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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate how teachers can work with gender pedagogy using 
gender-neutral children's literature. Research indicates that children knows early what is 
expected of them because of their gender. The Swedish curriculum (Lgr 11) advocates that the 
teacher should counteract the traditional gender patterns while influencing and shaping 
students' perception of what is typical for men and women. In order to do this, it is necessary 
to teach the students in gender education. Children are affected by all the impressions that 
surround them, why children's books are a good starting point in the conversation about 
gender, among other things. The method is to initially make an inventory of completely 
gender-neutral children's books published in Sweden, in order to analyze a selection of these, 
both separately and comparatively. After the analysis, an ethnographic study is implemented, 
where a teacher is reading aloud and the class has a book-talk, which results in discussions 
about the importance of belonging to a gender. The study shows that finding acceptance for 
differences and go against the norms is becoming more complicated the older the children are. 
The conclusion is that it should be more education in gender pedagogy; more gender-neutral 
children's literature and that more research should be done in this area. 

KEYWORDS 
Gender, Gender-neutral, Children's Fiction, Literature Analysis, Gender Education, Gender 
Pedagogy. 
  



 

SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur man som pedagog kan arbeta med genuspedago-
gik i undervisningen med hjälp av genusneutral barnlitteratur. Forskning pekar på att barn 
tidigt skaffar sig en uppfattning om vad som förväntas av dem på grund av deras kön. Den 
svenska läroplanen Lgr 11 förespråkar att läraren ska motverka de traditionella könsmönstren 
samtidigt som man ska påverka och forma elevers uppfattning om kvinnligt och manligt. För 
att kunna göra detta krävs det att man undervisar eleverna i genuspedagogik. Barn påverkas 
av alla de intryck som omger dem, varför barnböcker är en bra utgångspunkt i samtalet om 
bland annat genus. Metoden är att initialt göra en inventering av helt genusneutrala barnböck-
er, för att sedan analysera ett urval av dessa, både separat och komparativt. Efter analysen 
genomförs en etnografisk studie med högläsning och boksamtal som resulterar i diskussioner i 
barngrupper kring vikten av att tillhöra ett genus. Studien visar att det blir mer komplicerat att 
hitta acceptans för olikheter och normbrytande ju äldre barnen är. Slutsatsen är att det bör 
undervisas mer i genuspedagogik, skrivas mer genusneutral barnlitteratur och att det bör 
forskas mer på området. 

NYCKELORD 
Genus, genusneutral, barnlitteratur, litteraturanalys, genuspedagogik.  
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1 INLEDNING 

 Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighet-
er. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav 
och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om 
vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka tradit-
ionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Skolver-
ket, 2017, s. 3) 

 

Första gången jag läste detta i läroplanen upplevde jag den som motsägelsefull. Formulering-

en flickor och pojkar istället för alla barn eller alla elever tyder på att skolan och samhället 

gör skillnad på kön. Som lärare ska man enligt styrdokumenten påverka och forma elevers 

uppfattning om kvinnligt och manligt, men samtidigt motverka de traditionella könsmönstren. 

För att bryta normen vore ett första steg att frångå de begrepp som delar upp kön i två grup-

per. Ett andra steg vore att aktivt arbeta in ett ifrågasättande gällande genus i undervisningen. 

Barn lär sig könsmönster tidigt och därför bör denna genuspedagogik påbörjas redan i försko-

lan och de tidiga årskurserna i grundskolan. Kan vi med hjälp av barnlitteratur och bilder-

böcker arbeta med genus i undervisningen med yngre barn?  

Forskningen (Axell & Boström, 2016; Gooden & Gooden, 2001; Heggestad, 2013; Kåreland, 

2013; Nikolajeva, 2000, 2017; Svaleryd, 2005) gällande genus i barnlitteratur visar att histo-

riskt sett har berättelserna varit mycket stereotypa beträffande könsroller både vid gestaltning 

av barn och vuxna. Man kan se en förändring under 1970-talet men det gäller enbart specifika 

karaktärer, ofta huvudrollsinnehavaren, som bryter normen, dock visar resterande personbe-

skrivningar fortfarande tydliga genusmönster. Enligt Heggestad kommer 1999 den första 

barnboken som bryter heteronormen och fler böcker följer i samma fotspår, med olika famil-

jekonstellationer och genusbrytande karaktärer (2013). Vad jag däremot saknar inom forsk-

ningen är studier kring genusneutrala barnböcker, där samtliga karaktärer (inte enbart huvud-

personen) saknar uttalat kön. Som förälder har jag hittat ett fåtal av dessa böcker. Jag upple-

ver att mina barn uppskattar dessa i högre utsträckning än andra böcker i bokhyllan, och vill 

därför ta reda på mer. Vad är det som gör att de genusneutrala böckerna är mer tilltalande? 

Jag önskar ta reda på hur dessa böcker uppfattas av barn och hur man kan arbeta med de i sin 

undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3. 



Genusneutral barnlitteratur  Jenny Alexandra Wieslander 

2 

 

1.1 Syfte 

Syftet primärt är att undersöka hur man som pedagog kan arbeta med genuspedagogik i 

undervisningen med hjälp av genusneutral barnlitteratur. Därför är ett första steg att ta reda på 

omfattningen av helt genusneutrala barnböcker, för att sedan analysera ett urval av dessa, 

både separat och komparativt. Sista steget är att planera, genomföra och utvärdera undervis-

ning med en genusneutral barnbok som utgångspunkt. 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

♠ Hur omfattande är utbudet av genusneutral barnlitteratur i Sverige? 

♠ Vad konstaterar en analys av ett urval genusneutrala barnböcker? 

♠ Hur kan man arbeta med genuspedagogik i undervisningen med hjälp av genusneutral 

barnlitteratur? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel två beskrivs den teori som ligger till grund för ämnet, det vill säga hur genus tar eller 

inte tar plats i barnlitteraturen, och vilka teorier uppsatsen utgår ifrån gällande kvinnligt, 

manligt och neutralt. I kapitel tre redogörs för vilka metoder som använts och hur insamlingen 

av material har genomförts samt de forskningsetiska förhållningssätt undersökningen kräver. 

Kapitel fyra presenterar det resultat som insamlingen och metoderna visar på, inklusive analys 

och reflektion. Slutligen diskuteras resultatet i femte kapitlet och landar avslutningsvis i 

uppsatsens slutsats. 
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2 UTGÅNGSPUNKTER 
För att ringa in området genusneutral barnlitteratur får man börja med att undersöka vad 

tidigare forskning säger angående dels barnlitteratur i stort, dels normbrytande barnlitteratur 

och dessutom hur genus presenteras i barnböcker i såväl text som bild. Slutligen bör man titta 

på teorin, hur man kan belysa och undervisa i genuspedagogik. 

2.1 Historik och tidigare forskning 

Barnlitteratur uppkommer för första gången i historien på 1700-talet. Barnlitteratur är ett 

svårdefinierat begrepp. Båda orden barn och litteratur är historiskt och kulturmässigt beting-

ade (Nikolajeva, 2017, s. 16, 14). Nikolajeva sammanfattar begreppet med beskrivningen: 

"litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess 

huvudsakliga publik". Med barn menar hon i detta fall människor mellan 0 och 18 år 

(Nikolajeva, 2017, s. 31). Detta innebär inte att barn har gått miste om sagor, berättelser och 

lässtunder innan 1700-talet (Nikolajeva, 2017, s. 14). Men först då etableras barndom som 

begrepp. Det handlar således om en definitionsfråga (Nikolajeva, 2017, s. 32). Barnlittera-

turen utvecklas hela tiden och påverkas i hög grad av samhället. Till skillnad från allmän 

litteratur har barnlitteratur nyttjats i mycket högre utsträckning både i undervisning och i 

socialiserande syfte (Nikolajeva, 2017, s. 33). De första barnböckerna uppmuntrar pojkar och 

flickor att vara lydiga, att älska sina föräldrar och att arbeta när de blir vuxna. De flesta 

historier handlar om pojkar eller män och i synnerhet vita pojkar eller män. Noterat är också 

att kvinnor och minoriteter ofta är helt frånvarande. I början av 1970-talet kritiserar feminister 

sagor eftersom unga flickor presenteras som passiva, styvmödrar som onda, och bara vackra 

flickor som goda. På 90-talet skiftar huvudpersonerna i flera historier från pojkar till flickor. I 

modern text ingår det ofta att ändra könsrollen på huvudkaraktären och därmed förändra 

synvinkeln (Gooden & Gooden, 2001, s. 91). 

