2008) hur genus benämns i 

lärarledda boksamtal i årskurserna 4–7. Till exempel uppmärksammas om 

könsneutrala ord, så som person väljs istället för icke könsneutrala ord så som pojke 

och flicka.  

 

Wernersson (2006, s. 34–35) konstaterar i en text om pedagogisk genusforskning att 

det forskats för lite på läromedel utifrån ett köns- eller genusperspektiv, framförallt 

med tanke på läromedlens stora inflytande på undervisningen. Forskning som ändå 

har gjorts visar att läseböcker tenderar att i stor grad reproducera stereotypa 

könsroller som finns i samhället. Läseböckerna som eleverna kommer i kontakt med i 

skolan är endast en del av det multimodala textflödet som eleverna möter i skolan. 

Men med ett medvetet val om hur genus framställs i texterna bidrar skolan till att 

antingen förstärka eller motverka traditionella könsmönster (Eilard, 2009, s. 122). 
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Flickors och pojkars läspreferenser  

Lässatsningen arbetar för att väcka läslust hos både flickor och pojkar. Nedan 

presenterar vi därför forskning som visar vad som skiljer sig åt i flickors och pojkars 

läspreferenser.  

 

Flera forskare (Brink, 2005, s. 184; Kåreland, 2007, s. 48; Eriksson Barajas, 2008, s. 

9; Boraks, Hoffman & Bauer 1997, s. 324) uppmärksammar att eleverna tidigt har 

olika läspreferenser. Boraks et al. (1997) har likt Brink (2005) gjort en studie om 

flickors och pojkars läspreferenser. Boraks et al. har gjort en studie med 315 elever 

från årskurs 3–5 i Virginia och Ohio medan Brinks studie utfördes i Sverige med 15 

elever i årskurs 1–3 samt årskurs 6. Resultaten visar att pojkar föredrar att läsa om 

manliga huvudkaraktärer medan flickor kan föredra både manliga och kvinnliga 

huvudkaraktärer. Brink poängterar att flickor lättare kan identifiera sig med 

huvudkaraktärer av båda könen. Men han menar ändå att pojkar inte ska tvingas läsa 

böcker med kvinnliga huvudkaraktärer eftersom de med hjälp av manliga 

huvudkaraktärer utvecklar sin maskulinitet och att de i äldre årskurser kommer vara 

så pass säkra på sin genusidentitet att de självmant väljer att läsa böcker med det 

motsatta könet som huvudperson (Brink, 2005, s. 200–201). Hourihan (1997, s. 6) 

som skriver om det traditionella vita hjältenarrativet som genomsyrar västerländskt 

berättande menar dock att när flickor hela tiden identifierar sig med manliga 

huvudkaraktärer blir manlighet norm och flickornas egna identitet främmande. Det 

finns alltså olika sätt att se på barns behov av litterära förebilder. Utifrån detta dras 

slutsatsen att förhållandet mellan litteratur och könsidentitet är komplext. Ska 

högläsningsboken tilltala störst antal elever i klassen bör det vara en manlig 

huvudkaraktär vilket sker på bekostnad av flickors identitetsskapande.   
 

Forskning har också visat att flickor och pojkar föredrar olika typer av böcker. Boraks 

et al. (1997, s. 309) skriver att flickor föredrar realistisk skönlitteratur medan pojkar 

föredrar fantasyböcker. Vidare skriver de att pojkar tenderar att uppskatta spänning i 

böcker medan flickorna fokuserar på böckernas karaktärer. Chapman, Filipenko, 

McTavish och Shapiro (2007, s. 533) som undersöker 40 förstaklassares 

läspreferenser menar att könens genrepreferens är ett resultat av det socialt 

konstruerade könet där flickor och pojkar fostras till att läsa och förväntas läsa olika 
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litteratur. Boraks et al. (1997, s. 313, 321) tar också upp att flickors och pojkars 

läspreferenser skiljer sig åt. Flickor och pojkar föredrar båda i ung ålder böcker med 

teman inom mystik, fantasi och äventyr men flickor går i större grad mot realistisk 

fiktion i högre åldrar medan pojkar är mer benägna att behålla samma 

läspreferenser.  

Litteraturens påverkan på barnet 

Kåreland (2007, s. 48) menar att barns läsning inte är könsneutral. Litteraturen 

innehåller ofta traditionella könsmönster samtidigt som bokvalen skiljer sig åt mellan 

flickor och pojkar. Flera barnlitteraturforskare (Kåreland, 2007, s. 47–49; Brink, 

2005, s. 184; Eriksson Barajas 2008, s. 11; Brownyn, 2003, s. 5) menar att 

barnböckers gestaltande av manligt och kvinnligt respektive pojkigt och flickigt 

inverkar på elevernas uppfattning om genus. Barnböckernas reproducerande av 

könsmönster skapar indirekta erfarenheter av vad som är möjligt för flickor och 

pojkar både under barndomen och i vuxenlivet. De indirekta erfarenheterna utgår 

eleven ifrån vid bildandet av sin könsidentitet. Bronwyn (2003, s. 17) som 

sammanställt studier från Australien under 1980-talet skriver om hur barn 

konstruerar sin egen könsidentitet. Hon förtydligar att barnen tvingas att inneha den 

roll som förväntas av det specifika könet utifrån olika medier, föräldrar och kamrater. 

Hon betonar att den sociala strukturen som barnen möter och lever i har stor 

påverkan på barnet i dess skapande av könstillhörighet. Brink (2005, s. 184), som 

hänvisar till Connell, skriver att litteratur har möjlighet att skapa både 

genusjämlikhet och genusojämlikhet. Vidare menar Brink att litteraturen inverkar på 

pojkars uppfattning om maskulinitet och att denna utvecklas i relation till 

uppfattningen om femininitet (ibid, s. 183).  

 

Bronwyn (2003, s. 67) lyfter i sin studie fram tydliga drag i skönlitteratur; det är 

mannen som vet och resonerar samtidigt som kvinnan gestaltas som lydig och passiv. 

Bronwyn (ibid, s. 65) menar att den sociala strukturen barnen får med sig från bland 

annat skönlitterära texter visar dem både möjligheter och begränsningar. Vi kopplar 

det samman med Hourihans (1997, s. 3) tes att det traditionella vita hjältenarrativet 

definierar maskulinitet och femininitet när den manliga hjältens våld glorifieras 
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samtidigt som kvinnan förblir passiv och i behov av räddning från hjälten. Vidare 

problematiserar Hourihan det vita manliga narrativet som reproducerar berättelsen 

om den vita mannens överhet och etablerar mannen som norm. Hourihan förtydligar 

att läsaren påverkas när den läser upprepade mönster i litteraturen och uppfattar det 

som det naturliga. Därför menar hon att det är nödvändigt att berätta andra 

berättelser för att förändra samhället (ibid, s.1–4). 

Att samtala om det lästa  

I vår studie analyseras högläsningsböckernas medföljande lärarhandledningar. I 

lärarhandledningarna finns det boksamtalsfrågor att utgå ifrån. Vi ser det därför som 

relevant att lyfta tidigare forskning som berör samtal om det lästa.  

 

Chapman et al. (2007, s. 533) menar att det vi läser får mening via social interaktion, 

via samtal får vi förståelse för det vi läst och vår omvärld. Eriksson Barajas (2008, s. 

3) menar att “non-sexist texts” i sig inte automatiskt skapar förändring utan att dessa 

måste samtalas om och att det är samtalen kring texternas dominanta diskurser som 

möjliggör förändring. Hon poängterar dock att även samtal som utmanar 

skönlitteraturens stereotyper kan få motsatt effekt och istället bidra till dessa. 

Bronwyn (2003, s. 67–68) betonar att det viktiga inte är hur litteraturen återspeglar 

ett idealiskt samhälle utan det viktigaste är hur eleverna arbetar vidare med texten 

för att upptäcka hur de kan positionera sig i samhället.  
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Metod 

I följande avsnitt introduceras först studiens upplägg och valda metoder kortfattat i 

samband med att urval diskuteras och undersökt material presenteras. De valda 

metoderna och vårt tillvägagångssätt presenteras sedan mer ingående i enskilda 

avsnitt där metodernas styrkor respektive svagheter diskuteras.  

Val av metod, urvalsprinciper och 

undersökt material 

Vi har använt flera olika metoder och undersökt olika material för att möjliggöra 

granskning av Lässatsningens läsfrämjandearbete utifrån ett genusperspektiv. Vi har 

använt oss av innehållsanalys för att granska styrdokument och lärarhandledningar, 

intervju för att öka kunskap om Lässatsningens resonemang vid val av böcker och 

litteraturanalys för att undersöka boktipsens representerande av manligt och 

kvinnligt. Genom att kombinera tidigare nämnda metoder möjliggörs en djupare 

granskning av Lässatsningens läsfrämjandearbete eftersom både teori (styrdokument 

och intervju) och praktik (intervju, böcker och lärarhandledningar) kritiskt granskas.  

 

Vid urvalet av material frågade vi oss: vilka styrdokument är relevanta att analysera? 

Vem kan ge oss inblick i hur bibliotekskonsulenterna resonerar vid urval av 

tipsböcker? Vilka tipsböcker ska väljas ut? Vilka lärarhandledningar är relevanta att 

analysera? När vi svarat på dessa frågor hamnade vår urvalsmetod under Brymans 

(2011, s. 194) målinriktade urval. Urvalsmetoden är målinriktad för att 

styrdokument, intervjuperson, böcker och lärarhandledningar är specifikt valda för 

att vi ska kunna svara på våra forskningsfrågor. Vi har valt att analysera 

styrdokument som Lässatsningen tillhandahållit eftersom dessa är specifikt knutna 

till Lässatsningen och kontinuerligt används av dem. Informanten i intervjun har 

valts specifikt eftersom hen arbetar som bibliotekskonsulent på Lässatsningen och är 

delaktig i val av analyserade böcker. Böckerna och lärarhandledningarna har valts för 

att Lässatsningen tipsar om dessa till årskurserna 2–3 i sin broschyr för läsåret 
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18/19. Lässatsningen presenterar böckerna och medföljande lärarhandledningar 

enligt följande: “Högläsningsbok med lärarhandledning, kort presentation av 

författaren samt förslag på frågeställningar och idéer till textsamtal kring boken” 

(Lässatsningen 2018, s. 14). De tipsar även om fler högläsningsböcker men valet 

utgick från böckerna de rubricerat som högläsningsböcker för årskurs 2–3. Under 

denna rubricering är det endast de utvalda böckerna som presenteras. 

 

Styrdokumenten som analyseras är Bibliotekslagen, Kommunstyrelsens Plan för 

biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun – Med biblioteket växer individen och 

Kultur- och fritidsnämndens, Kultur- och fritidsförvaltningens och Eskilstuna 

Biblioteks Lokal verksamhetsplan för Eskilstuna stadsbibliotek 2019. Intervjun 

genomfördes med en bibliotekskonsulent från Lässatsningen. Litteratur som 

analyseras är Fräs – den lilla panterkatten av Isabelle Halvarsson, En hemlig vän av 

Katarina Genar och Lisbet och Sambakungen av Emma Karinsdotter. 

Lärarhandledningarna som analyseras medföljer tidigare nämnda böcker och är 

producerade av Lässatsningen.  

Analys av Lässatsningens styrdokument 

Studiens första forskningsfråga är: Hur uppmärksammas genusperspektiv i 

Lässatsningens styrdokument? Den besvaras med en kvalitativ innehållsanalys av 

Bibliotekslagen, Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun – Med 

biblioteket växer individen och Lokal verksamhetsplan för Eskilstuna stadsbibliotek 

2019.  

 

Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet, vilket 

består av folkbibliotek, skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, 

högskolebibliotek, lånecentraler och övrig offentlig biblioteksverksamhet (SFS 

2013:801, s. 1). Bibliotekslagen syftar bland annat till att försäkra att “det allmänna 

biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling” (ibid, s. 1). 
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Styrdokumentet Plan för biblioteksverksamheten i Eskilstuna kommun – Med 

biblioteket växer individen har som syfte att “utifrån bibliotekslagens krav tydliggöra 

ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren” 

(Kommunstyrelsen, 2017, s. 2).  

 

I den lokala verksamhetsplanen för Eskilstuna stadsbibliotek 2019 anges specifika 

mål för Eskilstunas stadsbibliotek (Kultur- och fritidsnämnden, Kultur - och 

fritidsförvaltningen & Eskilstunas stadsbibliotek, 2018).  

 

Vid analysen av Lässatsningens styrdokument har vi tagit inspiration av Brymans 

(2011, s. 505) kvalitativa innehållsanalys. I en kvalitativ innehållsanalys eftersöks 

bakomliggande teman i analysmaterialet, vilka uppvisas med exempelvis citat. I 

denna analys eftersöktes den specifika tematiken genus och relationer. Det betyder 

att vi vid analysen sökte efter om genus och/eller relationer samt närliggande 

begrepp benämns i Lässatsningens styrdokument.  

Reflektion om metoden 

Bryman tar upp att organisationers dokument ger insyn i organisationens kultur och 

etiska grundsyn. Styrdokumenten ger således viktig information om organisationens 

uppfattning om genus relevans. Styrdokument tillför studien trovärdighet eftersom 

de ger information om organisationens etiska värden och kultur (Bryman, 2011, s. 

501). Samtidigt poängterar Bryman (ibid, s. 496) att forskaren inte alltid är medveten 

om alla dokument och att dokument utanför den officiella sfären kan existera. I vår 

studie innebär detta att vi inte helt säkert kan veta om Lässatsningen gav oss tillgång 

till alla sina styrdokument eftersom vi fick tillgång till dokumenten via dem.   

