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Abstract: The aim of this Master’s thesis is, with an exploratory stand, to
examine the thoughts regarding gender perspective at children’s
library service that are expressed from children’s librarians as well
as the staff in administrative management. The purpose of the
study is to generate ideas for further research and discussion
regarding a gender perspective on the children’s library service.

A total of eight interviews have been carried out. Three persons at
the administrative level and five children’s librarians were
interviewed. We also have examined if a gender perspective is
expressed in the control documents, from international level to a
local level, which the libraries could use when developing and
planning their work.

A theoretical framework combining queer studies and gender
pedagogy has been chosen.

The study has generated following problems, which could be
examined in further research:

What importance does age, gender, class, ethnicity, education and
work experience play regarding the librarian´s view on gender
perspective? Which significance does literature have on children’s
identity construction and how can the libraries contribute to an
ambiguous and balanced portrayal of identities? What resources
and competence development are necessary to include a gender
perspective in children’s library service?
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1. INLEDNING

Det var under kursen Barn och medier som vårt intresse väcktes för barn och ungdomar som
användare av bibliotek och vi fick då möjlighet att fördjupa oss i olika bilder av genus och
sexualitet som förmedlas i barnlitteratur. Under kursen arbetade vi med ett pm där vi läste
magisteruppsatser och artiklar om bilden av hur genus gestaltas i barnlitteratur. Dessutom
läste vi en mängd barn- och ungdomslitteratur.  Vi drog då slutsatsen att det i barnlitteraturen
ofta förmedlas en enkel och onyanserad bild av genus och sexualitet där stereotyper förstärks
och cementeras.

Forskningen kring hur genus och sexualitet konstrueras och (re)produceras har varit på
frammarsch sedan 1970-talet inom framförallt det samhällsvetenskapliga
forskningsperspektivet.  Våra litteratursökningar vittnar om att det inte har varit lika aktuellt
inom Biblioteks- och informationsvetenskap, men i samhällsdebatten har dessa frågor blivit
allt mer uppmärksammade. Samtidigt upplever vi att marknadskrafternas inflytande har ökat,
över vilka bilder och texter som såväl barn, ungdomar som vuxna ser, läser, hör och
interagerar med. Barns interaktion med olika medier, där böcker är ett av många, anser vi har
betydelse för deras identitetsutveckling. Således spelar även bilden av genus och sexualitet
som förmedlas i litteraturen en betydande roll för barns självbild.

Vi upplever en tröghet i samhället när det gäller att få verksamheter att i praktiken influeras
och genomsyras av ett genusperspektiv, samtidigt som vi är medvetna om att
förändringsprocesser tar lång tid. Vi är däremot övertygade om att det går att påskynda
förändringsprocessen, om problematiken lyfts upp inom fler instanser och på fler nivåer.
Under vår utbildning har genusfrågor berörts ytterst sällan och vi har upplevt att det krävts ett
individuellt intresse och engagemang för att lyfta upp perspektivet.

Under kursen Barn och medier tog vi del av Lena Kårelands, professor i litteraturvetenskap,
studie.1 Hon menar att genusfrågor överlag inte står i centrum i förskola och skola och noterar
bristen på resonemang och reflektion i de redovisade förskolemiljöerna. Endast i den förskola
som har en uttalad genusprofil står genusfrågorna i centrum och genomsyrar hela
verksamheten.2 Kåreland efterfrågar fortsatta forskningsinsatser och menar att det på grund av
den mycket begränsade forskning som tidigare ägt rum på området är det svårt i nuläget att
uttala sig om hur arbetet med litteratur konkret fungerar i förskola och skola. Detsamma
upplever vi gäller för biblioteksmiljön. Vi vill därför med en explorativ ansats undersöka hur
genusproblematiken idag diskuteras inom barnbiblioteksverksamheten.

Vår förhoppning är att uppsatsen ska resultera i uppslag till vidare forskning och diskussion
kring genusfrågor inom barnbiblioteksverksamheten. Syftet med att anlägga ett
genusperspektiv på barnbiblioteksverksamheten är att nå målet om en jämställd arbetsplats,
och ett jämställt förhållande till sina besökare och sin omgivning. Ett förhållningssätt där
varje barn får möjlighet att utveckla och skapa sin identitet utan begränsningar som grundar
sig i genus.

                                                  
1 Kåreland 2005, Modig och stark eller ligga lågt.
2  Ibid. s. 359.
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1.1 Problemformulering

Det finns olika definitioner av genus och hur genus (re)produceras. I uppsatsen kommer vi att
utgå ifrån att den sociala och kulturella kontexten skapar människan och i sin tur människans
syn på sig själv.3 Således spelar även litteraturen och hur man pratar om den i till exempel
bokprat en roll i skapandet av genus och sexualitet. Varje människa bidrar på så vis till
(re)producerandet av vad som uppfattas som genus och sexualitet, men kan också bidra till att
bryta mot den gängse mallen. Litteratur likväl som barnbibliotekarier kan ha en funktion i den
processen. För att förstå identitetsskapandet krävs en medvetenhet och ständiga reflektioner
över vad som sker i interaktionen med såväl människor som litteratur. Vi ställer oss frågan:
hur förhåller sig barnbibliotekarier och personer på en administrativ ledningsposition till
denna problematik?

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är dels att undersöka hur personer på en administrativ ledningsposition
reflekterar kring genus och sexualitet i utformning och planering av den
barnbiblioteksverksamhet som de ansvarar för. Dessutom syftar vi till att undersöka
barnbibliotekariers resonemang kring genus och sexualitet i deras arbete med den
läsfrämjande verksamheten. Syftet är, i linje med den explorativa ansatsen, att genom
informanternas utsagor angående genus och genusperspektiv ge uppslag till vidare forskning
då det är ett relativt outforskat område med stora kunskapsluckor. Till grund för arbetet har
den övergripande frågeställningen varit:

• Vilka uttryck tar sig genustänkandet inom barnbiblioteksverksamheten?

Utifrån den explorativa ansatsen har följande två teman utarbetats och utifrån dessa har
forskningsfrågor identifierats. De två temana har löpt parallellt i studien och överlappat
varandra:

• Genus och genusperspektiv
• Litteraturförmedling och bokprat

1.3 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa studien till att undersöka resonemangen angående genusperspektiv i
folkbiblioteksverksamheten. Vi har främst koncentrerat oss på det läsfrämjande arbetet som är
en central del av barnbibliotekariers arbetsområde och som innefattar mycket arbete med
barn, ungdomar och barn- och ungdomslitteratur. Vi har alltså inte gjort någon närmare studie
på litteraturutgivningen och vad biblioteken köper in. I uppsatsen kommer vi att beröra barns
läsvanor ytterst lite, för det hade gjort uppsatsen för omfattande. Dessutom, med utgångspunkt
                                                  
3 I avsnittet 1.5. Definitioner kommer vi att presentera vår definition av genus och under avsnittet 3.1 Feministisk
teori kommer vi utveckla begreppet med stöd av queerperspektivet.
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i vår förförståelse och våra teorier, tror vi att även barns och ungdomars läsvanor till stor del
är socialt skapade.

Studien är även avgränsad till att behandla verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar
och det är den målgruppen som finns i åtanke när vi och informanterna talar om litteraturen
och bokprat.

1.4 Definitioner

Under följande rubrik kommer vi att definiera centrala begrepp kortfattat, för att läsaren
enkelt ska kunna följa med i texten. Under teorikapitlet kommer vi att vidareutveckla några av
begreppen och placera dem i en teoretisk diskurs.

Barnlitteratur syftar till de sagor, barnlitteratur och småbarnsberättelser för barn upp till
cirka 13 år som ges ut för barn. Denna litteratur klassificeras Hcf (ca 0-10 år) och Hcg (ca 10-
13 år).4

Barnboksutgivningen syftar till utgivning av litteratur som klassificeras Hcf, Hcg och uHc.

Bokprat är direkt översatt från engelskans booktalk. Bokprat ingår i mer eller mindre allt
läsfrämjande arbete. Oavsett situation kommer bibliotekarien förr eller senare till en punkt där
böcker behöver presenteras. Det kan handla om allt från ett kort överlämnande av en titel till
längre föredrag och diskussioner kring litteratur.5

Boksamtal handlar om att fördjupa läsningen av redan lästa böcker, genom att prata om
litteratur.

Diskurs är en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp som styr vår
verklighetsuppfattning, genom våra ords och därmed tankars innebörder.6

Begreppet Genus används inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och
teoribildning för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som
sammantaget formar människors sociala kön.7

Genusperspektiv innebär att man analyserar företeelser, förhållanden och processer i
samhället inom politik, ekonomi, utbildning, vetenskap, kultur etc. utifrån ett perspektiv som
beaktar och uppmärksammar att relationer mellan kön kan inverka även i till synes
könsneutrala sammanhang och att det leder till en systematisk ojämlikhet mellan könen.8

Jämlikhet innebär alla individers lika värde och inkluderar kön men även andra aspekter som
etnicitet, klass, sexualitet och ålder.9

                                                  
4 ”Hcf, Hcg, uHc – vad är det? Bodens kommun”. [2006-04-24]
5 Nyström 2005, ”Engagera med bokprat”. s. 57.
6 Diskurs. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-04-20]
7 Genus. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-03-29]
8 Genusperspektiv. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-03-29]
9 Jämlikhet. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-03-29]
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Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.10 

Könsroll använder vi synonymt med genus genom uppsatsen.

Ungdomslitteratur, även kallad tonårslitteratur, syftar till skönlitteratur som klassificeras
uHc och den tänkta målgruppen är unga i åldern ca 13-20 år.11

Sexualitet. Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat följande definition:

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man
och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som
inte kan skiljas från andra livsaspekter […]12

Socialisation. Det är genom socialisation som individen internaliserar samhällets eller
gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor, en process som
börjar i spädbarnsåldern och pågår hela livet. Till de viktigaste socialisationsagenterna hör
familjen, skolan, kamratgruppen, yrkeslivet, och massmedia.13

Queerteori är en samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i
framförallt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet utifrån
relationer, identiteter, strukturer och värderingar som alla är historiskt betingade.14

1.5 Disposition

Efter det följande avsnittet där vi presenterar vår informationssökning, kommer vi att ge
läsaren en bakgrund till de mål- och styrdokument som finns för den verksamma personalen
inom biblioteksverksamheten. Vi kommer också att förklara vad barnbiblioteksverksamhet
innebär och förklara närmare vad bokprat syftar till. Därefter introducerar vi uppsatsens
teoretiska utgångspunkter, bestående av feministisk teori och genuspedagogik, som sedan
följs upp av en presentation av tidigare forskning. I avsnittet som följer beskriver vi och
diskuterar de metodologiska ståndpunkter och tillvägagångssätt som vi valt för att kunna
besvara våra frågeställningar. Därefter presenterar vi resultatet och analyserar informanternas
resonemang i samma avsnitt. Slutligen kommer vi att diskutera problematiken i ett
diskussionsavsnitt och därefter redovisa våra slutsatser och ge läsaren en sammanfattning av
uppsatsen. Inför varje avsnitt kommer vi att förklara vad som följer och i korta ordalag
presentera innehållet och tydliggöra våra tankar med kapitlet.