Maria Nikolajeva har skrivit två banbrytande böcker om att analysera barn- och ungdomslitte-

ratur (2000, 2017). När det gäller bilderbokens personskildring ifrågasätter hon det "perfor-

mativa genuset" som framställs, det vill säga hur bokens karaktärer beter sig på ett förväntat 

sätt utifrån deras genustillhörighet eller ej (Nikolajeva, 2000, s. 166). I många bilderböcker, 

där huvudpersonen är ett litet barn, spelar könet mindre roll i fråga vad barnet tar sig för i 
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handlingen. Däremot skapar illustrationerna olika förväntningar om beteendemönster bero-

ende på om barnet framställs som en flicka eller pojke (Nikolajeva, 2000, s. 167). Böcker är 

ofta den främsta källan för att för barn presentera de värden vi har i samhället. Även om 

barnböcker ger många timmar av njutning, är de också ett kraftfullt verktyg för förståelse av 

könsroller. Bilderböcker uppmuntrar också barn att lära sig om livet för dem som är annor-

lunda. Därför är det viktigt att lärare, bibliotekarier och föräldrar gör medvetna val gällande 

vilka böcker de presenterar för barn (Gooden & Gooden, 2001, s. 91). 

Trots att kvinnor representerar 51 % av jordens befolkning är de underrepresenterade i barn-

litteraturen, påpekar litteraturforskarna Angela och Mark Gooden. Genom att belysa de 

bilderböcker där flickor och kvinnor framstår positivt, förändras den stereotypa bild som finns 

idag (2001, s. 89). Deras metastudie har analyserat 83 bilderböcker från åren 1995-1999. 

Gooden och Gooden hänvisar till en studie av Narahara som uttrycker att könsstereotyper 

påverkar hur barn uppfattar sig. Både vuxna och barn har svårt att avvisa stereotyper. Barn-

böcker har potential att förändra uppfattningar och kan eventuellt bidra till att förändra livet. 

Studien avslöjar att barnens identitet och självkänsla kan påverkas av negativa porträtt av 

deras kön (Gooden & Gooden, 2001, s. 90). Den litteratur som valts ut för deras analys 

återspeglar effekterna av dessa stereotyper på barn och könsstereotyper som finns i olika 

barnböcker (ibid.). Enligt Gooden och Gooden är det vid fem års ålder som barn börjar 

modellera den vuxnas beteende, bli mer självständiga och utveckla sin självidentitet, däri 

också sin könstillhörighet. Det finns många influenser som påverkar barns identitets-

utveckling, såsom föräldrars och andra vuxnas beteende, grupptryck och intryck från olika 

media (Poynter, 2018, s. 88). 

Som vuxen har man möjlighet att genom val av högläsningsbok påverka barnet i positiv 

riktning. I de fall där barnet själv väljer bok menar Lena Kåreland att flickor och pojkar väljer 

olika böcker beroende på huvudpersonens kön (2013, s. 120). Flickor väljer både böcker med 

kvinnliga och manliga huvudkaraktärer medan pojkar generellt enbart väljer böcker med 

manlig huvudperson (ibid.). Vidare hävdar Kåreland att det saknas tillräckligt med norm-

brytande bilderböcker på förskolan, trots att forskningen visar att uppfattningen av könsroller 

sker tidigt och därför bör medvetandegöras (2013, s. 156).  
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2.2 Normbrytande barnlitteratur 

Nikolajeva menar att barnlitteraturforskning är den mest lovande inriktningen inom litteratur-

vetenskap, då den är dynamisk och givande i många olika kontexter (2017, s. 39). Eva Heg-

gestad har genomfört en genomtänkt litteraturanalys i tidskriften Samlaren (2013). Hon har 

studerat normkritiska bilderböcker publicerade i Sverige mellan 1999 och 2013, som ifråga-

sätter heteronormen. Böckerna gör detta genom att skildra alternativa familjer ifråga om 

samlevnad och/eller genusrelaterade identiteter (2013, s. 224–225). Heggestad fokuserar på 

gestaltningen av barn och deras föräldrar som avviker från normen. Samtidigt analyseras om 

böckerna vänder sig direkt till barnet eller till den vuxne läsaren (ibid.). Nikolajeva uppmärk-

sammar att detta dubbla tilltal är specifikt för barnlitteratur. Barnböcker, menar hon, vänder 

sig alltid till både barnet, som är den ursprungliga mottagaren, och till läsaren, som ofta är 

vuxen (2000, s. 265). Dock har detta dubbla tilltal, som handlar om att författaren talar till 

den vuxne läsaren över barnets huvud förändrats (Nikolajeva, 2017, s. 46). I den moderna 

barnboken kan man se ett jämlikt tilltal, där läsaren och lyssnaren är likställda, eller i vissa 

fall ett mångfaldigt tilltal, där skillnaden mellan olika läsare inte har med ålder att göra (ibid.). 

Heggestad menar att i den normbrytande barnlitteraturen är det dubbla tilltalet ofta ännu 

tydligare (2013, s. 226). Böckernas mångfacetterade budskap, gällande identitetsbekräftelse 

och förståelse för alternativa sätt att leva eller vara, anpassas för att lämpa sig både för den 

vuxnes kritiska öga och barnets fantasifulla föreställningsvärld (ibid).  

I 2012 års bokprovning, utförd av Svenska barnboksinstitutet, uppmärksammas temat om 

gränsöverskridande barnlitteratur (2013, s. 5). Överskridandet av gränser i barnlitteratur kan 

visa sig i både text och bild. Vad Svenska barnboksinstitutet särskilt uppmärksammat är att 

författarna i högre utsträckning och mer omfattande utforskar och överträder gränser i flera 

dimensioner. Detta gäller såväl sociala som etniska gränser (ibid.). Det könsöverskridande 

barnet är ett barn med uttalat kön, som bryter mot genusnormen i sitt sätt att klä sig eller 

uppträda (Heggestad, 2013, s. 239). En av de undersökta titlarna använder sig av det köns-

neutrala pronomenet hen, vilket skapade stor debatt i media, något som förlaget tycktes vara 
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väl förberett på i formulerandet av förordet till boken (Heggestad, 2013; Lundqvist & 

Johansson, 2012b). 

Heggestad menar att det är behövligt idag att gå djupare in och förklara begreppet queer1, då 

begreppet för många är otydligt och svårtolkat, samtidigt som hon nämner att barnet i boken i 

vissa fall skildras som könsneutralt. Denna neutralitet finner hon dock inte hos de vuxna i 

berättelserna (2013, s. 224–225). Tilltalet i de böcker som Heggestad granskat är ofta dubbelt. 

Dels kan boken verka för att bekräfta en viss identitet hos barnet som lever i en regnbågs-

familj2, dels syfta till att skapa förståelse för alternativa genuspresentationer eller samlevnads-

former som finns (Heggestad, 2013, s. 226). Heggestad ifrågasätter i vilken mån barnet 

uppfattar textens alla dimensioner och underliggande förståelse (2013, s. 226). 

Det syns en stor bredd av variationer i den normkritiska barnlitteraturen på hur familjekonstel-

lationerna kan se ut, från fyrklöverfamiljer3, samkönade föräldrar, adoptivföräldrar och bonus-

föräldrar (Heggestad, 2013, s. 228). En del av böckerna vill visa att en regnbågsfamilj är 

likadan som vilken annan familj som helst (Heggestad, 2013, s. 234), medan andra böcker vill 

markera skillnaderna (Heggestad, 2013, s. 230). Ämnet är brinnande aktuellt. Per Nordén 

uppmärksammar i sin doktorsavhandling från 2018 hur barn i regnbågsfamiljer osynliggörs i 

skolan samt andra offentliga miljöer (Nordén, 2018). Samtidigt ger Folkbiblioteken i Göte-

borg ut en folder i samband med pridefestivalen 2018, där man har samlat boktips på ett urval 

av barn- och ungdomsböcker som har "regnbågstema" (se bilaga 1).  

Utbudet av fullständigt genusneutrala barnböcker är försvinnande litet och forskning om helt 

genusneutral barnlitteratur lyser med sin frånvaro. 

