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Abstrakt 

 

Syftet med denna studien är att utifrån en kvalitativ metod ta reda på om pojkar och flickor 

gör olika bokval i skolan. I den kvalitativa studien utförs totalt två intervjuer, med en lärare 

och en skolbibliotekarie. I den kvalitativa studien genomförs även två observationer, den ena 

i ett klassrum och den andra i ett skolbibliotek. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet 

har varit Lena Gemzöes genusteori utifrån feminismens grundtankar. Genusteorin genomsy-

ras i hela studien som en röd tråd. Resultatet av studien visar att läraren och skolbiblioteka-

rien arbetar med elevernas bokval på varsina håll och i olika utsträckning. Skolbibliotekarien 

är mer närvarande i elevernas bokval. Det synliggörs även att skolbibliotekarien har en 

större kännedom kring elevernas bokval. Läraren blir alltmer medveten kring elevernas val 

av böcker under intervjuns gång. Studien tar således upp möjliga faktorer som kan ligga till 

grund för elevernas genusbundna bokval med genusvetenskaplig bakgrund för arbetet.    
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1. Inledning och bakgrund  

 

”Insikten om vikten av att belysa genusrelaterade frågor har under senare år ökat i sam-

hället” (Kåreland 2005, s. 9). Detta citat skrev Lena Kåreland år 2005 i inledningen till antolo-

gin Modig och stark – eller ligga lågt, en bok där skolans litteratur diskuteras ur ett genusper-

spektiv om olika genrer. Antologin tar upp olika genrer från bilderböcker till ungdoms-

böcker i olika åldrar (Kåreland 2005). Böcker är något roligt och det finns flera olika generar 

att välja emellan. I denna studie ska det undersökas om flickor och pojkar väljer olika böcker 

utifrån ett genusperspektiv. Det finns otroligt många barnböcker att välja emellan där det 

finns en mängd olika genrer, bland annat fantasy, kärlek och relationer, spänning, skräck och 

faktaböcker. På mina två tidigare VFU – platser har jag upptäckt att elever oftast valt genus-

bundna böcker, där pojkarna valde böcker med en maskulin inriktning och flickorna valde 

böcker med en feminin inriktning. Detta har i sin tur väckt ett intresse hos mig att vilja stu-

dera elevers bokval i relation till ett genusperspektiv. Jag vill i min studie ta reda på om 

flickor väljer böcker som anses vara mer flickiga och om pojkar väljer böcker som anses vara 

mer pojkiga. I denna studie kommer bokval vara ett centralbegrepp som syftar till vilka 

böcker eleverna väljer i sin egenläsning, vilket är den tysta läsningen som sker i klassrum-

met. Jag som framtida lärare vill skapa en egen medvetenhet kring elevernas bokval. I min 

framtida yrkesroll ska jag arbeta som grundskollärare i årskurs f – 3 och det är i de åldrarna 

jag riktar mig mot i denna studien. Denna studie tar upp begreppen kön och genus. Dessa 

begrepp kommer presenteras i avsnittet, genusteori, för dess betydelse och användning i ar-

betet.   

 

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att intervjua en lärare och en skolbibliotekarie samt undersöka ett 

klassrum och ett skolbibliotek, för att ta reda på hur elever gör sina bokval utifrån ett genus-

perspektiv. Genus är ett brett område och jag har därför valt att avgränsa området i min 

kommande studie. Jag ska i min studie titta närmre på elevernas bokval ur ett genusperspek-

tiv, om flickor väljer flickiga/feminina barnböcker respektive om pojkarnas bokval är mer 

pojkiga/maskulina. I studien används en kvalitativ metod och syftet med studien är att syn-

liggöra hur läraren och skolbibliotekarien i studien ser på elevernas bokval ur ett genusper-

spektiv. Studien har också som syfte att kartlägga elevernas bokval i klassrumsobservationen 

samt en viss del av utbudet av barnlitteraturen i skolbiblioteket. Nedan skrivs studiens forsk-

ningsfrågor.  

 

- Finns det en relation mellan böcker och kön? 

- Ser läraren och skolbibliotekarien en relation mellan böcker och kön i elevernas bo-

kval? 

- På vilket sätt kan lärare och bibliotekarier arbeta med eleverna i deras bokval? 
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3. Urval  

 

I detta arbete var tanken från början att göra en fallstudie, där grundtanken var att intervjua 

två lärare på två olika skolor. Jag hade som avsikt att välja två skolor med olika samhällsom-

råden för att jämföra skolorna och lärarna. Jag började därpå läsa en del forskning inom om-

rådet barnlitteratur och då väcktes ett nytt intresse. Det resulterade i att jag valde att inter-

vjua en lågstadielärare och en skolbibliotekarie på samma skola. Jag valde att ta med två 

medverkanden från samma skola för att jag sedan tidigare besökt skolan under min utbild-

ning och har haft kontakt med läraren och skolbibliotekarien. Det gjorde att mitt urval föll på 

dessa personer. Skolan de arbetar på ligger i Stockholm kommun och där har de arbetat un-

der en längre period. Skolbibliotekarien har tidigare arbetat som SO – lärare på högstadiet 

och har för några år sedan valt att utbildat sig till bibliotekarie och är verksam som skolbibli-

otekarie idag. Läraren har en lågstadieutbildning och hen är verksam som lärare i en årskurs 

2 klass idag. Läraren och skolbibliotekarien deltog i varsin intervju. Intervjun med läraren 

genomfördes i lärarens klassrum och intervjun tillsammans med skolbibliotekarien genom-

fördes på skolans skolbibliotek. Skolan har två skolbibliotek, i denna studie kommer endast 

ett bibliotek att observeras. Studiens målgrupp är årskurs f – 3 och ett utav skolbiblioteken är 

enbart anpassat för dessa åldrar och därför valdes detta bibliotek till studien. Klassrummet 

ligger nära skolbiblioteket i samma byggnad, detta gör det enkelt för klasserna att besöka 

skolbiblioteket.  

 

4. Genusteori 

   

Begreppet genus används som en benämning på hur den sociala processen tillskriver männi-

skans könsegenskaper, vilket är manligt/maskulint respektive kvinnligt/feminint. Begreppet 

genus är baserat på normer utifrån vad omvärlden har för förväntningar på det som anses 

vara kvinnligt och manligt. Det finns normer som anser att kvinnor förväntas vara och agera 

på ett visst sätt och detsamma gäller för männen, detta skriver nationalencyklopedin.  

I nationalencyklopedin ges en övergripande förklaring om begreppet feminism. Feminism 

står för människans lika värde och att män och kvinnor ska ha lika rättigheter. Lena Gemzöe 

är genusvetare och socialantropolog och hon har skrivit boken Feminism (2014). I boken be-

skriver hon om feminismens historiska huvudlinjer som har varit en betydande roll för fram-

förallt kvinnor. I hennes bok benämner hon olika definitioner av feminismen, bland annat 

ordboksdefinitionen. Gemzöe beskriver ordboksdefinitionen på följande vis, ”en feminist är en 

person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör änd-

ras” (2014 s. 16). En feminist är en person som vill att män och kvinnor ska ha lika rättigheter 

i samhället. Kampen om feminismen grundar sig i att kvinnor har varit och är i vissa fall än 

idag underordnade män, vilket Gemzöe uttrycker i sin ordboksdefinition. Hon kan dock 

anse att denna definition är otillräcklig, definitionen blir intetsägande då den säger allt för 

lite om definitionens innebörd. Hon menar att det är otydligt kring vad som behöver rättas 
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till när det kommer till kvinnors position som underordnade män (Gemzöe 2014, s. 18). Det 

är ett faktum menar hon att kvinnor är underordnade män, men ordboksdefinitionen talar 

inte om på vilket sätt kvinnorna är det eller hur människan kan jobba för ett mer jämställt 

samhälle. Fortsättningsvis skriver hon om upplysningstidens stora filosofer och deras tankar 

om kvinnornas roll i samhället. De manliga filosoferna ansåg att kvinnor låg närmre djuren i 

sin natur än männen och de var enade i tanken om att kvinnor inte hade en plats inom politi-

ken. De ansåg att kvinnorna var känslosamma individer som skulle passa upp på männen. 

Dessa tankar levde vidare till 1900 – talet och det finns en stor sannolikhet att dessa tankar 

fortfarande exciterar än idag. Mary Wollstonecraft var en kvinna som ifrågasatte detta under 

senare delen av 1700 – talet. Hon kunde dock till viss del hålla med om att kvinnor kunde 

vara orimliga i deras utläggande. Hon ansåg dock att kvinnornas intellekt inte blev stimule-

rat på samma vis som männens och det var därför kvinnorna var mer känslostyrda (Gemzöe 

2014, s. 34 – 38). Det går att förstå att feminismen har varit och är en viktig del av männi-

skans historia.              

 Den första vågen av feminism slog igenom under andra hälften av 1800 – talet och på-

gick fram till ungefär år 1920. Liberalfeminismen och socialfeminismen trädde fram under 

den första vågen av feminism och återkom i den andra vågen av feminism, som ägde rum 

under år 1960 – 1970 (Gemzöe 2014, s. 33). Liberalfeminismens grundtankar var och är att 

kvinnor ska ha likheter och friheter i de grundläggande demokratiska rättigheterna på 

samma sätt som männen (Gemzöe 2014, s. 34). Oavsett vilket kön en person har så ska inte 

det ha någon betydande roll, det nödvändiga i den mänskliga naturen ska inte påverkas av 

män och kvinnors olika kroppsliga skillnader (Gemzöe 2014, s. 41). Det finns skillnader som 

synliggörs mellan män och kvinnor beroende på kultur, människans ekonomiska position 

och status i samhället. Det är när vi börjar jämföra män och kvinnor som människan upp-

täcker att det finns olikheter mellan könen. En kvinna och en man som tillhör samma kultur 

kan erfara den olika, likväl som två kvinnor från två olika kulturer säkerligen erfar olika for-

mer av kulturer (Gemzöe 2014, s. 152 – 153).         

 Gemzöes genusteori kommer fortsättningsvis vara studiens utgångspunkt i arbetet. Be-

greppet genus kommer att användas, för att urskilja vad som anses vara pojkigt/maskulint 

respektive flickigt/feminint i denna studie. Begreppet kön kommer användas för att be-

nämna män/pojkar och kvinnor/flickor i studien. 

 

5. Tidigare forskning  

 

”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och 

sin förståelse för omvärlden (s. 257)” citerat från Skolverkets läroplan för grundskolan (2011 

reviderad 2019, s. 257). Utifrån citatet ska skolan ge eleverna förutsättningar att utveckla de-
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ras egna identitet. Gurli Linder föddes år 1865 och var barnboksrecent på Dagensnyheter un-

der 1900 – talet. På Linders tid lästes samma bok flera gånger om ifall den var bra. Hon 

nämnde också att karaktärerna i böckerna blev som hennes vänner, ”Rosa och hennes pojk-

kusiner blevo för mig och mina jämnåriga liksom levande kamrater” (Nikolajeva 2017, s. 76). 

Linder ansåg att böckerna inte skulle läsas hastigt. Hon ansåg att läsaren kunde missa vik-

tiga delar av bokens handling om den lästes för hastigt (Nikolajeva 2017, s. 75 – 77). Lars 

Brink (2005) skriver om många olika forskare och deras tidigare studier. I hans inledning till 

sin egna kvalitativa studie skriver han om dessa olika forskare. Utifrån Joseph A. Appley-

ards påstår han även att barn i yngre åldrar behöver läsa om hjältar och hjältinnor för att 

stärka deras egna könsidentitet (Brink 2005, s. 190). Christine Skelton (Brink 2005, s. 190 – 191) 

påstår att yngre barn kan förstå vad könskategorierna innebär, vilket innebär förståelsen för 

om en människa är en man eller en kvinna, medan könsidentiteten upptäcks längre fram i de-

ras utveckling. Könsidentitet är när en person skapar en förståelse för vilket kön den vill till-

höra, en man eller en kvinna. Detta blir mer förståelig i äldre ålder menar Skelton (Brink 

2005, s. 190 – 191).  