1.6 Informationssökning

Litteratursökningar har gjorts i Google, Libris, där Kvinnsam ingår, Artikelsök, LISA, ERIC
och Nordiskt BDI- Index. Sökord som vi använt i våra sökningar är bland annat genus,
genuspedagogik, kön, könsroller, bokprat, barnbibliotek, queer, queerteori, queerperspektiv,
                                                  
10 Jämställdhet. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-03-29]
11 Ungdomslitteratur. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-03-29]
12 Sexualitet. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-04-11]
13 Socialisation. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-04-19]
14 Queerteori. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2006-03-29]
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genusperspektiv, läsfrämjande, barn, barnbibliotekarie, litteraturförmedling, gender, sex,
reading motivation, reading promotion, booktalk, children´s librarians. Sökorden har använts i
olika kombinationer och genomgående trunkerats. Vid våra litteratursökningar har vi sökt
såväl internationell som svensk litteratur som berör genus som en aspekt att ta hänsyn till vid
bokprat och barnbiblioteksarbete och använt det material som var relevant för vår studie.

Vid genomgång av funnen litteraturs referenslistor och källförteckningar har vi funnit flera
titlar som vi kommit att använda i uppsatsen. En del litteratur hade vi med oss sedan vårt
arbete i kursen Barn och medier och mycket litteratur, främst inom det feministiskt teoretiska
fältet, har vi hämtat från tidigare utbildningar.

Våra litteratursökningar har påvisat att det, förutom en magisteruppsats inom biblioteks- och
informationsvetenskap, finns anmärkningsvärt lite forskning kring barnbiblioteksarbete och
barnbibliotekarier ur ett genusperspektiv. När det gäller litteratur som behandlar bokprat ur ett
genusperspektiv har vi funnit förvånansvärt lite trots omfattande litteratursökningar. Däremot
har vi har funnit en del användbar litteratur såväl svensk som internationell, som behandlar
barns och ungdomars läsning ur ett genusperspektiv.
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2. BAKGRUND

Under följande rubriker kommer vi att ge läsaren en bakgrund till de styrdokument, lagar och
liknande som personal på svenska folkbibliotek har att förhålla sig till, och utgå ifrån i sin
verksamhet. Med tanke på uppsatsens syfte kommer fokus att ligga på genus- och
jämställdhetsarbete, det vill säga om dokumenten vägleder i dessa frågor och vad det i så fall
står skrivet. Vi kommer även att presentera jämförbara dokument som förskole- och
skolverksamheten arbetar utifrån eftersom skola och bibliotek vanligtvis samarbetar i det
läsfrämjande arbetet. Sedan kommer läsaren att få en kort bakgrund till hur arbetet ser ut i
dagens barnbiblioteksverksamhet, för att öka förståelsen för bibliotekariernas praktiska arbete.
Slutligen ger vi läsaren en övergripande förklaring till den läsfrämjande verksamheten
bokprat, eftersom bokprat är en stor del av barnbiblioteksverksamheten.

2.1 Styrdokument och riktlinjer

Mål- och styrdokument ska fungera som vägledning när biblioteken utför och planerar sin
verksamhet. Det finns en mängd instanser på olika nivåer som utfärdar den här typen av
dokument och det går att utläsa att de som arbetar på en lägre nivå inspireras av dokument
som är utarbetade för en högre nivå. Vi börjar med en presentation av de globala dokumenten,
för att sedan smalna av mot dokument utfärdade av regering och av biblioteken på en
nationell nivå. Vad de enskilda biblioteken har för styrdokument att arbeta efter kommer vi
närmare in på längre fram, i samband med avsnitt 6. Resultatredovisning och analys.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO:s) bildades
1946, för att arbeta för fred och säkerhet genom samarbete mellan länder inom utbildning,
vetenskap och kultur, ökad respekt för rättvisa och mänskliga rättigheter för alla människor
utan hänsyn till ras, kön eller religion. I den tredje versionen av U N E S C O : s
folkbiblioteksmanifest som antogs 1994 står det inledningsvis att:

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde
och för olika grupper i samhället.15

Detta innebär att bibliotekens samlingar ska vara aktuella och följa samhällsutvecklingen och
erbjuda möjligheter till personlig utveckling genom att stimulera barns läsning och fantasi.
Liknande tankegångar finner vi i Kulturrådets kulturpolitiska mål från 1996 som är den av
regeringens tillsatta instans som ansvarar för landets kulturpolitik. Grunden för dagens
kulturpolitik utgörs av de Nationella kulturpolitiska mål som riksdagen beslutade om 1974
och modifierade 1996. Tanken med de kulturpolitiska målen är att de ska vara vägledande för
all kulturverksamhet oberoende av samhällssektor vilket därmed inkluderar
biblioteksverksamheten i Sverige. Förutsättningarna för den kommersiella
kulturverksamheten har förändrats sedan de första kulturpolitiska målen formulerades, vilket
främst beror på utvecklingen inom massmedieområdet. Kulturrådet menar att likriktning,
förytligande och centralisering är negativa verkningar som kommersialismen bidrar till likväl
som växande klyftor mellan olika människor och grupper. Kulturarvet är inte neutralt och det
är ett kulturpolitiskt ansvar att synliggöra och motverka såväl klasskillnader som
                                                  
15 Unescos folkbiblioteksmanifest. 1994, s. 1.
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könsskillnader. Här visar de att det finns aspekter så som genus som har betydelse för
verksamheten. Kulturrådet poängterar att det är av särskild vikt att barn och unga har
alternativ till det kommersiella kulturutbudet. Kulturinstitutionerna, särkilt bibliotek och
museer, har således en central roll i uppgiften att möta och främja människors
bildningssträvanden. Slutligen menar Kulturrådet att bildningsmålet har sin bakgrund i
människors personliga utveckling och identitet.16

Den nya Bibliotekslagen som utfärdades den 20 december 1996 är inte lika specifik som
Kulturrådets mål, utan är mer allmänt hållen och formulerar följande om
barnbiblioteksverksamheten:

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.17

I bibliotekslagen finns däremot inget formulerat om att ta hänsyn till aspekter som genus i
barnbiblioteksverksamheten.

2003 inleddes en diskussion mellan sex länsbibliotek, Kulturrådet och Svensk
Biblioteksförening. Syftet var att formulera nationella mål- och handlingsplaner för
barnbiblioteken. Resultatet blev riktlinjerna: På barns och ungdomars villkor som bygger på
FN:s konvention om barnets rättigheter. Rekommendationerna är utarbetade av
barnbibliotekskonsulenter vid länsbiblioteken i Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län. Svensk Biblioteksförening har publicerat och distribuerat den
till alla institutionella medlemmar i föreningen. Den är tänkt att fungera som en
rekommendation, inspiration och ett diskussionsunderlag för barnbibliotekarier runt om i
landet och som en hjälp att formulera egna mål- och verksamhetsplaner.18

Det mest relevanta för vår studie som tas upp i riktlinjerna är att biblioteket ska bidra till att
stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling och att det i biblioteket ska finnas ett
rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och
ungdomsperspektiv. Biblioteken ska även stimulera till nyfikenhet, läslust och vara ledande
när det gäller muntligt berättande, upplevelseläsning och barns och ungdomars eget
kunskapssökande.19 På barns och ungdomars villkor är allmänt hållen och det finns många
likheter med UNESCO:s folkbiblioteksmanifest men inget av dokumenten nämner i rena
ordalag genusperspektivet. Med en feministisk förförståelse kan ett genusperspektiv
appliceras på dokumenten.

I skollagen och i läroplanen för såväl skola (Lpo 94, Lpf 94) som förskola (Lpfö 98) har
genusperspektivet däremot en given plats. Kraven från regeringen att jämställdhet ska lyftas
fram som en pedagogisk fråga i verksamheten, förutsätter kunskaper om rådande strukturer.20

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.
Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är
kvinnligt och manligt.21

                                                  
16 Kulturrådets kulturpolitiska mål. 1996, s. 4ff.
17 Bibliotekslagen. [2006-04-17]
18 Specialgruppen för barnbiblioteksverksamhet 2003, På barns och ungdomars villkor. s. 1ff.
19 Ibid. s. 2.
20 Skollagen i första kapitlet andra paragrafen.
21 Lpo 94 1994, s. 24.



8

Detta har resulterat i, som Ingegerd Tallberg Broman, professor i pedagogik, framhåller i sin
bok Pedagogiskt arbete och kön– Med historiska och nutida exempel från 2002, att den
svenska skolan med dess styrdokument tagit en klar ställning för jämställdhet.22

Läroplanen ställer tydliga krav på hur verksamheten ska bedrivas, vilket också ställer krav på
pedagogernas kunskap. Även inom förskolan lyfts könsfrågan upp som en central del av
verksamheten. I Lpfö 98 går det att läsa att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att
utveckla och pröva sina intressen utan könsstereotypa begränsningar. Förskolan ska också
motverka traditionella könsmönster.23 Vad vi kan utröna är att frågor om genus är tydligt
uttrycka i mål- och styrdokument men hur den praktiska verksamheten ser ut är alltid svårare
att fastställa och vi kommer inte att gå in på det här. Läroplaner är dock bara ett steg i
processen, det måste också finnas kunskap, resurser och möjligheter till uppföljning. Vi
kommer längre fram i uppsatsen att resonera och diskutera kring såväl bibliotekens som
skolors och förskolors läroplaner och styrdokument och hur de kan påverka verksamheten.