                                                

 

 

1 Queer kan innebära olika saker (...). Queer som identitet kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt 
kön eller sin sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin 
sexualitet (RFSU, 2019). 
2 Regnbågen är en symbol som används för att visa att det finns en mångfald, där alla har en plats. Regnbågsfa-
miljer är hbtq-personer med barn. Hbtq är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt 
personer som definierar sig som queer (RFSL, 2015). 
3 Fyrklöverfamilj är en familj där barnet har två biologiska föräldrar som delar vårdnad, vilka båda lever var för 
sig tillsammans med en annan person av samma kön (Heggestad, 2013, s. 228). 
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2.3 Genus i undervisningen 

Genusforskaren Kajsa Svaleryd har arbetat fram en metodbok för hur man som lärare kan 

arbeta aktivt med jämställdhet och värdegrundsfrågor samt hur man kan ge barn och ungdo-

mar en trygg och medveten identitet (2005, s. 8–9). Svaleryd visar tydliga exempel i sin bok 

på hur stereotypa föreställningar, om vad som är manligt och kvinnligt, begränsar både flickor 

och pojkar från förskoleåldern upp i sena tonåren. Hon argumenterar bland annat för att 

pedagogen har en nyckelroll i skapandet av både det lilla och stora barnets identitet, där genus 

alltid finns ständigt närvarande (Svaleryd, 2005, s. 21–22). Samtliga uppfattningar om hur 

kvinnor och män är, agerar och uttrycker sig är baserade på normer och föreställningar om 

kvinnlighet och manlighet, vilket också innebär att det är möjligt att omskapa dessa normer 

(Svaleryd, 2005, s. 30–31). För att nå jämställdhet är det viktigt att ifrågasätta normerna. Men 

lika viktigt är det för möjligheten att skapa sin egen identitet (Svaleryd, 2005, s. 36–37). 

Genuspedagogik i förskolan och skolan är ett sätt att arbeta för att främja denna utveckling. 

Arbete med genuspedagogik handlar om att synliggöra och problematisera såväl sina egna 

som sina kollegors och elevers uppfattningar om genus och att utarbeta material och metoder 

som bidrar till jämställdhet (Pedagogiska magasinet, 2003). 

Barn som går på genusneutrala förskolor har ett större intresse av att leka med både flickor 

och pojkar, än barn som går på en traditionell förskola (Koffmar, 2017). En genusneutral 

förskola innebär att man tillämpar normmedveten pedagogik. Istället för att säga han eller hon 

använder man det könsneutrala pronomenet hen. Personalen undviker att behandla barnen på 

ett traditionellt könskodat sätt, genom att till exempel berömma flickor för utseendet 

(Koffmar, 2017). Enligt en kvantitativ studie där man jämfört barns stereotypa attityder på 

olika sorters förskolor har man sett att de vuxnas beteende påverkar barns förhållande till 

genus (Shutts, Kenward, Falk, Ivegran, & Fawcett, 2017, s. 12). Pedagoger som aktivt arbetar 

med genuspedagogik, för att motverka könsstereotyper, skapar klassrum där barnen blir 

mindre påverkade av vilket kön de eller någon annan tillhör (ibid). Studien visar att pojkar 

påverkas mer än flickor av en genusneutral pedagogik, samt blir mindre benägna att agera 

stereotypt (Shutts m.fl., 2017, s. 13). Resultatet av studien talar för flera positiva konsekven-

ser av att ha en genusneutral undervisning (Shutts m.fl., 2017, s. 15). 
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2.4 Kvinnligt och manligt 

Kön är något som ofta påstås vara medfött, att vi är två olika typer av människor (Thomsson, 

2012, s. 15). Heléne Thomsson och Ylva Elvin-Nowak, båda doktor i psykologi, identifierar 

att vi har ett behov av att göra kön, både kulturellt, historiskt och socialt (2012).  Barn skapar 

sin identitet som flicka eller pojke beroende på om de saknar eller har en vital kroppsdel. Den 

egna insikten hos barnet, om avsaknaden eller tillgången, påverkar barnet att välja vem de är 

(Elvin-Nowak, 2012a, s. 100–101). Detta val påverkar oss människor genom hela livet och 

hur vi uppfostrar och bemöter barn som vuxna. Vi utgår från att det "finns" kvinnlighet och 

manlighet, oavsett kultur, historisk tidpunkt eller socialt sammanhang (Elvin-Nowak, 2012a, 

s. 102). Kvinnlighet och manlighet ses som motsatspar. Simone de Beauvoirs banbrytande 

bok Det andra könet gavs ut redan 1949. Där jämför hon paren Sol-Måne, Dag-Natt och Gott-

Ont som oskiljaktiga, vilka behöver varandra för att existera (de Beauvoir, 2012, s. 26). 

 Paret är en grundläggande enhet vars båda halvor är oskiljaktiga; ingen klyvning 
av samhället efter kön är möjlig. Det är detta som i grunden karaktäriserar 
kvinnan: hon är den Andre mitt i en helhet vars båda delar är nödvändiga för 
varandra. (de Beauvoir, 2012, s. 29) 

 

Vad de Beauvoir understryker är att de två könen aldrig varit jämlika, mannen är överordnad 

kvinnan och mannen är norm (2012, s. 30). Begrepp som kopplas till kvinnlighet är subjektiv-

itet, känsla och irrationalitet, medan objektivitet, förnuft och rationalitet kopplas till manlig-

het. De begrepp som beskriver manlighet i vår kultur är samma begrepp som beskriver veten-

skap - vilket visar en tydlig symbolik för hur vi sorterar oss (Elvin-Nowak, 2012b, s. 222–

223).  

2.5 Samtal om litteratur 

Som utgångspunkt för att använda litteratur i undervisningen är boksamtal den teoretiska 

basen i denna uppsats. Som lärare har man till uppgift att göra sina elever till läsare. För att bli 

läsare behöver eleverna omge sig med böcker för att berättelserna ska landa inom dem. 

Litteraturpedagog Aidan Chambers förespråkar boksamtal som ett gemensamt reflekterande 

kring det lästa. Jag undrar-samtal är en social aktivitet, samtidigt som ett tillfälle för indivi-

duell utveckling, där deltagarna lyssnar till andras synpunkter och beaktar dessa likväl som 

sina egna (2011, s. 143). Chambers Jag undrar-samtal består av tre delar, varav den första 

handlar om att utbyta entusiasm i form av gillanden och ogillanden (2011, s. 136). Andra 
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delen i samtalet bearbetar de svårigheter läsarna har med texten, ofta hänger dessa frågetecken 

ihop med ogillanden (Chambers, 2011, s. 136). Den sista delen är problemlösning där sam-

talspartnerna upptäcker mönster och samband för att förstå det lästa (Chambers, 2011, s. 138). 

Läsandets cirkel (figur 1) innebär att allt börjar med ett val (Chambers, 2011, s. 15). Innan 

klassen kan samtala om en bok behöver vi ha läst den, innan vi kan läsa den behöver vi ha 

valt den (Chambers, 2011, s. 198). Det är viktigt att man som lärare själv har läst boken flera 

gånger innan man diskuterar med eleverna (Chambers, 2011, s. 187). 

 

ATT VÄLJA

(Bokbestånd, tillgång, 
åtkomlighet, skyltning 

och presentation)

“Jag tyckte om det.
Jag vill göra det igen.”

Organisterade boksamtal.
Vardagsprat om böcker
REAKTION / RESPONS

“ATT LÄSA”

(Tid att läsa.
Lyssna på högläsning.

Tyst läsning.)

VUXENSTÖD

Figur 1
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3 METOD 
Valet av metod är ofta svårt och kräver stor erfarenhet, men är samtidigt avgörande för 

resultatets och forskningsuppgiftens värde (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26). Till litteratur-

analysen har jag valt att använda två metoder: inledningsvis en inventering och avslutande en 

etnografisk studie. Genom att kombinera olika metoder i en vetenskaplig undersökning kan 

jag som forskare nå det resultat jag önskar i relation till frågeställningarna (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 22). Denna kombination att använda sig av flera metoder för att undersöka 

samma sak, så kallad triangulering, ökar validiteten i undersökningen (Dimenäs, 2007, s. 

231). Man kan urskilja tre litteraturvetenskapliga nivåer i undersökningen. Först handlar 

studien om genusneutralitet som narrativ strategi, sedan om hur man som läsare reagerar på 

detta och hur man kan samtala kring ämnet för att slutligen handla om var neutralitet står i 

jämförelse med normkritik. 

Beroende på val av metod krävs olika åtgärder gällande de etiska principerna (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 22). När det gäller inventering och litteraturanalys finns det inget etiskt 

dilemma.  

3.1 Inventering 

För att ta reda på omfattningen av de genusneutrala barnböcker som publicerats i Sverige bör 

en inventering genomföras. Med bistånd av Svenska barnboksinstitutet (februari 2019) har jag 

möjligheten att inventera utbudet av publicerade genusneutrala barnböcker. Jag väljer bort 

böcker för läsålder upp till tre år, då de inte är relevanta i undervisningssyfte för årskurs fk-3. 