 

Bryman (2011, s. 501) lyfter fram att tolkning av dokument ska ske med försiktighet 

och att forskaren ska vara varsam med sina slutsatser eftersom dennes vinkling 

påverkar analysen. Vid analysen av styrdokumenten har vi varit medvetna om denna 

svårighet och har efter analysen återkommit flera gånger till vårt material. På så vis 

försäkrar vi oss om att vår tolkning är inom ramen för vårt perspektiv och vad vi 

faktiskt kan avläsa i dokumenten. Vår analys hade stärkts om vi kunnat jämföra vår 
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uppfattning om styrdokumenten med tidigare gjorda analyser av samma dokument. 

Vi har dock inte funnit några andra analyser av dessa styrdokument. Vidare hade vi 

kunnat bekräfta vår tolkning av styrdokumenten genom samtal med 

dokumentförfattarna. Vi har dock valt att prioritera att istället lägga den tiden på 

våra analyser. 

Semistrukturerad intervju 

Studiens andra forskningsfråga är: Hur resonerar Lässatsningen vid urval av böcker 

till årskurserna F–3 utifrån ett genusperspektiv? Den besvaras med hjälp av en 

semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju valdes eftersom dess flexibilitet 

angående intervjuguiden (se bilaga 1) och dess tillåtande av följdfrågor möjliggör en 

uppfattning om vad bibliotekskonsulenten uppfattar som viktigt. Det eftersom 

intervjun anpassas efter vad informanten lyfter fram, informanten påverkar alltså 

riktningen på intervjun (Bryman, 2011, s. 415). Således möjliggör vald intervjumetod 

en uppfattning om huruvida bibliotekskonsulenten uppfattar representation av 

manligt och kvinnligt som viktigt eller om andra aspekter prioriteras högre vid val av 

böcker.  

 

Intervjun baseras på Brymans modell för semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide med specifika teman som 

berörs. Under intervjun ges informanten stor frihet i berättandet samtidigt som 

följdfrågor utanför intervjuguidens ram kan ställas till informanten. Frågorna i 

intervjuguiden formulerades med syftet att få informantens tankar om ämnet utan att 

hindra informantens egna idéer från att förmedlas. Omformuleringar av 

intervjuguidens frågor kan också göras för att underlätta för informanten (ibid, s. 

415–419).  

 

I studien har vi tagit Vetenskapsrådets etiska riktlinjer i beaktning (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 13–14). Framförallt har informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktats (Bryman, 2011, s. 131–132). I 

informationsbrevet (se bilaga 2) som skickades till informanten innan 
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genomförandet av intervjun informerades hen om studiens syfte, vilka som kommer 

att få tillgång till studien, var studien kommer att publiceras och om informantens 

frivilliga deltagande. Informanten informerades också om rättigheten att avbryta 

intervjun under intervjuns gång. I enlighet med konfidentialitetskravet (ibid, s. 132) 

diskuterades organisationens anonymitet och huruvida informanten ville att 

Lässatsningen skulle få ett alias eftersom organisationen är unik. Informanten gav 

sitt samtycke till att återge organisationens riktiga namn.  

 

I studien spelades intervjun in för att möjliggöra en rekonstruktion av samtalet, 

vilket möjliggjorde vår ökade närvaro i samtalet genom att vi inte distraherades av 

antecknande (ibid, s. 428). För att säkerhetsställa att intervjun bevarades spelades 

den in på två apparater. Informanten gav medgivande till inspelningen i enlighet med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13–14). Intervjun transkriberades för att 

möjliggöra bibehållandet av informantens ordalag (Bryman, 2011, s. 429). I enlighet 

med Bryman (ibid, s. 423) transkriberades endast intervjuns för ämnet relevanta 

delar. Efter transkriberingen genomfördes en respondentvalidering där informanten 

konfirmerade det sagda som sina ord (ibid, s. 353). Hanteringen av transkriberingen 

inspirerades av Tivenius (2015, s. 41–42) abstraktionstrappa. Transkriberingen 

delades in i nyckelutsagor som delades in i kategorier utifrån mönster som avlästes i 

bibliotekskonsulentens svar. Kategorierna som uppstod var: styrdokument, 

resonemang vid val av böcker och lärarhandledningar.  

Reflektion om metoden 

Vi genomförde endast en intervju eftersom en av två bibliotekskonsulenter som 

arbetar mot grundskolan F–3 inte var tillgänglig under studiens gång. Därför gavs det 

inte utrymme för oss att utveckla vår intervjuteknik eller vår intervjuguide. En 

svårighet vid analys av samtal poängteras av Stokoe och Weatherall (2002, s. 708) 

som menar att det är viktigt att analytikern fokuserar på vad informanten lägger 

tyngd på och inte läser in för mycket i informantens svar. För att motverka detta har 

vi kritiskt granskat avståndet mellan resultat (transkriberingen) och vår tolkning av 

resultatet. Vi har regelbundet återkommit till vår transkribering för att försäkra att vi 

inte tolkar in för mycket i informantens svar.  
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Litteraturanalys 

Studiens tredje forskningsfråga är: Vilka föreställningar om manligt och kvinnligt uttrycks 

i studiens utvalda tipsböcker från Lässatsningen? Den besvaras med en litteraturanalys 

där böckernas skildring av manligt och kvinnligt analyseras utifrån ett 

genusperspektiv. Vi menar att Hourihans (1997, s. 1) tes, att litteratur vidmakthåller 

rådande maktsystem och Connells tes som Brink (2005, s. 184) beskriver, att skolans 

litteratur har möjlighet att skapa genusjämlikhet visar vikten av att analysera hur 

genus representeras i Lässatsningens boktips. 

 

Tidigare analyser av framställningen av genus i litteratur har påvisat att både 

huvudkaraktärer och bikaraktärers könsmönster är relevanta att analysera (Kåreland, 

2007, s. 48). Därför analyseras både huvudkaraktärer och centrala bikaraktärer. I vår 

studie syftar centrala bikaraktärer på karaktärer som återkommande är en del av 

berättelsen men inte är en huvudkaraktär. I Fräs – den lilla panterkatten är flera 

karaktärer djur, bland annat huvudkaraktären Fräs. Därför analyseras viktiga 

djurkaraktärer i den texten. Analysen görs gemensamt av oss uppsatsförfattare för att 

möjliggöra flera ingångar inom perspektivet. Under analysens gång har tolkningar 

setts över för att säkerställa att avståndet mellan text och tolkning inte är för långsökt 

i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer (2017, s. 28). Vi har därför 

kontinuerligt återgått till texten för att värdera om våra tolkningar är rimliga.  

En tredimensionell analysmetod 

I vår analys har vi tagit inspiration från metoder inom cultural studies. Vi har utgått 

från den tredimensionella analysmetod som Lindgren (2009) presenterar. I analysen 

studerar vi litteraturen på tre nivåer: textuell, kontextuell och sociohistorisk 

(Lindgren, 2009, s. 48). På den textuella nivån tolkar vi de litterära texterna. När vi 

läser texterna tittar vi på allt som säger oss något, vilket kan vara både text och bild 

(ibid, s. 14). I analysen ser vi vad skriven text samt bilder rent konkret uttrycker men 

också vilka associationer de skapar (ibid, s. 82–84). Ett exempel är att bilden av en 
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kvinna som håller i ett litet spädbarn kan skapa associationer om moderskap, 

föräldrakärlek och omsorg. 

 

När vi analyserar på den kontextuella nivån sätter vi den analyserade texten i en 

kontext vilket även kallas diskursanalys. Vi söker efter kopplingar mellan texten och 

andra texter inom samhället. Vi vill visa på hur texten är kopplad till rådande 

mönster vad gäller makt och dominans. Vi letar efter mönster och upprepningar vi 

känner igen från samhället och andra litterära texter. Mönstret bestämmer regler för 

hur representationer organiseras och är socialt, historiskt, kulturellt och politiskt 

bestämda (ibid, s. 125). Genom diskursanalysen kommer vi åskådliggöra 

underliggande budskap som texten levererar (ibid, s. 132). 

 

I den sociohistoriska nivån analyseras de strukturer och den maktordning som 

synliggjorts i diskursanalysen utifrån studiens genusperspektiv (Lindgren, 2009, s. 

151). Fokus läggs på olika maktordningar och mönster utifrån genus. Har vi haft 

diskursen om kvinnan som den omhändertagande sätter exempelvis vi in det i ett 

genusperspektiv för att belysa det sociohistoriskt.  

 

När vi analyserar texten utifrån ett genusperspektiv på den sociohistoriska nivån 

utgår vi från Hirdmans tre nivåer för producerandet av genussystem: kulturella 

föreställningar, social integration och socialisering. Kulturella föreställningar 

inbegriper föreställningar om manligt och kvinnligt utseende, beteende och 

relationsskapande. Social integration inbegriper olika arbetsfördelning, redskap och 

artefakter och socialisering inbegriper hur barn fostras till olika kön (Hirdman, 1988, 

s. 53). Analysen behandlar således områdena kläder, utseende, kroppsspråk, 

kommunikation, yrken, karaktärsdrag, beteenden, hushållssysslor, intressen och 

relationer. Vidare tar analysen också inspiration av Hirdmans maktordning där 

kvinnans görande möjliggörs av mannens görande, vilket gör det intressant att 

analysera huruvida män och kvinnor framställs som aktiva eller passiva (ibid, s. 55).  

 

Även om vi här redogjort för de tre nivåerna textuell, kontextuell och sociohistorisk 

enskilt kommer vi arbeta med dem parallellt. Vi menar likt Lindgren (ibid, s. 50) att 

de olika nivåerna inte är renodlade i de olika verken. Exempelvis är det när vi tittar 

på den textuella nivån vi upptäcker den kontextuella.   



 

 

25 

 

För att säkerhetsställa att båda uppsatsförfattare analyserade samma sak skrevs en 

analysguide utifrån tidigare nämnda områden, vilken vi utgick ifrån vid analysen (se 

bilaga 3). De analyserade böckerna lästes separat och analyserades först enskilt. 

Sedan analyserades böckerna gemensamt med de enskilda analyserna som 

utgångspunkt. Den enskilda analysen möjliggjorde att vi kunde jämföra våra 

uppfattningar om boken och därmed se om vi uppfattade samma mönster i böckerna 

utan påverkan av varandra. Den gemensamma analysen möjliggjorde att vi kunde 

testa våra analyser mot varandras och därmed minska avståndet mellan text och 

tolkning.  

Reflektion om metoden  

En styrka med litteraturanalysen av Lisbet och Sambakungen är att vi tagit del av en 

annan analys av samma bok. Den bekräftar det vi sett och ger vår analys mer tyngd. 

När vår uppfattning om boken och den tidigare gjorda analysen inte varit samma har 

vi läst om delar av boken för att sedan diskutera om vi håller med föregående analys 

eller om vår uppfattning skiljer sig. Det har gett analysen ett större djup. En nackdel 

vid analysen av Fräs – den lilla panterkatten och En hemlig vän har således varit att 

vi inte hittat tidigare analyser av böckerna, vilket gjort att vår uppfattning inte kan 

testas i ljuset av någon annans.  

 

I studien tar vi Stokoe och Weatheralls text om hur genus görs i samtal i beaktning. 

De beskriver hur feministiska undersökningar som synliggör skillnaden mellan genus 

kritiserats för att vara kontraproduktiva eftersom de tenderar att ytterligare befästa 

skillnaden mellan könen och därmed bidra till skapandet av stereotyper (Stokoe & 

Weatherall, 2002, s. 708). Vi menar dock att det är nödvändigt att synliggöra både 

skillnader och likheter mellan könen för att skapa en medvetenhet om litteraturens 

föreställning om manligt och kvinnligt och därmed möjliggöra medvetna bokval hos 

yrkesverksamma lärare.  

 

En annan analys vi haft i åtanke under vår egen analys är Österlunds (2008). Hon 

har analyserat maktmönster i bilderböcker ur ett genus- och generationsperspektiv. I 
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sin studie påvisar hon att barnlitteraturens starka och aktiva flickor i samma mån 

som litteraturens passiva prinsessor skapar ensidiga bilder av hur flickor ska vara 

(ibid, s. 14). Det är något vi haft i åtanke under analysen eftersom vi inte automatiskt 

sett något normbrytande som frigörande från stereotyper. Vi har strävat efter att vara 

ärliga mot texten och inte bara plocka ut vissa delar av karaktärernas egenskaper i 

syfte att inte uppfatta stereotyper i texten som inte finns.  

Analys av tipsböckernas medföljande 

lärarhandledningar 

Studiens fjärde forskningsfråga är: Hur uppmärksammas reproduktionen av manligt 

och kvinnligt i böckernas lärarhandledningar? Den besvaras med en kvalitativ 

innehållsanalys av boktipsens medföljande lärarhandledningar. 

Lärarhandledningarna som analyseras hör till böckerna Fräs – den lilla 

panterkatten, En hemlig vän och Lisbet och Sambakungen. Lärarhandledningarna 

innehåller en presentation av författarna, boksamtalstips och, i två fall av tre, bokens 

handling. I lärarhandledningen för Fräs – den lilla panterkatten saknas en 

sammanfattning av bokens handling. Boksamtalstipsen innehåller frågor och 

aktiviteter att göra i klassen innan och efter läsning. Lärarhandledningen till boken 

Lisbet och Sambakungen innehåller även förslag på frågor och aktiviteter under 

läsningen.  