2.2 Barnbiblioteksverksamhet

Folkbiblioteksverksamheten har en grundläggande uppdelning i barn- och vuxenavdelningar
där de båda avdelningarna har många liknande arbetsuppgifter, men i olika omfattning och
prioriteringsordning vad gäller utlåning, inköp, verksamhetsplanering,
informationsverksamhet, fortbildning och underhåll av lokaler, medier och material. Till
barnavdelningens grundverksamheter finns också en del verksamheter som bara eller nästan
bara förekommer där, som sagostunder, bokprat, boksamtal och bok- och
biblioteksinformation till föräldrar, lärare och förskollärare.24 Redaktören för boken
Barnspåret - idébok för bibliotek av barnbibliotekarien Anna Birgitta Eriksson, framhåller i
kapitlet Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i kulturpolitiken, att barnbibliotekarien
är en nyckelperson när det gäller att föra ut den, som hon kallar, kvalitativt högtstående
litteraturen och få reaktioner på den.25 Barnavdelningen är således mer inriktad på
gruppverksamhet än vuxenavdelningen och verksamheten kräver därför ett speciellt
bokbestånd med flera exemplar av varje titel och personal som kan frigöras under
öppethållandet för att kunna ta emot barngrupper. Det krävs även mer förberedelsearbete i
form av läsning, som Eriksson menar i gengäld genererar att barnboksbeståndet blir mer
lättillgängligt för låntagarna, eftersom barnbibliotekarierna får en större översikt över
samlingen. Barnboksbeståndet blir i och med det också lätt att aktivera och ligger därmed
närmare folkbildningsuppgiften än vad vuxenavdelningen gör, enligt Eriksson. Det kan ta sig
uttryck i att barnbiblioteksrummet genom utställningar och skyltningar ska levandegöra
samlingarna för att kittla barnets nyfikenhet. Resultatet av en väl genomförd
barnbiblioteksverksamhet menar Eriksson blir att barnen kommer uppfatta biblioteket som en
självklar rättighet, ett kunskapens hus, ett ställe som ger möjlighet till egen förkovran och
utveckling. Hon skriver: ”Boken och biblioteken, i kombination med andra kulturformer,
stärker barnens förmåga att upptäcka mer och uttrycka sig på ett mer nyansrikt och
mångsidigt sätt.”26

                                                  
22 Tallberg Broman 2002, s. 169.
23 Lpfö 98 1998, s. 8.
24 Eriksson 1994, Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i kulturpolitiken. s. 36ff.
25 Ibid. s. 45.
26 Ibid. s. 37ff.
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2.3 Bokprat

BTJ gav 2005 ut antologin På  tal om böcker – Om bokprat och boksamtal i skola och
bibliotek. Vi tar upp den här för att den är tänkt som en bok ur vilken den erfarna bokprataren
ska kunna hämta inspiration till en nytändning och nybörjaren ska kunna få hjälp i starten med
bokprat. Antologin består av 15 artiklar skrivna av erfarna bokpratare och berör flera olika
aspekter av bokprat.

Barnbibliotekarien Karna Nyström anser att det finns flera skäl till att bokprata. Det är den
bästa läsfrämjande metoden som gör både bibliotekarier och biblioteket känt för de unga
användarna. Bokpratet kan fungera som vägledning och hjälpa elever att både inleda och
komma vidare i sin läsning. Nyström menar också att om bokprat blir en återkommande
företeelse för en grupp barn eller ungdomar kan det utveckla sig till en form av litteraturkurs
där man tillsammans diskuterar författare, genrer, och berättelser. Hon uppmanar även till att
fundera över den pedagogiska roll som bokprat kan fylla genom att bland annat fungera som
en stabil grund inför ett senare boksamtal, en skrivuppgift eller diskussion.27 Det som vi
eftersöker, att diskutera litteraturen utifrån ett genusperspektiv och diskutera den bild av
genus som förmedlas i litteraturen, berörs dock inte av Nyström. Hon nämner däremot i den
inledande artikeln Bokprat – Hur? Var? När? Varför?, att ibland behöver man prova att
bokprata i tjej- och killgrupper, men kommenterar inte närmare vad en sådan uppdelning
syftar till.28 Det är inte heller någon av de andra artiklarna som tar upp genusperspektiv som
en integrerad del av bokprat, eller reflekterar över bilden av genus som förmedlas i barn- och
ungdomslitteraturen.

                                                  
27 Nyström 2005, s. 12ff.
28 Ibid. s. 16.
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3. TEORI

Vårt intresse och engagemang i frågor och teorier med feministisk utgångspunkt har påverkat
vårt val av teori och vår syn på vad genusperspektiv innebär. Även tidigare feministiska
studier på universitet har varit avgörande i vårt teorival och vi är medvetna om att man kan
studera genusperspektivet ur fler utgångslägen.

I uppsatsen kommer vi att utgå ifrån ett queerperspektiv, med anledning av att queer vill bryta
mot rådande strukturer, där normen i samhället utgörs av en schablonbild av den vite
heterosexuella mannen som inkluderar en maktposition. Dessutom tolkar vi queerperspektivet
som ett försök att komma ifrån sexualiseringen av barn då queerperspektivet belyser att när
väl sexualitet blir aktuellt är vi redan fast i invanda mönster som grundlades redan från
födseln.

Vårt val av queerteorin överrensstämmer dessutom med den explorativa ansatsen som syftar
till ett mer prövande tillvägagångssätt. Queerteorin är inom det poststrukturalistiskt
feministiska fältet väl etablerat men är för många discipliner, däribland Biblioteks- och
informationsvetenskap (B&I), är det ett relativt nytt och outforskat perspektiv. Vi vill därför
med användandet av queerteorin i vår uppsats väcka nya tankegångar och funderingar som
förhoppningsvis i slutändan kan generera uppslag till vidare forskning. Vi har i studien använt
queerteorin för att skapa vårt intervjumaterial och för att analysera empirin. I analys och
diskussion har vi ställt empirin mot queerperspektivet för att kunna se vilka uttryck som
genustänkande tar sig inom barnbiblioteksverksamheten.

I följande avsnitt kommer vi att beskriva vårt teoretiska perspektiv. Först genom en kort
inledande presentation av queerperspektivets mest väsentliga aspekter, därefter följer ett
avsnitt om genuspedagogik. Tanken med upplägget i teorin är att gå från en abstrakt till en
konkret nivå, genom att först vidareutveckla definitioner av centrala begrepp under rubrikerna
3.1.1. Kön och genus och 3.1.2. Genus och sexualitet för att sedan konkretisera under rubriken
3.2 Genuspedagogik. Avslutningsvis kommer vi att ge läsaren en presentation av hur vi tänker
oss att queerperspektivet och genuspedagogiken kan samverka.

3.1 Feministisk teori

Det queerteoretiska fältet utvecklades under 1990-talet och det icke-heterosexuella
perspektivet fick ett bredare fotfäste i delar av västvärlden, men redan 1976 kom den franske
filosofen Michael Foucaults första band av tre; Sexualitetens historia. (Viljan att veta). Han
undersöker med ett historiskt perspektiv relationen mellan makten och talet om kön. Hans
teori om sexualitet som en konstruerad kategori med historiskt, socialt och kulturellt ursprung,
snarare än biologiskt,29 är en av de teorier som ligger till grund för queerteorierna.

Filosofen Judith Butler gav 1990 ut Gender Trouble, där hon behandlar inte bara den sociala
konstruktionen av genus utan även den sociala konstruktionen av sexualitet. Vi kommer
mestadels att utgå ifrån hennes teorier i kombination med queerforskaren Tiina Rosenberg,
professor i genusvetenskap. Hon har bland annat gett ut Queerfeministisk Agenda, 2002, där
hon menar att queer genomsyrar den majoritetskultur som anser sig vara heterosexuell.
                                                  
29 Foucault 2002, Sexualitetens historia. s. 113f.
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Vi kommer i denna uppsats att utgå ifrån att kategorierna genus och sexualitet är två lika
viktiga enheter för förståelsen av identitet och där genusbegreppet är sammanflätat med
sexualitetsbegreppet, vilket möjliggör analysen av hur genus konstrueras och upplevs.30 Vi ser
det som relevant att lyfta upp betydelsen av genus och sexualitet till diskussion eftersom vi
menar att biblioteken, barnbibliotekarierna och litteraturen har en betydelse för barnens
identitetsskapande, syn på och (re)producerande av genus och sexualitet.

Queerperspektivet handlar om att belysa de aspekter som bestämmer normerna för vår
tolkning av vad som i dagligt tal kallas kvinnligt respektive manligt. Det är på så sätt de
kulturella förståelsesystemen som genom språkliga konstruktioner konstruerar uppfattningar
om genus.31 Biblioteksvärlden och litteraturen är en del av förståelsesystemet och blir således
även en påverkande faktor i konstruktionen och (re)producerandet av genus.

3.1.1 Kön och Genus

I den här uppsatsen åsyftar vi kön till det biologiska könet, medan genus används i enlighet
med socialantropologen Don Kulicks definition:

[…] ett betydelsesystem, som består av två varandra motsatta och uteslutande kategorier
vari alla människor placeras. Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska
skillnaderna mellan män och kvinnor.32

Dock vill vi framhålla vikten av att det inte är de biologiska skillnaderna som i sig utgör
genus, utan det är våra tolkningar av dessa, vilket betyder att biologin upplevs genom
kulturen. Biologin talar alltså inte för sig själv utan tolkas så att den stämmer överens med
existerande kulturella föreställningar som vi har om andra företeelser. De biologiska
skillnaderna mellan män och kvinnor utgör med andra ord inte någon källa där idéer om
kvinnligt och manligt hämtar form och innehåll, utan snarare är det som Kulick understryker,
att: ” [...] dessa skillnader betonas eller tonas ner, framhävs eller glöms bort beroende på
kulturella orienteringar och sociala förhållanden”33

3.1.2 Genus och sexualitet

Vår utgångspunkt i uppsatsen är i enlighet med Butler att genus och sexualitet är sociala och
kulturella konstruktioner som samverkar i återskapandet av kön i konkreta processer. Kroppen
är i sin tur starkt förknippad med både genus och sexualitet eftersom kroppen är bärare av
genus. Detta betyder att vi i texten kommer att skriva identitet och då inkludera både genus-
och sexualitetsidentiteten.34

Identitet skapas i interaktion med andra och det är omvärlden som bestämmer och
(re)producerar jaget genom sociala och kulturella socialisationsprocesser. Identitet är inte bara
en kategori utan något man är och lär sig att vara. Butler framhåller att: “The moment in

                                                  
30 Jfr. Lindholm 1996, ”Vad har sexualitet med kön att göra?” s. 51.
31 Queerperspektiv. Nationalencyklopedin Internettjänst. [2005-04-10]
32 Kulick 1987, Från kön till genus. s. 11.
33 Ibid. s. 11.
34 Jfr. Kulick 1987, och Lindholm 1996, s. 38ff.
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which an infant becomes humanized is when the question, ’is it a boy or a girl?’ is
answered.”35 Tolkningen av det biologiska könet utgör genus, vilket betyder att det inte finns
några fysiska kriterier som ensamt bestämmer en människas könstillhörighet. Ett exempel på
det är kvinnor som inte kan få barn eller intersexuella personer.36 På så sätt blir genus
handlingar (performances), det vill säga ett görande och inte ett varande. Genus är även
kontextberoende, vilket innebär att graden av könets betydelse varierar i olika sammanhang.
En person får följaktligen sina handlingar tolkade utifrån sin biologiska könstillhörighet och
handlingarna filtreras genom sociala, politiska och kulturella strukturer.37 Denna tolkning blir
en tolkningsram för hur vi uppfattar män och kvinnor, som dessutom reproducerar identitet.
Sociologen Carin Holmberg framhåller i sin avhandling Det kallas kärlek:

När en människas kön av andra används som tolkningsram för huruvida handlingen
anses korrekt eller inte kommer handlingen att tjäna som ett uttryck för, och tolkas som,
en könslig egenskap under förutsättning att majoriteten av kvinnorna eller männen antas
handla på ett liknande sätt i den grupp som hon/han tillhör.38   

Det som anses ”lämpligt” kvinnligt eller manligt handlande varierar mellan till exempel klass,
etnicitet, ålder eller om man bor på landsbygden eller i en stad. Vi internaliserar de
antaganden som finns om vad som är specifikt kvinnligt respektive manligt och bildar på så
vis en identitet som inkluderar den hierarki som finns och där mannen uppfattas som
överordnad kvinnan.39 Dessa föreställningar om genus medför hur vi ser på och uppfattar
kroppsliga tecken och andra diskursiva medel, och det är språket som är redskapet för att
skapa dessa föreställningar. I samtal mellan människor skapas och (re)produceras
föreställningar kring genus och det är då som handlingar, vanor, stil etc. könskodas. När dessa
föreställningar sedan upprepas, uppfattas de som något naturligt givet, vilket innebär att när
man blir ett genus, blir man därmed även naturaliserad.40

Föreställningen att det finns en ”genuskärna” hos alla människor skapas genom ord och
handling som i sin tur ger förklaringar till handlingar och tankesätt hos människorna. Genom
att tala om ett inre ”jag” osynliggörs de politiska regleringar som skapar dessa
genuskategorier. I och med att genus kodas i manligt och kvinnligt konstruerar de även två
komplementära kategorier, som förväntas ha ett ömsesidigt begär.41 Detta visar på sambandet
mellan genus och sexualitet och att det finns en obligatorisk heterosexuell norm.42

I vardagsspråk är heteronormativitet uppfattningen om att heterosexualitet är det naturliga
sättet att leva. Medan begreppet i forskningssammanhang åsyftar de institutioner, strukturer,
relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt
och allomfattande. Begreppet grundar sig i synen på en dikotomi mellan man och kvinna som
inkluderar en hegemonisk heterosexuell norm, vilket även innebär att allt som hamnar utanför
klassas som avvikande.43 Den konstruerade uppdelningen mellan kön och genus samt mellan

                                                  
35 Butler 1999, Gender Trouble. s. 111.
36 Personer som föds med ett odefinierat kön.
37 Holmberg 1993, Det kallas kärlek. s. 46.
38 Ibid. s. 46.
39 Ibid. s. 45.
40 Butler 1999, s. 171ff.
41 Ibid. s. 151.
42 Ibid. s. xi.
43 Jfr. Rosenberg 2002, s. 100ff.
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man och kvinna utvecklas ur det som Butler kallar den heterosexuella matrisen.44 Denna mall
ger mening åt könet och Rosenberg förklarar enligt följande:

[…] kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den
heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydliga identifierbara
kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett manligt/maskulint. När den kulturella puts som
är knuten till kön/genus väl knackats bort återstår människor hänvisade till
heterosexualitet.45

Könskategorierna och heterosexualiteten är inte frivilliga utan obligatoriska ur en social
aspekt. Normbrytande blir tydligast när femininet inte automatiskt kan kopplas till en
kvinnokropp eller maskulinitet inte kan kopplas till en manskropp.46 Rosenberg förklarar
vidare att normalitet: ” [...] utgör det maktsystem som vidmakthåller och backar upp
normer”47 och en teori om ett sådant system är Butlers heterosexuella matris. I denna
heteromatris heterosexualiseras begäret dels genom att förståelsen av genus begränsas till kön
och dels genom att begäret sammankopplas med reproduktion. Normen existerar endast i
relation till en tänkt och utpekad motsats, vilket betyder att heterosexualitet existerar enbart
som norm och är meningsfull med utgångspunkt i vad den inte är, nämligen homosexualitet.
Relationen mellan norm och avvikelse är hierarkisk och homosexualiteten är symboliskt och
socialt underordnad.48

Butler framhåller att vi aldrig kan komma undan den heteropatriarkala makten, utan vi måste
ta plats inom den och använda oss av dess interna motsägelser för att skapa diskursiva
förskjutningar och överskridanden. Eftersom genus konstrueras genom imitation och på så vis
är föränderliga och öppna för variation, så blir variationen ett bevis på att heterosexualiteten
inte är det ursprungliga originalet utan en imitation på en imitation. Hon framhåller att: ” [...]
gay is to straight not a copy is to original, but, rather, as copy is to copy.”49

3.2 Genuspedagogik

Begreppet genuspedagogik är ett arbetssätt som praktiseras och diskuteras av allt fler
pedagoger runt om i landet. Vi kommer i följande avsnitt att ta upp vad genuspedagogiken
innebär och beröra hur den kan kopplas till biblioteksverksamheten.

Regeringen har som mål att varje kommun ska ha en resursperson i jämställdhetsfrågor och
förskolor och skolor runt om i landet har utbildat något som kallas för genuspedagoger.
2004/2005 anordnades i Göteborg och i Umeå kursen Värdegrund, jämställdhet och
genusvetenskap och de medverkande har efter utbildningens slut som uppgift att förutom
arbetet i deras barngrupp också lägga tid på jämställdhetsfrågor i stort. Det innebär bland annat
att utbilda andra lärare, kartlägga jämställdheten i skolan och diskutera förbättringar. 50

                                                  
44 Butler 1999, s. 151.
45 Rosenberg 2002, s. 71.
46 Ibid. s. 72.
47 Ibid. s. 101.
48 Ambjörnsson 2004, I en klass för sig. s. 22f.
49 Butler 1999, s. 175.
50 Fahlgren 2005-02-12, ”Svårt få tid att sprida genuskunskaperna.” s. 1.



14

För att samhällets jämställdhetspolitiska mål ska kunna uppnås menar Kajsa Svaleryd51 att det
är viktigt att pedagoger ser bortom de traditionella förväntningar som finns på kön. Det krävs
även en ökad medvetenhet om den makt den egna yrkesrollen ger, att vidmakthålla förlegade
genussystem eller att omskapa dem.52 Svaleryd hänvisar till forskning som visat att skolan och
förskolan förstärker genusrelaterade olikheter på ett sätt som innebär begränsningar för såväl
pojkar som flickor.53

I den konkreta verksamheten är ett första steg att på en arbetsplats eller i ett arbetslag, utforma
en gemensam plattform. Om alla i arbetslaget diskuterar begreppen genus, maktsystem och
strukturer, med målet att formulera en gemensam terminologi, så synliggörs de olika
betydelser av ord som jämställdhet, flicka, pojke, kön med flera har. I en plattform skiljer man
på strukturella värderingar som ligger på en samhällsnivå och personliga åsikter och
värderingar på individnivå. Utifrån det kan man börja prata om riktlinjer för hur man
tillsammans i arbetslaget, skolan, eller biblioteket önskar förstå och förhålla sig till begreppen.
Det är inte säkert att alla är överens om betydelserna men något som arbetslaget måste enas
om är det pedagogiska uppdraget, och därmed vad som är bäst för de barn och ungdomar som
man kommer i kontakt med.54 Svaleryd skriver:

Pedagoger har en unik möjlighet att bemöta varje elev efter hennes/hans egna
förutsättningar. Men hon/han har i lika hög grad en möjlighet att skapa förutsättningar för
barn och unga att skapa sin identitet bortom för givet tagna föreställningar om kön.55

Det innebär att om pedagoger inte uppmärksammar de dominerande föreställningarnas kraft,
så finns det risk att de omedvetet bidrar till att (re)producera normativa system som begränsar
barnens livsmöjligheter. Utan en medveten strävan att låta varje barn utveckla sin unika
personlighet finns det tendens till att de stereotypa genusstrukturerna hindrar individens
utveckling.56 Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som Svaleryd tar upp, som innebär
att pedagoger studerar sig själva och sin verksamhet genom filminspelning. Då synliggörs vad
som sägs och vad som signaleras med kroppsspråket. Det är här, menar Svaleryd, som den
stora utmaningen ligger, att innan vi börjar arbeta medvetet med barnen så gäller det att:

[…] se sambandet mellan samhällsstrukturer, våra egna värderingar samt hur vi tänker
och handlar såväl medvetet som omedvetet. Det är först när vi vågat granska oss själva
som vi [pedagoger] kan försöka bryta mönster och stötta barnen i det som de behöver för
att de ska se, bryta eller vidga genusstrukturerna.57

Observationer ska för pedagoger ses som ett verktyg för utveckling och för att synliggöra
samspel ur ett genusperspektiv, inte som en måttstock eller som bedömningskriterier.58

Genuspedagogik är ett förändringsarbete som berör både barns och vuxnas föreställningar och
praktiker. Pedagoger såväl som barn ska utmana sig själva och försöka utveckla nya sidor

                                                  
51 Svaleryd är förskollärare och projektledare för Jämställdhetscentrum för pedagoger i Gävleborg (Jämrum) och
har bland annat skrivit Genuspedagogik – En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga från 2002.
52 Genussystemet innebär i detta sammanhang att det består av två bärande principer; isärhållandet av könen och
den manliga dominansen. Jfr. Hirdman (1992) Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier. s. 228ff.
53 Svaleryd 2002, s.30ff.
54 Ibid. s.41ff.
55 Ibid. s.44.
56 Ibid s.46.
57 Ibid. s.46.
58 Ibid. s.47ff.