Jag väljer även bort faktaböcker och böcker med syfte att informera om exempelvis sorg, 

migration, mobbning eller liknande, som redan har ett tydligt pedagogiskt syfte. Ett urval 

görs, för en noggrannare litteraturanalys av ett valt antal böcker, som kan användas vid en 

etnografisk studie. 

3.2 Litteraturanalys 

Litteraturanalysen används för att skapa en djupare förståelse av utvalda verk (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 57). Två titlar väljs för analys: 
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♠ Bus och Frö på varsin ö (2012) av Maria Nilsson Thore 

♠ Kivi & monsterhund (2012) av Jesper Lundqvist och Bettina Johansson 

Med kritisk närläsning av texterna ställs frågor om texten och dess helhet (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 57). Varje titel analyseras först var för sig, för att sedan prövas i en kompa-

rativ analys. Analysen innehåller följande delar; estetisk utformning, komposition, intrig, 

berättare, karaktärer, tema, miljö, språk och budskap (Nikolajeva, 2000, 2017). Närläsningen 

innefattar att noggrant kartlägga historien, vilket är problematiskt, då berättelsen är unik för 

varje läsare (Johansson & Svedner, 2010, s. 57). Potentiellt kan läsningen ge en djupare 

förståelse för vikten av genusneutralitet och/eller avsaknad av genus, vid läsarens tolkning av 

texten. Jag tänker betrakta genusneutraliteten som narrativ strategi, det vill säga att frånvaron 

av genus uppmärksammas särskilt i analysen, på vilket sätt det görs i såväl text som illustrat-

ion.  

3.3 Högläsning med boksamtal 

Den etnografiska studien innebär att man som forskare besöker en eller flera skolor för att 

genomföra sin undersökning på plats, i direktkontakt med respondenterna (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 56). Metoden kan beskrivas som en social interaktion där observatörens 

egen erfarenhet anses vara en viktig och legitim databas (Waddington, 2004, s. 154–155). 

Den form av observation som är applicerbar på frågeställningen ovan, är en lektion med 

högläsning och boksamtal om genusperspektiv, där jag själv håller i lektionen, som så kallad 

fullständig deltagare (Dimenäs, 2007, s. 137). Genom att samtala med eleverna om det lästa 

kan jag ställa frågor vilket leder samtalet in på de genusspecifika och stereotypa spörsmålen i 

boken. I en observation där jag som forskare själv deltar har jag möjlighet att testa min 

hypotes i praktiken. Den sociala interaktion som uppstår anses enligt Waddington som en 

viktig och legitim databas, där observatören kan forma och omforma sin hypotes under 

observationens gång (2004, s. 154–155). 

Min undersökning kommer att innebära besök i två skolor och fyra olika klasser som sträcker 

sig från förskoleklass upp till årskurs 3. Första steget i studien är att samla eleverna för 

högläsning ur vald bok. Chambers menar att boken är i fokus under högläsningen, det är en 

gemensam upplevelse för både läsare och lyssnare (2011, s. 72). Jag undrar-samtalet inleds 

med att jag ställer de fyra grundfrågorna om gillanden, ogillanden, svårigheter och mönster 
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(Chambers, 2011, s. 220–221). Eleverna får skriva ner stödord för de olika frågorna, som blir 

en utgångspunkt för samtalets början. Därefter sammanställer jag en lista och vi kan tillsam-

mans fokusera på att hitta gemensamma nämnare (Chambers, 2011, s. 225). I detta steg är det 

intressant att observera hur eleverna reagerar på den narrativa strategin med genusneutrali-

teten. 

Den etnografiska metoden är adekvat i min undersökning eftersom jag vill ta reda på hur barn 

uppfattar genus och stereotypa könsroller i barnböcker (Waddington, 2004, s. 154–155). I 

detta fall är det viktigt att informera eleverna och deras vårdnadshavare för att få samtycke till 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26). I de fall man spelar in sin observation utgör 

inspelningen en behandling av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27) och i dessa fall 

gäller därför dataskyddsförordningen (Datainspektionen, 2019). Eftersom det är minderåriga 

deltagare ska informationen om medverkan vara formulerad så att både vårdnadshavarna och 

barnet kan förstå den (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). På skolorna jag besöker, som alla ingår i 

samma kommun, har samtliga lärare inför terminsstart skickat ut samtyckesblanketter angå-

ende dataskyddsförordningen till vårdnadshavarna. I de klasser jag besökt har samtliga elever 

blivit godkända att medverka i undervisningssyfte (se bilaga 2). Ett hjälpmedel som kommer 

att användas är ljudinspelning, så att jag i efterhand kan lyssna på samtalet igen, för djupare 

analys (Johansson & Svedner, 2010, s. 47). 
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4 RESULTAT 
Nedan redovisas tillvägagångssätt och resultat för undersökningen. 

4.1 Utbud 

Svenska barnboksinstitutet gav mig en lista på 275 böcker vars huvudkaraktär kategoriserats 

sakna könstillhörighet. Jag gick igenom listan genom att söka på titlarna, läste bokpresenta-

tionerna och valde bort de böcker där det fanns bikaraktärer med bestämt kön. Utifrån de 275 

barn- och ungdomsböcker med könlösa huvudkaraktärer, kvarstod 24 böcker där det inte 

framgick i min sökning om de var helt genusneutrala, varpå jag fick undersöka dessa närmare. 

Genom att besöka dels mitt lokala bibliotek och Stadsbiblioteket i Göteborg har jag haft 

möjlighet att göra en sista gallring av kvarstående titlar. Av 24 böcker var det åtta som upp-

fyllde kriterierna för studien, varav tre böcker hörde ihop som en serie (se bilaga 3). Detta 

lämnar sex separata historier. Utifrån dessa fem historier har jag valt två titlar för litteratur-

analys. 

4.2 Urval  

4.2.1 Bus och frö på varsin ö (Nilsson Thore, 2012) 

Både titeln och omslaget till denna bok berättar redan mycket av historien, att två vänner inte 

når varandra. Som alltid i Nilsson Thores böcker är försättsblad och titelsida omsorgsfullt 

illustrerade, denna gång med havet i vacker akvarell som sätter ton på historien. Här skapar 

författaren en prolog till berättelsen, som ger läsaren mervärde (Nikolajeva, 2000, s. 69, 72). I 

havet finns några stenar i granit och på en av stenarna står två fiskmåsar tätt ihop och tittar på 

varandra.  

Berättelsen håller en kronologisk tidsföljd. Bus och Frö bor på varsin ö, med det stora havet 

emellan. De skickar brev till varandra för att träffas. Men hur ska de ta sig över havet? Många 

idéer kommer upp, men det blir inget besök. En morgon har havet frusit och de kan äntligen 

träffas, genom att gå på isen. Nu umgås de som goda vänner och berättelsen får ett öppet slut. 
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Berättelsen saknar dialog och berättas dels genom bilderna och dels det som Nikolajeva kallar 

en utomstående berättare (2017, s. 239) varvat med huvudkaraktärernas tankar. Berättelsen är 

skriven på vers, fast utan rim, vilket gör den behaglig att både läsa och lyssna till. Det finns 

två bikaraktärer bestående av fiskmåsarna, som fyller en viktig roll att flyga med brev mellan 

öarna. Bus och Frö beskrivs i både text och bild, dels av berättaren men också ur den andra 

karaktärens perspektiv. Frö påminner om en blandning av en björn och räv, som gillar att 

sticka, röka pipa, spela badminton och dricka te. Bus är någon sorts katt-kanin som fiskar, 

klättrar i träd, spelar banjo och är äventyrlig i största allmänhet. Både namnen, utseendet och 

egenskaperna hos karaktärerna gör att man som läsare har fri tolkning kring eventuell köns-

tillhörighet. Berättelsen är skriven med vänskap som tema och därför har könet ingen bety-

delse för handlingen. Ett vanligt grepp av författaren att kringgå genusfrågan är, som i Bus 

och Frö på varsin ö, att karaktärerna framställs som djur. Utmärkande blir då yttre attribut 

och karaktärens egenskaper, som signalerar könstillhörighet (Nikolajeva, 2000, s. 167). 

Denna ofta överdrivet stereotypa framtoning saknas i boken. Illustrationerna och beskrivning-

arna av såväl Bus som Frö är genomtänkt neutrala och samtidigt motsägelsefulla. Frös stereo-

typiskt kvinnliga stickning kontrasterar mot det faktum att pipan hänger i mungipan. Bus har 

flest neutrala egenskaper och kan eventuellt upplevas mer manlig än kvinnlig då fartfyllda 

äventyr står högst på önskelistan, men detta perspektiv är ur Frös synvinkel, och inget som 

Bus visar. Bus enda våghalsiga handling, som vi faktiskt får bevittna, är att klättra i träd. I 

övrigt verkar Bus vara en lugn person som gärna fiskar eller spelar banjo. 