 

Vi har valt att analysera boktipsens medföljande lärarhandledningar för att få en 

uppfattning om huruvida böckernas reproducerande av genus uppmärksammas i 

dessa. Eriksson Barajas (2008, s. 3) tar i sin studie upp att samtal kring texternas 

dominanta diskurser möjliggör förändring i uppfattningen om vad som är typiskt 

manligt och kvinnligt. Vi menar därför att det är relevant att analysera huruvida 

lärarhandledningarna uppmanar till diskussion om hur manligt och kvinnligt 

reproduceras i boktipsen.  
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Vid analys av lärarhandledningarna utgick vi från Brymans kvalitativa 

innehållsanalys med samma utgångspunkt som i analysen av styrdokumenten. Vi 

uppmärksammade således även här om och hur genus och relationer behandlas.  

Reflektion om metoden 

Wetherall och Potter (1988, s. 168–169) skriver att samtal är en social praktik och det 

sagda får mening i dess sammanhang. Författarnas tes synliggör svårigheten i att 

analysera lärarhandledningarnas frågor utan att ta del av hur de används i praktiken 

eftersom de kan få olika mening i olika sammanhang, vilka vi inte tar del av. Vidare 

är vi medvetna om att det inte är säkert att läraren som arbetar med boktipset följer 

medföljande manual. Hen kan både synliggöra och icke synliggöra böckernas 

diskurser angående genus oavsett vad som står i medföljande lärarhandledning. Vi 

menar dock att vår granskning av lärarhandledningarna ger en indikation på vilken 

riktning Lässatsningen ämnar ta diskussionen.  
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Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet från våra olika undersökningar. Resultatet presenteras i 

följande ordning: styrdokument, intervju, litteraturanalys och lärarhandledningar. 

Styrdokument 

Vi har analyserat tre olika styrdokument som Lässatsningen har att förhålla sig till: 

Bibliotekslagen, Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun – Med 

biblioteket växer individen och Lokal verksamhetsplan för Eskilstunas 

stadsbibliotek. 

Läsfrämjande 

Styrdokumenten visar att ett av bibliotekens primära mål är att verka för att främja 

läsning och erbjuda en rik tillgång till litteratur för att tillgodose invånarnas intressen 

och behov. Både Bibliotekslagen och Kommunstyrelsen poängterar detta. 

“Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur” (SFS, 

2013:801, s. 2). Bibliotekets grunduppdrag är “att ge tillgång till och förmedla 

information, bildning och kultur och vara en demokratisk arena” (Kommunstyrelsen, 

2017, s. 2). Kommunstyrelsen beskriver även “[a]tt arbeta lässtimulerande bland 

barn och unga är en av huvuduppgifterna för folkbiblioteket” (ibid, s. 8). Vidare är 

Lässatsningens specifika grunduppdrag “att arbeta för att utveckla flickors och 

pojkars språk och lust att läsa i förskola, grundskola och på fritiden till och med 

årskurs tre” och “ge bästa möjliga stöd till varje barn genom individuell anpassning 

av litteratur” (ibid, s. 9).   
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Genus 

I den lokala verksamhetsplanen står det att “[b]arnrätts- och 

jämställdhetsperspektiv, tillgänglighet och mångspråk samt ett normkreativt 

förhållningssätt är övergripande förutsättningar som ska genomsyra all verksamhet” 

(Kultur- och fritidsnämnden, Kultur -och fritidsförvaltningen & Eskilstuna 

stadsbibliotek, 2018, s. 1). Av citatet att döma tas genus i beaktande både vad gäller 

jämställdhet och normkreativt förhållningssätt. Dessa begrepp förklaras inte djupare 

i dokumentet och det finns inget annat i texten som knyter an till ett genusperspektiv.  

 

Bibliotekslagen säger att “[f]olkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas 

av allsidighet och kvalitet” (SFS, 2013: 801, s. 2). Vi tolkar det som att bibliotekens 

utbud av litteratur ska vara varierat och att utbudet ska innehålla en allsidig 

representation av manligt och kvinnligt. Dock är det vår tolkning och det är inte 

säkert att yrkesverksamma bibliotekskonsulenter uppfattar representationen av 

manligt och kvinnligt som en viktig aspekt i allsidig litteratur. 

 

Utöver ovannämnda jämställdhetsaspekter finner vi ingenting i dokumenten som 

specifikt tar upp litteraturens innehåll eller Lässatsningens resonerande vid val av 

innehåll.  

 

I dokumenten uppmärksammas jämlikhet. I verksamhetsplanen framgår det att 

biblioteken ska arbeta för att fler ska få tillgång till verksamheten, invånare med 

funktionsvariationer och annat modersmål än svenska (Kultur- och fritidsnämnden, 

Kultur -och fritidsförvaltningen & Eskilstuna stadsbibliotek, 2018, s. 1–2). Vi 

upplever att styrdokumenten främst framhäver att funktionsnedsatta och invånare 

med annat modersmål än svenska ska inkluderas. Kommunstyrelsen lyfter fram 

jämlikhet när de skriver att:  

 

Alla invånare, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, 

ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning eller socioekonomiska förutsättningar, känner sig välkomna att ta 

del av biblioteksverksamheten” (Kommunstyrelsen, 2017, s. 5). 
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Bibliotekslagen nämner också personer med funktionsnedsättning och personer med 

annat modersmål än svenska som prioriterade grupper (SFS, 2013: 801, s. 2).  

 

Avslutningsvis uppfattas att tyngden i dokumenten rörande genus ligger på att alla är 

välkomna till biblioteket oavsett kön.  

Intervju 

I följande avsnitt presenteras resultatet från intervjun med en bibliotekskonsulent 

som arbetar på Lässatsningen. Inför intervjun skapade vi en intervjuguide som vi 

utgick ifrån under intervjun (se bilaga 1). Intervjun ämnade ta reda på hur 

Lässatsningen resonerar vid val av högläsningsböcker. Vi presenterar först vad 

bibliotekskonsulenten säger om det som ligger till grund för deras val av böcker, 

styrdokumenten. Vidare presenteras hur de resonerar kring boktipsen de gör utifrån 

ett genusperspektiv. Slutligen skriver vi om hur de resonerar om genusperspektivet 

vid utformandet av lärarhandledningarna. 

Styrdokument 

Bibliotekskonsulenten beskriver att de har olika styrdokument att ta hänsyn till. Hen 

förklarar att hen upplever styrdokumenten som vaga och att de främst fokuserar på 

läslust och läsfrämjande:  

 

Jag tror att det står läslust och läsfrämjande för alla pojkar och flickor 0–10 år […] men jag 

vet inte om det står något specifikt om genus, jo men jag tror det står men den är inte 

speciellt långt. 

 

Det hen lyfter fram konkret gällande genusperspektiv i styrdokumenten är att 

Lässatsningen ska arbeta läsfrämjande för både flickor och pojkar. 

Bibliotekskonsulenten berättar även att de använder sig av skolans läroplan. Det 

exempel hen ger från läroplanen går dock inte att koppla till hur de förhåller sig till 

läroplanens syn på genus utan till undervisningens innehåll: 
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Det är någon skrivning i läroplanen som är om trafik, det är typ en mening i SO […] men 

det var svårt att hitta bra böcker om trafik. 

 

Vi kan alltså se att både interna och externa styrdokument används av 

Lässatsningens personal men att de inte verkar vara avgörande för arbetet i ett 

genusperspektiv. 

Resonemang vid val av böcker 

Bibliotekskonsulenten berättar att de tittar på många olika aspekter vid val av böcker. 

Återkommande under intervjun läggs dock tyngd på att böckerna som hen uttrycker 

det: ”Ska passa både till flickor och pojkar och många olika typer av barn”. 

Bibliotekskonsulenterna arbetar även med en medveten strävan efter en jämn 

fördelning av manliga och kvinnliga huvudkaraktärer. För att säkerställa en sådan för 

de statistik. Att könsfördelningen av huvudkaraktärerna är jämn säger dock inget om 

hur de framställs. Det framgår dock att de också reflekterar kring det: ”Vi vill att 

böckerna ska visa på mångfald och att man kan vara på olika sätt”, förklarar 

bibliotekskonsulenten.  

 

I arbetet med att välja ut böcker diskuterar de med varandra och lyfter fram fördelen 

med att vara flera bibliotekskonsulenter: 

 

Det kan komma en kollega som läst, ”vad tycker ni om det här? De framställer män 

jättekonstigt” då brukar vi ta upp och diskutera det på något möte. […] [O]m det framställs 

väldigt gammaldags eller konstigt skulle vi inte välja den boken.  

 

Även om fokus primärt ligger på andra aspekter än genus vill 

bibliotekskonsulenterna inte förmedla en alltför skev bild av samhället genom 

litteraturen.  

 

Vid val av vissa böcker får genus större fokus. Bibliotekskonsulenten berättar om när 

de valde Lisbet och Sambakungen. Hen förklarar att boken var tänkt att läsas i 
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samband med att eleverna kom tillbaka från sommarlovet. Boken skulle ge en viss 

igenkänningsfaktor för eleverna:  

 

Jag vet att vi pratade om boken för hon [Lisbet] ska börja förskoleklass och vi tyckte att det 

var så många bra saker i den och att det var mycket starka kvinnor. 

 

I valet av boken lyfter bibliotekskonsulenten fram de starka kvinnorna som någonting 

positivt. Hen berättar också om komplexiteten med att välja böcker. Men med tanke 

på att det är många aspekter att ta hänsyn till får bokval utifrån ett genusperspektiv 

ibland mindre fokus: 

 

Jag tycker det är svårt att tänka på allt på en gång. Det blir ofta någon grej man tänker på 

just då. 

 

Vid valet av En hemlig vän var det till exempel inte fokus på hur de olika könen 

framställs. Huvudfokus var att den skulle vara lättläst och passa för högläsning samt 

författarbesök. Det styrker bibliotekskonsulentens genomgående resonemang under 

intervjun: att de främst väljer böcker för att väcka läslust hos flickor och pojkar. 

 

Vid valet av Fräs – den lilla panterkatten var den intervjuade bibliotekskonsulenten 

inte delaktig. Därför redogörs inte hur bibliotekskonsulenterna resonerade vid valet 

av boken.  

 

Bibliotekskonsulenten berättar också att de tar del av litteraturanalyser. Hen berättar 

om en genusanalys utförd på Lasse och Maja från LasseMaja-böckerna som 

Lässatsningen har tagit del av. Hen berättar att Lasse och Maja beskrivs som pojke 

och flicka utan specifika genusdrag. 

Lärarhandledningarna 

Bibliotekskonsulenten säger att de inte uttalat arbetar med att belysa hur böckerna 

framställer manligt och kvinnligt i lärarhandledningarna men att hen har det med sig 

från sitt tidigare yrke. Bibliotekskonsulenten förklarar: 
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Jag har det med mig från läraryrket att man ändå alltid pratar om att det finns olika typer 

av familjer och att barnen ska tycka att det är helt okej. Jag lever med min pappa eller du 

lever med din moster eller hur det nu är i den familjen. 

 

Tankarna finns hos bibliotekskonsulenten och det framgår att det finns en fråga om 

familjekonstellationer i lärarhandledningen till Fräs – den lilla panterkatten. Vidare 

uppmärksammar bibliotekskonsulenten att Lässatsningen bjöd in en föreläsare från 

Olika förlag för att prata om en bok innehållandes två pappor och hur pedagogerna 

kan arbeta med den. Det visar att familjekonstellationer uppmärksammas på olika 

sätt inom Lässatsningen.  

 

Bibliotekskonsulenten poängterar att det är öppet för lärare som använder materialet 

att utveckla och anpassa det för att det ska passa läraren själv och dennes grupp. Hen 

menar att det möjliggör för lärarna att själva lyfta framställningen av genus och 

problematisera upprepade könsmönster.  

 

Vid utformandet av lärarhandledningen till Lisbet och Sambakungen förklarar 

bibliotekskonsulenten att hen fokuserade på att materialet skulle innehålla språkligt 

stöd i form av exempelvis bilder. Detta eftersom hen hade en specifik målgrupp i 

åtanke för materialet, nämligen elever i behov av språkligt stöd och förtydligande.  

Litteraturanalyser 

I följande analys utgår vi från Hirdmans (1988) perspektiv på genus och Lindgrens 

(2009) tredimensionella analysmodell. Via genusperspektivet problematiseras och 

kritiskt granskas förhållandet mellan könen och om dessa isärhålls genom 

föreställningar om manligt och kvinnligt, via social integration och fostran (Hirdman, 

1988, s. 49). Omslagen till de analyserade böckerna kan ses i bilaga 5–7. 
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Fräs – den lilla panterkatten 

Fräs – den lilla panterkatten är skriven av Isabelle Halvarsson (2004)1 och 

illustrerad av Margareta Nordqvist. Boken är en äventyrsbok utgiven av förlaget En 

bok för alla. Boken rekommenderas av Lässatsningen som en lättläst högläsningsbok 

för årskurs 2 (Lässatsningen, 2018). Boken handlar om den lilla kattungen Fräs. 

Boken inleds med att Fräs, ensam, rädd och frusen sitter vid ett stenbrott och väntar 

på sin mamma som inte kommit tillbaka efter att ha gett sig ut på jakt efter mat. Fräs 

tvingas utmärglad och jagad att försona sig med tanken på att hans mamma inte 

kommer tillbaka och hittar i jakten på värme och trygghet en bondgård.  