15

men det handlar också om att analysera och problematisera vad mer i verksamheten som
stärker den idag rådande genusstrukturen. Problematiken kan synlig- och medvetandegöras
genom samtal med barn om frågor som till exempel behandlar vilka bilder och budskap de
möter i litteraturen.59

Ett förhållningssätt som bör diskuteras och problematiseras enligt Svaleryd och Marie
Nordberg60 är manlighetsidealet och maskulinitetsskapande. Sociologen Robert Connell
menar, i likhet med Butler, att genus upprätthålls genom att vissa normerande och
normaliserande föreställningar om maskulinitet och femininitet återkommande praktiseras.
Connell kallar denna dominerande och heterosexuellt förankrade manlighetsnorm för
”hegemonisk maskulinitet” och den kan ses som den position i genussystemet som alla andra
positioner underordnas och relateras till.61 Manlighetsidealet som i samhället ofta presenteras
som något eftersträvansvärt, är det få pojkar och män som kan leva upp till, men alla, även
flickor och kvinnor, måste ändå i olika former förhålla sig till idealet och eftersträva en
accepterande roll inom det.62 Manlighet skapas genom en maktstruktur där gränserna för vad
som anses manligt upprätthålls av homofobi och ett förakt för det som anses kvinnligt.63

Rädslan hos pojkar och män att bli stämplad som bög eller feminin är grunden för
(åter)skapandet av ett hegemoniskt maskulinitetsideal. Om fler istället ifrågasätter den
rådande ordningen kan den förändras. Därför är det viktigt att man som pedagog kommer ihåg
att variationerna i egenskaper, förmågor och kompetenser är större inom gruppen pojkar
respektive flickor än mellan de båda grupperna.64

Svaleryd och Nordberg anser att genuspedagogiken inte enbart ska fokusera på flickor, vilket
de menar att den ibland tenderar att göra. Uppfattningar om beteenden som är
könsöverskridande varierar mellan flickor respektive pojkar. Nordberg framhåller att:

Genom jämställdhetsdiskursen framstår pojkflickans maskulinitet som en positiv tillgång,
medan den genom den hegemoniska maskulinitetsstereotyp som idag råder i flickpojkens
fall uppfattas som en problematisk brist.65

Det som traditionellt är feminint kodat kopplas till något negativt, pojkflickan får således
pondus genom att inte förkroppsliga det som är feminint kodat. Medan flickpojken framstår
som problematisk för att han närmar sig och förkroppsligar det feminint kodade för mycket
enligt normen för vad som anses vara idealet.66

Trots ovanstående resonemang om att arbeta med att se individen framför att gruppera efter
kön kan det i dagsläget vara aktuellt att ibland arbeta med könssegregerade grupper, menar
Svaleryd. Det kan vara ett sätt att ge barn möjligheter att vidga sina kunskaper och
erfarenheter och kan ibland behövas för att kompensera tidigare och nuvarande
diskriminering. Arbetet med könssegregerade grupper är inte, och får inte heller bli, ett
självändamål utan det krävs en tydlig målsättning, en klar struktur och tillitsskapande
                                                  
59 Svaleryd 2005, s. 197.
60 Nordberg är doktorand i etnologi vid Göteborgs universitet och har lång yrkeserfarenhet som förskollärare.
Hon är även redaktör för antologin (2005) Manlighet i fokus- en bok om manliga pedagoger, pojkar och
maskulinitetsskapande i förskola och skola som vi använt oss av.
61 Nordberg 2005, Det hotande och lockande feminina – om pojkar, femininitet och genuspedagogik.  s 123ff.
62 Ibid.
63 Svaleryd 2005, s. 203.
64 Ibid. s. 203.
65 Nordberg 2005, s.127.
66 Ibid. s.127.
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övningar för att få metoden att motverka stereotypa genusstrukturer. Det viktiga i arbetet med
könssegregerade grupper är att föra diskussion inom de respektive grupperna för att sedan
lyfta upp problematiken till en gemensam nivå. När man sedan skapat ett positivt gruppklimat
kan pedagogerna i högre utsträckning fokusera på individnivån.67

3.3 Queerperspektiv och genuspedagogik

I alla sammanhang där det sker ett möte mellan människor skapas normer, det kan vara
normer för hur vi ska prata, agera och hur vi ska klä oss. Normer beskriver sällan verkligheten
utan är generaliseringar. När barn ska organisera sin sociala verklighet görs det utifrån vad de
lär sig, och deras förhållande till genus är att det används som symbol i sökandet efter en
identitet.68 Bokprat, litteratur och biblioteket är inte fristående företeelser utan de är en del av
samhället och således också en del av de sociala faktorer som (åter)skapar genus. Den
heterosexuella matrisen och den hegemoniska maskuliniteten finns ofta inbyggd i de böcker
som barn tar del av, i deras kläder, i interaktion med vuxna och andra och så vidare. För barn
är inte genus något färdigt utan något som ständigt är ett föremål för prövning och därför är
det viktigt att presentera alternativ för hur verkligheten och identiteter ser ut.69

Enligt vår uppfattning skulle queerperspektivet och genuspedagogiken som praktisk
arbetsmetod innebära att om queer uttrycker den marginaliserade identiteten så kan det
användas både till motstånd mot den traditionellt snäva definitionen av genus och som en ny
radikal möjlighet till mer flexibla positioner. Detta betyder att udden i ett queerperspektiv är
riktad mot det normala snarare än det heterosexuella och det är därmed inte heterosexualiteten
i sig som är problemet utan, som Rosenberg framhåller: ” [...] dess ideologisera(n)de roll som
institutionaliserad normalitet.”70 Genom att arbeta genuspedagogiskt med ett queerperspektiv
ges det större möjligheter att utmana den rådande normen och möjliggöra ett mer mångsidigt
identitetsskapande.71 Det är därför intressant att studera de utgångspunkter som finns ur ett
genusperspektiv på bibliotek vid till exempel förmedling av litteratur.

                                                  
67 Svaleryd 2005, s. 202ff.
68 Ibid. s. 193.
69 Wharton 2005, Invisible females, incapable males: Gender construction in a children´s reading scheme.
s. 238.
70 Rosenberg 1986, ”Om queer ögonblick i teater och opera”. s. 55.
71 Jfr. Rosenberg 1986, s. 55.
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4. TIDIGARE FORSKNING

I detta avsnitt presenterar vi den tidigare forskning som vi har funnit relevant för vår studie.
De uppsatser, avhandlingar och litteratur som vi valt ut, behandlar på olika sätt de problem
som vår studie berör eller så ligger de nära till hands vad gäller genusforskning, barnlitteratur,
genuspedagogik och läsfrämjande verksamheter.

4.1 Genusforskning

Lena Kåreland är redaktör för antologin Modig och stark- eller ligga lågt?, från 2005.
Antologins olika avsnitt belyser läsningens funktion i skola och förskola ur ett
genusperspektiv. Områden som berörs är bland annat hur litteratur används inom
verksamheten och vilken syn pedagogerna har på litteraturens roll. Dessutom behandlar den
vilka läspreferenser barnen själva har och genusmönster som kan urskiljas i böckerna och
läsandets påverkan på barns syn på genus.

Antologin är relevant för vår studie då den i huvudsak inriktar sig på hur genus presenteras i
barn- och ungdomsböcker samt hur böckerna används i förskola och skola. Vi anser att det
går att dra paralleller mellan hur skola och förskola använder böckerna och hur
barnbibliotekarierna agerar i dessa frågor, då dels samarbetet dem tre emellan ofta är stort och
som vi nämnt tidigare bedriver barnbibliotekarier precis som skola och förskola en
pedagogisk verksamhet.

Den australiensiska samhällsvetaren och utvecklingspsykologen Bronwyn Davies framhåller i
boken Hur flickor och pojkar gör kön från 2003, att barn konstruerar sin könsidentitet och
förstår sin omvärld och sig själva, utifrån de verktyg som det lokala samhället och kulturen
erbjuder.  Davies har studerat dels fyra- och femåringars beteende och lekar i förskolan och
hur barn reagerar vid högläsning av vad hon kallar feministiska sagor. Hon för även samtal
med och studerar barnen i lekhörnor. Hennes studie är koncentrerad till förskoleåldern, men
Davies menar att vi genom hela livet återskapar kön oupphörligen och studien kan således
appliceras på såväl barn, ungdomar som vuxna. Vi anser att hennes resultat går att applicera
på vår studie eftersom vi också intresserar oss för litteraturens betydelse och konstruktion av
barns identitet. Dessutom belyser hon att med ett genusperspektiv på verksamheten så är det
inte tillräckligt att läsa alternativa, feministiska sagor utan de måste följas upp med
diskussioner och problematiseringar kring litteraturens innehåll.

Uppföljaren till Hur flickor och pojkar gör kön heter Shards of Glass - Children reading and
writing beyond gendered identities, 2003. I boken undersöker Davies ur ett
poststrukturalistiskt perspektiv de processer genom vilka genus konstitueras. Tillsammans
med låg- och mellanstadiebarn undersöker hon de möjligheter som finns att upptäcka olika
sätt att vara och utvecklas. Davies undersöker också vilket motstånd som förändring av
genusförhållanden möter. Boken har biografiska drag då hon medverkar som såväl författare,
barn, undersökare, förälder och dotter för att visa den komplexitet som genusrelationer och
genuskonstruktioner består av. Den huvudsakliga slutsatsen som hon drar är att skolmiljön till
stor del innehåller utlärning av stereotyper och handlar sällan om att lära sig att bryta ner
rådande ordningar och söka nya. Det hon kallar dekonstruerande läs- och skrivövningar med
barnen möjliggör ett tydliggörande och ifrågasättande av rådande ordningar och öppnar upp
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för förändring. Boken är användbar i vår uppsats då den ligger nära Butlers teorier och
dessutom ingående behandlar den binära uppdelningen i manligt/kvinnligt och
heterosexualitet/homosexualitet som ständigt sker i diskussioner kring genus.

I antologin Manlighet i fokus: en bok om manliga pedagoger, pojkar och
maskulinitetsskapande, från 2005 i vilken Marie Nordberg är redaktör, diskuterar forskare
inom pedagogik föreställningar om könsroller och jämställdhetsarbete i förskola och skola.
Författarna lägger fokus på manliga pedagogers inverkan av barnverksamhet och diskuterar
frågor som: Blir förskolan verkligen mer jämlik med fler manliga pedagoger eller förstärks
istället våra stereotypa uppfattningar om könsroller? Vad är det männen förväntas tillföra
denna antaget kvinnliga värld? Och vad menas egentligen med kvinnligt och manligt i de här
sammanhangen? Vi finner denna bok intressant för vår studie då den lyfter upp nya perspektiv
på jämställdhetsdebatten och vi ser jämförbara likheter med förskoleverksamheten och
biblioteksverksamheten.