Både Bus och Frö är statiska karaktärer. En statisk karaktär innebär att personligheten inte 

ändras under historiens gång (Nikolajeva, 2017, s. 166). Dock bör påpekas att historien är 

alltför kort för att det ska ske någon större förändring hos karaktärerna. Men det finns ett 

avgörande skede där en etisk förändring skulle vara möjlig. En etisk förändring är enligt 

Nikolajeva en avgörande händelse som tvingar huvudkaraktären att göra ett etiskt eller moral-

iskt val (2017, s. 167). När Bus och Frö mottagit sina respektive brev har de båda möjligheten 

att välja agerande framför att avstå. Deras val att invänta vännens aktiva handling skapar en 

limbo full av längtan, vilket löser sig först när omvärlden har förändrats. Trots att Bus och Frö 

är statiska upplevs de samtidigt som flerdimensionella. De har både positiva och negativa 

sidor och trots att de är olika personligheter visar de ändå många likheter med varandra. Detta 

gör att jag som läsare får förtroende för karaktärerna som personer. 
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Den fysiska miljön i boken är ett öppet hav med två små öar, varpå Bus och Frö har varsitt 

hus. Miljön i barnboken kan enligt Nikolajeva klassas som integrerad då den är oumbärlig för 

själva historien (2000, s. 117). I illustrationerna kan vi ana att platsen befinner sig på svenska 

breddgrader. Bus och Frö bor på varsin kal ö av granit, med en tall intill husväggen, som vajar 

i den karga vinden. Berättelsen utspelar sig under en månad eller två, då vi märker en årstids-

växling från höst till vinter. Denna dynamik i händelseförloppet, att miljön ändras, påpekar 

Nikolajeva är en viktig ingrediens i berättelsen (2000, s. 118). Inomhus är det ombonat och 

mysigt, med gardiner och öppen spis, vilket i början av boken är ointressant, men som i slutet 

är uppenbart, då vännerna äntligen kan umgås tillsammans. Den värme som illustreras i både 

text och bild förstärks av kontrasten mellan kylan utomhus och intimiteten inomhus. Den 

sociala miljön förändras under berättelsens gång: från att börja med njutbarheten av att vara 

själv, till att sakna en vän, till att hoppas på besök, till tristess och hopplöshet för att avslutas 

med glädjen att äntligen ses och umgås. 

Det öppna slut där vi lämnar Bus och Frö innebär möjligheten till fler historier om vännerna. 

Det sista bokuppslaget fungerar som en epilog till berättelsen och förstärker öppenheten om 

att livet går vidare. I texten kan vi som läsare se att det har skett en årstidsväxling till, från 

vinter till vår. De två öarna omges återigen av vatten. Vad som förändrats sedan berättelsens 

början är att en bro, likt en hängmatta, har stickats och installerats mellan de båda öarna. 

Fiskmåsarna får avsluta historien genom att flyga med en halsduk emellan sig bärande ordet 

fin (franska ordet för slut). Detta lyckliga slut är såväl strukturellt som psykologiskt. Hand-

lingsförloppet får en tillfredställande avrundning och huvudkaraktärernas respektive inre 

konflikt av ensamhet löser sig: 

 En Bus, en Frö, tillsammans framför brasan, 
äntligen på en och samma ö! 
De pratar strunt och viskar till varandra. 
Och vad de säger är det bara de som vet... (Nilsson Thore, 2012) 

 

4.2.2 Kivi & monsterhund (Lundqvist & Johansson, 2012b) 

Det finns tre böcker i serien; Kivi & monsterhund, Kivi & den gråtande goraffen (2012a, 

2012b) och Kivi & drakbrakaren (2016). I de två första böckerna har Olika förlag valt ett 

särskilt förord som förklarar pronomenet hen. Omslagen till böckerna visar i alla tre fall Kivi 

med respektive olika ansiktsuttryck som ger läsaren en aning om vad Kivi upplever för känsla 
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i boken. Intill Kivi finns varelsen som är bifigur i historien som en siluett i svart. Omslaget till 

Kivi & Monsterhund är mörkt orange och Kivis ansikte visar ett leende, samtidigt som ögon-

brynen avslöjar en viss oro. Samtliga Kivi-böcker har en kronologisk historia och böckerna 

följer varandra som olika kapitel i en och samma bok. Både det första och sista bokuppslaget, 

det som Nikolajeva benämner som främre och bakre försättsblad (2000, s. 69), är fyllt av 

förlagets karaktäristiska prickar. De sista sidorna används till att presentera andra böcker 

förlaget har gett ut samt ytterligare information från förlaget. Det visade sig att Kivi och 

monsterhund redan hade en handledning, för förskolan, vilket jag inte visste då jag gjorde mitt 

urval (se bilaga 4).  

Kivi och monsterhund börjar med ett tjutande barn. Kivi är en bestämd person som vet vad 

hen vill. Kivis stora och brokiga familj försöker natta Kivi som vägrar sova innan hen har 

blivit lovad en hund, vilket familjen nästan säkert kan lova. På morgonen är familjen borta 

men istället finns där en hund. Inte en sådan söt och gosig liten hund som Kivi hade tänkt sig, 

utan en stor och skabbig monsterhund. Hunden visar sig vara både ful, ohyfsad och besvärlig, 

men vad gör det om man helst av allt vill ha en hund? Men även om Kivi försöker att vara den 

bästa ägaren till hunden, är det en mycket svår uppgift att uppfostra en monsterhund som 

varken vill eller försöker sköta sig, utan lämnar ett kaos efter sig vart den än går. Dagen slutar 

med att hunden rymmer och på vägen förstör hela grannskapet och Kivi går och lägger sig. 

Nästa morgon när Kivi vaknar är det hens födelsedag och familjens present är en liten hund. 

Men nu vill Kivi inte längre ha en hund, då de är så besvärliga. Hen vill ha en gorilla istället. 

Temat för Kivi-böckerna skiljer sig åt något: insikt, medkänsla och mod, men det övergri-

pande temat för alla böckerna är att vara en god människa. Böckerna har den berättardistans 

som Nikolajeva benämner som utomstående och allvetande (2017, s. 236, 239). Texten är 

skriven på rim, med genomtänkt klurighet, som kräver en genomläsning för att läsaren ska 

känna sig bekväm med texten. Trots att Kivi har en stor familj, som verkar låta Kivi be-

stämma mycket, får vi som läsare en känsla av ensamhet i historien. Det är osagt om Kivi 

fantiserar ihop dagen då monsterhunden kommer på besök. Denna typ av ramberättelse 

innebär att det finns två historier, på olika nivåer. Början och slutet på berättelsen, där famil-

jen är med, kan i det fallet ses som verklighet och att allt som sker in emellan är drömmar och 

fantastier. Här har vi ett exempel på det dubbla med samtidigt jämlika tilltal som Nikolajeva 

menar ofta finns i barnlitteraturen (2017, s. 45–46). Som vuxen läsare förstår jag att Kivi 

troligtvis fantiserar eller drömmer, medan barnet som lyssnar kan uppfatta det som sanning. 
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Samtliga karaktärer i boken är könsneutrala på ett mycket medvetet sätt, både till utseende 

och framtoning. Det enda pronomen som används är hen och Kivis familj består av mappor, 

pammor, parvelpysor, marfor och morbroster med flera. Huvudkaraktären Kivi är ett barn i en 

mjuk grönrandig pyjamas, röda glasögon och en blårutig mössa som döljer eventuellt hår. 

Troligtvis är Kivi ungefär 6 år, då hen har glugg i tänderna, samt framställs i trotsåldern. 

Kivis karaktär är statisk. Hen har en och samma personlighet genom hela berättelsen, vilket 

inte är så konstigt då händelseförloppet i boken sträcker sig över ett och ett halvt dygn. Kivi 

har dock flera dimensioner av både positiv och negativ art. Runda och flerdimensionella 

karaktärer är enligt Nikolajeva fullt utvecklade personer (2017, s. 168). I det stora hela är Kivi 

ett glatt och modigt barn, med mycket känslor och tankar.  