 

Bondgården erbjuder värme och ett hem i form av kvinnan på bondgården och 

hennes son Felix som direkt tar sig an Fräs. Mannen på bondgården avvisar först 

Fräs för att sedan ändra sig och ta sig an honom. Fräs blir också omhändertagen av 

bondgårdens honkatt som benämns som den gamla kattdamen. Bondgården medför 

också fara för Fräs som möter motstånd på bondgården. Först i form av hunden 

Muskot som försöker skada Fräs och sedan i form av hankatten Kasino som jagar upp 

Fräs i ett träd. Fräs insjuknar också hastigt men räddas av kvinnan och mannen som 

tar Fräs till veterinären. Fräs överlever både motstånd och sjukdom och blir en del av 

familjen på bondgården.  

Porträtterandet av omsorg   

I boken beskrivs genomgående det kvinnliga omsorgsansvaret. I boken beskrivs Fräs 

biologiska mamma som försvunnit som en omvårdande person: “Hans mamma hade 

försvunnit. Hon som alltid brukade slicka honom ren och ge honom mat” (7–8). Fräs 

mamma har alltså haft en omvårdande roll i Fräs första del av livet. Pappans frånvaro 

nämns inte, vilket bidrar till diskursen om moderns ansvar för barnen. Vi kopplar 

diskursen om moderns omvårdnadsansvar till Hirdmans (1988, s. 53) tes om att män 

och kvinnor förväntas inta olika ansvarsområden i relationer. Det skulle kunna 

argumenteras för att Fräs mamma är en katt och att det i djurriket är katthonan som 

tar hand om kattungarna. Vi tror dock att läsaren ändå identifierarar sig med 

                                                 

1 Alla sidhänvisningar refererar, där inget annat anges, till det analyserade verket.  
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karaktärerna eftersom de är så pass centrala i berättelsen. Därmed bidrar 

porträtterandet av Fräs mamma till kvinnors omvårdnadsansvar. 

 

Skildrandet av kvinnan och mannen på bondgården bidrar också till diskursen om 

kvinnan som en omvårdande moder. Kvinnan tar direkt till sig Fräs medan mannen 

först avvisar kattungen (24). När Fräs tänker på kvinnan på bondgården associerar 

han till sin egen mamma och hur det var när hon tog hand om honom: “Kvinnan 

framför honom var snäll. Hon gav honom mat. Precis som hans mamma hade gjort” 

(27). Exemplet visar hur kvinnans omhändertagande kommer naturligt eftersom hon 

direkt tar till sig kattungen. Vi kopplar detta till Hirdmans (1988, s. 52) tes om att 

kvinnor fostras till omsorgsfulla varelser. Kvinnans direkta omhändertagande om 

kattungen står i kontrast till mannen som först bestämt tillrättavisar sin familj som 

vill behålla Fräs: ”Vi ska inte ha fler katter i det här huset. Det begriper ni väl. Vi har 

för många redan” (24). Genom att det är mannen i familjen som till en början vill 

stöta bort Fräs skapas bilden av den icke naturligt omvårdande mannen. Dock 

beskrivs även mannen som omhändertagande av Fräs när han stegvis accepterar 

kattungen:  

 

– Den där lilla katten är nog törstig, sa han bekymrat och ställde ner tallriken vid trädet. 

Han sneglade bort mot kvinnan och Felix. De hade kommit överens om att inte mata 

herrelösa katter (38–39). 

 

– Kom nu, söte Fräs, sa mannen med sin snällaste röst. Jag ska aldrig mer skrika åt dig. 

Jag lovar (65). 

 

Porträtterandet av kvinnan och mannens förhållande till Fräs tolkas som att kvinnans 

omvårdnad kommer direkt naturligt medan mannens måste vinnas. Vi kopplar det 

till hur kvinnor och män fostras till respektive kön eftersom kvinnan som fostrande 

varelse genast tar till sig Fräs medan Fräs måste vinna mannens omvårdnad eftersom 

omsorg inte faller sig naturligt för mannen. Samtidigt som mannens 

omhändertagande av kattungen kan ses som ett minskande av isärhållandet eftersom 

omsorgskvalitéer traditionellt förknippas med kvinnor. 

 

Fräs blir också omhändertagen av den gamla kattdamen på bondgården som 

“snusade honom på nosen och under svansen och överallt. Precis som hans mamma 
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hade gjort [...]. Till sist lade hon tassen bestämt över hans rygg och började slicka 

honom. Det behövdes verkligen” (55). Citatet bidrar ytterligare till diskursen om 

kvinnans omsorgsansvar eftersom det förefaller naturligt för kattdamen att vårda 

Fräs, vilket inte förefaller naturligt för den gamla hankatten som genast försöker jaga 

iväg kattungen (42). 

Porträtterandet av manligt och kvinnligt 

Kvinnan på bondgården beskrivs som mjuk och lugn (52, 60) medan mannen 

använder ett grövre språk. Ett exempel på detta är när Fräs kissat på golvet. 

 

– Vad i hela friden? Av alla glosögda odjur, skrek han och hoppade omkring på ett ben. 

Sedan skrek han mycket värre saker” (64). 

 

Mannens temperamentsfulla reaktion och ovårdade språk bidrar till föreställningen 

om hetlevrade män. Samtidigt bidrar kvinnans uteblivna reaktion vid händelsen till 

diskursen om kvinnlig återhållsamhet. Texten bidrar således till föreställningen av 

manligt och kvinnligt och därmed isärhållandet. Dock bidrar kvinnan och mannen 

också till minskandet av isärhållandet eftersom de har arbetssysslor som traditionellt 

förväntas av det motsatta könet. Det är mannen som lagar maten och kvinnan som 

bär på de tunga matkassarna (24). 

 

På bilden i bilaga 4 ser vi mannen, kvinnan och Felix ståendes tittande på Fräs när 

han sörplar i sig grädde från ett fat. På bilden uppfattas hur de två manliga 

karaktärerna ser mer bestämda ut och tar mer plats än kvinnan på bilden eftersom de 

har en bredbent hållning med armarna på sidan eller i kors. Kvinnan däremot står 

tätare ihop med benen och har händerna ihop, vilket ser mindre hotfull ut. Även 

utseendemässigt bidrar bildens skildring av könen till klassiskt manligt och kvinnligt 

eftersom de manliga karaktärerna har korta frisyrer medan kvinnan har långt hår. 

Bilden bidrar således till föreställningen om manligt och kvinnligt utseende. 

 

Porträtterandet av hankatten, Den Gamle Grå och den gamla kattdamen står i 

kontrast till varandra och bidrar till isärhållandet av manligt och kvinnligt. Den 

Gamle Grå beskrivs som “en kämpe med otaliga ärr efter strider på liv och död” (41) 

medan den gamla kattdamen beskrivs som fager med de vackraste morrhår Fräs sett 
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(54). Vidare skildras hur Den Gamle Grå kissar rakt och tar plats (41–42). 

Porträtterandet av hankatten som “krigsärrad” och honkatten som vacker bidrar till 

diskursen om kvinnlig skönhet och grov manlighet. 

Aktiv kontra passiv  

Kvinnan på bondgården upplevs som passiv och mannen på bondgården som aktiv 

vilket vi kan läsa om när Fräs plötsligt insjuknar och de åker till veterinären. Fräs är 

sjuk och kvinnan väntar in sin man för att kunna åka till veterinären. I bilen är det 

kvinnan som kramar om Fräs. Det är mannens handlingskraft som räddar Fräs liv 

eftersom det är han som tar beslutet att åka till en veterinär som är stängd. Det är 

han som knackar på hos veterinären medan kvinnan passivt stannar i bilen med Fräs 

och väntar på mannens signal. Tack vare mannen överlever Fräs (104–105). 

Dessutom får inte Fräs stanna på gården förrän mannen tagit sig an Fräs. Dock 

trotsar kvinnan sin man och matar Fräs utan mannens vetskap (25–26). Vidare ses 

kvinnans passivitet när hon stannar kvar på marken medan hennes son Felix klättrar 

upp i ett träd för att rädda Fräs som fastnat uppe i trädet. Under 

räddningsoperationer står kvinnan passivt och tittar på medan hon uppmanar sin 

son till försiktighet (84). Exemplen skapar bilden av kvinnan som passiv i jämförelse 

med de handlingskraftiga männen i hennes närhet. Dock kan även kvinnan uppfattas 

som aktiv när hon en mörk kväll inte är rädd och räddar Fräs från bondgårdens hund 

Muskots käftar (21–22).  

 

Fräs visar prov på både mod och rädsla. Fräs beskrivs som rädd men kan samtidigt 

uppfattas som modig eftersom han återkommande övervinner sina rädslor. Ett 

exempel är att Fräs trots skräckupplevelsen när han satt fast i trädet tränar på att 

klättra i träd: “Till slut blev han så duktig att han kunde smyga omkring i 

trädkronorna utan att någon lade märkte till honom. Han hoppade som en ekorre 

från gren till gren” (87).   

 

Kattdamen visar intresse av att jaga. Det framgår att hon besitter goda egenskaper 

när det gäller att jaga trots sin höga ålder och sina stela ben (88–89). Detta frångår 

det annars typiskt kvinnliga eftersom exemplet ger en aktiv bild av kattdamen och 
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jaga annars uppfattas som typiskt manligt samtidigt som det kan argumenteras för 

att detta attribut tillkommer för att hon är en katt. 

 

Porträtterandet av de kvinnliga karaktärerna som passiva medan och de manliga 

karaktärerna som aktiva bidrar till föreställningen av manligt och kvinnligt och 

således isärhållandet mellan könen i olika genussystem (Hirdman, 1988, s. 53). 

En hemlig vän 

En hemlig vän är skriven av Katarina Genar (2010) och illustrerad av Lina Bodén. 

Boken är utgiven av förlaget Bonnier Carlsen och är en blandning av fantasi och 

verklighet. Boken rekommenderas av Lässatsningen som en något svårare 

högläsningsbok för årskurs 3 (Lässatsningen, 2018, s. 18). Boken handlar om 

Henrietta, vars föräldrar har skilt sig. Henrietta flyttar med sin mamma från landet 

till ett lägenhetshus i stan. Henrietta är blyg och har svårt att få kontakt med nya 

kompisar eftersom hon inte har samma intressen som de andra barnen. Henriettas 

mamma arbetar långa dagar och en dag tappar Henrietta nyckeln hem vilket leder till 

att hon får kontakt med grannarna, herr Wallgren som bor högst upp och Ellen som 

bor längst ner i lägenhetshuset.  

 

Herr Wallgren och Ellen är ett gammalt par som inte pratat med varandra sen de var 

unga och hade dottern Isabella. Isabella var en livlig tjej som tyckte om att klättra 

men en dag klättrade hon ut genom fönstret i hopp om att kunna flyga. Det slutade i 

tragedi och herr Wallgren och Ellen anklagade sig själva för dotterns död. Isabella 

förekommer dock i boken som ett spöke. Henrietta ser henne gungande på avstånd. 

Sven, fastighetsskötare och tillika tidigare lägenhetsinnehavaren till Henriettas 

lägenhet, har varnat Henrietta för gungan hon sett Isabella på. Henrietta ställer sig 

frågande till varför hon inte ska gunga på gungan och vem tjejen på gungan är. Hon 

söker svar som leder henne till berättelsen om Isabella, herr Wallgren och Ellen. 

Henrietta och hennes nyfunna vän Fanny hjälps sedan åt att återförena Herr 

Wallgren och Ellen. 
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Porträtterandet av omsorg 

Henriettas familjekonstellation bidrar till diskursen om moderlig omsorg och 

frånvarande fäder eftersom Henrietta bor med sin mamma och pappan är 

frånvarande. Dock försöker pappan aktivt hålla kontakten med Henrietta. En 

omsorgstagande egenskap ses också hos Henrietta när hon ser Isabella leka vid 

gungan och hon tänker: “Kanske kunde de bli vänner? Henrietta kunde ta hand om 

henne. Hon skulle vara som en riktig storasyster för henne. Rosta bröd till mellanmål 

och hålla henne hårt i handen när de gick över gatan” (56). Vidare förväntar sig 

Henriettas mamma att Ellen, kvinnan i huset, ska ta hand om Henrietta medan hon 

arbetar. Henrietta har däremot fått upp ögonen mer för herr Wallgren men han är 

inte aktuell som barnvakt ur mammans synvinkel: 

 

– Tänk vad hon [Ellen] är snäll, säger mamma och drar en kam genom håret. Hon är 

verkligen vad man kan kalla en god granne. Tur att det åtminstone finns en här i huset. 

Henrietta tänker på herr Wallgren, men säger ingenting (33). 

 

Trots att det finns andra snälla vuxna i huset väljer mamman att lyfta den kvinnliga 

karaktären som mest lämplig som barnvakt. Genom att porträttera kvinnorna i 

berättelsen som naturligt omhändertagande reproduceras bilden av den omvårdande 

kvinnan och isärhållandet mellan manligt och kvinnligt vårdnadsansvar.  

Porträtterandet av manligt och kvinnligt 

Henrietta beskrivs sparsamt utseendemässigt. Det som framgår är att hon inte gillar 

smink och att hon har rakt hår. Om håret är långt eller kort är svårt att tyda både i 

den skrivna texten samt utifrån omslagsbilden (se bilaga 6). Den sparsamma 

beskrivningen ger uppfattningen om att Henrietta inte är en typisk flickaktig flicka. 

Dock önskar Henrietta sig en rosa eller silvrig mobil, vilket ger associationer till 

flickighet (8). Vidare uppfattas Henrietta som känslosam, hon visar ofta det genom 

att gråta:  

 

Henrietta känner hur det hettar till i ögonen.  