Katarina Eriksson är forskarassistent vid Tema Barn vid Linköpings Universitet, och
författare till boken Life and Fiction, On Intertextuality in pupils´ booktalk från 2002. Hennes
forskning handlar om läsecirklar i en svensk skola. Hon har analyserat videoinspelningar av
24 gruppsamtal om böcker, där totalt 40 elever i åldrarna 10–14 år deltog i studien. I
läsecirklarna användes åtta böcker som alla behandlade någon form av existentiell fråga
såsom frihet, separation, lojalitet eller död. Läsecirklarna var överlag livliga och informella,
men hon konstaterar att de ofta kom att ägnas åt andra uppgifter, som tidsplanering,
ordkunskapstest eller högläsningsövningar. Könsroller diskuterades i alla gruppsamtalen. Det
kunde ske i stereotypa ordalag även om personerna i texten inte följde traditionella
könsrollsmönster. Erikssons studier visar att boksamtalen i sig är lika viktiga för hur den lästa
litteraturen ska uppfattas som själva textens innehåll. Studien är relevant för oss eftersom hon
vidareutvecklar Davies resonemang och menar att även diskussionerna måste präglas av ett
genusperspektiv eftersom diskussionerna annars tenderar att (re)producera rådande normer.

Dr Sue Wharton är verksam vid Centre for English Language Teacher Education at University
of Warwick. 2005 skrev hon artikeln Invisible females, incapable males: gender construction
in a children's reading scheme. Ur ett genusperspektiv undersöker hon en del av bokserien
Oxford Reading Tree, som används mycket i de tidiga skolåren i England.  Bokserien
skapades för att aktivt bryta mot de stereotypa könsroller som presenterades i barnlitteraturen.
Hon undersöker dels vilka handlingar som utförs och vem som utför dem. Dessutom
undersöker hon hur de manliga och kvinnliga karaktärerna positionerar sig gentemot
varandra. Hon använder kritisk diskursanalys för att utföra sin undersökning och drar bland
annat slutsatsen att de könsroller som barnen möter i Oxford Reading Tree är överlag lika
stereotypa genuskonstruktioner som går att finna i flera andra diskurser vilket i slutändan
förstärker dem ännu mer. Wharton påpekar avslutningsvis att viktigare än hur genus
presenteras i litteraturen, är hur lärare och föräldrar använder litteraturen med barnen. Studien
är relevant för vår uppsats då den bygger vidare på bland annat Bronwyn Davies forskning.

Cynthia Lewis, Professor of Literacy Education inom College of Education vid University of
Minnesota, har skrivit artikeln The social and ideological construction of “Free-choice
reading”, 1999. Hon undersöker vad som influerar barn i deras val av litteratur till den
självständiga läsningen. Hon följer också diskussioner kring litteratur som barnen i en
femteklass genomför. Lewis drar slutsatsen att självständig läsning följer komplicerade
sociala mönster och att ”fria val” inte i verkligheten är fria från behovet av att etablera
speciella sociala identiteter i förhållande till lokala och institutionella diskurser. Lewis menar
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också att en av de viktigaste roller som lärarna kan spela under litteraturdiskussioner är att få
barnen att läsa och tolka litteraturen kritiskt och på så sätt hjälpa dem att överskrida sociala
och institutionella diskurser. Artikeln är relevant för vår uppsats då den visar på hur den
dominerande populärkulturella diskursen påverkar barnens val av litteratur för den
självständiga läsningen och hur de valen är socialt och diskursivt konstruerade.

I magisteruppsatsen Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv från 2003 intervjuar Cecilia
Kristiansson fyra barnbibliotekarier för att undersöka om ett genusperspektiv finns med i
deras arbete med att förvärva och förmedla skönlitteratur till barn och hur
sambindningsrecensionerna från BTJ i detta avseende kan vara dem till hjälp. Hon läste 585
recensioner för böcker under klassificeringarna Hcf och Hcg. Därefter fördjupade hon sig
genom att läsa och analysera 20 Hcf-klassificierade barnböcker ur ett genusperspektiv och
jämförde dem med sambindningsrecensionerna. Kristiansson drar slutsatsen att
barnbibliotekarierna har reflekterat över genusfrågor i arbetet men att genusperspektivet i
förmedlandet av böcker ofta överskuggas av andra aspekter, som att få barnen att läsa över
huvudtaget eller att sprida läslust. Dessutom kommer hon fram till att sambindningen inte är
rätt hjälpmedel för de bibliotekarier som aktivt vill arbeta för ett jämställt samhälle då
sambindningsrecensionerna har ett slumpmässigt och ljumt intresse för genusaspekter i
recensionerna.72 Genusfrågor tas endast upp om det är något verkligt anmärkningsvärt eller
om recensenten har ett eget intresse i dessa frågor. Magisteruppsatsen är med i vår studie för
det är ett av få arbeten som med fokus på barn och ungdomar kombinerat Biblioteks- och
informationsvetenskap och genusperspektiv. Den har dessutom nära koppling till vårt
studieområde, den läsfrämjande verksamheten.

Barnet, könet och kärleken - textanalys över fostran till kön i barnböcker är en
kandidatuppsats av Daniel Cohen från 2005.  Cohen vill med sin uppsats: ”… beskriva hur
kärleksrelationer mellan barn beskrivs i böcker för barn och hur detta bekräftar och visar
genus.”73 Han har gjort en diskursanalys av åtta skönlitterära böcker som är klassificerade
Hcg. Han diskuterar den obligatoriska heterosexualiteten, som han menar upprätthålls och
neutraliseras i den barnlitteratur han undersökt och tar då stöd av Butler och Foucault. I
studien sätter han barns begär i en kulturell kontext och visar på att begäret till det motsatta
upprätthåller en könsordning och uppdelning av mänskligheten i två motpoler; kvinna och
man. Cohens uppsats är intressant för vår studie då det är den enda studie vi funnit inom
Biblioteks- och informationsvetenskap som anlägger ett queerperspektiv.

Utvecklingsavdelningen vid Lärarhögskolan i Malmö hade en seminariedag som 1997
resulterade i rapporten Har könet någon betydelse? Där ingår texten Flickors och pojkars
läsning av Gun Malmgren, professor i litteraturvetenskap, som även är redaktör för boken.
Malmgren beskriver läsprojektet: ” Killar läser tjejböcker. Tjejer läser killböcker... eller kan
man säga så?” som genomfördes i en mellanstadieklass. Läraren hade som mål att skapa en
diskussion om huruvida det går att dela upp böcker i tjej- och killböcker. Malmgren drar
slutsatsen efter projektet att med tillräckligt engagemang och ifrågasättande av rådande
ordningar så går barnens läsvanor att påverka och förändra.74 Studien är relevant då den är ett
av få projekt som ur ett genusperspektiv har ifrågasatt läsvanor hos barn och vad de kan ha för
grund i sociala sammanhang.    

                                                  
72 Kristiansson 2003, s. 73.
73 Cohen 2005, s. 2.
74 Malmgren 1997, s. 83ff.
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Artikeln Genuspedagoger ska göra skolan mer jämställd, 2005 av Anna Johansson i
tidskriften Genus är en del av en artikelserie om genus i skolans värld. Johansson har
intervjuat en nyutbildad genuspedagog om hennes syn på och förhållande till att integrera
genuspedagogiken i arbetet på grundskolan. Artikeln är intressant för uppsatsen då den ger
konkreta och verklighetsbaserade beskrivningar av hur och varför genuspedagogik bör ingå i
pedagogisk verksamhet.

4.2 Biblioteksarbete, läsfrämjande, bokprat

Det finns en hel del skrivet om bokprat, både facklitteratur och uppsatser. Det är dock ingen
förutom Cecilia Kristiansson som använder ett genusperspektiv i sin studie av läsfrämjande,
bokprat eller övrigt biblioteksarbete, av den litteratur som vi funnit. Vi har ändå valt att ta
med ytterligare några studier som till viss del berör vårt studieobjekt, den läsfrämjande
verksamheten.

Rebecca Ahlström och Angelica Ekstrandh skrev 2005 magisteruppsatsen Bokprat för barn –
ur ett förmedlarperspektiv. Uppsatsen är uppbyggd kring problemformuleringen: ”Varför
bokpratar bibliotekarier och vad innebär det att hålla i bokprat för barn?”75 Den teoretiska
utgångspunkten hämtar de från författaren och litteraturpedagogen Aidan Chambers modell
Läsandets cirkel. För att besvara den centrala frågan har de intervjuat tre barnbibliotekarier
som regelbundet håller i bokprat. Författarna kommer fram till att bokprat är viktigt då det är
ett sätt att marknadsföra biblioteket och ett bra sätt att stimulera till läsning. De kommer även
fram till att det krävs ett starkt eget engagemang för att genomföra bokprat. Vi finner
uppsatsen relevant för vår studie, eftersom den ingående beskriver bokprat och dess
huvudsakliga syfte ur förmedlarperspektivet.

Det handlar om att hitta rätt bok till rätt person vid rätt tillfälle. En undersökning av
läsfrämjande verksamhet för ungdomar i åldern 13-19 år är en magisteruppsats från 2003
skriven av Lina Ehrin. Hon har intervjuat åtta bibliotekarier om deras syn på läsning och
uppfattning om läsfrämjande verksamhet för ungdomar. Resultatet har sedan analyserats
utifrån litteratursociologen Jofrid Karner Smidts resonemang om skönlitteraturens roll på
biblioteken och bibliotekariernas egna roller. Ehrin kommer fram till att bibliotekarierna
behöver kunskap om den litteratur som ska förmedlas och det krävs också ett engagemang
från såväl bibliotekarierna som de som verksamheten riktar sig till. Hon kommer även fram
till att det är bristen på resurser i form av tid och pengar, som leder till en bristfällig
läsfrämjande verksamhet. Anledningen till att vi tar med denna uppsats är för att den
diskuterar Smidts uppdelning av litteraturförmedling som kan delas in i den efterfrågestyrda
och den aktivt rekommenderande och bildande, en uppdelning som vi också berör i vår studie.

Maria Ledin skrev 2005 magisteruppsatsen Barnbibliotekariers kompetens och kärnkunskaper
på området litteraturförmedling och läsfrämjande arbete. Syftet med uppsatsen är att
synliggöra barnbibliotekariers kompetens och kärnkunskaper med fokus på
litteraturförmedling och läsfrämjande arbete gentemot barn. Ledin drar utifrån intervjuer med
sex barnbibliotekarier, slutsatsen att de upplever sin yrkesroll främst som förmedlare av
lustfylld läsning och läsglädje, men även som betydelsefull för barns språkutveckling. För att
lyckas med litteraturförmedling och läsfrämjande handlar det enligt informanterna om att hitta
                                                  
75 Ahlström och Ekstrand 2005, s. 5.
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rätt bok till rätt barn. Ledin menar att det tar lång tid att bygga upp en bred och djup kunskap
om barnlitteratur, men i takt med att kunskapen blir bredare och djupare skiftar fokus hos
barnbibliotekarierna från att riktas mot böcker till att riktas till barnen.76 Vi ser denna uppsats
som relevant för vår studie då den berör bibliotekariers kompetens och vilken betydelse det
får för det läsfrämjande arbetet.