Enligt Appleyards teori ska flickor i 10 – årsåldern tendera att läsa mer om det motsatta 

könet än pojkar. Pojkarna börjar läsa om det motsatta könet i äldre ålder menar han (Brink 

2005, s.190). Elaine Millard konstaterar att läsningen i skolan anses vara mer lämpad för 

flickor medan pojkarna inte får något utlopp för deras läsintresse (Brink 2005, s. 192). Millard 

och Appleyard har två olika teorier, där Millard anser att pojkarnas intresse inte ökar med 

åldern i skolan medan Appleyard anser att det ökar. Resultaten av deras studier var tämli-

gen olika, vilket berodde på att de haft olika intressegrupper i deras studier. Millard stude-

rade en arbetarklassprofil medan Appleyard studerade en medelklassprofil (Brink 2005, s. 

193).        

I Brinks kvalitativa studie deltog en elevgrupp, med nio flickor och sex pojkar, studien 

påbörjade i årskurs 1 och pågick till årskurs 3. Eleverna skulle läsa en bok varje vecka i hem-

met tillsammans med hjälp av en vuxen. De skulle sedan återberätta en del från bokens 

handling och till sist rita en teckning och förklara vad de hade ritat. Det framgick inga större 

resultat kring barnens läsintressen men deras läspreferenser undersöktes grundligt i studien 

(Brink 2005, s. 194). Kommunens bibliotekarie fick som ansvar att välja ut böcker till eleverna 

utefter deras kapacitet. Från och med årskurs 1 ökade mängden böcker för varje årskurs. Bo-

kurvalet ökade också, i början var det mest bilderböcker men sedan fanns det också kapitel-

böcker att välja på i årskurserna 2 och 3. I årskurs 1 tenderade flickorna i gruppen att välja 

liknande böcker medan pojkarna i gruppen valde olika slags böcker (Brink 2005, s. 196). Ele-

verna fick sedan rösta på deras favoritbok. Det blev tydligt att flickorna röstade på böcker 

med flickor och djur som huvudpersoner, medan pojkarna röstade på böcker med pojkar 

som huvudpersoner och med dramatiska händelser. Pojkarnas val av favoriter var de böck-

erna som flickorna valde bort (Brink 2005, s. 197). I årskurs 2 tillkom fler böcker det gjorde att 

elevernas egna val blev tydligare och det syntes vad de aktivt valde bort. Flickorna visade 

fortfarande liknande bokval i jämförelse med varandra, medan pojkarna valde böcker mer 



8 
 

individuellt (Brink 2005, s. 198). Pojkarna tenderade att välja bort böcker med kvinnliga hu-

vudkaraktärer och handlingar om kärlek, med undantag för Sune-böckerna. Flickorna läste 

visserligen böcker om pojkar i huvudkaraktärer, men flickorna intresserade sig fortfarande 

för böcker om kärlek och relationer. (Brink 2005, s. 199 – 200). I årskurs 3 visade det sig att 

bibliotekariens val inte var tillräcklig, enligt läraren och eleverna. Det ledde till ett mer själv-

ständigt bokval hos eleverna och det visade sig att majoriteten valde kapitelböcker. Flickorna 

gick i riktning mot att vara mer öppensinnade än pojkarna i sina bokval. Flickorna läste mer 

könsneutralt. De böcker med flickor som intar en pojkes roll är normbrytande vilket reflekte-

rar samhällsbilden där en pojkflicka är mer accepterad, skriver Brink (2005, s. 208). Denna 

forskning utgör en grund för att undersöka elevernas bokval ur ett genusperspektiv för 

denna studie då det visas i Brinks studie att flickor och pojkar visar olika intressen i deras 

bokval och olika bland pojkarna själva.         

 Forskaren Marta Regina Paulo da Silva (2017, s. 529) gjorde en fallstudie där hon stude-

rade en fyraårig flicka i förskolan. Flickan skulle kommentera ett bildomslag på en serietid-

ning. Bildomslaget hade en man och en kvinna på framsidan. Flickan benämnde inga tydliga 

drag för vad som var stereotypiskt manligt respektive kvinnligt, dock utifrån tidigare in-

formation kunde hon peka på vem som var mannen respektive kvinnan. I en annan obser-

vation av Silva (2017, s. 530) lekte ett flertal barn på förskolegården. Barnen lekte superhjältar 

i sin lek. Flickorna valde att vara prinsessor eller hjältar i leken. Klassiska kvinnoroller som 

vanligtvis framträder i barnlitteratur är svaga och underlägsna kvinnor, medan dessa flickor 

ville vara starka och modiga i sin lek. Flickorna beskrev sina roller som vackra och starka. I 

flickornas lek på gården intog de roller som vackra och starka hjältinnor och bröt den klas-

siska normbilden för stereotypa flickroller.        

 Silva (2017, s. 526) gjorde sin fallstudie i Brasilien, där de anses vara avvikande att inte 

vara heterosexuell. Människor blir exkluderad om de inte följer den heteronormativa värl-

den. Det finns en social konstruktion kring människans kön som varje samhälle skapar på 

olika sätt. Serietidningar har ett sätt att bli tolkade utifrån den heteronormativa världen, där 

det finns typiska drag för vad som är manligt och kvinnligt. Pojkar och flickor förväntas för-

stå hur de ska bete sig utefter dessa normer. Barn är inte passiva när de bemöter nya saker i 

deras omgivning. Barnens egna kultur är en om producering av det som de vuxna erbjuder 

dem (Silva 2017, s.526). Denna studie av Silva utgör en grund för att undersöka elevernas 

medvetenhet om normer för genus som kan påverka deras bokval. 

I en studie av Denise Davila och Lisa Patrick (2010, s. 204) skriver de om den hegemo-

niska kulturen. Begreppet hegemoni beskrivs på UR:s hemsida som en makt som inte kom-

mer från ett tydligt politiskt maktövande, det är en allmän ömsesidig förståelse av vad som 

är rätt och riktigt. Människor har ingen skyldighet att följa detta men de följer det ändå utan 

att veta exakt varför. Det kan vara saker som anses vara dåliga men som människorna inte 

uppfattar som dåligt eller negativt och ändå lever efter den hegemoniska kulturen. I denna 

studie visas det utifrån den hegemoniska kulturen att det finns en viss typ av feminin läs-

ning och en maskulin läsning. Det visade sig att flickor valde skönlitteratur mer ofta än vad 



9 
 

pojkarna gjorde i en av deras studier. I samma studie visade det sig att flickorna valde tid-

ningstexter samt andra texter som baseras på skönlitteratur, medan pojkar valde mer nyhets- 

och informerande texter. Dessa elever var äldre på skolan men det har visat sig att liknande 

val även förkommer i de yngre läsåren (Davila och Patrick 2010, s. 204 – 206). I deras studie 

visade det sig att pojkar var mer benägna att läsa informationsmaterial om spel, sport, trans-

portfordon såsom bilar eller om lastbilar. I skönlitteratur var pojkarna mer benägna att läsa 

om fantasy och brottslighet. De hade även en stark preferens att välja grafiska romaner, se-

rier eller skämtböcker (Davila och Patrick 2010, s. 206). Skönlitterära barnböcker som är ro-

liga, skrämmande och äventyrliga intresserade både flickor och pojkar på en likvärdig nivå. 

Studien ligger till grund för att undersöka om elever visar olika intressen beroende på om de 

är flickor eller pojkar i deras bokval.          

 Eva Nordlinder (2008) hade en strävan i sin studie om att finna en modell för ett sam-

arbete mellan skola och bibliotek. En ökning av det aktiva bokarbetet i skolan ska stärka ele-

vernas språk och tänkande om litteratur och värderingar. Barns smak – att välja sin läsning, är 

studiens projektarbete (Nordlinder 2008, s. 2). Detta projekt, Barns smak – att välja sin läsning, 

gjordes i årskurs 3 och i årskurs 5. I årskurs 3 hade eleverna fortfarande en stolthet över sina 

nyfunna kunskaper och en lust inför läsning. I årskurs 5 kunde dock, enligt studien, andra 

intressen ta över och läsningen blev åsidosatt. Denna kvantitativa studie gjordes läsåret 

2007/2008 i Västerbottens län och 25 klasser deltog i ett samarbete mellan skolor och biblio-

tek. Västerbottens bibliotek administrerade träffar för lärare och bibliotekarier, i syfte att 

komma igång med handledning och utveckling av samarbeten kring boksamtal och litteratur 

(Nordlinder 2008, s. 3). Denna forskning utgör en grund för att undersöka elevernas bokval i 

kommande studie. Ur ett genusperspektiv styrker den även de bokval eleverna gör i relation 

till valet av könen. I studien visas det att flickor och pojkar tycker om olika saker och att insi-

dan av böckerna är mindre viktiga än bokens omslag.       

 Projektarbetet utgick ifrån fyra steg. I steg ett mötte bibliotekarien och projektledaren 

klassen för första gången, i syfte att genom en enkät ta reda på elevernas intresseområden för 

att sedan kunna hjälpa till med urvalet av böcker. I läsvaneenkäten visade det sig att pojkar 

intresserade sig för olika bokserier som exempelvis Jacobsson/Olssons böckerna, Narnia se-

rien och Vargbröder serien, de läste också serietidningar. Flickorna intresserade sig mest för 

hästböcker (Nordlinder 2008, s. 3). Detta resultat visar på att det finns genusbundna mönster 

utifrån de val respektive kön gör.           

 I steg två skulle barnen diskutera omslagen på nyutgivna böcker. Syftet med detta var 

att se om eleverna gillade omslaget, ifall de blev intresserade av att läsa boken och om det 

väckte någon läslust. Sedan skulle de göra om processen vid ett annat tillfälle, men då skulle 

inledningen på böckerna läsas och de fick inte se omslaget. Sedan fick eleverna göra en indi-

viduell omröstning på deras favoriter. Det visade sig då, ur ett genusperspektiv, att en bok 

som valdes av flickorna ansågs vara en dålig bok enligt pojkarna. Flickorna tyckte också att 

pojkarnas val av bok inte var ett bra val. Alla läste sedan den valda boken (Nordlinder 2008, 

s. 3). I det tredje steget skulle vinnarböckerna läsas, och syftet var att alla barn skulle ha läst 

eller hört samma bok för att sedan kunna samtala om den (Nordlinder 2008, s. 4).  
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 I steg fyra, som var det sista steget, hade bibliotekarien och projektledaren ett boksam-

tal om böckerna som hade valts ut i steg två och som lästes i steg tre. Adrian Chambers me-

tod användes i boksamtalen, det gav bra resultat och rekommendationer enligt metoden var 

att hålla gruppen om maximalt tolv elever i en samlad cirkel (Nordlinder 2008, s. 4). Urvalet 

av böcker var svårt att finna då det söktes böcker utan föregångare (bokserier) då barnen 

skulle bemöta nya böcker utan förutfattade meningar. Det visade sig efter läsvaneenkäten att 

deckare, spöken, monster, deckare, fantasy och kärleks- och vardagsskildringar var de mest 

populära ämnena (Nordlinder 2008, s. 4). Utifrån de valda böckerna skulle eleverna i de olika 

årskurserna rösta för bästa omslag och bästa textinnehåll. Det som visades i resultaten av bil-

domslag var att förväntningar på texten inte stämde överens med verkligheten. Boken kunde 

vara läskigare än tänkt eller så var innehållet rent dåligt (Nordlinder 2008, s.5). I vissa fall 

kunde det vara så att de böcker med dåligt betyg på omslaget vara de böcker som hade ett 

väldigt bra innehåll (Nordlinder 2008, s. 6). I detta steg synliggörs vikten av böckernas 

bokomslag och att eleverna i studien har gjort genusbundna val utifrån valet från könen.