Bild och text kompletterar varandra i Kivi-böckerna. Miljöskildringen i Kivi och monsterhund 

illustrerar en vardag hemma hos en familj, som troligtvis bor i Sverige (vilket kan upptäckas 

på detaljer som utseendet på smörpaketet som står på köksbänken). Det lagom stökiga huset, 

som blir ännu stökigare med en vild hund i, vittnar om att det är flera olika personligheter som 

bor under samma tak. Huset befinner sig i ett villaområde, vilket syns på asfalterade gator och 

inhägnade trädgårdar. När Kivi blir arg på hunden går de ut i trädgården, där hunden fortsätter 

att vara olydig och tillslut springer bort. Det vanliga växelspel som Nikolajeva påpekar finns i 

barnböcker generellt mellan hem, som står för trygghet eller beroende, och natur, som står för 

frihet eller fara, är märkbart i Kivi och monsterhund (2017, s. 121). Den kontroll som Kivi 

ändå har över hunden i kaoset inomhus är plötsligt borta, och hellre än att försöka få tillbaka 

kontrollen, ger hen upp, och söker sig mot tryggheten igen. 

Slutet är en spegling av början. Kivi är återigen i sin säng och vill ha ett djur. Att detta djur 

inte längre är en hund, som väntas komma i taxi, utan en gorilla, är mindre viktigt. På näst 

sista sidan uttrycker Kivi att hen har kommit till insikt att ha en hund kan vara ganska besvär-

ligt, och att hen inte längre önskar det. Men som med alla barn så finns det ju alltid något 

annat man vill ha. Och på sista sidan lägger Kivi till: "... jag tänker att det nog inte vore så illa 

att äga en alldeles egen GORILLA!" (Lundqvist & Johansson, 2012b). 

4.3 Komparativ analys 

Båda böckernas respektive omslag och titel korresponderar tydligt med varandra (se bilaga 5). 

Titelns funktion är att ge en uppfattning av bokens handling (Nikolajeva, 2000, s. 65). Bilden 

på omslaget har till syfte att väcka nyfikenhet inför läsningen, att locka läsaren att välja boken 
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(Nikolajeva, 2000, s. 67). Omslaget till Bus och Frö på varsin ö är målat i akvarell, i lugna 

mjuka färger som harmonierar med den melankoliska känslan i början på boken. Men hoppet 

finns även på omslaget, för endast den som noggrant studerar bilden upptäcker att finger-

topparna möts i skuggan på vattenytan. Denna detalj är lätt att förbise och är ett berättar-

tekniskt knep av författaren. Kivi och monsterhund har starka färger och grafiska mönster 

färglagda i tusch, som passar väl ihop med såväl karaktärerna som berättelsen. Monster-

hunden illustreras som en siluett bakom Kivi, och man kan ana på det rutiga golvet att det 

antagligen är en skugga av hunden, trots att perspektivet inte stämmer.  

Böckerna skiljer sig åt i mångt och mycket. Förutom det estetiska uttrycket som beskrivs 

ovan, där böckerna talar två helt olika språk, har böckerna olika syfte. Bus och Frö på varsin 

ö är en historia om vänskap medan Kivi och monsterhund istället handlar om insikt. Trots att 

båda böckerna är genusneutrala är en stor skillnad dem emellan att den ena boken inte berättar 

detta faktum, medan den andra basunerar ut det. Kivi och monsterhund har informationen på 

omslaget att vara "Sveriges första barnbok med hen!" (Lundqvist & Johansson, 2012b). Bus 

och Frö på varsin ö däremot är intetsägande och neutral gällande könen på karaktärerna. I 

kontakt med författaren får jag reda på att hon valde att hålla karaktärernas könstillhörighet 

öppen eftersom hon ville att läsaren och lyssnaren skulle fokusera på vänskap hellre än 

parrelation. Hon menar vidare att det är i de flesta fall mer effektivt att välja kön på karaktä-

rerna och ge de normbrytande egenskaper, för att arbeta med genus. Dock medger hon att 

initialt tänkte båda karaktärerna som manliga (Nilsson Thore, 15 februari 2019), vilket för-

stärker den norm som finns i samhället. 

Vikten av att använda genus i barnlitteratur visar sig spela liten eller ingen roll alls för berät-

telsen som helhet. Analysen visar intressanta ställningstaganden som snarare ger den genus-

neutrala barnboken större möjlighet att samtala kring, än den traditionella. De få neutrala 

böcker som finns kan alla analyseras både med och utan fokus på genus, och skapar således 

en större förståelse för individers olikheter i allmänhet och människors likheter i synnerhet. 

4.4 Studie 

Den etnografiska studien genomförs i fyra olika klasser, varav en är uppdelad i två grupper. 

Detta innebär fem genomförda studier, varav en i förskoleklass (9 elever), tre i årskurs 2 (16, 

17 och 11 elever i respektive grupp) och en i årskurs 3 (14 elever).  
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Jag har valt att använda Bus och Frö på varsin ö för högläsning och boksamtal i samtliga 

grupper då den, enligt mig, har större potential, än Kivi och monsterhund, när det gäller 

genusneutralitet som narrativ strategi, just på grund av avsaknaden av pronomen. Bokens 

möjligheter i både text och bild i kontrast till elevernas sannolika tolkning av budskapet är 

intressant att väga mot varandra. Kommer de uppmärksamma att karaktärerna saknar kön? Är 

genusfrågan såpass viktig att eleverna använder pronomen redan innan läsningen, för att 

precisera karaktärerna?  

Eftersom boken är förhållandevis liten till storleken och för att alla elever ska kunna se 

illustrationerna väljer jag att fotografera av varje uppslag och visa med projektorn. Detta 

innefattar också omslaget. Jag är noga med att berätta innan läsningen hur upplägget av 

lektionen ska se ut. Att vi ska samtala om en gemensam läst text för att få större förståelse för 

berättelsen. Jag presenterar också innan läsningen vad eleverna ska få för frågor efter texten. 

Inför lektionen har jag kopierat upp varsitt arbetsblad som är indelat i fyra rutor, en för varje 

grundfråga (bilaga 6). 

Innan jag påbörjar läsningen tittar vi tillsammans på omslaget och eleverna får komma med 

förslag om vad boken kan tänkas handla om. Av samtliga 67 elever är det två som har läst 

boken tidigare, dessa får enbart lyssna på de andras tankar i detta steg, för att sedan efter 

läsningen vara med i samtalet. Många elever vill med bestämdhet veta vilka sorts djur Bus 

och Frö är. Denna kategorisering är uppenbart viktig för flera, medan andra tycker att "det är 

väl inte så noga?". Vad som enas om i samtliga grupper är att boken nog handlar om två 

vänner som vill träffas, men som bor på varsin ö. Man kommer också överens om att figurer-

na heter Bus och Frö, men inte vem som är vem. 

Därefter påbörjas högläsningen. Boken innehåller endast en till två meningar på varje upp-

slag, men bilden berättar mycket, varför jag låter visa bilderna en längre stund, så att eleverna 

får titta noga och känna in berättelsen. Den avslutande bilden där man kan se de två öarna 

sammanbundna med en stickad bro, låter jag ligga kvar medan jag delar ut arbetsbladen. 

Sedan får eleverna sitta tyst var för sig och skriva ned stödord i de olika rutorna. I studien jag 

genomför i förskoleklass väljer jag att hoppa över detta steg, då det bara är ett fåtal av elev-

erna som är skrivkunniga. Här går jag istället direkt till det gemensamma samtalet. Efter några 

minuter väljer jag att avbryta den enskilda skrivningen, då jag tycker det är viktigare att 

påbörja samtalet än att eleverna ska känna ett krav att skriva något bra i varje ruta.  



Genusneutral barnlitteratur  Jenny Alexandra Wieslander 

20 

 

Av de fyra grundfrågorna i Jag undrar-samtalet, gillanden, ogillanden, svårigheter och 

mönster, är de sistnämnda svårast att fylla i. Tillsammans sammanställer vi stödorden på 

tavlan, och sammanlagt blir det ganska många förslag i varje ruta. Trots att studien genomförs 

i fem olika grupper, blir resultatet av sammanställningen mycket lika grupperna emellan. 

Många har fyllt i "hela boken" i första rutan och "inget" i andra, men med önskemål om 

detaljer från mig kommer fler förslag att fylla på med. Sedan tittar vi på om vi kan hitta 

gemensamma nämnare mellan rutorna, som vi tillsammans färgkodar (se figur 2). Dessa får 

vara utgångspunkt för våra samtal. 

 

Samtalen kommer därför att handla om flera olika saker, att vara ensam, att längta och att 

äntligen träffas igen, om hur berättelser slutar, hur viktigt det är med lyckliga slut i sagor 

(detta är förskoleklassen mest fokuserade på), om bikaraktärer och deras betydelse. Vad som 

samtliga grupper vill diskutera är huvudkaraktärerna, vilka sorts djur det är och vad de är för 

typ av personer. När vi pratar om de två karaktärerna uppkommer för första gången ett pro-

nomen (här i en årskurs 2): 

 Lärare: Vem är Frö? Vad är det här för en person? (Visar uppslaget med Frö) 

Elev 1: Han älskar att sticka. 