– Sluta, sluta! säger hon högt till sig själv och blundar hårt (8). 
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Hon känner hur en tår rinner. Och så ännu en. Det hjälper inte att knipa med ögonen. 

Tårarna kommer ändå. Hon sparkar med foten mot tegelväggen. Flera gånger sparkar hon. 

Hårt. Hon skriker och slår till med handen på fönstret. Äntligen får hon stopp på tårarna. 

[...] Är det någon som har sett henne gråta och sparka? Så pinsamt. Bortgjord (25–26). 

 

I båda citaten har Henrietta nära till sina känslor vilket traditionellt ses som en 

kvinnlig egenskap eftersom det finns föreställningar om kvinnor som känslosamma 

varelser. Samtidigt avläses också hur Henrietta skäms över sina känslor och inte vill 

visa att hon gråter, vilket kan kopplas till diskursen om mannen som inte visar 

känslor. Henriettas karaktär utmanar därmed könens gränser och minskar således på 

isärhållandet. 

 

Henrietta är varken intresserad av idrott, fotboll, hästar eller smink:  

 

Redan första dagen märkte Henrietta hur tystnaden sänkte sig över henne. Hon försökte 

verkligen, men kunde inte komma på ett enda ord att säga till de andra tjejerna. De frågade 

henne om allt möjligt, om killar och hästar och sådant som hon inte hade svar på (35).  

 

Vidare ger hennes ointresse för både flickaktiga och pojkaktiga traditionella 

aktiviteter upplevelsen av att den unga kvinnan kan vara en egen individ som inte 

behöver sträva efter att vara en flickaktig flicka eller pojkaktig flicka. Dock framgår 

det att Henrietta upplever att tjejerna i klassen tycker hon är konstig som inte kan 

prata om killar: “Henrietta trodde att de viskade om henne och tyckte att hon var 

konstig. Konstig som inte kunde prata och fnissa och slänga med håret på rätt sätt” 

(35). Henriettas uppfattning om sig själv som avvikande ger intryck av att det är 

annorlunda att inte gilla typiskt flickaktiga saker.  

 

Hälften av flickgruppen i Henriettas klass gillar hästar, smink och killar medan andra 

halvan gillar fotboll och idrott (35). Genom att porträttera flickorna med skilda 

intressen skapar texten en bild av att det är norm att både gilla hästar och smink eller 

att gilla idrott, vilket rimligtvis skapar en inkluderande känsla för fler läsare. Det ska 

dock poängteras att det även sänder signaler om att tjejerna gillar typiska tjejsaker 

(hästar, smink och killar) eller typiska pojksaker (fotboll och idrott). Frånvaron av en 

kombination av pojkigt och flickigt intresse kan argumenteras för att vara 
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isärhållande eftersom det förefaller som att flickorna måste vara flickaktiga flickor 

eller pojkaktiga flickor och inte kan vara båda.  

 

Henriettas mamma och pappa beskrivs utifrån traditionella föreställningar om 

könen. Bilden av mamman som lägger ner mycket tid på att göra sig fin med smink 

bidrar till diskursen om kvinnlig skönhet (33). Beskrivningen av pappas bullrande 

skratt bidrar i kontrast till flickornas skratt som benämns som fniss (35, 94) till 

diskursen om mannen som tar plats och hörs.  

 

Vid beskrivningen av Ellen och Isabella poängteras att Isabella och Ellen är vackra, 

vilket är ett typiskt kvinnligt attribut som inte ges någon manlig karaktär (72, 74). 

Vidare beskrivs Herr Wallgren och Ellen både med traditionella drag och med 

egenskaper som går emot det traditionella. Ellen är en dam med städrock och 

papiljotter. Herr Wallgren beskrivs som en man med rak rygg, mörk rock, käpp, 

elegant hatt och mustasch. Dessutom bakar Ellen sitt fika medan herr Wallgren köper 

Napoleonbakelser (10, 42–44, 46). I kontrast till varandra blir isärhållandet av 

typiska kvinnliga och manliga attribut synliga, vilket bidrar till skapandet av 

genussystem. Men herr Wallgren skildras även som en känslosam människa vilket 

han visar genom sorgen över hans förlorade dotter återkommande gånger (14, 49, 

70). Han visar på en sentimental sorg som genomsyrar hans karaktär genomgående i 

boken vilket bryter mot det traditionellt könsstereotypa. Herr Wallgren och Ellen 

visar fler egenskaper som bryter det normativa för deras respektive kön. Herr 

Wallgren framställs som en man utan affärssinne vilket gör att han försätter 

familjeföretaget i kris. Den som räddar företaget är hans nya kärlek, Ellen. 

 

När min far hastigt dog var jag tvungen att flytta hem igen. Jag förväntades ta över 

affärerna. Fruktansvärt. Jag hade inget som helst räkenskaper och hade nog drivit hela 

bolaget i konkurs om det inte varit för kvinnan jag träffade. [...] Men som tur var hade 

min fru sinne för affärer [...] och visste allt om hur man drev ett företag (72). 

 

Det är alltså kvinnan som visar på affärsmässiga kunskaper vilket går emot det 

traditionella där det är mannen som är den företagsamma. Ellens karaktär visar att 

kvinnan kan ha en ledande roll vilket ifrågasätter den manliga normen. Texten visar 

att fokus ligger på intellektuella likheter mellan könen snarare än på biologiska 

skillnader.   
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Stereotypa yrken för könen kan ses hos bikaraktärerna. Sven är fastighetsskötare och 

Henriettas lärare är en kvinna (75, 79). Genom att ge bikaraktärer könstypiska yrken 

bidrar författaren till föreställningen om manligt och kvinnligt.  

Aktiv kontra passiv 

Henrietta visar prov på handlingskraft och mod eftersom hon aktivt söker svar på 

sina frågor när hon ringer Sven för att fråga om flickan på gungorna och kräver att 

herr Wallgren berättar om sin dotter (59–61, 69). Vidare visar Henrietta 

handlingskraft när hon och vännen Fanny återförenar Herr Wallgren och Ellen (90–

92). Exemplen visar hur Henrietta frångår den traditionella passiva kvinnorollen. 

Henrietta är den som visar mod och handlingskraft vilket leder till ett lyckligt slut där 

herr Wallgren och Ellen återigen blir ett par. Samtidigt kan det argumenteras för att 

Henrietta ägnar sig åt ett relationsarbete vilket förknippas med ett kvinnligt 

karaktärsdrag.  

 

Övriga karaktärer överensstämmer till stor del med traditionella föreställningar om 

genus. Det är Henriettas pappa som varit aktiv och valt att lämna familjen medan 

hennes mamma passivt blivit lämnad och har omsorgsansvaret för henne (25).  

Heterosexuell kärlek 

När Henrietta är sjuk och yrat i sömnen retas hennes mamma om att hon har pratat 

om killar i feberyran och bidrar således till den heterosexuella normen eftersom det 

anses självklart att Henrietta eftersträvar en heterosexuell relation (64). Även övriga 

kärleksrelationer i boken är heterosexuella, mamman som skilt sig från pappan och 

herr Wallgrens relation med Ellen. Genom att göra den heterosexuella kärleken till en 

självklarhet bidrar texten till diskursen om heterosexuell kärlek och således 

legitimiteten av den heterosexuella normen. 
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Lisbet och Sambakungen 

Lisbet och Sambakungen är skriven av Emma Karinsdotter (2017) och illustrerad av 

Hanna Gustavsson. Boken är en humoristisk bok utgiven av förlaget Bonnier Carlsen. 

Boken rekommenderas av Lässatsningen som en något enklare högläsningsbok för 

årskurs 3 och något svårare högläsningsbok för årskurs 2 (Lässatsningen, 2018). 

Boken handlar om Lisbet som bor tillsammans med sin farmor Sambakungen 

eftersom hennes föräldrar inte vill ta hand om henne. Farmor är en pensionerad 

agent som gillar äventyr, action och tävlingar. Lisbet älskar att rita och lever 

tillsammans med sin farmor ett fartfyllt liv fyllt med olika påhitt och äventyr. 

Framförallt brukar hennes farmor hitta på olika tävlingar och uppdrag. Lisbets 

farmor är hennes bästa vän. Lisbet umgås också med farmors ex-flickvänner Agatha 

Fox och Nanna Galenpanna men i hemlighet drömmer hon om att ha en egen vän. En 

dag får farmor och Lisbet ett brev från Lisbets lärare som skriver att Lisbet ska börja 

förskoleklass efter sommaren. Det blir startskottet för att farmor och Lisbet ska ta 

vara på Lisbets ”sista” sommar innan skolans ”korta” sommarlov och vuxenlivets 

“ännu kortare” semestrar. Det bestämmer sig för att göra sommaren till den bästa 

sommaren någonsin. Under den “sista riktiga” sommaren får Lisbet en egen vän i 

form av den framtida klasskamraten Hanin som hon träffar utanför affären och 

senare bjuder in på en ritfestdag. 

Porträtterandet av omsorg 

Sambakungen har ett typiskt kvinnligt karaktärsdrag, omhändertagande. När Lisbets 

föräldrar inte vill ta hand om sin dotter förefaller det självklart att Sambakungen tar 

hand om Lisbet (36). “Hon pensionerade sig för att ta hand om mig” (38). Citatet 

visar hur Sambakungen direkt gav upp sitt älskade liv som agent för att fostra Lisbet, 

vilket bidrar till diskursen om kvinnlig omsorg. Dock förefaller det som att Hanins 

pappa har omsorgsansvaret för Hanin eftersom mamman aldrig nämns och pappan 

lagar mat (25, 175). Boken visar alltså på omsorgsegenskaper hos både manliga och 

kvinnliga karaktärer och boken kan således argumenteras för att minska 

isärhållandet mellan kvinnor och mäns ansvar över barnen. Dock bör poängteras att 

Sambakungens roll i boken är betydligt större än Hanins pappas som endast nämns 
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två gånger i boken. Det gör att Sambakungens omsorgsansvar får mer tyngd och att 

diskursen om kvinnlig omsorg trots allt väger tyngst.  

Porträtterandet av karaktärsdrag 

Sambakungen målas upp som stark, aktiv och självständig och hon har bytt ut sitt 

vanliga namn Solbritt Johansson mot Sambakungen för att vara mer speciell (10, 

122).  

Genomgående i hela boken framhäver hon sig själv och sina färdigheter, vilket 

exempelvis ses när hon ska lära Lisbet vad en cykeltävling är: “Tur att du har mig. Jag 

är expert på cykeltävlingar. Bäst i världen faktiskt! Jag ska lära dig. Farmor var bäst i 

världen på det mesta” (12). Citatet visar hur Sambakungen framhäver sig själv som 

bäst vilket annars är ett typiskt manligt karaktärsdrag eftersom män förväntas vara 

mer självsäkra. Sambakungen är också temperamentsfull och är inte rädd för att göra 

väsen av sig.  

 

Olsson (2018, s. 16) som analyserat hur flickor skildras i barnlitteratur 

uppmärksammar i sin analys av boken att Sambakungen beskrivs som beskyddande 

av Lisbet och menar att det är en traditionellt manlig egenskap. Efter att ha läst 

Olssons (2018) analys uppmärksammar vi också detta och menar att följande 

exempel där Sambakungen blir arg på Lisbets föräldrar som inte kan peka ut Lisbet 

på en bild visar på både hennes temperament och beskyddande egenskap. 

  

Köksbordet började skaka. Jag hörde ett brummande ljud. Det lät som en björn. En läskig 

björn. En läskig och stor björn. Jag tittade mig omkring, men såg bara farmor. Hon 

morrade och brummade, munnen fladdrade och spottet yrde.  

– Jag ska allt lära dom! skrek farmor (41–42). 

 

Sambakungens självsäkerhet, bestämdhet, högljuddhet och temperament går emot 

diskursen om kvinnlig återhållsamhet eftersom självsäkerhet, platstagande och 

temperament snarare går ihop med manliga karaktärsdrag. Detta menar vi minskar 

isärhållande mellan manligt och kvinnligt. Sambakungen bryter normen och visar att 

kvinnor kan ta plats och inneha mer ”manliga” karaktärsdrag. 
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Lisbet däremot lyfts av Olsson (2018, s. 16) som Sambakungens motsats när hon 

porträtteras som passiv, konflikträdd och försiktig. Efter att ha läst Olssons (2018) 

studie uppmärksammar vi också Lisbets passivitet. Det är Sambakungen som oftast 

tar initiativ till aktiviteter till exempel är det hennes idé att ha en cykeltävling (12) och 

det är hon som hittar på lekar: “Jag och farmor satt på varsin gunga högst upp i 

kastanjeträdet och hohoade så att inga ugglor skulle flyga in i oss. Det var en ny lek 

som farmor hittat på” (50). Exemplen visar hur Sambakungen är den aktiva medan 

Lisbet följsamt gör det Sambakungen vill.  

 

Lisbet är konflikträdd och har svårt att ta ställning. Exempel på detta är när 

Sambakungen och hennes ex-flickvän bråkar om vem som ska få berätta berättelsen 

om hur Sambakungen fick sitt namn: 

 

– Se! Nu somnar hon, så tråkigt berättar du, sa farmor. 

– Jag berättar inte tråkigt, sa Agatha Fox. 

– Mm, sa jag, och försökte hålla med båda. Det var svårt när dom tyckte olika  

(111).  