 I Nordlinders (2008, s. 3 – 6) studie synliggörs det olikheter mellan pojkar och flickor i 

deras bokval.  Flickor intresserades av böcker med handlingar om djur och relationer. En 

flicka som deltog i studien berättade att hon tyckte det var bra med en kille stod bredvid en 

häst på bokomslaget, för att pojkar också kan gilla att rida (Nordlinder 2008, s. 7). Pojkarna 

visade ett litet intresse för mer flickiga böcker. De valde oftast humoristiska böcker. Eleverna 

i årskurs 3 hade ett bredare bokval som var mer självvalt medan elever i årskurs 5 gärna 

valde det som någon annan tog. Det syntes att flickorna kunde välja mer olika slags skönlit-

terära böcker medan pojkar valde bland färre böcker. Detta kan bero på att flickorna vill vara 

till lags i undersökningen och inte är helt ärliga i sitt val, skriver Nordlinder (2008, s. 10). I 

detta projektarbete låg fokuset på att hitta en modell mellan skolan och bibliotek, vilket i sin 

synnerhet verkade gå bra i sammanfattningen. Det visade sig att lärare och bibliotekarier 

verkade gilla det integrerade arbetssättet och fortsätter gärna med det på ett mer modifierat 

sätt (Nordlinder 2008, s. 10).          

 Christine Skelton (2010) gör en studie om flickors roll i klassrummet och talar om den 

tidigare vågen av feministiska studier som lyfte fram flickors utbildningsmöjligheter. Arti-

keln skrivs med en problematik för det kvinnliga könets roll i skolklassrummen. Den tidi-

gare vågen av feministiska studier lyfte fram flickors utbildningsmöjligheter och i Storbritan-

nien under år 1975 infördes en ny lagstiftning där alla oavsett kön skulle få en likvärdig ut-

bildning. Andra vågen av feminism mena att könen ska vara irrelevant för människans rät-

tigheter till jämställdhet (Skelton 2010, s. 133).        

 I studier visade det sig att pojkar behövde mer tid och uppmärksamhet av lärarna än 

vad flickorna behövde. Det resulterade i att flickorna kände sig mindre viktiga (Skelton 2010, 

s. 139). I andra studier har det visats att flickor har ett mindre behov av att prata i klassrum-

met och ta diskussioner med sina lärare. Pojkar och flickor ser olika på sina lärare, pojkarna 

såg sina lärare som pedagogiska och kunniga inom ämnena medan flickorna såg lärarna som 

en akademisk person som skulle få dem att klara av skolan på ett bra sätt. En brist på köns-



11 
 

konstruktion i utbildningspolitiken har gjort att flickors roll i klassrummen sett likadan ut un-

der de 25 senaste åren i skolan (Skelton 2010, s. 136). Skolan ska aktivt fostra eleverna till de-

mokratiska medborgare för att bli aktiva i ett yrkesverksamt vuxenliv. Under tidigare årtion-

den 1970 och 1980 hade flickor inte ett lika stort förtroende enligt den liberala feminismen. 

Det berodde på att det saknades för mycket fakta om tidigare vetenskapliga kvinnor inom 

läromedlen för matematik och vetenskap. Det visade sig i studien att pojkarna tog längre tid 

på sig när de arbetade med skoluppgifter. Detta gjorde att flickorna blev åsidosatta. Lärarnas 

medvetenhet bör höjas för den ojämlikhet som sker i klassrumshantering och organisations-

praxisen mellan flickor och pojkar. Det visade sig att 15 – åringar har kraftig ångest för ytli-

gare föraningar sker, står det i ny forskning (Skelton 2010, s. 139). I skolans arbete ska alla 

elever ha lika rättigheter till samma utbildning, vilket genomsyras i läroplanen för grundsko-

lan (Skolverket 2011 reviderad 2019). I detta fall har en olikhet mellan de olika könen, pojkar 

och flickor uppmärksammats i undervisningen. Denna forskning av Skelton utgör en grund 

för att undersöka elevernas bokval utifrån genusteorin och feminismens historia, huruvida 

flickor blev behandlade i tidigare århundraden och hur det kan påverka hur de är i klass-

rummen idag och om det kan påverka deras bokval.  

 

6. Metod  

 

I denna studie används en kvalitativ metod. I studien förekommer två intervjuer, en intervju 

med en lärare för årskurs 2 och en skolbibliotekarie. Dessa två arbetar på samma skola i 

Stockholm kommun. I studien förekommer det också två observationer. En observation i 

skolbiblioteket och en observation i lärarens klassrum. Tidigare forskning pekar på att flickor 

och pojkar tenderar att välja olika slags böcker och syftet med intervjuerna samt observation-

erna är att se om det finns likheter med den tidigare forskningen.  

Denna kvalitativa studie ska synliggöra hur läraren och skolbibliotekarien arb tar till-

sammans med eleverna i deras bokval och hur de ser på innehållet i barnlitteraturen ur ett 

genusperspektiv. Studien har också ett syfte att ta reda på om aktörerna ser några mönster 

hos respektive flickor samt pojkar i deras bokval. I detta arbete användes en semistrukture-

rad intervjuform som passade bra för denna kvalitativa studie. Den som ska intervjua förbe-

reder ett antal frågor inför intervju, därefter är syftet att följdfrågorna kommer oförberedda 

under intervjuns gång. Läraren och skolbibliotekarien fick därmed tala fritt med hjälp av 

vägledande frågor som ställdes under samtalet. Syftet med intervjuerna var att få en känne-

dom rörande lärarens och skolbibliotekariens tankar och funderingar kring ämnet genus i 

relation till elevernas bokval. Frågorna som ställdes till läraren och skolbibliotekarien var 

snarlika varandra. Vissa frågor som ställdes var som tidigare nämnt inte förberedda, utan de 

ställdes som följdfrågor under samtalets gång. Läraren och skolbibliotekarien blev kontak-

tade en tid innan intervjuerna för att läsa igenom studiens syfte och vad de skulle medverka 

i. De båda är anonyma och de har godkänt ett deltagande i forskningen. Läraren kommer be-

nämnas som L, skolbibliotekarien kommer benämnas som SB och intervjuaren benämns som 
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I i kommande avsnitt. De kommer även benämnas som hen för att behålla anonymiteten. 

Klassrumsobservationen gjordes utan läraren, där syftet var att enbart se vilka bokval ele-

verna gjort i sin egenläsning. I denna studie finns inget syfte att samtala med eleverna utan 

enbart observera deras bokval i klassrummet. Observationen som gjordes i skolbiblioteket 

gjordes även utan skolbibliotekarien. Syftet med den observationen var att se skolbiblio-

tekets struktur, utifrån val av böcker och hur böckerna presenterades. 

 

7. Barnlitteratur – tankar hos en bibliotekarie och en lärare  

7.1 Intervju med bibliotekarie och lärare 

 

I kommande del presenteras lärarens och skolbibliotekariens tankar och funderingar kring 

ämnet genus i förhållande till barnlitteratur. Skolbibliotekarien berättar om hens olika arbets-

sätt hen använder sig av i skolbiblioteket. Läraren är en klasslärare för en klass i årskurs 2 

med totalt 22 elever i klassen. I klassen går det 15 stycken flickor och 7 stycken pojkar. Lära-

ren berättar att gruppen har en lugn dynamik och är en bra grupp. Läraren berättar hur hen 

ser på hens elever i klassrummet och analyserar deras bokval i deras egenläsning. Eleverna 

får välja sina böcker på egenhand. De besöker oftast skolbiblioteket i halvklass men ibland i 

mindre grupper, läraren följer inte med eleverna till skolbiblioteket, utan en vuxen från fri-

tids följer alltid med under besöken. Skolbibliotekarien är närvarande under dessa besök och 

tar emot eleverna när de kommer. Eleverna besöker skolbiblioteket en gång i veckan per 

grupp men de får besöka skolbiblioteket själva under rasterna om de vill.  I de två kom-

mande avsnitten diskuteras skolbibliotekariens arbete med eleverna i klassrummen och den 

äldre barnlitteraturens författare Astrid Lindgren och hennes verk. De diskuteras bokomslag 

och genusroller i relation till barnlitteraturen. Läraren och skolbibliotekarien för sina tankar 

kring genusroller i barnböcker och på vilket sätt omslagen kan påverka eleverna i deras bo-

kval och hur medvetna eleverna är kring normer.  

 

7.1.1 Arbetssätten i skolbiblioteket och Astrid Lindgrens barnlitteratur   

 

I intervjun tillsammans med skolbibliotekarien berättar hen om de olika arbetssätt hen an-

vänder sig av i arbetet tillsammans med eleverna. Hen berättar i intervjun att eleverna bru-

kar samlas på en rund matta i skolbiblioteket. På mattan pratar de om olika ämnen, ibland 

pratar de om olika böcker de har läst och hur de själva kan låna böcker på biblioteket. Det 

pratar också om omslag på böckerna och om barnboksförfattare. Skolbibliotekarien har flera 

arbetssätt hen arbetar med och det synliggörs i intervjun: 

 

I: - Hur ofta kommer de yngre eleverna till skolbiblioteket? 

 

SB: - De kommer oftast i halvklass och ungefär en dryg halvtimme per halvklass, vissa har lite 

längre tid, men kortare än en halvtimme har ingen halvklass. Då kommer de oftast för att 
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lämna och låna men också för att då träffar jag dem och då sätter de sig ner på den lilla runda 

mattan så gör vi saker liksom som hänger ihop med det dem läser.  

I: - När ni sitter ner på denna mattan vad kan det vara ni gör då? 

SB: - Åh det kan vara så olika, med de små så kan det vara så att jag berättar om något eller 

läser något eller visar bilder på något och låter dem reflektera på olika sätt över det. Ibland 

kan det vara, förra veckan till exempel, denna var jag sjuk, då tittade vi på författare.  

 

Det går att förstå utifrån det ovannämnda att skolbibliotekarien vill vara delaktig i elevernas 

bokval. Hen påpekar att de ofta gör saker tillsammans på den runda mattan som ska hänga 

ihop med elevernas läseböcker. Det märks även i svaret ovan att skolbibliotekarien vill ge 

eleverna ett utrymme att reflektera och tänka själva. Under förra veckan hade eleverna be-

kantat sig med författare. I skolbibliotekariens fortsatta svar synliggörs arbetssättet kring för-

fattare och då kommer barnboksförfattaren Astrid Lindgren på tal. Fortsättningsvis berättar 

skolbibliotekarien om flera arbetssätt hen jobbar med i skolbiblioteket tillsammans med ele-

verna:  

 

SB: - Den här veckan så är de ju så små som kommer i ettan, förskoleklassen kommer två gånger 

per termin bara, de är tre klasser och det handlar egentligen inte om att deras lärare inte tror att 

det är bra att de kommer utan jag hinner inte eftersom att det är 26 klasser eller något på skolan. 

Till exempel den här veckan, inte med alla, men då så tittar vi på författare och med de små bar-

nen får det bli, känner ni till någon författare? Så brukar det känna till nån som till exempel, 

Astrid Lindgren. Sen får de leta, leta och leta efter böcker med henne och de hittar ju inte alltid. 

Sen tala om på något sätt, varför det är bra att veta vem som har skrivit en bok och så får de 

prata om det. Då kan de prata två och två om varför det kan vara bra och så ja, och sen så är det 

ju bra, och du förstår ju varför det kan vara bra, sen kan man ju också prata om hur man hittar 

på biblioteket och sådär. Veckan innan så tror jag vi pratade om framsidorna på böckerna och 

då får de beskriva sin framsida kanske och om de tycker den passar till boken och hur de skulle 

vilja att framsidan ser ut, det kan vara alla möjliga saker, vem de tycker de är mest lik i boken 

de läser eller ja. 

 

Skolbibliotekarien utvecklar sina tankar som vidrör hens arbetssätt tillsammans med ele-

verna i skolbiblioteket. Det går att förstå att skolbibliotekarien har en öppen dialog med ele-

verna under samlingen på mattan, elevernas tankar om böckernas omslag, om de gillar böck-

ernas omslag eller om de känner till någon författare och varför det är bra att känna till för-

fattare. I Nordlinders (2008, s. 3) studie är det uttryckligen bra att konversera med eleverna 

kring deras intressen för böcker. I den studien visas det att elevernas engagemang hjälper 

bibliotekarier att ta fram böcker som eleverna gillar att läsa.      