Lärare: "Han älskar att sticka". (paus) Är det en han? 

Elev 1: Inte vet jag? 
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Lärare: Du sa det? 

Elev 1: ... 

Elev 2: Hen älskar att sticka! 

Elev 3: Hen. 

Elev 4: Hen! 

Lärare: Hen älskar att sticka? 

Elev 3: Hen betyder både och. 

Lärare: Ja, just det. 

Diskussionen fortsätter med att några elever med bestämdhet tycker att Frö är en pojke, 

medan andra menar att Frö måste vara en flicka. I förskoleklassen har eleverna en större 

acceptans för varandras åsikter, medan eleverna i årskurs 3 är mer aggressiva i sina kommen-

tarer med nästintill påhopp gentemot de åsikter som krockar med den egna världsbilden. I de 

tre grupperna med andraklassare är förståelsen stor för att man tycker olika, men den egna 

åsikten hålls kvar i högre utsträckning. Eleverna i samtliga grupper argumenterar för sin åsikt, 

vilken ibland är stereotyp och ibland erfarenhetsbaserad: 

 "Jag har inte sett så många pojkar som stickar!" 

"Min morfar broderar." 

"Det finns väl inga tjejer som röker pipa?" 

"Bus ser ut som en pojke." 

"Frö låter som ett flicknamn och Bus som ett pojknamn." 

"Båda är hen." 

"Bus är en hon, för hon gillar samma som jag - att fiska och klättra." 

"Men killar gillar också att fiska!" 

 

I årskurs 3 går samtalet in på personliga erfarenheter där man upplevt sig särbehandlad på 

grund av sitt kön, i både positiv och negativ bemärkelse.  

 "Första gången jag var med och skulle spela fotboll, så visste inte jag hur man 
gjorde. Och när bollen kom mot mig så tog jag upp händerna... då skrek alla 
HANDS och blev jättearga, fast jag inte visste varför. Sedan var det en kille som 
också fick hands, fast då var det ingen som reagerade, bara att det blev straff." 
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Pojkarna som kände sig träffade av flickans berättelse går direkt in i försvarsställning och 

menar att "så var det inte alls", men då är det de övriga flickorna som höjer rösterna och 

försvarar sin kompis: 

 "Jo, precis så var det!" 

"Och när jag ville vara med på bandyn var det ingen som ville berätta reglerna, 
men alla blev sura när jag gjorde fel. Hur skulle jag veta då, liksom?" 

 

Diskussionen blir så temperamentsfull, och drar ut på tiden, att jag är tvungen att bryta och be 

att klassen tar upp ämnet vid ett senare tillfälle med klassläraren. I just denna grupp uppfattar 

jag att det är extra viktigt att prata genus och rättvisa. I samtal med klassläraren efter lektion-

en försäkrar hon att de ska ta upp ämnet igen, under ordnade former, för att lösa dessa oupp-

klarade konflikter som uppenbarligen ligger och gror. 

När jag i samtliga grupper ger förslag på individuella erfarenheter och skillnader jag sett 

mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, utvecklas samtalet till mer positivt laddat. Sam-

talet utmynnar så småningom i en samstämmighet att det i berättelsen inte spelar någon roll 

om Bus eller Frö tillhör något genus. Alla är individer och tycker om olika saker oberoende 

om de är flickor eller pojkar. I förskoleklassen avslutar en elev med de fina orden: 

 "Bus och Frö är vänner - DET är det viktigaste."  
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5 DISKUSSION 
Som tidigare nämnt är det primära syftet med detta arbete att undersöka hur man som peda-

gog kan arbeta med genuspedagogik i undervisningen med hjälp av genusneutral barn-

litteratur. För att göra detta behöver man först kartlägga utbudet av genusneutral barn-

litteratur, analysera ett urval av böckerna för att sedan undersöka böckernas pedagogiska 

tillämpning och konsekvenser i en praktisk klassrumssituation. I föregående kapitel kan man 

se möjligheten med att använda högläsning och boksamtal. Nedan följer en diskussion om 

planering, genomförande och uppföljning. Syftet var i tillägg att ta reda på omfattningen av 

helt genusneutrala barnböcker, för att sedan analysera ett urval av dessa, både separat och 

komparativt. Den jämförande analysen går att läsa nedan. 

5.1 Omfattning av litteratur och allmän diskussion 

Utbudet av fullständigt genusneutral barnlitteratur är nästintill obefintlig. År 2016 gavs det ut 

2 414 barn- och ungdomsböcker i Sverige varav 1 var helt genusneutral (Svenska 

barnboksinstitutet, 2017, s. 5). Vid kontakt med Svenska barnboksinstitutet samt ett antal 

bibliotek var risken för missförstånd stor. Genusneutral barnlitteratur, menade flera, innefattar 

väl alla böcker där huvudkaraktären är neutral? Andra menade att det inte fanns helt genus-

neutral barnlitteratur, eller möjligtvis bara som pekböcker. En författare som nämndes gäll-

ande genusneutralitet var Stina Wirsén. När jag kontaktade henne via mail visade det sig att 

hennes brokiga små har nästan allihop en könstillhörighet, även om de i flera fall bryter mot 

normen (S. Wirsén, 10 februari 2019). Den allmänna debatten idag innefattar normkritik och 

rätten att få välja sitt kön. Det finns idag även ett ifrågasättande om ett tredje juridiskt kön 

(RFSL, 2018). Hbtq-personers formella rättigheter har stärkts genom olika reformer i Sverige. 

De senaste ändringarna som skett innebär bland annat att arbetsgivare är skyldiga att främja 

lika rättigheter och möjligheter för exempelvis könsöverskridande identitet eller uttryck samt 

sexuell läggning (Regeringskansliet, 2018). För första gången i Sverige uppmärksammas 

2019 Regnbågsfamiljernas dag (Öhagen, 2019). Krönikör Angelica Öhagen menar att det 

finns hopp. Dock krävs det att regnbågsfamiljer syns i det offentliga rummet, inte bara i hbtq-

sammanhang (ibid.). Att regnbågsfamiljer och deras barn bör få större acceptans i samhället 

och skolan, för deras och samhällets skull, är bara en av flera slutsatser som Nordèns avhand-
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ling pekar på (2018, s. 185–186). Vidare menar Nordèn, när han hänvisar till läroplanen och 

skolans likabehandlingsplan, att:  

 Trots att det funnits lagstadgat utrymme att arbeta mot social orättvisa under ett 
flertal decennier finns det nu, om inte annat för den andra generationens 
regnbågsbarn, en ännu starkare rättssäkerhet och tillika förväntan på hur 
värdegrundsfrågor och likabehandlingsarbete ska genomsyra utbildningssyste-
met (2018, s. 189). 

 

5.2 Planering, genomförande och uppföljning 

Högläsning med boksamtal är en utmärkt undervisningsform. Boksamtalet kan med fördel 

användas med flera pedagogiska syften i olika variationer om såväl innehåll som värdegrund. 

Det är av stor vikt att läraren är noga förberedd och har läst boken flera gånger och gärna 

analyserat den innan, för en djupare förståelse och flyt i läsningen. Lektionen behöver vara 

planerad, men samtidigt med möjlighet för flexibilitet, då samtalet kan ta en oväntad vänd-

ning. Det är viktigt att det finns utrymme i tidplanen för ett längre samtal, eller möjlighet att 

fortsätta på en annan lektion. Om man har en bok som tar längre tid att läsa, bör man ha ett 

tillfälle för läsningen och ett annat för samtalet (Chambers, 2011, s. 244).  

Genomförandet kan varieras med enbart samtal (som passar bra för yngre åldrar) till kombi-

nation av tal och skrift (som beskrivet ovan), till att samtalet utmynnar i en skrivuppgift. 

Under samtalen i de olika grupperna upplevdes åsikterna mer accepterande i förskoleklassen i 

jämförelse med årskurs 3, som istället blev upprörda över att andras åsikter kunde skilja sig 

från deras egna. Kan denna skillnad mellan årskurserna kopplas till att det är viktigt att 

påbörja genuspedagogik i lägre årskurser, allra helst i förskolan? Eller råkade det vara så att 

just den årskurs 3 som jag besökte hade svårare att förstå varandras olikheter? Denna under-

sökning begränsades av att den etnografiska studien genomfördes i enbart fem grupper. Med 

det begränsade antalet måste emellertid försiktighet påkallas vid generalisering av detta 

resultat. Samtidigt är det tveksamt om jag inom tidsramen hade kunnat genomföra tillräckligt 

många studier för att kunna generalisera med godtagbar validitet. 