Ann Sunnvius skrev 2004 kandidatuppsatsen Bokprat – En pedagogisk metod för
barnbibliotekarier, där hon tar utgångspunkt i Lev Vygotskijs teorier. Han menar att världen
inte kommer till oss direkt utan alltid via andra människor eftersom människan, i grunden är
social. Därför finns det anledning att vuxna presenterar litteratur för barn och det måste då
göras av personer med ett engagemang och intresse för barn och litteratur. Sunnvius
intervjuade tre barnbibliotekarier, om bland annat utbildning, förberedelser, framförande och
återkoppling. Dessutom iakttog hon bokprat för att bilda sig en uppfattning om hur ett bokprat
kan gå till. Sunnvius kommer fram till att det viktigaste med bokprat är engagemang och
intresse för böckerna. Hon drar således slutsatsen att det går att urskilja likheter mellan
framförandet och planeringen av bokprat med Vygotskijs pedagogik, men det är inget som
hennes informanter är medvetna om.77 Vi anser att uppsatsen är intressant i detta sammanhang
i och med att den lyfter fram ett perspektiv på socialisation och en syn på pedagogiskt arbete.

Vad är läsfrämjande? En jämförande textstudie av synen på läsning och läsfrämjande
åtgärder under tre decennier är en kandidatuppsats från 1998 skriven av Sara Bengtsson. Hon
har jämfört synen på läsfrämjande under 1970-, 1980-, och 1990-talet, genom att analysera
böcker och handlingar som beskriver bibliotekens, statens och bokmarknadens syn på
läsfrämjande under de olika decennierna. I uppsatsen synliggörs bibliotekens olika syn på
läsandet och böcker de rekommenderar till allmänheten. Bengtsson tar även upp den
utveckling som skett under 1990-talet när det gäller bibliotekslagen och de satsningar som
gjordes från statens sida som skulle leda till mer omfattande bokinköp på folkbiblioteken samt
ett läsfrämjande samarbete mellan bokhandel och bibliotek. Hon kommer fram till att synen
på vilken litteratur som biblioteken vill att allmänheten ska läsa, har gått från enbart
kvalitetslitteratur till en inställning om att det viktiga är läsglädje och läslust. Uppsatsen är
intressant då den tar upp den förändring som skett angående synen på läsning och litteratur
inom biblioteksverksamheten.

                                                  
76 Ledin 2005, s. 51 ff.
77 Sunnvius 2004, s.31ff.
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5. METOD

I följande kapitel kommer vi att ge läsaren en redogörelse för den metod och
materialinsamling vi har valt att använda i vår uppsats samt det urval vi gjort. Den explorativa
ansatsen innebär att förlita sig till befintlig litteratur samt djupintervjuer inom ett begränsat
antal kategorier, i det här fallet yrkeskategorier.78 I vår studie ifrågasätter vi kritiskt den
kunskap vi samlar in, för att få veta mer om vad fenomenet egentligen innebär och har därmed
chans att upptäcka nya dimensioner. Meningen är således att, med ledning av det underlag
och de slutsatser som denna studie förväntas utmynna i, finna mer preciserade frågeställningar
för fördjupade analyser av genusperspektiv som en integrerad del av
barnbiblioteksverksamheten. Eftersom vi syftar till att undersöka bibliotekspersonals
reflekterande över genus och sexualitet i det läsfrämjande arbetet anser vi att ett kvalitativt
angreppssätt var bäst lämpat för vår uppsats.

5.1 Närvaro vid bokprat

Karin Widerberg, professor i sociologi, framhåller i Kvalitativ forskning i praktiken, 2002 att:
”[...] ett kvalitativt angreppssätt innebär att man använder sig av alla slags metoder och
tekniker och utvecklar dessa efter de specifika syften som man har.”79 Vår ursprungliga tanke
var att genom att observera bokprat få se vilka böcker som bibliotekarierna pratade om, hur de
pratade om dem och hur de agerade gentemot barnen. Vi insåg snart att det skulle krävas
betydligt fler än fem observationer av bokprat för att kunna se några mönster och dra några
slutsatser. De flesta barnbibliotekarier håller i genomsnitt 2-3 bokprat i veckan, det innebär
mellan 500-750 bokprat om året för de intervjuade barnbibliotekarierna. Vi anser inte det
finns någon vetenskaplig grund i att dra några slutsatser utifrån närvaro vid fem bokprat.
Istället har bokpraten i vår explorativa undersökning inneburit en förståelsegrund med
ambitionen att få en ökad förståelse för den aktuella kontexten. Dessutom gav det möjlighet
till en första kontakt med bibliotekarierna som vi senare intervjuade.

5.2 Kvalitativa intervjuer

Helené Thomsson, filosofisk doktor i psykologi,  framhåller i Reflexiva intervjuer att man
väljer att göra kvalitativa intervjuer när man: ”[...] söker en förståelse av de vardagliga
beskrivningarna och tankar kring vad de betyder, innebär, syftar till och kanske bygger på.”80

Med utgångspunkt i vårt syfte svarar en kvalitativ metod bäst upp mot våra frågeställningar.
På så sätt skulle vi kunna få en bild av vad genusperspektiv innebär för varje informant och
vilka konsekvenser det får för det praktiska arbetet.

Vi inledde med att intervjua fem barnbibliotekarier, men kom senare att, inom ramen för den
explorativa ansatsen, att intervjua en barnbibliotekskonsulent och två bibliotekschefer. Vi
berör således, inom biblioteksverksamheten, olika yrkeskategoriers syn på genus inom
barnbiblioteksverksamheten, men drar inga generella slutsatser ur materialet. Uppsatsen avser
istället att generera uppslag och idéer för vidare forskning och diskussion.
                                                  
78 Denscombe 2004, Forskningens grundregler. s. 39.
79 Widerberg 2002, Kvalitativ forskning i praktiken. s.128.
80 Thomsson 2002, Reflexiva intervjuer. s. 29.
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5.3 Kontakt och urval av intervjupersoner

Vi mailade81 omkring 40 bibliotek runtom i Sverige för att komma i kontakt med
barnbibliotekarier för en eventuell intervju. Vi valde att kontakta bibliotek som var belägna i
storleksmässigt liknande kommuner och upptagningsområden. Vi förklarade att arbetet
handlade om bokprat ur ett genusperspektiv men gick inte in på några detaljer. Svaren var
positiva från fler bibliotek än vi tyckte var rimligt att hinna med i studiens omfång. I
explorativ anda valde vi därför slumpmässigt ut fem av dem. Genom mail och telefonkontakt
bokade vi såväl medverkan vid bokprat som intervjuer. Vår utgångspunkt var att komma i
kontakt med barnbibliotekarier som var verksamma vid bibliotek som var lika i storlek vad
gäller såväl bibliotek som den ort där de är belägna. Anledningen till det urvalet var att
barnbibliotekarierna skulle ha liknande arbetssituation, arbetsplats och resurser att tillgå. Alla
berörda bibliotek är därför mindre filialer i Sverige med en eller två barnbibliotekarier på
biblioteket. Vi kommer inte att återge vilka de olika biblioteken eller informanterna är utan
behandla all den informationen anonymt med hänsyn till informanternas integritet.

Vi valde att kontakta två bibliotekschefer i Sverige, med kriteriet att de inte skulle vara
verksamma vid något av de bibliotek som vi intervjuat barnbibliotekarier vid. Vi gjorde det
valet för att inte riskera att informanternas identitet skulle röjas eftersom vi ville skapa en
atmosfär där informanterna kunde uttrycka alla sina synpunkter. Dessutom valde vi att
intervjua en barnbibliotekskonsulent då det är en position som fungerar som en länk mellan
Kulturrådet, bibliotekschefer och barnbibliotekarier. Det finns en barnbibliotekskonsulent i
varje län och en i Göteborg, Malmö och Stockholm. Barnbibliotekskonsulenten och
bibliotekscheferna kontaktades via telefon, då vi beskrev vad uppsatsen handlade om och vad
intervjun syftade till.

Sju av informanterna var kvinnor, och en av bibliotekscheferna var man. Vi fick inte kontakt
med någon manlig barnbibliotekarie och intervjuade därför fem kvinnor. Det var en
tillfällighet att en av bibliotekscheferna var man då vi slumpmässigt ringde runt till olika
bibliotek i vårt sökande efter informanter. Vi valde ut de två som kunde ställa upp på intervju
inom vår tidsram.

5.4 Intervjusituationerna

Vi genomförde totalt åtta intervjuer under februari och intervjuernas längd var mellan 30
minuter upp till en timme och tjugo minuter långa. Alla intervjuer utom en genomfördes på
informanternas arbetsplatser, en intervju ägde rum på ett café i närheten av arbetsplatsen och
det var den intervjun som tog en halvtimme att genomföra. De övriga intervjuerna var
omkring en timme långa. Vi upplevde det positivt att intervjuerna ägde rum på arbetsplatsen,
eftersom det är en miljö som informanterna är vana vid. Intervjuerna genomfördes även på
ostörda platser där informanten kunde svara på alla frågor utan att bli avbruten av kollegor
eller besökare. Intervjun på caféet gav oss användbart material för uppsatsen, men skiljde sig
ändå från de andra intervjuerna, då den inte blev lika innehållsrik. Om förklaringen bara går
att hitta i den valda miljön eller om andra faktorer påverkade vet vi dock inte.
                                                  
81 Se Bilaga 1.
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Bandspelare användes vid alla intervjuer efter godkännande av informanterna. Vi upplevde att
informanterna inte kände sig begränsade eller besvärade av bandspelaren. Thomsson
framhåller att i tolkande och reflexiva undersökningar vill man ofta ha hela berättelser vilket
då kräver bandspelare eftersom ingen intervjuare hinner skriva ner allt som sägs ordagrant och
samtidigt reflektera över vad som sägs och föra intervjun vidare.82 Intervjuerna skrevs därefter
ut ordagrant i sin helhet för att få en möjlighet till en bred analys.83

En faktor som kan bidra till nervositet och skapa en förhörskänsla är när intervjuarna är fler
än informanterna, det finns då en risk för att informanten känner sig i underläge. Vi upplevde
dock att vi genom vår närvaro vid bokprat byggt upp en tillräcklig tillit och avslappnad
relation med varje informant för att kunna utföra intervjuerna tillsammans. Detta var mycket
givande för oss, då vi fick möjlighet att fokusera på olika moment under intervjun. Vi utgick
från en intervjuguide med färdiga frågor som en av oss arbetade utifrån medan den andra
antecknade vad som sades under intervjun och var mer vaksam för följdfrågor. Det gjorde att
vi kunde följa upp informanternas svar och få dem att utveckla de svar som behövde
utvecklas.84 Vi uppfattade aldrig att informanterna var besvärade av att vi var två som höll i
intervjun och tror inte att det påverkade intervjuerna eller informanternas svar.