 I denna studie märks det att skolbibliotekarien uppmuntrar eleverna att vara självstän-

diga i skolbiblioteket, de får tillsammans i par upptäcka barnboksförfattare och utforska 

skolbiblioteket. I pararbetet emellan eleverna får de själva upptäcka saker tillsammans med 

varandra när de sitter i par. Eleverna kan sedan tidigare besitta kunskaper om författare och 

deras böcker, de kan då dela med sig av deras tidigare kunskaper med varandra och på så 
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vis lära av sina klasskompisar. Det går att förstå att skolbibliotekarien anser det vara bra att 

eleverna på egenhand får orientera sig i biblioteket samt upptäcka författare och samtidigt 

konversera med varandra i skolbiblioteket. Skolbibliotekarien menar att eleverna ska vara 

självständiga i biblioteket, de lär sig att låna böcker själva och det genomsyrar att de då även 

ska kunna upptäcka böcker med olika författare på egenhand.  Skolbibliotekarien för tan-

karna vidare om barnboksförfattare och kommer in på Astrid Lindgren och hennes verk. Det 

förs en diskussion tillsammans med skolbibliotekarien kring innehållet i hennes böcker. Det 

diskuteras huruvida böckerna är genusstereotypa och vilka för och nackdelar det finns med 

dessa böcker. 

 

I: - När du prata om Astrid Lindgren, det är ju vad man kan säga en äldre barnlitteratur, hur 

skulle du säga att den är jämfört med hur litteraturen är idag för barnen, innehållsmässigt? 

SB: - Åh gud det vet inte jag, jag har inte specialstuderat det men det man kan säga det är att 

Astrid Lindgren, hon står sig ju på jättemånga sätt och hon är också normbrytande vad det 

gäller pojkar och flickor och så egentligen, men jag tror att när man läser henne idag, så är, det 

kanske man gjorde förr också, delvis i alla fall, så att man läser högt för de små barnen för att 

det är för svårt, och det är också, mycket i den världen som hon beskriver som innehåller jätte-

många svåra ord som man inte känner till, det finns ju idag också förstås mer nyskriven barn-

litteratur, där det kan vara vanligare att man verkligen då medvetet går in för att göra det lite 

enklare. 

 

I relation till läraren anser hen att det finns mer stereotypa roller i Astrid Lindgrens böcker 

medan skolbibliotekarien anser att författaren kan vara normbrytande i vis mån. Skolbiblio-

tekarien pratar om Pippi Långstrump vilket inte nämns i hens svar men skolbibliotekarien 

pratar Pippi som en normbrytande tjej. Hen benämner även svårigheterna kring språket och 

att det kan vara bra att läsa böckerna högt för att eleverna ska förstå dess innehåll.  

 I kommande intervju synliggörs lärarens tankar om Astrid Lindgrens böcker och hen 

anser att det finns ett dilemma i arbetet med Astrid Lindgrens böcker. Hen för en diskussion 

kring sina tankar om vilka roller flickor respektive pojkar har i boken Mio min Mio: 

 

I: - Den äldre barnlitteraturen av Astrid Lindgren som är mer klassisk, hur tycker du hon pre-

senterar de olika könen i hennes barnböcker, då hon kan anses som en förebild inom ämnet 

L: - Eh, alltså det där är ett litet dilemma förra omgången med mina treor så lyssnade vi på 

Mio min Mio och då finns det på SVT play, där läser hon själv, och det var ju dels för att pre-

sentera henne som författare också att få höra hennes röst och så och jag tänkte många gånger 

på att det är ett ganska ålderdomligt sätt att se på kön men där får man göra en avvägning och 

i det här fallet så kände jag nej men det här är en allmänbildning och det här ska man höra på 

för såhär tänkte man förut och nu var inte det så farligt så men Mio min Mio är typiskt så hur 

män framställs och hur kvinnor framställs och så men, man får väl välja sina böcker och det är 

klart att man ska, man kan ju prata om det och diskuterade det om att det är skillnad idag och 

varför är det de och hur kan man tänka om det. 
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Det går att förstå att läraren och skolbibliotekarien har vissa skilda åsikter när det kommer 

till Astrid Lindgrens innehåll. I Pippi Långstrump handlar det om en normbrytande flicka som 

är stark och lever ensam med sin häst och apa utan en förälder. I klassikern Mio min Mio, 

som läraren menar, är den mer stereotyp utifrån hur pojkar och flickor framställs, som ty-

piskt manligt respektive kvinnligt. Böckerna är skrivna för många år sedan och likväl som 

det syns av Linder (Nikolajeva 2017 s. 76) används ett äldre språk som kan vara svårare att 

förstå idag som Astrid Lindgren använde i sina barnböcker, vilket skolbibliotekarien nämner 

i ovanstående svar. Det var år 1945 då första utgåvan gavs ut av Pippi Långstrump och år 1954 

gavs Mio min Mio ut i sin första utgåva. Böckerna skrevs innan den andra vågen av feminism 

kom, som ägde rum under åren 1960 – 1970 (Gemzöe 2014, s. 33). Båda dessa böcker har en 

viss stereotypisk anblick på hur män ska vara respektive hur kvinnor ska vara. Pippi är för-

visso ett undantag medan hennes vänner Tommy och Annika är två barn i stereotypa roller 

baserat på manligt och kvinnligt. Det kanske var Astrid Lindgrens egna fantasi som gjorde 

att Pippi blev normbrytande redan år 1945. Det framgår visserligen att läraren anser att 

Astrid Lindgren är en författare som eleverna bör känna till, det är en författare eleverna 

vanligtvis bekantar sig med i de yngre åldrarna. Läraren anser att eleverna ska känna till för-

fattaren Astrid Lindgren, men det är viktigt att prata om innehållet i hennes böcker. Det kan 

finnas en poäng att synliggöra historien bakom böckerna och hur de låg i tid när de skrevs 

samt hur samhället har förändrats sen dess. Det syns i lärarens svar att det är relevant att ele-

verna har en viss kunskap om författare som har varit betydande i Sveriges barnlitteratur, 

vilket även skolbibliotekarien påvisar. Det är bra att ha en kännedom kring författare för att 

hitta böcker på ett enklare sätt. Det går att förstå när läraren uttryckligen säger att det är all-

mänbildning att känna till Astrid Lindgren. Läraren uttrycker även att det finns ett dilemma 

med hennes innehåll då det kan vara stereotypt, men att det är viktigare att känna till henne 

än att inte göra det.             

 I nästa del kommer omslagen på barnböcker diskuteras och analyseras utifrån ett ge-

nusperspektiv där skolbibliotekariens och lärarens tankar fortsättningsvis synliggörs i deras 

intervjuer.  

 

7.1.2 Barnlitteraturens omslag  

 

I intervjun med skolbibliotekarien visar hen ett förslag på en serietidningsbok med titeln 

Amaltea. Hen berättar att denna bok är populär och väljs oftast av flickor. På omslaget syn-

tes en flicka med stort orange hår och en blå tröja. Flickan höll i ett svärd och såg modig ut. 

Omslaget är ritat i stilen manga. Manga kommer från Japan och ordet är direkt översatt från 

japanska betyder tecknade serier. I Silvas (2017, s. 526) studie tolkas serietidningar ofta uti-

från den heteronormativa världen, där allt är typiskt manligt och kvinnligt. Den här serie-

tidningsboken är inte heteronormativ. I detta fall har flickan intagit en klassisk manlig roll. 

De stereotypa rollerna finns därmed kvar men i detta fall är flickan den modiga tuffa ka-

raktären som brukar vara en pojkkaraktär. Det är en normbrytande bok som är mycket po-

pulär bland flickor menar skolbibliotekarien: 
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I: - Är det mer serietidningsformat? 

SB: - Ja det är ju så, men det är det på något sätt, där har man bytt de klassiska, eller enligt nor-

men de typiska tjejrollerna och pojkrollerna, så det är tjejen som är prinsen som ger sig ut, el-

ler hon är prinsessa men hon ger sig ut för att hitta en prins och prinsen sitter där och väntar 

och är så blyg och så, här kan vi se att det är väldigt normbrytande, samtidigt som de går in i 

andra normer då på något sått, det tydliga gamla normerna finns ju med bara det att man bytt 

ut vem som är vem. 

 

Utifrån detta svar går det att förstå att skolbibliotekarien anser denna bok vara en bra bok att 

läsa. En flicka som är modig medan pojken är försiktig och blyg, en normbrytande bok. 

 Det kan dock finns en problematik med detta. Vissa personer har kvinnor i sin omgiv-

ning som har en utbildning, ett bra jobb med en bra lön, vilket leder till att de inte är under-

lägsna männen i samhället i deras anseende (Gemzöe 2014, s. 18). Det finns människor som 

lever i samhällen där det nästintill är helt jämställt mellan kvinnor och män, och det finns 

människor som lever i samhällen där det är långt ifrån jämställt mellan de olika könen. 

Boken Amaltea har ett bra budskap, den visar att flickor ska kunna vara normbrytande. I in-

tervjun med skolbibliotekarien uppmärksammas elevernas egna medvetenhet kring normer, 

där hen menar att det absolut finns en medvetenhet hos de yngre eleverna. Skolbiblioteka-

rien menar att vissa kan vara det och det märks på eleverna att de har pratat om det i hem-

men: 

 

I: - Skulle du säga att eleverna är medvetna om det här med normer och i de här yngre åren?  

SB: - De yngre åldrarna en del några få 

I: - Det finns ändå några? 

SB: - Ja men det gör det, men det är ju inte så många och att man kan förstå att man pratat om 

det hemma då, i de äldre åldrarna är det många fler förstås, men ibland på ett lite mer ytligt 

sätt, jag vet inte vad man ska säga, att man vet att man ska känna till det här, och sen är det ju 

så att de är väldigt fångade i traditionella normerna, och på en sån här skola som jag tror, där 

det inte är så stor andel, vad ska man säga, medveten medelklass som de här föräldrarna har, 

nu låter jag fördomsfull men kanske där föräldrarna påverkar och pratar så finns det, väldiga 

macho normer och andra sorters normer som vi då måste förhålla sig till och jobba med på 

olika sätt, de är ju inte lika tydliga bland de små barnen tycker jag, eller jag har inte sett dem, 

jag träffar dem ju inte så, eller har man en klass träffar man de ju varje dag då ser man dem på 

ett helt annat sätt och lär känna de på ett annat sätt.  

 

I svaret ovan går det att förstå utifrån skolbibliotekariens tankar, att elever kan bli påverkade 

hemifrån utifrån normer. I detta område finns det ett flertal elever med andra etniska bak-

grunder. Gemzöe (2014, s. 152) uttrycker att vi inte ser olikheter mellan olika saker tills vi 

börjar jämföra de mot varandra, till exempel att jämföra de olika könen eller jämföra olika 

kulturer. Det går att förstå att skolbibliotekarien menar att det finns olikheter beroende på 
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vilket kultur barnen är uppväxta i. Det kan innebära att elever från olika kulturer kan ha 

olika erfarenheter med sig hemifrån 

Silva (2017, s. 526) konstaterar även att män och kvinnor kopplas till den sociala kon-

struktionen, vad som ska anses vara manligt respektive kvinnligt. Det växter fram tankar hos 

skolbibliotekarien när det talas om elevernas bokval baserat på bokens omslag ur ett genus-

perspektiv: 

   

I: - Om vi talar om genus, kan du se att det tydligt syns, nu uttrycker jag genus som flicka och 

pojke i min studie, att flickor känner igen sig ofta i kvinnliga karaktärer och pojkar i manliga 

karaktärer? 

SB: - Ja så kan det nog vara, men inte alltid ändå det tycker inte jag, speciellt inte bland de 

yngre barnen, där tror jag att, ju yngre de är, även om jag tycker att det är så även när de är 

gamla, så är det på tal om framsidor, framsidorna är jätteviktiga och det är ju lite synd att det 

är oftast så genusbundna men inte alltid men det kan vara jobbigt för, ja det kan göra att folk 

inte lånar böcker, för de vill inte gå med en bok som nån kan tro är på…, också att en framsida 

gör att man inte lånar eller att man lånar trots att det inte alls är något som passar förstås. 

 

I samtalet med skolbibliotekarien uppmärksammas elevernas bokval utifrån bokomslaget. 