 

Citatet visar hur Lisbet är konflikträdd, vilket vi likt Olsson (2018, s. 16) menar bidrar 

till uppfattningen om Lisbet som passiv. Lisbets försiktighet kan ses när Lisbet till 

skillnad från sin orädda farmor vill ha cykelhjälm på sig (14–15). Exemplet bidrar till 

bilden av Lisbet som försiktig och ordningsam, vilket vi likt Olsson (2018, s. 16) 

menar är typiskt kvinnliga drag. Lisbets kvinnliga försiktighet står i kontrast till 

Sambakungens oräddhet som förknippas med manlighet.  

 

När fokus endast läggs på porträtterandet av Lisbet kan texten argumenteras för att 

etablera den kvinnliga passiviteten men Lisbets passivitet står i kontrast till övriga 

kvinnliga karaktärers aktiva karaktärsdrag vilket gör att texten inte bidrar till 

diskursen om kvinnlig passivitet. Textens porträtterande av både aktiva och passiva 

kvinnor uppfattas snarare bidra med en mer mångsidig och tillåtande bild av vad 

kvinnor förväntas vara eftersom den traditionella bilden av den passiva kvinnan 

breddas.  
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Porträtterande av intressen 

Karaktärernas olika intressen bryter till stor del mot det traditionella och skapar ett 

minskat isärhållande mellan manligt och kvinnligt eftersom traditionella normer 

förlorar sin legitimitet. Sambakungen gillar att tävla, hantera vapen och bege sig ut 

på äventyr. Sambakungens tävlingslust och vinnarskalle kan ses när hon skapar den 

internationella cykeltävlingen där hon fuskar för att vinna. Sambakungen berättar 

även om när hon vann en cykeltävling: 

 

–Han fuskade också, men jag fuskade bättre!” (32). 

 

Citatet visar att hon gör allt för att vinna och inte skäms över att fuska. Vidare kan 

hennes tävlingslust och normbrytande intressen ses när hon och Lisbet har 

armbrytning och kottkrig. Lekar som Sambakungen envisas med att vinna (16–18, 

78). 

 

När Sambakungens ex-flickvän Agatha Fox kommer på besök med sin motorcykel, 

vilken bullrar och mullrar över hela kvarteret säger Sambakungen med lycka i 

blicken:  

 

–Den där motorcykeln är en Honda (90).  

 

Det uppfattas som att både Agatha Fox och Sambakungen har ett intresse för 

motorcyklar. Ett intresse som vanligtvis förknippas med manliga karaktärer. Det 

bryter mot diskursen kring män och motorer och mäns äventyrliga sätt att leva med 

risktagandet som att åka motorcykel medför.  

 

Som gamla agenter bär både Sambakungen och Agatha Fox vapen på sig. 

Sambakungen och Agatha Fox har inte haft kontakt på flera år på grund av gamla 

dispyter. När de återigen träffas beslutar de sig för att gräva ned stridsyxan och 

avväpna sig. Det visar sig att Sambakungen har ett salongsgevär i byxbenet, 

pepparsprej i fickan, en penna som är en stilett och en kaststjärna på sig. Alla 

kvinnliga smycken Agatha Fox bär visar sig vara förklädda vapen (92–93). Vidare är 

det tydligt att vapen står Sambakungen nära när hon berättar att hon pangar på 

geväret extra mycket när hon är ledsen (47). Vapen går emot diskursen om kvinnlig 
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passivitet och mildhet eftersom vapen traditionellt sett förknippas med aggressivitet 

vilket är traditionellt manligt attribut. 

 

Lisbets intressen följer ett mer traditionellt könsmönster eftersom hon älskar att rita. 

Lisbet ligger på golvet i sitt rum och ritar “laxar som dansade discodans, maränger 

som regnade från kakmoln, fnissiga sockerkakor som klättrade i träd” (11). Motiven 

hon ritar är av en gullig karaktär vilket förknippas med det kvinnliga könet. 

Porträtterande av utseende 

Utseendemässigt bryter textens karaktärer mot föreställningen om kvinnor och 

minskar således isärhållandet mellan manligt och kvinnligt. Sambakungen har 

kungakrona, cowboyboots, ridbyxor och kungamantel (29). På omslaget (se bilaga 7) 

ses Sambakungen i en t-shirt med hajmotiv. Hennes outfits förknippas traditionellt 

sett med manliga karaktärers så som cowboys och kungars och bryter således mot 

diskursen om kvinnlig skönhet.  

 

Detsamma gäller Lisbets vän Hanin som har svart kortklippt hår, keps, 

gnuggtatuering, blå shorts och t-shirts med dinosaurie- och monstermotiv (23, 179). 

Beskrivningen av Hanin skulle kunna användas för att beskriva en traditionell pojke 

vilket också Olsson (2018, s. 15) uppmärksammar. Beskrivningen av Hanin går 

således också emot diskursen om kvinnlig skönhet. Hanins gnuggtatuering föreställer 

en stegrande häst. Tatueringen indikerar att Hanin tycker om hästar eftersom hon 

väljer att ha just en häst som motiv på sin tatuering. Genom att porträttera Hanin 

som en pojkflicka och ge henne det typiskt kvinnliga intresset hästar bidrar texten 

med ett minskat isärhållande av pojkaktig flickaktigt.  

 

Sambakungens ex-flickvän Agatha Fox frångår det traditionellt kvinnliga med 

tatuering och orm t-shirt vilket också Olsson (2018, s. 15) belyser. Samtidigt 

uppfattar vi också att Agatha Fox vid första anblick exemplifierar kvinnlighet med ett 

rubinörhänge, solglasögon och målade naglar. Dock förvandlas glasögonen till en 

sylvass sax och örhänget till en granat, vilket tar bort accessoarernas kvinnliga 

association (92, 97).  
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Nanna Galenpanna är den enda karaktären med typiskt kvinnliga attribut såsom 

klänning, icke farliga smycken och långt rosa hår. Dock gör Nanna Galenpannas sätt 

att äta att hennes kvinnlighet förminskas: “Nanna Galenpanna åt också direkt med 

munnen hon var ju Nanna Galenpanna” (154). Att äta utan bestick uppfattas som 

ovårdat och bryter mot diskursen om kvinnligt uppförande, det vill säga att kvinnor 

ska äta fint.  

 

Olsson (2018, s. 14) påvisar att Lisbet har könsneutrala kläder bortsett från sina lila 

leopardskor. Vi uppfattar att Lisbet oftast har könsneutrala kläder i form av 

mjukisdressar i rött och gult men att färgen på hennes kläder ibland är rosa och lila 

(28, 167, 179). Färger som traditionellt uppfattas som kvinnliga.  

Porträtterande av yrken 

Yrkena i boken bryter i stor utsträckning mot det traditionella och bidrar således till 

ett minskat isärhållande mellan manligt och kvinnligt. Sambakungen är idag 

pensionär men har tidigare varit yrkesverksam som hemlig agent. Även hennes ex-

flickvän Agatha Fox har arbetat som agent (10, 88), ett yrke som annars är förknippat 

med handlingskraftiga män som Agent 007. Vidare är också chefen på agentfirman 

kvinna. Doktorn som Lisbet träffar är kvinna (20), vilket går emot den traditionella 

bilden av en manlig doktor. Genom att skapa yrken som går emot föreställningarna 

om kvinnors yrkesroller möjliggör texten flickors uppfattning om möjliga framtida 

yrken. Genom att porträttera kvinnor inom mansdominerade yrken minskar 

isärhållandet och den manliga normens legitimitet. Samtidigt som Lisbets kvinnliga 

lärare (173) förstärker bilden om kvinnor inom omsorgsyrken tillsammans med övrig 

barnlitteratur som också beskriver kvinnliga lärare.   
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Porträtterandet av relationer 

I texten beskrivs både heterosexuella och homosexuella kärleksrelationer. 

Heterosexualitet uppfattas i Lisbets föräldrars relation och homosexualitet uppfattas 

i Sambakungens relation med sina ex-flickvänner Agatha Fox och Nanna Galenpanna 

(88, 147):  

 

Agatha Fox hade plötsligt händerna i farmors hår och dom pussades så det smackade och 

smällde (100).  

 

Citatet visar hur Sambakungen och Agatha Fox har en intim relation, vilken går emot 

diskursen om heterosexuell kärlek och således minskar den heterosexuella normens 

legitimitet. Även Olsson (2018, s. 15) upplever att porträtterandet av Agatha Fox och 

Sambakungens relation bidrar till motverkandet av den heterosexuella normens 

legitimitet. Genom att homosexuell kärlek skildras framställs även den som legitim. 

Analys av lärarhandledningarna 

I följande avsnitt presenteras en analys av medföljande lärarhandledningar till 

böckerna Fräs – den lilla panterkatten, En hemlig vän och Lisbet och 

Sambakungen.2 Analysen utgår ifrån genusteori. Analysen presenteras i följande två 

rubriker: gemensamt för lärarhandledningarna och skillnader mellan 

lärarhandledningarna.  

 

I lärarhandledningarna ges det tips på diskussionsfrågor och aktiviteter innan, under 

och efter läsning. Innan läsning ges bland annat tips på frågor att ställa till bokens 

omslag. Under läsning ges tips på frågor att ställa till texten. Efter läsning ges tips på 

aktiviteter och diskussionsfrågor att samtala om efter bokens slut.    

  

                                                 

2 Alla sidhänvisningar refererar, där inget annat anges, till den analyserade lärarhandledningen. 
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Gemensamt för lärarhandledningarna 

Minskandet av isärhållandet av manligt och kvinnligt uppfattas i 

lärarhandledningarnas tips på frågor till bokomslaget. I tipsfrågorna benämns 

karaktärerna med könsneutrala ord. Ett exempel ur lärarhandledningen till En 

hemlig vän: “Vem är personen som sitter på trappan?” (s. 3). Lässatsningen hade 

istället kunnat fråga: Vem är flickan på trappan? Men väljer att använda det 

könsneutrala ordet person. Ett exempel ur lärarhandledningen till Lisbet och 

Sambakungen är: “Varför gjorde hen så, egentligen?” (s. 6). Lässatsningen kunde 

istället ha frågat: Varför gjorde hon så, egentligen? Men väljer att använda det 

könsneutrala ordet hen. I tidigare nämnda exempel uppfattas inte karaktärens 

biologiska eller sociala kön som relevant eftersom dessa inte benämns. Således bidrar 

lärarhandledningarna till att minska isärhållandet mellan manligt och kvinnligt.  

Skillnader mellan lärarhandledningarna 

I lärarhandledningen till Fräs – den lilla panterkatten uttrycks att författaren riktar 

sitt skrivande till “pojkar som inte hittat till läsningen än” (s. 1). Genom att 

uttryckligen nämna att boken riktas till pojkar skapas ett isärhållande mellan manligt 

och kvinnligt eftersom det antyds att flickor och pojkar gillar olika saker. Till skillnad 

från lärarhandledningen till Lisbet och Sambakungen som uttrycker att författaren 

riktar sitt skrivande till alla barn med syftet att “alla barn, oavsett hur vanliga eller 

ovanliga dom är” (s.1) ska känna sig speciella. Eftersom boken riktar sig till alla, 

oavsett biologiskt eller socialt kön, antyds det att flickor och pojkar tycker om samma 

böcker och således minskar isärhållande mellan manligt och kvinnligt.  

 

Lärarhandledningen till Lisbet och Sambakungen möjliggör samtal om bokens 

normbrytande karaktärer när tipsfrågorna uppmanar till diskussion om författarens 

avsikt med boken: ”Vad har Emma för avsikt med texten?” (s. 4). Eftersom boken 

präglas av normbrytande karaktärer och författaren presenterar sin bok med syftet 

att alla, oavsett hur vanliga eller ovanliga de är, ska känna sig speciella kan frågan 

leda till en diskussion om de normbrytande karaktärerna. Dock är detta vår tolkning 

och det är inte säkert att den yrkesverksamma läraren som använder 
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lärarhandledningen uppfattar samma. Därmed är det inte heller säkert att 

handledningen bidrar till en diskussion om bokens normbrytande karaktärer. 

 

I lärarhandledningen till Fräs – den lilla panterkatten uppmanas till diskussion 

kring familjekonstellationer: ”Familj (hur olika kan en familj se ut? Måste man vara 

släkt för att vara familj?)” (s. 6). Frågan lyfter fram diskursen om kärnfamiljen och 

möjliggör diskussion om att familjer kan se olika ut.   
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Diskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet från analyserna av styrdokumenten, 

intervjun, litteraturen och lärarhandledningarna. Resultaten diskuteras tillsammans 

med tidigare forskning och utifrån Hirdmans genusperspektiv. Efter 

resultatdiskussionen följer metoddiskussionen där vi diskuterar studiens styrkor 

respektive svagheter.   

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån rubriceringar som vi funnit relevanta att diskutera 

utifrån. Vi rubricerade utifrån kopplingar vi såg inom vårt resultat samt mellan 

resultatet och tidigare forskning. De rubriker vi diskuterar utifrån är: läslust till vilket 

pris?, mönster i representationen av manligt och kvinnligt i de analyserade böckerna 

och att samtala om det lästa.   

Läslust till vilket pris? 