När diskussionen tar sådan fart att man är tvungen att avbryta, är det viktigt att ämnet tas upp 

igen, under ordnade former. Hade det varit min klass, skulle jag valt att förbereda en uppfölj-

ningsuppgift för att bearbeta de starka känslor som uppstod under samtalet. Det är viktigt att 

man som lärare undviker att enbart lägga locket på, utan att följa upp, så att dessa viktiga 

tankar får utrymme. Repetition är en viktig beståndsdel i den pedagogiska processen. Genom 
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att återkomma till ett ämne som genus för att implementera värdegrunden anser jag är väsent-

ligt i en sådan här situation. I det här konkreta fallet, där starka känslor och motsatta åsikter 

blottläggs beror det på pedagogens lyhördhet och skicklighet om det fortsatta samtalet blir till 

"lärdom för livet” eller en fortsatt grogrund till motsättningar inom gruppen. 

5.3 Slutsatser och allmänna reflektioner 

Vad som går att säga gällande resultatet av denna studie är att man som pedagog har både ett 

ansvar och en möjlighet att undervisa om genus. Som ovan visat kan man med hjälp av 

genusneutral barnlitteratur få igång intressanta och givande diskussioner i elevgrupper i 

årskurs fk-3. Den genusneutrala barnlitteraturen är användbar i undervisningen då den ger 

möjlighet att samtala kring karaktärernas egenskaper och personligheter på ett neutralt sätt, 

där elever och lärare kan diskutera utifrån personliga erfarenheter och förutfattade meningar. 

Samtidigt kan även normkritiska böcker vara intressanta att läsa och samtala kring, då de 

angriper problemet från ett annat perspektiv. 

En ytterligare insikt är hur viktig genusneutral barnlitteratur är. Inte enbart med tanke på 

barnen och deras förståelse, utan lika väl för vuxenvärlden. Den äldre generationen är allt för 

ofta fast i gamla tankebanor och behöver, eller till och med kräver, att rubbas, för att få insikt 

om ny kunskap när det gäller bland annat genus. Både genusneutral och normkritisk barn-

litteratur är värdefull att använda i samtal om genusens vara eller icke vara. Jag har förståelse 

för varför flera författare väljer att skriva normkritiskt, då det är ett direkt ställningstagande i 

diskussionen om genus. Samhället idag är bombarderat med debatter om hbtq, normer och 

fördomar. Jag anser att hela världen skulle må bra av mer genusneutral barnlitteratur och 

forskning inom området. Nya forskningsprojekt inom detta område skulle vara värdefulla för 

att vidare förstå möjligheter med att använda genusneutral barnlitteratur som ett under-

visningsverktyg inom värdegrundsarbete. Styrkan i att samtala med barn och vuxna i alla 

åldrar om genusens vara eller icke vara är givande, utvecklande och meningsfullt. Ju tidigare 

vi människor accepterar att vi är lika respektive olika och att det finns fördelar med båda, ju 

bättre är det. 
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7 BILAGOR 
Bilaga 1 - Regnbågsbibblan, folder från Folkbiblioteken i Göteborg 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett, dataskyddsförordningen 

 

   

2019-04-30   Sid 1/1 

	

Lysekils	kommun,	453	80	Lysekil	|	Tel:	0523-61	30	00	|	Fax:	0523-61	37	12		registrator@lysekil.se	|	www.lysekil.se	

Samtycke om användning av bilder för elever i Lysekils kommuns 
skolor. 
 
Varför	behövs	samtycket?	

Bilder, filmer och ljud där ditt barn kan identifieras räknas som personuppgifter och hur 
dessa får hanteras bestäms bland annat i en europeisk dataskyddsförordning (GDPR). Vi 
behöver ert samtycke för att skolorna i Lysekils kommun ska få behandla bild, film och 
ljudfiler där ditt barn kan identifieras i samband med hanteringen. 

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar det som publiceras och att det sker i 
enlighet med den värdegrund som skolans läroplan står för. 

Samtycket är giltigt under tiden ditt barn går på denna skola eller tills det återkallas. 

Bilderna kommer endast att användas där Lysekils kommun står som avsändare och inte i 
kommersiellt syfte. Bilderna kommer lagras i Lysekils kommun. Du har när som helst rätt att 
återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av 
behandlingen innan samtycket återkallades. 

Jag som vårdnadshavare samtycker till att mitt barns personuppgifter i form av bilder, även 
rörliga bilder, som hen förekommer på under skoldagen, får användas i Lysekils kommuns 
kanaler:  

Skola: Ja Nej 

I undervisningssyfte   

Reportage i media   

Skolans sociala medier   

Lysekil.se   

Tryckt material (skrifter, broschyrer och dylikt)   

 

Datum: ……………………………… 

Namn på elev………………………………………………………………klass: ……… 

Underskrift av vårdnadshavare om elev är under 15 år 

Namnunderskrift vårdnadshavare 1: …………………………………………………………………………. 

Namnunderskrift vårdnadshavare 2: …………………………………………………………………………. 

 

Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan.  
Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi 
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör 
du enklast genom att kontakta oss på adressen nedan. Du når vårt dataskyddsombud på 
dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du 
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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Bilaga 3 - Inventering, lista över böcker att undersöka, om de håller kriterierna för studien. 
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Inventering 

av helt genusneutrala barnböcker 

Av Titel Förlag År Sammanfattning 

Gliori, Debi Vad som än sker Tukan förlag 1999 En bok om ovillkorlig kärlek. 

En räv, Liten, frågar en annan räv, Stor, om 

Stor fortfarande kommer älska Liten oavsett 

vad Liten tar sig för. 

Lundqvist, Jesper 

Johansson, Bettina 

Kivi & monsterhund Olika 2011 En bok om insikt. 

Kivi önskar sig en hund, vilket hen inte får, 

men en dag finns där en hund som inte alls 

är så underbar som Kivi först trodde. 

Lundqvist, Jesper 

Johansson, Bettina 

Kivi & den gråtande 

goraffen 

Olika 2012 En bok om medkänsla. 

Kivi vill ha en gorilla och tar med sig sin 

brokiga familj till zoo. Där finns en gråtande 

goraff som Kivi tar med sig hem för hen 

tycker så synd om goraffen, som ingen tycker 

om. 

Nilsson Thore, Maria Bus och Frö på varsin ö Bonnier Carlsen 2012 En bok om vänskap. 

Två vänner längtar efter att ses, men hur ska 

de ta sig över havet? Det verkar omöjligt tills 

havet en dag fryser. 

Nilsson Thore, Maria Treo, Enis och en till Bonnier Carlsen 2013 En bok om möjligheter. 

Zebrorna Treo och Enis lever i vardagens 

rutin, tills Minus dyker upp. 

Wallin, Elbe Elis ryggsäck Vombat 2015 En bok om kreativitet. 

Eli samlar på massor av saker. När hen får 

en ny vän börjar de använda sakerna i 

väskan. De sprider vänskap och kreativitet 

omkring sig. 

Gros, Susanna 

Gros, Ellinor 

Bam och den stormiga 

natten 

MassGrosorna 2015 En bok om att vara annorlunda. 

En okänd filur kommer till landet. Filuren 

ropar på hjälp, men ingen vågar sig ut, 

förutom en..  SLUTSÅLD  

Lundqvist, Jesper 

Johansson, Bettina 

Kivi & drakbrakaren Olika 2016 En bok om mod. 

Det är någon som eldar upp hela 

grannskapet. Kivi vågar sig ut för att 

konfrontera draken och blir vän med den. 

Persson, Klara Det fattas något här Rabén&Sjögren 2019 En bok om ensamhet. 

Att känna att man saknar något som borde 

vara närvarande. Tills man plötsligt träffar 

den andra som tillsammans med en själv 

bildar ett “vi”. 
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Bilaga 4 - Handledning till Kivi och monsterhund, tänkt att användas i förskolan. 
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Bilaga 5 - Omslag, på de utvalda böckerna i studien.  

 

Maria Nilsson Thore 
Bus & Frö på varsin ö
Bonnier Carlsen 2012

Jesper Lundqvist  & 
Bettina Johansson
Kivi & Monsterhund 
Olika örla  2012
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Bilaga 6 - Jag undrar-samtal, ett arbetsblad utifrån Chambers fyra grundfrågor. 

 

BOKSAMTAL: Ja  undrar…

… vad illade du i boken? … vad o illade du i boken?

… vad tyckte du var svårt att örstå? … hittade du nå ra mönster?

Böcker inom och omkring oss
Aidan Chambers 2011