En del elever vill inte låna böcker för att de kan klassas som feminina eller maskulina. Ele-

verna vill inte synas med en bok som inte stämmer överens med normbilden. En pojke vill 

exempelvis inte låna en flickig bok, medan vissa barn inte alls är medvetna om normer och 

genus på samma vis menar skolbibliotekarien. I Silvas (2017, s. 529) studie berättar en fyraå-

rig flicka vad hon ser på ett bildomslag på en serietidning. På omslaget är det en man och en 

kvinna. Hon benämner inga tydliga drag för vad som är stereotypiskt manligt och kvinnligt 

men utifrån tidigare information visar hon vem som är man respektive kvinna. Likt vissa 

barn i de yngre skolåren har inte denna flicka någon förståelse för normer, men vissa elever 

som nämnts av skolbibliotekarien är medvetna om normer i tidig ålder. En slutsats av detta 

är att samhället har präglat barnen med normer. I tidigare forskning av Silva (2017, s. 526) 

nämns det att barn gör en om producering av de vuxnas värld till sin egna barnkultur. Den 

yngre flickan i Silvas studie är ett exempel på att barn påverkas av vuxna i sin uppväxt. I in-

tervjun tillsammans med läraren diskuteras elevernas bokval i samband med böckernas om-

slag. Läraren uppmärksammas även under intervjuns gång huruvida eleverna i klassen valt 

genusbundna böcker, som kan anses vara mer flickiga eller pojkiga. Det slog läraren hur stor 

betydelse omslagen har för eleverna i deras bokval: 

 

I: - Kan du se att omslaget kan betyda olika för en flicka respektive pojke, att flickorna dras till 

ett visst omslag eller att pojkarna gör det? 

L: - Nej, det är ju mer vad de är intresserade av att läsa, jag tänkte faktiskt titta i lådorna, för 

jag har inte riktigt koll på vad de läser, till exempel *går runt i klassrummet och tar fram 

böcker* den här pojken är en sån där som spelar fotboll och då blev det boken om Zlatan, då 

blev det intresset och såklart så såg han då bilden, sen har vi då flickorna här då, om vi tar, där 
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har hon valt Sist jag var som lyckligast, med Dunne, jag tror det inte handlar om hur utsidan ser 

ut, det här tror jag hon har valt för att hon tycker om den serien. 

 

Läraren tog fram böcker från elevernas lådor. Den första boken som läraren tog fram hette 

Minifakta om Zlatan (en professionell fotbollsspelare), en faktabok med ett omslag på fotboll-

spelsaren Zlatan. Läraren tog fram en till bok, Sist jag var som lyckligast med karaktären 

Dunne. Dunne är huvudkaraktär i denna bokserie berättade läraren. Bokomslaget hade en 

ljusblå himmel med vita moln i bakgrunden. Det syntes två flickor på omslaget, båda två 

pratar i telefon, de såg glada ut, den ena bar en grön tröja med mönster och den andra en röd 

tröja med mönster på. Båda flickorna hade en ljusbeige ton till hudfärg och den ena var bru-

nett med krulligt hår och den andra hade blont hår. I titeln hängde två röda hjärtan ihop 

med bokstäverna. Boken om fotbollsspelaren Zlatan hade valts av en pojke och boken om 

Dunne hade en flicka valt. Fortsättningsvis tar läraren fram fler exempel på böcker som ele-

verna valt och framför sina tankar kring omslagen ur ett genusperspektiv: 

 

L: - Pojken jag tog där är ju väldigt sådär fotbollskille, jag ska se *går runt till elevernas lådor* 

någon som inte är det, Monstermöte och Ödehuset, ja jag vet inte är det mest killigt? men den 

här boken tror jag han har blivit inspirerad av, för den läste vi, eller en annan bok i den här 

serien läste vi i klassen. 

I: - I högläsning? 

L: - Ja precis, men den tror jag tjejer brukar läsa också, jag har en till kille här ska vi se, ja det 

var Spökskogen det blir nog lite inspirerade av varandra tror jag, kanske det är så att killarna 

inspirerar varandra för det var mycket spöke där, här var det, Det fina med Kerstin, ja det är 

mycket killigt och tjejig. 

 

Det märks återigen att lärarens kännedom om elevernas bokval alltmer blir tydligare. I tidi-

gare forskning poängteras det att lärarna ska skapa en medvetenhet kring pojkarnas och 

flickornas olika roller i klassrummen (Skelton 2010, s. 139). Läraren började upptäcka ett 

mönster hos sina elever som hen inte sett tidigare och att medvetenheten ökas kring valen 

som könen gör.             

 Boken Monstermötet har en mörk bakgrund med flera läskiga monster. Dessa monster 

omringar en liten pojke vid namn Axel. Boken Ödehuset tillhör samma bokserie som Monster-

mötet. Detta omslag hade ett läskigt hus i bakgrunden. Framför huset stod tre barn, två poj-

kar och en flicka. Båda dessa böcker hade en likadan skrivstil i boktiteln som var skrivet i 

stora bokstäver som smälte samman.          

 Läraren tog fram boken Det fina med Kerstin (som även tillhör en bokserie), den beskri-

ver läraren som en klassisk barnbok för flickor, där det finns mycket flickproblematik. Boken 

Det fina med Kerstin har en ljus bakgrund, där det syntes löv och smycken som prydde bak-

grunden. Det stod även tre flickor med färgglada kläder på omslaget, två av flickorna hade 

orange hår en den tredje hade brunt hår. Skrivstilen var blandad med en mer klassisk kalli-

grafi och en tjockare skrivstil.           



19 
 

 I studien av Davila och Patrick (2010, s. 206) skriver de om femininläsning och mas-

kulinläsning. Det syns i studien att flickor läser böcker som handlar om relationer med 

kvinnliga karaktärer medan pojkarna helst läser om fakta. Läraren har upptäck många klas-

siska drag som går att koppla till tidigare forskning när det kommer till elevernas bokval. 

Hen ser att det finns tydliga drag av killiga och flickiga bokval. Fortsättningsvis diskuteras 

genrerna i böckerna samt bokomslaget ur ett genusperspektiv med läraren: 

 

I: - Är det något generellt du kan se när dina elever väljer böcker, att de dras åt vissa håll? 

L: - Det är ju det här klassiska såklart som vi märkte när vi tittade i lådorna här att killarna har 

oftast lite svårare att välja böcker, och det blir antigen faktaböcker eller också så ska det vara 

spännande, det är väl så och tjejerna ska då vara som den här Kerstin, det ska handla om häs-

tar eller det är ju generellt så tyvärr, och även om man försöker få de in på andra böcker så ser 

det ju ut så i stort i samhället när man tittar på barnböcker ute i affärerna och så. 

I intervju konstaterade läraren att det fanns ett mönster i elevernas bokval. Hen uppfattar att 

pojkarna hade det svårare att hitta böcker på egenhand och att de oftast väljer faktaböcker. 

Brink (2005, s. 208) skriver även i sin studie att flickor har en större tendens att välja läs-

material på egen hand medan pojkar kan behöva mer stöttning. I Skeltons (2010, s. 136 – 139) 

studie har det visats att flickor har ett mindre intresse av att ta plats i klassrummet och att 

pojkarna behöver mer tid i klassrummet. Detta leder till att flickorna kan hamna åtsidan i 

undervisningen, när läraren anser att flickorna kan ta eget ansvar enklare än vad pojkarna 

kan. I svaret av läraren går det att förstå att flickorna inte vill ha hjälp med sitt bokval medan 

pojkarna behöver mer hjälp för att hitta böcker.       

 Fortsättningsvis uttrycker läraren att det är synd att eleverna väljer könsstereotypt, det 

vill säga att flickor oftast väljer att läsa om flickor som är flickiga och pojkar läser om andra 

pojkar som är pojkiga. Hen nämner även en negation när hen tar upp försäljningssyftet av 

barnlitteratur:  

 

I: - Du säger tyvärr för att du inte tycker det ska vara så då (stereotypa bokval av könen)?  

L: - Nej jag tycker nog att vi har kommit längre än så och det är ju med de här små man måste 

börja, men det är klart, de skriver ju böcker för att de ska säljas, såklart, men därför tycker jag 

att den här boken, Monstret i natten, den var lite annorlunda på det vises och de kanske kom-

mer. Monstret i natten, den handlar om en pojke Frank som blir biten av en hund och blir då ett 

mönster, han blir då en liten fluffig vit hund och det ställer ju till det för på det här stället han 

bor på då blir ju han ett monster fast han vill ju bara klappas och kramas och sådär och den 

här killen då som är Frank han är en väldigt, vad ska man säga, han är ingen typisk kille som 

killar brukar beskrivas utan han är en ganska lugn och mjuk kille och det är ju också ett sätt 

att vända på det och att det handlar inte bara om våld och macho utan här är han en mycket 

mjukare kille som är fundersam. Han har inga kompisar och funderar på hur han ska skaffa 

det, så det beror ju lite på hur man, eller hur författaren väljer att beskriva sina huvudkaraktä-

rer. 
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Läraren uttrycker med en viss negation att böckerna ”ska säljas”. Det går att förstå att läraren 

anser det vara tråkigt att den säljandefaktorn ska vara i huvudfokus för skribenterna och 

bokförlagen. De vet att många lever i samhällets normer och att det inte är accepterat med 

avvikande beteenden i vissa kulturer och samhällen. I tidigare forskning av Silva (2017, s. 

526) skriver hon hur människor i Brasilien har liten tolerans för folk som är avvikande mot 

normen. Utifrån en hegemonisk kultur lever samhällen efter bestämmelser som inte alltid 

anses vara bra (Davila och Patrick 2010, s. 204).        

 Fortsättningsvis diskuterar läraren svårigheten med att hitta en bok där en pojke är 

normbrytande. Läraren tar fram högläsningsboken som hen läser högt för eleverna i klassen, 

Ett monster i natten. Boken handlar om en pojke som är annorlunda. Det finns ingen macho-

kultur där pojken är enligt normen för hur en pojke ”ska vara” i den här boken. Pojken är 

snäll och en dag förvandlas han till ett monster. Han förvandlas till ett snällt monster, men 

de andra barnen vet inte om detta och är därför rädda för honom. Läraren påpekar att denna 

högläsningsbok är annorlunda från andra böcker. Hen anser att det är vanligt att hitta barn-

litteratur där en flicka gestaltas som modig och stark: 

 

I: - Är det vanligare tror du att det är en tjej som intar en killposition  

L: - Ja, ja det är därför den här boken *visar högläsningsboken* är så bra för att den är lite an-

norlunda, det är ofta så att det är tjejerna ska bli tuffare och modigare men inte så ofta tvär-

tom, men jag är inte expert, det jag ser är det som eleverna kommer hit med, jag har ingen 

större koll på ny barnlitteratur. 

 

Det är ovanligt menar läraren att hitta en bok om en pojke som är snäll och blyg. I tidigare 

forskning visas det att flickor läser mer könsneutralt i de yngre skolåren, det vill säga att 

flickorna läser böcker om pojkar eller flickor som är normbrytande. Detta kan bero på att en 

pojkflicka är mer accepterad i samhället skriver Brink (2005, s. 208).     

 Läraren har under intervjuns gång upplysts flera gånger om att hens elever gör stereo-

typa bokval. Det finns böcker som är normbrytande vilket har diskuterats i båda intervju-

erna. Bokserien En handbok för superhjältar och Amaltea är exempel på normbrytande böcker 

som nämnts. Eleverna får alltid välja böcker själva berättar läraren med stöttning av skolbib-

liotekarien. Silva (2017, s. 526) skriver att det som de vuxna erbjuder tar barnen del av. De 

gör en om producering av de vuxnas värld till sin egen. Det gör att eleverna blir påverkade 

av de vuxna i deras omgivning. Läraren säger att eleverna får välja bok själv men att ele-

verna kan bli begränsade i deras bokval.  Lärarna kan begränsa elevernas bokval utan att 

vara medvetna om det då de inte har valt att presentera olika typer av genrer. I intervjun dis-

kuteras genren poesi och det visar sig i att eleverna inte känner till den genren. De vuxna 

skapar en begräsning för eleverna när de inte känner till alla valmöjligheter på biblioteket. 