Samtliga styrdokument som analyserats lägger vikt på läsfrämjande arbete och 

Lässatsningens specifika grunduppdrag är “att arbeta för att utveckla flickors och 

pojkars språk och lust att läsa i förskola, grundskola och på fritiden till och med 

årskurs tre” (Kommunstyrelsen, 2017, s. 9). Vidare står det också i Lässatsningens 

styrdokument att böckerna som tillhandahålls ska vara allsidiga (SFS, 2013:801, s. 2), 

vilket är ett diffust begrepp som kan uppfattas olika beroende på betraktarens 

tolkning. Vi med ett genusperspektiv uppfattar detta som en möjlig antydan till att 

böckerna ska representera olika gestaltningar av manligt och kvinnligt. Vi menar likt 

Hourihan (1997, s. 4) att litteraturen måste frångå det traditionella västerländska vita 

hjältenarrativet och tillhandahålla andra typer av berättelser där kvinnor och män 

frångår den traditionella berättelsens föreställningar. Vi menar att kvinnor och män 
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ska porträtteras både som passiva och aktiva för att möjliggöra att flickor och pojkar 

ska uppleva att det är acceptabelt att både vara aktiv och passiv.  

 

I enlighet med styrdokumenten prioriterar bibliotekskonsulenten att böckerna de 

tipsar om passar både flickor och pojkar för att skapa läslust hos så många barn som 

möjligt. Lässatsningens uppdrag att skapa läslust hos flickor och pojkar och det 

faktum att tidigare forskning (Brink, 2005, s. 184; Kåreland, 2007, s. 48; Eriksson 

Barajas, 2008, s. 9) påvisat att flickor och pojkar har olika läspreferenser kan 

innebära att Lässatsningens bibliotekskonsulenter väljer olika böcker till flickor och 

pojkar. Det kan i så fall få konsekvensen att de tillhandahålls olika förebilder. Detta 

kan ses i en jämförelse av Fräs – den lilla panterkatten som riktas mot pojkar och 

Lisbet och Sambakungen som riktas mot “alla” barn (se Fräs – den lilla panterkatten 

och Lisbet och Sambakungens handledning s. 1). I Fräs – den lilla panterkatten är 

det en manlig huvudkaraktär. Kvinnorna beskrivs som passiva, omvårdande och 

vackra medan männen beskrivs som manliga, handlingskraftiga och aktiva. I Lisbet 

och Sambakungen däremot är samtliga karaktärer kvinnor och dessa beskrivs som 

starka, äventyrliga och aktiva. Kvinnornas utseende varierar och kommenteras inte 

som varken vackra eller fula.  

 

De analyserade böckerna är dock båda högläsningsböcker och har således valts för att 

passa både flickor och pojkar, vilket bibliotekskonsulenten poängterar. Tidigare 

forskning (Boraks et. al, 1997, s. 324; Brink, 2005, s. 200) menar att pojkar helst 

läser om manliga huvudkaraktärer och att flickor lättare identifierar sig med 

huvudkaraktärer av båda könen. Vi uppmärksammar att Lisbet och Sambakungen 

som uttryckligen riktas till alla barn, både flickor och pojkar, endast innehåller 

framträdande kvinnliga karaktärer vilket går emot tidigare forskning om barns 

läspreferenser. Vidare uppmärksammar vi också att Fräs – den lilla panterkatten 

som uttryckligen riktas till pojkar förmodligen tilltalar både flickor och pojkar enligt 

tidigare forskning om flickor och pojkars läspreferenser. Dilemmat med Fräs – den 

lilla panterkatten är dock att flickor tvingas identifiera sig med de passiva kvinnliga 

bikaraktärerna eller med den manliga huvudkaraktären, vilken gör att de blir 

främmande för sig själva. Vilket vi kopplar till Hourihan (1997, s. 3,6) som 

problematiserar att litteraturens passiva flickor påverkar flickors identitetsskapande 

och att flickor blir främmande för sin egen identitet när de i litteraturen måste 
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identifiera sig med den manliga normen. Dock bör poängteras att Fräs är en kattunge 

och det är därmed inte säkert att flickorna upplever att de identifierar sig med en 

manlig karaktär när de identifierar sig med Fräs.  

 

När fokus läggs på att skapa läslust riskerar alltså representationen av genus att 

hamna i skymundan, vilket bibliotekskonsulenten är medveten om. Hen tar upp den 

komplexa uppgiften att få med flera aspekter samtidigt och att vissa aspekter ibland 

lämnas för att ge företräde för andra. Exempelvis kan fokus läggas på inkludering av 

personer med funktionsvariationer vilket leder till att det till exempel inte fokuseras 

på genusperspektivet. För den yrkesverksamma läraren innebär detta ett behov av att 

själv kritiskt granska litteraturen som tillhandahålls av Lässatsningen. Eftersom ett 

läsfrämjande arbete och normkritisk litteratur (det vill säga litteratur som bryter 

traditionella könsmönster) inte alltid går ihop i och med att flickor och pojkar har 

olika läspreferenser. 

 

I intervjun och i Lässatsningens egna jämställdhetsundersökning (Lord, 2018, s. 3–4) 

framgår att statistik förts över fördelningen mellan kvinnliga respektive manliga 

huvudkaraktärer och att resultatet visar på en jämn fördelning av manliga och 

kvinnliga huvudkaraktärer. Emellertid säger inte andelen manliga eller kvinnliga 

huvudkaraktärer något om hur karaktärerna eller berättelserna porträtteras. I 

praktiken innebär detta att en kvinnlig huvudkaraktär kan reproducera traditionella 

föreställningar om kvinnligt. Vidare tar Lässatsningens bibliotekskonsulenter del av 

forskning för att utveckla sin verksamhet och har bland annat tagit del av en 

genusanalys av barnboken LasseMaja. I analysen diskuterades framställningen av 

Lasse och Maja som pojke och flicka utan specifika genusdrag. Det visar att 

Lässatsningen är medvetna om att flickor och pojkar kan beskrivas utan typiska 

genusdrag i litteraturen.   

 

Avslutningsvis ser vi komplexiteten i ett arbete med att skapa läslust samtidigt som 

representationen av manligt och kvinnligt tas i beaktande. Med vetskapen om vad 

forskningen säger samtidigt som styrdokumenten lägger tyngd på läslust uppstår ett 

pedagogiskt dilemma. Vill pojkar läsa om manliga huvudkaraktärer i fantasyböcker 

bör de få göra det om läslust ska prioriteras och således uppfattas representationen 

av kvinnligt och manligt komma i andra hand.  
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Mönster i representationen av manligt och kvinnligt i 

de analyserade böckerna 

Återkommande i alla tre analyserade texter är den omhändertagande kvinnan med 

omsorgsansvar över barnen och den frånvarande fadern. Fräs blir omhändertagen av 

kvinnliga karaktärer som associeras med hans mamma. Fräs pappas frånvaro 

kommenteras inte. Henrietta bor med sin mamma som förväntar sig hjälp med 

omsorgen av andra kvinnliga karaktärer. Det är farmor som har omsorgsansvaret för 

Lisbet. Texternas kvinnliga karaktärer bidrar i samband med annan litteratur som 

porträtterar kvinnor på liknande vis till diskursen om den omhändertagande 

kvinnan. Det skapar en kollektiv bild av det kvinnliga könet och vilka positioner 

kvinnan förväntas ta i familjen. Således fostras flickor till omhändertagande varelser.  

 

Flera barnlitteraturforskare (Kåreland, 2007, s. 47–49; Bronwyn, 2013, s. 5, 17; 

Eriksson Barajas, 2008, s. 11; Hourihans, 1997, s. 3) diskuterar problematiken med 

upprepande mönster i litteraturen. Enligt forskarnas resonemang påverkas flickor 

och pojkar av mönster i litteraturen eftersom de ger en bild av vad som är möjligt 

både i barndomen och senare i vuxenlivet. I detta fall reproducerar alla tre 

analyserade böcker den omvårdande kvinnan. Böckerna domineras alltså av samma 

diskurs som läseböckerna gjorde på 1960-talet (Eilard, 2009, s. 125–126). Vi tycker 

det är problematiskt eftersom samtliga högläsningsböcker rekommenderas i 

broschyren för F–3 (Lässatsningen, 2018). I praktiken kan det innebära att eleverna 

endast möter bilden av den omvårdande kvinnan i de fall yrkesverksamma lärare 

endast läser Lässatsningens boktips för högläsning. Litteraturen som läses i skolan 

bidrar då till upprepande könsmönster vilket Wernersson (2006, s. 15–17) menar att 

skolan skulle motverka efter grundskolereformen för att frigöra individen från det 

sociala arvet.  

 

I Lässatsningens egna jämställdhetsundersökning (Lord, 2018, s. 3–4) 

uppmärksammas behovet av att kritiskt granska böckerna som Lässatsningen 

rekommenderar eftersom de används på skolorna. Det är därför viktigt att 

yrkesverksamma lärare granskar innehållet i böckerna från Lässatsningen. Det 

möjliggör medvetna val för en bredare representation av manligt och kvinnligt i 
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litteraturen och således motarbetas könsmönster och att kön inverkar på val av 

fortsatta studier och yrke.   

 

I böckerna framställs kvinnor och män olika. Som tidigare nämnt framstår kvinnan 

som passiv och mannen som aktiv i Fräs – den lilla panterkatten. Det är mannen 

som aktivt tar kontakt med veterinären och räddar Fräs liv när han är sjuk och 

kvinnan som passivt stannar i bilen och tar hand om Fräs när hennes man tar 

kontakt med veterinären. Porträtterandet av de manliga karaktärerna bidrar till 

diskursen om den starka och handlingskraftiga mannen. Bokens interaktion mellan 

manligt och kvinnligt där kvinnorna är mer passiva än männen legitimerar rådande 

maktstruktur och förstärker mannens maktposition. Dock bryter de två andra 

texterna, En hemlig vän och Lisbet och Sambakungen mot diskursen om den passiva 

kvinnan. Henrietta uppvisar flera gånger prov på handlingskraft när hon kräver svar 

på sina frågor angående Isabella och när hon för samman Herr Wallgren och Ellen. I 

Lisbet och Sambakungen är kvinnorna aktiva, intresserade av motorcyklar och har 

yrken som traditionellt sett förknippas med män. Vi uppmärksammar att boken Fräs 

– den lilla panterkatten som uttryckligen är ämnad för att skapa läslust hos pojkar 

porträtterar männen som aktiva och kvinnorna som passiva i större utsträckning än 

övrig analyserad litteratur.  

 

Diskursen om kvinnlig skönhet berörs också i böckerna. Diskursen förstärks i 

kontrast till beskrivningarna av männen. I Fräs – den lilla panterkatten beskrivs den 

gamla kattdamen som vacker medan hankatten beskrivs som ärrad. De manliga 

respektive kvinnliga karaktärerna har även typiska frisyrer för respektive kön, 

mannen och sonen har kortklippt hår medan kvinnan har långt. I En hemlig vän 

beskrivs de kvinnliga karaktärerna Ellen och Isabella som vackra och vid ett flertal 

tillfällen vårdar kvinnliga karaktärer sitt yttre med smink. I En hemlig vän benämns 

inte de manliga karaktärerna med adjektiv som liknar vacker utan beskrivs med mer 

manliga attribut som exempelvis rakryggad. Dock går karaktärerna i Lisbet och 

Sambakungen mot diskursen om kvinnlig skönhet. Kvinnorna har tuffa kläder med 

motiv av hajar, monster och dinosaurier. Vidare har kvinnorna tatueringar och 

kortklippt hår. Kvinnornas utseende påminner om vad som förväntas av pojkar och 

bidrar därmed till en bredare bild av hur både män och kvinnor kan se ut i och med 

att isärhållandet mellan dessa minskar. 
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I Fräs – den lilla panterkatten och En hemlig vän beskrivs endast den heterosexuella 

kärleken och därmed bekräftas föreställningen om relationen mellan mannen och 

kvinnan. I Lisbet och Sambakungen däremot presenteras både heterosexuell och 

homosexuell kärlek med den homosexuella kärleken i störst fokus. Textens 

homosexuella relation går emot diskursen om den heterosexuella kärleken och bidrar 

till att kvinnor och män ges större frihet i sitt relationsskapande. I intervjun framkom 

att Lässatsningen medvetet arbetar för att uppmärksamma olika 

familjekonstellationer genom att bland annat bjuda in en föreläsare från Olika förlag 

som lyfte hur litteratur kan användas för att skapa medvetenhet om olika 

familjekonstellationer. Vidare uppfattas också Lässatsningens medvetenhet kring 

detta i lärarhandledningen till Fräs – den lilla panterkatten som uppmanar till 

diskussion om hur olika familjer kan se ut.  

 

Vi uppmärksammar att Fräs – den lilla panterkatten som är tilltänkt för pojkar 

exemplifierar ensidiga bilder av kvinnor och män i större grad än övrig analyserad 

litteratur. Således vidmakthåller boken isärhållandet mellan könen. Vidare 

uppmärksammas att Lisbet och Sambakungen som uttrycks vara till för alla barn 

porträtterar kvinnor och relationer som bryter flera diskurser i samhället. Genom att 

porträttera kvinnligt i kontrast till övrig läst litteratur möjliggör texten en bredare 

bild av vad kvinnan förväntas vara och således också mannen. När kvinnan kliver in 

på mannens territorium minskar isärhållandet mellan könen. Bokens minskande av 

isärhållandet mellan könen går i linje med vår samtid där bokförlaget Olika förlag 

producerar normkritisk litteratur och böcker med starka kvinnor toppar säljlistan 

såsom exempelvis En handbok för superhjältar.   