Detta uppmärksammas av läraren: 

 

I: - Kan de välja andra böcker, tex, poesi, diktsamlingar?  
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L: - Det finns men, vi har ju men… det beror ju också på hur vi presenterar det, och vi jobbar 

inte så mycket med det, skulle vi jobba mer med det så kanske de skulle göra det så det är helt 

upp till oss vad vi egentligen lägger fokus på  

 

Eleverna får välja fritt bland böckerna på skolbiblioteket men det kan vara problematiskt att 

låna böcker med en genre de inte sett eller läst tidigare. Det är ytterst relevant att presentera 

det som finns som valmöjlighet på skolbiblioteket, annars begränsas eleverna. Fortsättnings-

vis synliggörs samarbetet mellan skolbibliotekarien. I valet av högläsningsböcker är det lära-

ren som väljer böckerna och de görs på olika sätt. Hen påpekar att det finns olika faktorer 

som spelar roll vilket kan förstås i kommande intervjusvar med läraren: 

 

I: - När du väljer högläsningsböcker, hur tänker du i ditt val av böcker? 

L: - Jag tänker på lite olika sätt, ibland väljer jag en bok som passar för det vi jobbar med i 

svenskan, är det så att vi jobbar mycket med kopplingar till en själv, inre referenser, då väljer 

jag en bok där det finns mycket att ta ifrån liksom, där man kan känna igen mycket och prata 

om såhär var det för mig och ja, så det är ett sätt att välja bok, ibland väljer jag bok för att in-

spirerar, och få de att fortsätta läsa och ibland väljer jag en bok som egentligen är för svår för 

de att läsa men som är intressant och spännande i alla fall, det kan vara en väldigt spännande 

bok men det är ju kanske för en årskurs över 

 

Läraren har olika tankar bakom varje högläsningsbok. Ibland vill läraren inspirera eleverna, 

hen vill att eleverna ska vilja läsa en bok som tillhör samma bokserie som högläsningsboken. 

Ibland vill läraren läsa en bok där eleverna kan känna igen sig i karaktären. Brink (2005, s. 

209) skriver att valet utifrån könet har en stor betydelse och det bli märkbart i barnens bo-

kval av favoritbok i hans studie. Yngre barn behöver läsa om hjältar och hjältinnor för att 

stärka dess egna könsidentitet.  

 

I: - Det om du nämner om igenkänning, kan eleverna känna igen sig i motsatta könet i böck-

erna?  

L: - Ja jag försöker hitta de böckerna där det inte är så typiskt flickigt eller typiskt pojkigt utan 

att det liksom är mer generellt och det tänker jag faktiskt på, rätt så medvetet att jag väljer inte 

bara flickiga böcker utan även, det ska handla om en flicka ena gången och ja, jag väljer sällan 

böcker som där det är väldigt mycket flickproblematik och pojkproblematik men jag vill ändå 

att det ska handla om de båda grupperna. 

 

Liberalfeminismens grundtanke är att könen ska ses som lika i dess grund. Könens kropps-

liga olikheter ska inte påverka det som är nödvändigt i den mänskliga naturen (Gemzöe 

2014, s. 41). Läraren använder termerna flickigt och killigt, något som anses vara mer femi-

nint eller mer maskulint i intervjun. Det blir tydligt att män och kvinnor ses som olika och att 

de intresserar sig för olika saker när läraren använder dessa termer. Begreppet igenkänning 

kommer på tal igen och läraren uppmärksammas om vikten av igenkänningsfaktorn: 

 

I: - Tycker du att det är viktigt att eleverna ska kunna känna igen sig i karaktärer när de läser? 
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L: - Nej, inte alltid, ibland för att det är det syftet jag har men ibland kan det vara så att man 

behöver lära känna en annan kultur eller annat sätt att tänka men i 1:an och 2:an brukar jag ofta 

hitta böcker där det är igenkänning men i 3:an brukar de klara av att tänka sig in i någon annan 

som inte är jag själv så då brukar jag nog vidga lite mer.  

 

Läraren ansåg i sin intervju att det är lättare att jobba med böcker för igenkännande för ele-

ver i årskurs 1 och 2, i årskurs 3 kan de börja läsa om andra personer. Men det är inte alltid 

ändamålet att eleverna ska hitta en igenkänningsfaktor i karaktärerna.    

 Det genomsyras en röd tråd i elevernas bokval, det finns tydliga mönster i elevernas 

bokval och det synliggörs i denna del. En viktig sak att nämna är att alla individer är olika. 

Detta är studier som gjort kvalitativt och kvantitativt där det visas att det finns en skillnad 

mellan flickor och pojkar med vissa undantag. I denna studie nämns inte termen hen eller 

icke binär utöver skolbibliotekarien och läraren som är anonyma i studien. Denna studie tar 

upp könen pojke och flicka, de två klassas idag som juridiska kön.    

 Studiens fokus är att se hur eleverna gör sina bokval, utifrån ett genusperspektiv och 

om det finns skillnader mellan valet av könen. I intervjuerna har det framkommit att det 

finns en skillnad mellan flickor och pojkar när de väljer böcker.  

 

7.2 Observation i klassrum 

 

I klassrumsobservationen gjordes en analys utav elevernas bokval. Observationen gjordes i 

klassrummet som tillhörde läraren i intervjun ovan. Alla elever hade inte valt en bok och lä-

raren var inte närvarande i observationen så det fanns inga svar på varför det var så. Tidi-

gare i intervjun tar läraren upp några val som eleverna gjort. I denna observation diskuteras 

16 olika bokval. I denna figur nedan visas vilka titlar eleverna valt själva:  

 

Flickornas val: Pojkarnas val: 

Monstret i natten & Livet enligt Dunne  

Handbok för superhjältar  

Cirkusdeckarna  

Det fina med Kerstin 

Lilla E ger sig ut på resa 

Ensam hemma 

Spöksystrar & Kärlek är bättre än ingen kärlek 

alls  

Elliak Tomsons första bok 

Det fina med Kerstin 

Djurdoktorn: Linus och Flisa 

 

Ödehuset 

Jordens rekordbok  

Lätt fakta om Astronomi  

Läshunden 

Jordens utdöda djur 

Fakta om Manchester United & Minifakta 

om Zlatan 

Spökskogen 
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I den vänstra kolumnen syns flickornas val i klassen och i den högra kolumnen syns pojkar-

nas val. Två av flickorna i klassen hade valt två böcker var. Det står därmed två titlar efter 

varandra på de raderna. I tidigare studier har det visats att barn i yngre åldrar ofta väljer 

barnböcker med huvudkaraktärer som har samma kön som de själva har i bokens handling. I 

Ödehuset och Spökskogen är pojken Axel bokseriens huvudkaraktär. Böckerna Fakta om Man-

chester United, Minifakta om Zlatan och Lätt fakta om Astronomi är tre faktaböcker. Davila och 

Patrick (2010, s. 204 – 205) skriver hur pojkar och flickor ofta gör klassiska bokval som ter sig 

vara maskulina eller feminina, där pojkar vill läsa informationsmaterial om spel eller sport, 

transportfordon såsom bilar och lastbilar. I dessa bokval syns det att pojkarna valt informat-

ionstexter, med handlingar om rymden och sport. I skönlitteratur har det visat sig att pojkar 

ofta väljer att läsa om fantasy och brottslighet. Pojkarna har även en starkare preferens att 

välja grafiska romaner, serier eller skämtböcker. Spökskogen och Ödehuset är två fantasy-

böcker som tillhör samma serie. Böckerna Jordens rekordbok och Jordens utdöda djur är två fak-

taböcker som tillhör samma serie. Läshunden tillhör också en bokserie. Det är en lättläst bok 

som passar nybörjare i läsning och den handlar om två pojkar och en hund. Det visade sig 

tydligt i pojkarnas bokval att de gärna läser böcker som tillhör en serie. En pojke visar även 

att han gärna läser samma genrer som i detta fall var faktaböcker. Vissa av pojkarna läser ur 

samma bokserie som en annan, det visar på att de kan inspirerar varandra i sin läsning. 

Brink (2005, s. 208) skriver att pojkar har det svårare att välja böcker på egen hand medan 

flickorna är mer självständiga i deras bokval. I denna studie syns det att pojkarna gör lik-

nande val. Det kan bero på att de har svårt att hitta böcker i biblioteket och tar hjälp av 

varandra. I Brinks (2005, s. 197) studie visas det dock att pojkarna tenderar att välja olika 

bland varandra. Detta skiljer sig från pojkarna i denna grupp som visar liknande val. Millard 

och Appleyard (Brink 2005, s. 190 – 192) som studerat flickor och pojkars läsintresse om det 

andra könet, fick två olika resultat. Appleyard menade att intresset ökar med åldern hos poj-

karna men det ansåg inte Millard. Det hade haft två olika grupper där Millard hade en profil 

med tydlig arbetarklassprofil och Appleyard en medelklassprofil (Brink 2005, s. 193). Det 

finns olika bakgrundsfaktorer som kan påverka studiernas olika resultat. Det kan bero på vil-

ken geografisk position skolan har, eller vilka elever som går på skolan.   

 En intressant aspekt är sättet flickor och pojkar väljer att förhålla sig till olika bokgen-

rer. Även om det kan skilja sig mellan pojkarna själva och flickorna själva så finns det ändå 

liknande drag för vad respektive kön väljer för genrer. Beroende på olika kulturer och sam-

hällsgrupper går det att se olikheter mellan hur barn väljer barnböcker, vilket visas i Brink 

(2005, s. 193).              

 Det har visats i tidigare studier att flickor tenderar att dras till böcker med handlingar 

om relationer. Pojkarna söker sig till faktaböcker eller böcker med spänning. Det finns visser-

ligen alltid undantag för detta, då flickorna i denna studie valde böcker som ansågs vara 

normbrytande, som till exempel bokserien Cirkusdeckarna. I studien av Brink (2005, s. 199 – 

200) visas det att pojkar tenderar att välja bort böcker med kvinnliga huvudkaraktärer och 

handlingar om kärlek, men det kan finnas undantag. I Brinks studie syntes det att undanta-

get var Sune-böckerna. I studien av Brink visade det sig också att flickorna dock kunde läsa 
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om pojkar i böckerna. Men flickorna ville fortfarande läsa om böcker med handlingar om 

kärlek och relationer i Brinks (2005, s. 199 – 200) studie. I feministens tidigare historia var 

upplysningstidens manliga filosofer skeptiska mot kvinnor och deras förnuft (Gemzöe 2014, 

s. 34 - 38). De påstod att kvinnor var mer känslosamma varelser och inte var lämpade i politi-

ken för att de inte hade några vettiga tankar. Kritiken mot dessa tankar förde Mary Wollsto-

necraft som påvisade att kvinnor inte hade någon likvärdig utbildning. Hon menade att 

kvinnorna saknade en intellektuell stimulans och det gjorde att kvinnorna agerade med sina 

känslor istället med förnuftet. Det kan troligtvis vara så att dåtidens kvinna var mer känslo-

styrd och att det präglar kvinnor än idag. Flickorna visar intresse för barnböcker som hand-

lar om känslor och relationer. Detta kan ligga till grund för hur kvinnorna levde under tidi-

gare århundrande och att det visar spår idag. Under upplysningstidens tid fick männen bi-

dra politiskt och detta kan påverka att pojkarna idag väljer informationstexter. Historian kan 

ha påverkat människans olika kön där kvinnor får agera känslosamt medan männen inte får 

det på grund av machokulturen. Feminismen har alltid haft en grundtanke att alla är lika och 

att kvinnor därmed ska ha samma rättigheter som männen i samhället. Männen har haft en 

högre position i samhället, detta kan ha påverkat att kvinnor som är mer manliga är mer ac-

cepterade i samhället medan män som är mer kvinnliga inte är lika accepterat. Det syns en 

röd tråd från antikens sätt att skilja män och kvinnor på i elevernas bokval i dagens sam-

hälle.               

 För att återgå till flickornas val, så syntes en titel två gånger, Det fina med Kerstin som 

tillhör en bokserie om flickan Kerstin. Detta är en bok med typiska flickproblem. Det går att 

se typiska drag för vad flickor väljer för böcker och vad pojkar väljer för böcker och varför 

det kan vara så. Det går att se kopplingar i elevernas bokval med tidigare forskning och att 

flickor och pojkar dras till olika genrer. Det finns en viss del av tidigare historia som kan vara 

en grund för elevernas olika val utifrån ett genusperspektiv. Historian verkar även vara en 

påverkande faktor för elevernas bokval grundat på hur män och kvinnor levde då. I kom-

mande del ska skolbibliotekets struktur analyseras utifrån dess struktur. 