 

Avslutningsvis uppfattar vi att framställningen av manligt och kvinnligt tagits mer i 

beaktning vid valet av Lisbet och Sambakungen än Fräs – den lilla panterkatten och 

En hemlig vän. Detta grundas i bibliotekskonsulentens resonemang att genus tas i 

beaktande ibland men inte alltid och i vår analys som visar på böckernas skildring av 

manligt och kvinnligt. Det påvisar vikten av att lärare själva kritiskt granskar 

litteraturen för att vara medveten om vilka representationer av manligt och kvinnligt 

som uppvisas.  
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Att samtala om det lästa 

Bronwyn (2003, s. 67–68) poängterar att det inte är litteraturens bild av det ideala 

samhället som skapar förändring utan hur eleverna arbetar med texterna. Eriksson 

Barajas (2008, s. 3) menar också att genom samtal om dominanta diskurser 

möjliggörs förändring. Vi finner inget i handledningarna som problematiserar de 

upprepade könsmönstren. I handledningen till Lisbet och Sambakungen bjuds det 

emellertid in till samtal om vad författaren har för syfte med boken. Vi vet dock inte 

vart den diskussionen leder och kan därför inte veta om upprepade könsmönstren 

diskuteras eller inte. 

 

Vid utformandet av lärarhandledningarna framgår att bibliotekskonsulenten 

fokuserat på olika aspekter beroende på bok och tänkt målgrupp. Vid utformandet av 

lärarhandledningen till Lisbet och Sambakungen valde bibliotekskonsulenten att 

fokusera på språkligt stöd eftersom lärarhandledningen skulle användas i en 

elevgrupp där eleverna var i behov av det. Vi uppmärksammar att samma 

lärarhandledning ges ut till alla som lånar Lisbet och Sambakungen trots att behovet 

av språkligt stöd ser olika ut på skolorna. Bibliotekskonsulenten lyfter dock fram 

svårigheten i att utforma lärarhandledningar. Hen menar att samtalen nödvändigtvis 

inte tar den riktning som var tänkt eftersom lärarna som tar del av materialet får göra 

om det till sitt eget så att det passar läraren själv och dennes klass. Vi menar att det är 

nödvändigt att lärare som tar del av materialet kritiskt granskar dess innehåll 

eftersom de aspekter som Lässatsningen tagit i beaktande vid utformandet av 

materialet inte nödvändigtvis samstämmer med lärarens och läroplanens intressen. 

Lärarhandledningarna kan vara en bra grund att utgå ifrån men bör anpassas utifrån 

gruppen och de frågor som dyker upp under läsningens gång för att möjliggöra 

diskussion om textens dominanta diskurser.  

 

Med tanke på Eriksson Barajas (2008, s. 3) tes att samtalen om texternas stereotyper 

kan få motsatt effekt och stärka dessa är det heller inte självklart i vilken grad det ska 

diskuteras. Det är därför viktigt att lärare använder sig av sin erfarenhet för att 

bedöma hur lärarhandledningen ska användas. 
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Metoddiskussion 

I studiens slutskede kan vi konstatera att det har varit en styrka att komplettera 

intervju och litteraturanalys med en analys av styrdokument. Utan styrdokumenten 

hade det varit lätt att få en förenklad bild av Lässatsningens uppdrag och “kritisera” 

Lässatsningen med uppfattningen att framställningen av genus inte anses vara av vikt 

därför att mycket fokus läggs på läslust. Genom att studera styrdokumenten ges en 

bakgrund till Lässatsningens läsfrämjandearbete och därmed ökad förståelse för de 

fokusområden som styrdokumenten faktiskt dikterar och därmed en förståelse för 

bibliotekskonsulenternas komplexa arbete.  

 

Genom intervjun gavs förståelse för bibliotekskonsulenternas resonemang vid valet 

av Fräs – den lilla panterkatten och Lisbet och Sambakungen. Böckerna skiljs åt vid 

porträtterandet av kvinnliga karaktärer. Den förstnämnda boken reproducerar 

traditionella könsmönster medan den andra bryter mot dessa med porträtterandet av 

starka och aktiva kvinnor. Bibliotekskonsulenten tar upp att det fokuseras på genus 

vid vissa bokval men att det prioriteras bort när andra aspekter ges företräde. Vilket 

sågs i bokanalysen av dessa böcker och gav analysen mer tyngd eftersom vår 

uppfattning om genus har tagits. Intervjun bidrog också med förståelse för den 

komplexa uppgiften att skapa läslust och att få med normkritiska aspekter.  

 

Däremot tror vi att studien hade stärkts om vi också intervjuat bibliotekskonsulten 

som var frånvarande under studien. Vi har endast intervjuat en person vilket får 

konsekvensen att vi bara tagit del av dennes uppfattning om verksamheten. En till 

intervju hade möjliggjort en bredare uppfattning om Lässatsningen och därmed 

stärkt studiens resultat. Vidare uppfattade vi att vi vid intervjuns slut tenderade att ge 

mer ledande frågor, vilket möjligtvis kan ha påverkat bibliotekskonsulentens svar.  

Hade fler intervjuer gjorts hade vi efter att ha uppmärksammat detta varit mer 

medvetna om vårt sätt att ställa intervjufrågor och följdfrågor. Vi ser detta som ett 

resultat av vald metod, semistrukturerad intervju, som ger informanten frihet att 

välja riktning på samtalet och därmed möjlighet att lämna ämnet.   
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Vi är medvetna om att vi bara granskat tre av Lässatsningens tips på 

högläsningsböcker. Studiens tidsram tillät endast att göra en granskning av ett 

nedslag i Lässatsningen och ger således inte en heltäckande bild. Studien hade stärkts 

om mer material granskats. Hade vi granskat Lässatsningens boklådor med 

högläsningsböcker hade vi möjligen sett ett annat omsorgsansvar än det kvinnliga 

som beskrivits i tidigare diskussionsavsnitt alternativt hade det mönster vi sett 

stärkts ytterligare.  
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Avslutning  

Avslutningsvis presenterar vi vår slutsats som är ett resultat av tidigare presenterad 

diskussion i diskussionskapitlet. Slutsatsen visar att studien har uppnått syftet att 

granska Eskilstuna kommuns Lässatsnings läsfrämjandearbete och boktips ur ett 

genusperspektiv. Vidare besvarar slutsatsen studiens frågeställningar. Sist skriver vi 

om våra tankar kring fortsatt forskning. 

Slutsats  

Genom analys av styrdokument, intervju, litteratur och boktipsens 

lärarhandledningar fick vi svar på våra frågeställningar: 

 

1. Hur uppmärksammas genusperspektiv i Lässatsningens styrdokument?   

2. Hur resonerar Lässatsningen vid urval av böcker till årskurserna F–3 utifrån 

ett genusperspektiv? 

3. Vilka föreställningar om manligt och kvinnligt uttrycks i studiens utvalda 

tipsböcker från Lässatsningen? 

4. Hur uppmärksammas reproduktionen av manligt och kvinnligt i böckernas 

lärarhandledningar? 

 

I styrdokumenten kan vi endast avläsa vaga inslag av genus. Styrdokumenten 

poängterar att alla är välkomna till biblioteken samt att Lässatsningens grunduppgift 

är att öka läslusten hos flickor och pojkar. Litteraturen biblioteken tillhandahåller ska 

vara varierande vilket är vagt eftersom det kan syfta på många olika saker beroende 

på betraktarens tolkning av begreppet. Vi som har ett genusperspektiv kan uppfatta 

denna vaga betydelse som att litteraturen ska innehålla ett varierat innehåll av 

manligt och kvinnligt. Uppfattningen om vaga styrdokument delas med 

bibliotekskonsulenten som trycker på styrdokumentens hänvisningar till att skapa 

läslust hos flickor och pojkar men är osäker på huruvida styrdokumenten benämner 

genus mer än så.  
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Vid val av böcker till boktips läggs tyngd på att böckerna ska passa både flickor och 

pojkar, vilket vi förstår som att läslust kommer före representationen av genus i 

innehållet eftersom tidigare nämnd forskning tar upp att flickor och pojkar vill läsa 

olika typer av böcker. Bibliotekskonsulenten poängterar att det är en svår uppgift att 

få med alla normkritiska aspekter och att ett urval därför sker där en aspekt får 

företräde före en annan som istället kan komma att fokuseras på vid nästa boktips. 

Detta uppfattar vi i vår analys av utvald litteratur eftersom Fräs – den lilla 

panterkatten vidmakthåller traditionella könsmönster medan Lisbet och 

Sambakungen däremot går emot rådande könsmönster med karaktärer som inte 

faller inom normen. Återkommande i alla tre analyserade böcker uppfattas 

reproduktionen av den omvårdande kvinnan och frånvarande fäder. I Fräs – den lilla 

panterkatten uppfattas männen som aktiva och kvinnorna som passiva dock 

uppfattas kvinnorna som aktiva i både En hemlig vän och Lisbet och Sambakungen. 

Boktipsens medföljande lärarhandledningar uppmärksammar överlag inte hur genus 

reproduceras i böckerna utöver familjekonstellationen som nämns i 

lärarhandledningen till Fräs – den lilla panterkatten.  

 

Slutsatsen efter att ha granskat Lässatsningens läsfrämjande arbete och boktips är att 

Lässatsningen har en komplex uppgift i att både skapa läslust och välja normkritiska 

böcker. Det innebär att böckernas representerande av genus både kan vara 

normkritiskt och stereotypt. Det ställer krav på den yrkesverksamma läraren 

att granska innehållet i böckerna för att göra medvetna val och möjliggöra en bredare 

representation av manligt och kvinnligt i litteraturen eftersom läraren ska förhålla sig 

till läroplanens värdegrund och således motarbeta könsmönster och att kön inverkar 

på val av fortsatta studier och yrke.   

Fortsatt forskning 

I Lässatsningens jämställdhetsundersökning (Lord, 2018, s. 3–4) efterfrågas vidare 

forskning inom organisationen. Den återkommande bilden av kvinnlig omsorg i 

Lässatsningens boktips för högläsning visar behovet av fortsatta undersökningar för 
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att skapa medvetenhet kring representationen av manligt och kvinnligt i böcker. 

Behovet grundas i att vi funnit tydliga inslag i samtliga tre böcker av framställandet 

av kvinnan som den omhändertagande och det förefaller därför viktig att kritiskt 

granska vilka mönster som reproduceras i böckerna som eleverna lämnas ensamma 

med.  
 

I fortsatta studier kan representationen av manligt och kvinnligt i Lässatsningens 

böcker till boklådor (lådor med böcker som tillhandahålls skolorna) kritiskt granskas 

med syftet att möjliggöra medvetenhet om hur genus representeras och därmed 

möjliggöra “allsidighet och kvalitet” (SFS 2013:801, s. 2).  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrundsfakta: Namn, ålder, kön, år inom organisationen? (Bryman, 2011, s. 419)  

Hur resonerar ni kring föreställningarna om genus i era tipsböcker?  

Hur resonerar ni kring genus i utformandet av arbetsmaterialet? 

Hur resonerar ni kring genus vid urval av böcker till boklådor? 

Vad säger era styrdokument kring genus?  

Hur tänker ni kring läroplanens vision om att skolan ska motverka traditionella 

könsmönster och att kön avgör val av fortsatt studier eller yrken vid val av böcker? 

Vi ser att ni har tänkt över fördelningen av huvudkaraktärer, har ni reflekterat över 

hur karaktärerna målas upp? 

Har du några övriga tankar kring genus och Lässatsningen arbete? 
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Bilaga 2  

Information om en studie angående 

lässatsningens boktips med material utifrån ett 

genusperspektiv 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Studien är en del utav ett 

examensarbete och genomförs av Anders och Camilla som är två studenter på 

grundlärarprogrammet F–3 på Mälardalens högskola.  

Studiens syfte är att kritiskt granska lässatsningens boktips till högläsning med 

medföljande lärarhandledning utifrån ett genusperspektiv. Studien innehåller en 

analys av lässatsningens boktips till högläsning och medföljande lärarhandledning. 

Även böckerna i lässatsningens boklådor som ges ut till skolorna analyseras samt så 

kommer lässatsningens bibliotekarier intervjuas. I intervjuerna ämnar vi ta reda på 

hur bibliotekarierna arbetar vid urval av böcker.     

Detta är viktigt att kritiskt granska då allt material som används i skolan ska förhålla 

sig till läroplanen. 

 

Du ombeds vara med i denna studie då du arbetar mot F–3 inom verksamheten vi 

ämnar studera. Vår förhoppning är att intervjua både dig och din kollega. 

 

Intervjun förväntas ta 30–40 minuter.  

 

Vi förväntar oss att få en tydlig bild av hur ni arbetar vid urval av böcker. 

 

Anonymiteten bestäms i samråd med er medverkande. Om ni önskar vara anonyma 

byts lässatsningen ut mot läsfrämjande arbete i en mellansvensk stad.  

 

Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas.  
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig.  

 

Undersökningen kommer presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola 

som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA  

 

Camilla Andersson  

can15009@student.mdh.se 

Anders Edin   

aen15014@student.mdh.se  

Handledare: 

Lina Samuelsson 

Lina.samuelsson@mdh.se 

Ort: Eskilstuna Datum: 28/2 2019 

  

mailto:can15009@student.mdh.se
mailto:Lina.samuelsson@mdh.se


 

 

70 

Bilaga 3  

Analysguide 

I analysen av litteraturen ställer vi frågor till texten. Vi ställer frågor om hur män och 

kvinnor framställs utifrån 

Hirdmans (1988) tre nivåer: 

Kläder (färg, klädesplagg) 

Utseende (smink, frisyr) 

Karaktärsdrag, beteenden (Passivt – aktivt handlande 

Kroppsspråk 

Kommunikation (ordval) 

Yrken 

Hushållssysslor (matlagning) 

Intressen 

Relationer  
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Bilaga 4  
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Bilaga 5  
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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