 

7.3 Observation i skolbibliotek     

 

I denna del observeras skolbibliotekets uppbyggnad och struktur samt hur eleverna själva 

ska låna böcker på egenhand. I tidigare intervju med skolbibliotekarien nämns det att ele-

verna i årskurs 3 ibland kommer ensamma till skolbiblioteket eller i mindre grupper precis 

som årskurs 1 och årskurs 2 gör. Detta innebär att skolbibliotekarien ofta är på plats när ele-

verna kommer, för att finnas till hands för eleverna och även för att ibland samlas på mattan 

och prata om olika ämnen som rör böckerna. Vidare i denna observation kommer fokuset 

inte att ligga på hur skolbibliotekarien arbetar i skolbiblioteket utan hur strukturen ser ut och 

hur böckerna är presenterade. Skolbibliotekarien är inte närvarande i observationen utan 

detta görs för att få en överblick på vad det finns för böcker och hur de presenteras. Silva 

(2017, s. 526) nämner i sin studie att barnens egna kultur skapas av en om producering av 
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vad de vuxna erbjuder dem. I lärarintervjun nämner läraren att de inte presenterat genren 

poesi/dikter och att det i sin tur kan påverka att eleverna inte väljer poesi själva. Det har vi-

sats i tidigare klassrumsobservation att eleverna väljer likande böcker bland varandra, speci-

ellt bland pojkarna. Det gör att de lånar böcker de känner till och redan är bekanta med. Inne 

på skolbiblioteket var poesi/diktavdelningen presenterad och synlig vilket gör att eleverna 

kan upptäcka den genren själva, men det visade sig inte i klassrumsobservationen att någon 

elev valt en poesibok.              

 Atmosfären i skolbiblioteket gav en trevnad och en välkomnande känsla av behag. Vid 

skolbibliotekets kateder stod det ett boktips. Detta tips var boken Magisk december, en bok 

som har 24 kapitel om julberättelser. Denna studie ägde rum under december månad vilket 

gjorde att boken passade in bra för dess ämne. I intervju med skolbibliotekarie nämns en 

rund matta som syntes i bibliotekets ena del. På väggarna fanns böcker sorterade i olika gen-

rer. Bemötandet av böcker ser likadant ut på de allra flesta bibliotek. Pärmarna på böckerna 

syns utåt och de är ofta sorterade i bokstavsordning efter författare i olika genrer på olika 

hyllor. Likväl var det så på detta skolbibliotek, det fanns även vissa böcker som stod med 

framsidan presenterad utåt, så att eleverna får mötas av olika böckers framsidor direkt när 

de kommer in i skolbiblioteket. Det har nämnts i flera studier, bland annat av Nordlinder 

(2008, s. 5 – 6) hur relevant framsidan är för eleverna när de gör sina bokval. Det kan därför 

anses vara väldigt bra att presentera utvalda böcker med dess framsida för eleverna när de 

kommer till skolbiblioteket. I Nordlinders (2008, s. 3 - 4) studie är syftet att ta reda på bar-

nens egna smak i barnböcker. Det stod olika typer av böcker presenterade i skolbiblioteket, 

det fanns även en snurra med böcker som hade två skyltar med texterna ”nya böcker” 

och ”lästips”. I denna snurra syntes många olika typer av böcker kopplat till julen men även 

böcker som nämndes i klassrumsobservationen. Andra böcker som stod ute i skolbibliotekets 

hyllor med framsidan utåt syntes även de i klassrumsobservationen. Det verkade som ele-

verna valt böcker som har presenterats i skolbiblioteket. Utan med några tidigare belägg av 

skolbibliotekariens egna ord ges en känsla av tanke för vilka böcker som presenterades med 

framsidan utåt i skolbiblioteket. I skolbiblioteket fanns olika avdelningar, en snurra för tips 

och nya böcker, hyllor med olika genrer och kategorier. Nedan kommer några titlar på de 

böcker som presenteras med framsidan utåt i biblioteket: 

 

Ute bland hyllorna 

 

Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda 

Deckargåtor 

Konsten att vara kompis 

Ett hem – äldre bok längst ner placerad  

Små människor stora drömmar – tre olika böcker om tre olika barn 

Barnens rätt i världen 

Sist jag var som lyckligast 
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Spöksystrar – tre olika böcker 

Nelly Rapp  

Handbok för superhjältar 

 

Boktips och nya böcker på snurran  

 

Spöksystrar ett spöke fyller år 

Jordens utdöda djur 

Fakta om Manchester United 

 

Lätt att läsa  

 

Spökjakt! 

Kom fram Bella! 

Varuhuset läs på egen risk 

Gosedjuret läs på egen risk  

Leo och dataspelet 

Leo och katten som sprang bort 

Spindlar och spöken, Gastar och grodyngel 

Bodil och monstret under sängen, Bodil och hundbajset 

 

I Davila och Patricks (2010, s. 204 - 206) forskning visade det sig att både flickor och pojkar 

ofta lockas till skönlitterära böcker som är roliga, skrämmande och äventyrliga. I dessa bok-

titlar syns det tydligt att majoriteten av dem innehåller genrerna roligt, skrämmande och 

äventyrligt. Det finns även en grundläggande syn av jämställdhet i valet av synliga böcker. 

Den feministiska synen på att kvinnor och män ska vara lika syns bland ovanstående titlar, 

exempelvis, Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda, Spöksystrar, Nelly Rapp och Handbok för 

superhjältar. Dessa böcker är mer normbrytande och gör att eleverna kan inspireras till att 

välja böcker som de själva kanske inte hade valt. Det syns att skolbibliotekarien arbetat aktivt 

för att främja olika typer av böcker för att inspirera och ta bort stereotypa genusmönster, det 

vill säga stereotypa val grundat på vad som anses vara feminint respektive maskulint. Skol-

bibliotekarien nämner i sin intervju att de yngre eleverna kan vara medvetna om normer. 

Det gör att de inte vill låna vissa böcker för att de är avvikande normen. Den liberala femin-

ismen (Gemzöe 2014, s. 33 – 41) talar för att vi människor oavsett kön är lika och att den 

kroppsliga skillnaden inte ska ha någon påverkan för de naturliga val vi gör i livet. I slutän-

dan är det elevernas egna val när det kommer till böcker, de ska själva få välja på egenhand 

men det är gott nog att hjälpa och inspirera dem i bokvalen. Det märks tydligt att eleverna 

har ett behov att bli uppmärksammade av olika genrer i skolbiblioteket. Läraren nämner i sin 

intervju att genren poesi inte presenterats för eleverna. De vuxna har en stor påverkan på 
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eleverna vilket gör att de måste vara öppensinnade i vägledning i elevernas bokval. Det gör 

att skolbibliotekets struktur är viktig för eleverna när de möter utvalda böckers framsidor.     

 

8. Diskussion  

 

I den här delen diskuteras resultaten som framkommit ur analysen. I analysen berättar skol-

bibliotekarien och läraren hur de ser på elevernas bokval och på vilka sätt de jobbar med ele-

vernas val av böcker. Det syns tydligt i observationerna vad eleverna gör för bokval och 

vilka mönster som finns hos pojkarna respektive flickorna. Detta arbetet har utgått ifrån tre 

övergripande forskningsfrågor som har varit huvudfokus i studien:  

 

- Finns det en relation mellan böcker och kön? 

- Kan läraren och skolbibliotekarien se en relation mellan böcker och kön i elevernas 

bokval? 

- På vilket sätt kan lärare och bibliotekarier arbeta med eleverna i deras bokval? 

 

I denna studie var syftet att ta reda på hur det ser ut på denna skola i Stockholms kommun, 

samt om det syns likheter till tidigare forskning. Det går att konstatera att det finns svar på 

dessa forskningsfrågor som nämns ovan. Det finns en relation mellan böcker och kön i ele-

vernas bokval. Det går tydligt att se att pojkar och flickor har ett visst mönster de följer när 

de väljer barnlitteratur. Flickor väljer en viss typ av barnlitteratur som riktar sig åt mer skön-

litterära böcker med en handling om flickor med flickiga problem, om djur eller om spän-

ning och mer normbrytande böcker. Tidigare forskning har pekat på är att det är vanligt att 

flickor kan välja barnböcker med kvinnliga karaktärer som intar en manlig roll. Samhället 

har en större acceptans för flickor som är pojkiga än för pojkar som är flickiga (Brink 2005, s. 

199 – 200). Det kan finnas en viss historisk grund för detta, där kvinnorna och männen inte 

hade det jämställd under upplysningstiden och att det präglar könen än idag (Gemzöe, 2014 

s. 34 – 38). I båda intervjuerna tillsammans med läraren och skolbibliotekarien menar dessa 

aktörer att pojkflickan (flicka som är mer pojkig) har blivit med accepterad i samhället än en 

pojke som är mer feminin. I pojkarnas val syns tydliga mönster, där de väljer böcker med 

spänning, sport eller fakta. Davila och Patrick (2010, s. 204 – 205) poängterar även att flickor 

ofta väljer skönlitteratur mer än vad pojkar gör. Ingen av flickorna valde någon faktabok me-

dan det fanns fyra pojkar i klassrumsstudien som valde en faktabok. I detta fall deltog sju 

pojkar vilket gör att majoriteten av pojkarna i klassen valde en faktabok i sin läsning. Det 

syns därmed tydliga skillnader mellan könen i deras bokval.      

 Det uppmärksammas i intervjuerna och i tidigare forskning att en flicka som är mer 

pojkig är mer accepterad i samhället än en pojke som är flickig. Den machokultur som finns i 

samhället kan vara en faktor som påverkar detta menar skolbibliotekarien i hens intervju. 

Vissa barn kanske inte har en miljö i hemmet som tillåter samtal där barnet känner sig mer 

maskulin eller feminin i det motsatta könet. Det har poängterats av Gemzöe (2014, s. 152) att 
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olika kulturer ser på könens skillnader på olika sätt. Skolbibliotekarien nämner att skolan be-

finner sig i ett område där flera barn tillhör olika etniska bakgrunder, vilket gör att de kan ha 

olika kulturer i hemmen.  

 Skolbibliotekarien arbetar med att inspirerar eleverna i deras bokval genom att ställa 

fram böcker som är normbrytande där ett kön inte behöver låna en speciell typ utav bok för 

att den är könsbunden på något vis. Eleverna blir bemötta av böcker som visar på mångfald 

av könstillhörighet och främjar elevernas rätt och möjlighet att våga vara sig själv och välja 

de böcker som de vill läsa utan att bli påverkade av normen. De kan samtidigt pröva sig 

fram i deras intressen då det finns flera olika valmöjligheter utifrån olika genrer. Det finns 

många böcker som innehåller spänning, äventyr och humor vilket båda könen visar ett in-

tresse för (Davila och Patrick 2010, s. 204 – 206). Dock när det kommer till skönlitterära barn-

böcker är det oftast pojkarna som gillar fantasy mer och flickor gillar att läsa om relationer. 

Det finns gemensamma intressen hos flickor och pojkar men det är vanligast att de väljer 

olika genrer på barnböcker. Det finns även böcker som klassas mer flickiga och pojkiga i 

skolbiblioteket som presenteras med framsidan utåt, som till exempel Det fina med Kerstin 

och Ödeshuset. Det fanns likheter mellan böckerna som skolbibliotekarien hade presenterat i 

skolbiblioteket och elevernas låneböcker i klassrummen. Skolbibliotekarien nämner i sin in-

tervju att hen ibland samtalar med eleverna om nya böcker och läser utdrag i böckerna. Detta 

gör skolbibliotekarien för att de ska hitta andra böcker att läsa och hitta inspiration i sin fort-

satta läsning.  

 Det syns hur skolbibliotekarien arbetar med elevernas bokval i det som nämnts ovan. 

Ett engagemang och intresse visas där det syns att skolbibliotekarien engagerar sig i elever-

nas bokval. Läraren nämner i sin intervju hur hen själv och skolbibliotekarien arbetar tillsam-

mans för att eleverna ska få den hjälp de behöver när de väljer böcker. Läraren och skolbibli-

otekarien samtalar om klassens läsnivå och hur de ligger till individuellt för att eleverna inte 

ska välja en bok som är för svår- eller lättläst. I elevernas bokval påverkar läraren inte ele-

verna alls utan de blir enbart inspirerade av läraren. Eleverna har fria val, men läraren bru-

kar inspirerar eleverna att välja vissa typer av böcker och detta gör hen i sin högläsning. Det 

är dock intressant att poängtera hur läraren under intervjuns gång alltmer uppmärksammar 

elevernas val och hur genusbundna de är. Läraren nämner förvissa att hen väljer högläs-

ningsbok utifrån olika syften för att inspirera eleverna. Ibland ska en bok inspirera eleverna 

till att fortsätta läsa vidare i samma bokserie, eller en bok som eleverna kan hitta en igenkän-

ningsfaktor i karaktären. Läraren påpekar att hen aldrig väljer böcker som är mer för killar 

eller mer för tjejer, hen menar att det inte passar att läsa en sådan bok i högläsningen. Hade 

vi som i den liberala feminismens grundtanke inte sätt skillnad på kön grundat på deras 

olika kroppsliga konstruktioner hade läraren förmodligen inte benämnt de olika barnböck-

erna som mer pojkiga/maskulina eller flickiga/feminina (Gemzöe 2014, s. 33 – 41). Men det är 

som läraren själv nämner i intervjun en säljande faktor som gör att det finns mer könsstereo-

typa böcker i samhället. Människor lever utefter normen vilket gör att könsbundna böcker 

säljer och är attraktiva att köpa. I vissa kulturer som i exempelvis Brasilien är det fel att vara 
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normbrytande (Silva 2017, s. 526). Detta kan leda till att människor inte vågar vara normbry-

tande och köper könsbundna böcker för att samhället påtrycker hur du ska vara. Det finns 

dock böcker som är normbrytande men böcker med en pojke som är normbrytande är inte 

lika vanlig som en normbrytande flicka. Återigen kan detta komma ifrån att männen under 

tidigare århundraden ansåg sig mer förnuftiga än kvinnorna och att vara känslosam var fel. 

Gemzöe (2014, s. 34 – 38) skriver, upplysningstidens manliga filosofers och hur de ansåg att 

kvinnor var underordnade männen. Det Gemzöe (2014, s. 152) menar är att könens olikheter 

skiljer sig i tiden men även mellan olika kulturer. Dessa tankar om att kvinnor är underord-

nade män finns än idag. Det uttrycks tydligt i lärarintervjun att läraren anser att eleverna be-

höver känna till hur andra människor lever och inte enbart hitta en igenkänningsfaktor till 

sig själv. I lärarintervjun sa hen att i årskurs 3 brukar det vara lättare för eleverna att sätta sig 

in i andra människors liv och att förstå andra.         

 I lärarens tidigare klass hade de även lyssnat på Astrid Lindgren när hon själv läste 

upp sin bok Mio min Mio. Det läraren markerade som ett dilemma när det kommer till Astrid 

Lindgren är hennes sätt att vara gammaldags i sitt sätt att skriva om könsrollerna. Skolbiblio-

tekarien ansåg visserligen att hon kan vara normbrytande i vissa fall, kanske för att de disku-

terade olika böcker, Mio min Mio och Pippi Långstrump. Läraren ansåg att det var viktigt att 

känna till vissa författare men läraren menar att det kan vara bra att diskutera innehållet.

 Läraren vill även i hens högläsning inspirera eleverna till att fortsätta läsa böcker inom 

samma genrer eller bokserie. Skolbibliotekarien och läraren uppmuntrar eleverna att läsa 

inom samma bokserie. De båda är positivt inställda till bokserier. Böcker som tillhör en 

bokserie tenderar att öka elevernas läsintresse menar läraren. Det skapas en trygghet hos ele-

verna när de redan känner karaktärerna. Det går att förstå att läraren själv tycker bokserier är 

bra för eleverna i deras läsning. I Brinks (2005, s. 190 – 193) studie nämns det av Appleyard 

att pojkar tenderar att kunna läsa om flickor i senare ålder och att flickorna snabbare kan läsa 

om pojkar, medan Millard ansåg att pojkarna aldrig utvecklar detta inom skolan. Det var 

även Millard som menade att läsningen är mer lämpad för flickor än för pojkar i skola. Det 

finns en skillnad mellan Appleyard och Millards olika intressegrupper, de har studerat två 

skildra grupper som därmed ger olika resultat. Det är då en jämförelse skapas menar Ge-

mzöe, när vi först talar om något i jämförelse med något annat är då vi uppfattar en skillnad 

mellan de olika angelägenheterna. Gemzöe (2014, s. 153) uttryckte detta när hon förklarade 

skillnaden mellan kön och även etniska kulturer. 

I lärarintervju och i intervjun med skolbibliotekarien uppmärksammades båda aktö-

rerna av elevernas bokval kopplat till genus. Det finns ett tydligt mönster vad flickor väljer 

och vad pojkar väljer. Tittar vi på könen så ses en kroppslig skillnad, men som i den liberala 

feminismen så ska inte det vara en påverkande faktor i valen som människan gör. I det bo-

kval som görs i skolan kan det vara tabu att låna en bok som inte är helt accepterad av sam-

hället att låna om du inte kategorisera som ”rätt” kön som lånar den. Någonstans har det då 

skapats olikheter mellan könen och att det kroppsliga fick en betydande roll då det går att 

börja prata om vad som är kvinnligt respektive manligt. Gemzöe (2014, s. 33 – 41) skriver om 

könens olika tidseror, hur olikheten mellan könen har sett olika ut genom olika tider. Det 
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som nämns av Kåreland i inledningen är även sättet vi i olika samhällen bygger på en genus-

ordning. I människans historia har det varit skillnad mellan könen och det har påverkat de-

ras val i livet, vilket kanske gör att det än idag kan vara bakomliggande när vi ser till unga 

elevers bokval i skolan. 

 

9. Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns likheter i denna studie med tidigare 

forskning som gjorts, flickorna dras ofta till samma typer av böcker och pojkarna dras oftast 

till samma val av böcker, men det finns också undantag. I denna studie visas det att pojkarna 

tenderar att välja fantasyböcker eller faktaböcker. Pojkarna tenderar också att främst läsa om 

pojkkaraktärer. Flickorna läser om andra flickor, om djur, relationer och intresserar sig för 

spänning samt mysterium.            

 Läraren och skolbibliotekarien för en dialog med varandra gällande elevernas bokval. 

De ska få hjälp att låna lämpade böcker för deras läsning, så att de ligger på rätt svårighets-

grad. Visserligen diskuterar de inte innehållet i böckerna, de talar enbart om svårighetsgra-

derna. Läraren följer aldrig med till skolbiblioteket. Eleverna får vägledning och stöttning av 

skolbibliotekarien i skolbiblioteket. I skolbibliotekets observation visade det sig att skolbibli-

otekarien arbetar främjande med elevernas bokval. Hen presenterade olika slags böcker som 

ansågs vara normbrytande och böcker som eleverna själva verkar gilla att låna. Det syntes 

tydligt i en jämförelse av skolbiblioteksobservationen och klassrumsobservationen att de 

böcker eleverna lånat stämde överens med de som skolbibliotekarien tipsat om i tipssnurran. 

Andra böcker som synts i skolbibliotekets hyllor var också böcker som eleverna lånat. Skol-

bibliotekarien samtalar även med eleverna under deras besök på skolbiblioteket, till exem-

pel, hur eleverna kan hitta författare eller låna böcker på egenhand. I lärarens högläsnings 

syns det att läraren arbetar med elevernas bokval. Hen inspirerar eleverna i sin högläsning. 

Läraren valde Monstret i natten om en normbrytande pojke i högläsningen. Läraren visar på 

medvetenhet ur ett genusperspektiv att sådana böcker är bra att läsa för att bryta normer. 

Hen berättar också att hen aldrig väljer en bok som är mer pojkig eller flickig i sin högläs-

ning, det finns inget vidare syfte med det. Visserligen var läraren inte alls medveten om ele-

vernas egna bokval vilket kan uppfattas som underligt då hen vill inspirera eleverna att läsa 

vidare från högläsningsböckerna. Det märktes i lärarintervjun att läraren blev mer införstådd 

av elevernas könsbundna bokval och att läraren själv hade dålig koll på vad eleverna lånat. 

Det har nämnts tidigare att vissa bakgrundsfaktorer kan ha en påverkan på varför eleverna 

gör dessa könsbundna bokval. Utifrån genusteorin och Lena Gemzöe (2014), är det femin-

ismen som arbetat för att skapa en likvärdig ställning mellan könen. Tidigare under antikens 

tid hade kvinnor inte samma rättigheter som männen och de ansågs vara känsliga personer 

som skulle finnas till för männens skull. Detta kan bottna i att det finns en viss kategorisering 

idag att kvinnor/flickor är mer känsliga än män/pojkar och att machokulturen existerar. Den 

tidigare mannen och kvinnan under detta århundrade visar spår idag i dagens pojkar och 
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flickor när vi ser till deras bokval. Det kanske är så att människans historia har påverkat oss 

att bli mer feminina och maskulina för att vi ansågs vara så olika förr. Den liberala femin-

ismen kom i första vågen av feminism och det var under andra delen av 1800 – talet, kampen 

för kvinnors rätt till lagliga och politiska rättigheter går i hand i hand med Mary Wollsto-

necraft. Det visar sig att en kamp för könens lika rätt började under andra delen av 1800 – ta-

let och att det än idag kan finnas spår av tankar som fördes under 1700 – talet om att kvinnor 

var mer lika djuren i dess natur, och var mer känslosamma varelser än männen. Det är som 

tidigare poängterat, könens skillnader ser olika ut i olika tidsperioder beroende på vad vi ta-

lar om för olikheter mellan könen (Gemzöe 2014, s. 34 – 38).  

Det går att konstatera att det finns tydliga drag i flickorna och pojkarnas bokval. Det 

går utifrån genusteorin och feminismen se svar på varför det finns typiska mönster hos 

flickor och pojkar i deras bokval. I denna studie har genusteorin och feminismens grundtan-

kar varit en röd tråd genom studien. Det visas utifrån detta att det sker könsbundna val och 

att det finns en intressant tanke bakom valen eleverna gör inom barnlitteratur. Människans 

tidigare historia under upplysningstiden kan alltså ha en prägel på människor idag, det visas 

att flickor väljer böcker relaterat till känslor och pojkar väljer böcker relaterat till fakta och 

äventyr.               

 Synen läraren och skolbibliotekarien har på elevernas bokval är olika, de antyder att 

det finns klassiska drag hos eleverna där valet som görs av könen är stereotypa drag ur ett 

genusperspektiv. Visserligen menar de båda dock att det finns ny barnlitteratur som bryter 

normer och har blivit populär att läsa bland de båda könen. Det visar sig att eleverna har stor 

frihet i deras bokval men att de får stöttning av mestadels skolbibliotekarien, både muntligt 

men även utifrån skolbibliotekets struktur. Läraren menar även att barnen inspirerar 

varandra att välja varandras böcker i deras läsning och att läraren själv ger inspiration i hög-

läsningen. Det syns i klassrumsobservationen att pojkarna har inspirerats av varandra. En 

intressant aspekt att se närmre på, är på vilket sätt historien har satt sina spår bland könen 

idag. Om det finns bakomliggande faktorer i vår natur som gör att barn väljer böcker som är 

bundna till ett specifikt kön. Slutligen går det att se tydliga mönster hos eleverna ur ett ge-

nusperspektiv och att läraren och skolbibliotekarien uppmärksammat detta. De arbetar med 

elevernas bokval på varsina håll. Fortsättningsvis finns det en tanke att forska vidare om vad 

som är bakgrundsfaktorerna för de könsbundna valen. I denna studie lyfts några aspekter ur 

genusteorin och feminismens historia som kan vara en grund för elevernas könsbundna val. 
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