5.5 Betydelsen av genus i intervjusituationerna

Thomsson resonerar i Reflexiva intervjuer angående könstillhörighetens betydelse i
intervjusituationen. Om både intervjuaren och informanten är av samma kön blir relationen
ofta en annan än om den ena är man eller kvinna. Det blir annorlunda för att genus medför
skapade förväntningar och föreställningar som i sin tur påverkar samspelet mellan intervjuare
och informant. Hon menar att när båda parter är av samma kön tenderar ett likhetssökande att
infinna sig.85 Vårt genus kan ha haft betydelse för intervjusituationen, men det är inget vi
direkt kan påverka. Vi valde därför att turas om med att leda intervjuerna och slumpen
avgjorde därför vem vi intervjuade.

5.6 Intervjuguide

Vi gjorde upp tre stycken intervjuguider86, en för barnbibliotekarierna, en för
bibliotekscheferna och en för barnbibliotekskonsulenten. Intervjuguiderna är uppdelade i
liknande avsnitt som är centrala för vår frågeställning och våra teman, som yrkesbakgrund,
genus, genusperspektiv, litteraturförmedling och bokprat. De skiljer sig trots allt åt beroende
på informanternas olika arbetsuppgifter och infallsvinklar. Vår tanke med att ha
intervjuguider var inte att strikt följa dem som i en strukturerad intervju utan syftet var att
underlätta för de informanter som eventuellt har svårt för att uttrycka sig eller är kortfattade i
sina svar. Intervjuguiderna fungerade också som stöd för oss, så att alla områden skulle bli
behandlade under intervjuerna. Vi försökte utforma frågorna så att informanternas fokus
skulle hamna på genusrelaterad problematik men samtidigt var det viktigt för oss att inte vara

                                                  
82 Thomsson 2002, s. 90.
83 Holme & Solvang 1997, Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 140.
84 Jfr. Repstad 1999, s. 84f. och Thomsson 2002, s. 75.
85 Thomsson 2002, s. 120.
86 Se bilaga 2, 3 och 4.
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ledande i våra frågor. Vi har utifrån ett antal teman formulerat våra intervjufrågor i förväg,
men enligt den explorativa undersökningsmetoden, använt mindre strukturerade frågor med
öppna svarsmöjligheter.87 Under intervjuerna har vi därför utgått från intervjuguidens mer
öppna frågor och smalnat av och blivit mer specifika i våra frågor om vi inte fått svar på det vi
önskade. Vi var samtidigt öppna för att avvika från guiden när informanten kom in på ett, för
uppsatsen, intressant spår.

Vi valde att inte skicka intervjuguiden till informanterna innan intervjun med tanke på att vi
valde att se intervjuguiden främst som ett stöd för oss. Vi ville också att informanterna skulle
svara spontant på våra frågor och undvika att ge oss förväntade svar. Om frågorna uppfattades
som svåra skulle det finnas möjlighet att förtydliga vid intervjutillfället. Det var en informant
som fick återkomma med svar via mail på vissa frågor angående genus och genusperspektiv
eftersom hon upplevde att de var för komplicerade att besvara vid intervjutillfället.

5.7 Bearbetning av empiri

Vi har haft som avsikt att analysera empirin genom att problematisera informanternas
förståelse av genus och genusperspektiv. Då studien är explorativ och vi använder oss av en
kvalitativ metod så innebär det bland annat att vi inte har någon ambition att generalisera
informanternas genusperspektiv. Däremot tror vi att resultaten av studien kan resultera i nya
uppslag till vidare forskning och diskussion.

Vi har analyserat våra teman genom att bearbeta, tolka och diskutera empirin. För att
analysarbetet ska bli konstruktivt har vi först gjort en genomläsning och tolkning av varje
enskild intervju och sedan en tolkning tvärs över alla intervjuer. På så sätt har vi fått en
helhetsbild av varje intervju för att sedan få en djupare uppfattning av materialet.88 Efter
genomgång av samtliga intervjuer har vi studerat empirin utifrån vår frågeställning och teori,
samt jämfört med övrig litteratur, för att sedan kunna diskutera och sammanställa uppslag till
vidare forskning.

Vi har valt att redigera citaten från informanterna för att underlätta läsningen. Vi har inte
ändrat informanternas utsagor utan valt bort talspråk och i vissa fall ändrat meningsbyggnad
för att skapa flyt i texten.

                                                  
87 Kvale 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 94.
88 Jfr. Holme & Solvang 1997, s. 140f.
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6. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS

Vi har valt att kombinera resultat och analys, eftersom vi anser att det ger läsaren en bättre
överblick över informanternas resonemang och vår analys. Dessutom kan vi undvika en del
onödiga upprepningar i texten. Resultatredovisningen är upplagd så att läsaren först ska få en
bild av informanterna och sedan har vi valt att redovisa de resultat från intervjuerna som varit
relevanta för våra frågeställningar med fokus på genusproblematiken. Uppdelningen av
resultatredovisningen och analysen är upplagd efter intervjuguiden, vilken i sin tur är
uppbyggd kring frågeställningarna. Vi använder fingerade namn för att säkerställa
informanternas integritet. De är namngivna i alfabetisk ordning Aretha, Bonnie och Charlie.

6.1 Resultatredovisning och analys av barnbibliotekskonsulent och
bibliotekschefer

Under följande rubrik kommer vi att ge läsaren en kort presentation av den
barnbibliotekskonsulent och de två bibliotekschefer som vi har intervjuat. Därefter följer en
redovisning av informanternas uppfattningar av centrala begrepp som till exempel genus,
sexualitet och jämställdhet. Därefter följer en presentation och en analys av informanternas
respektive arbetsplatser angående genusperspektiv. Avslutningsvis belyser vi deras syn på
barnlitteratur och det läsfrämjande arbetet.

Aretha

Aretha är utbildad förskollärare och gick sedan en utbildning för pedagoger med inriktning
mot barnbibliotekarie. Hon har arbetat som barnbibliotekarie i cirka 15 år och som
barnbibliotekskonsulent i cirka 25 år. Arethas arbetsuppgifter är att samordna
barnbiblioteksverksamheten och ordna fortbildning för barnbibliotekarier. Dessutom samlar
hon alla barnbibliotekarier till sex möten varje år, där hon informerar om vad som händer
nationellt och internationellt. Ibland bjuder hon in föreläsare, till exempel Lena Kåreland,
professor i litteraturvetenskap, som talat om de bilder av genus som gestaltas i barn- och
ungdomslitteratur. Dessutom samordnar Aretha de tre årligen återkommande arrangemangen:
barnkultur- och barnboksveckan, barnboksmarknaden på biblioteket och en
ungdomskulturvecka.

Bonnie

Bonnie är utbildad bibliotekarie och sedan cirka 25 år verksam som bibliotekschef på ett
folkbibliotek. I hennes arbetsuppgifter ingår yttre tjänstgöring och hon arbetar på
barnavdelningen en gång i veckan. Hon säger att hon tillhör b-laget på barnavdelningen
eftersom hon inte är lika uppdaterad i barnlitteraturen, vilket hon anser vara viktigare vid
tjänstgöring på barnavdelningen än på vuxenavdelningen. Biblioteket ligger i ett kulturhus
vilket betyder att det satsas på gemensamma aktiviteter. Bonnie ansvarar över ca 30 anställda
fördelade på ett bibliotek och en skolbibliotekscentral. Bonnies position innebär även
”nätverkande” mellan olika bibliotek och andra yrkesgrupper i staden. Dessa träffar ger
möjligheter till diskussioner om hållbar utveckling och genusaspekter.
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Charlie

Charlie utbildade sig till bibliotekarie för cirka 25 år sedan. Först arbetade han som
skolbibliotekarie, därefter som folkbibliotekarie. Chef har han varit i cirka 15 år. Nu ansvarar
han för två bibliotek där det arbetar omkring 20 personer. Charlie säger att hans främsta
arbetsuppgifter är personalfrågor och verksamhetsutveckling vilka han beskriver som
strategiska frågor. Hans arbetsuppgifter i den yttre verksamheten består mestadels av
tjänstgöring i informationsdisken. I hans upptagningsområde har barn och unga varit en
prioriterad målgrupp sedan länge. Charlies ambitioner har varit att öka antalet timmar för
barnbibliotekarierna för att utveckla arbetet med barn och unga i läsfrämjande verksamheter.

6.1.1 Genusperspektiv

I följande avsnitt kommer vi att presentera informanternas syn på genus och sexualitet,
huvudsakligen angående om de anser att sociala eller biologiska betingelser är dominerande i
skapandet av identitet. Vi kommer även att presentera deras tankar om
förändringsmöjligheter.

Konsulenten och cheferna är av den åsikten att det finns skillnader mellan män och kvinnor
och att genus till största delen skapas genom sociala konstruktioner. Bonnie säger att det är
lättare att tänka så för då är det lättare att förändra. Aretha menar att det är: ”[...] vår syn på
det [genus] som har gjort att det har blivit sociala skillnader.” Vidare förklarar hon sina tankar
kring skapandet av genus:

[…] det är en fel social syn på det manliga och kvinnliga och nu är vi mer vakna för att
vi är mer lika så att säga, men det biologiska är ju, det har ju inte förändrat sig […]
synen på manligt och kvinnligt och på våra likheter och olikheter är annorlunda idag än
vad det var för hundra år sedan.

Butler kallar den sociala konstruktionen av kön för genusperformativ. Det innebär att det är
genom våra handlingar som vi skapar genus utifrån tolkning av kroppsliga tecken. De aktiva
processerna handlar alltså inte om färdiga och precisa resultat utan det är sociala praktiker
som skapar genus, sexualitet och andra avgörande kategorier.89 Det är inte bara den dagliga
kommunikationen människor emellan som (re)producerar genus utan också, som Aretha
framhåller, genom att reklamen till exempel: ”[...] understryker ju fortfarande de här
skillnaderna”. Hon riktar alltså fokus mot reklamen. Men även litteraturen förmedlar
stereotypa bilder. Det är en viss typ av pojkar och flickor som syns mer i olika medier som
böcker, tv och film, och som därmed blir könsstereotyper för gruppen. Det innebär också att
de identitetsvariationer som faktiskt existerar därigenom döljs.90

Charlie tar fasta på biologins betydelse:

Jag tror ju att den biologiska faktorn är större än vad man trott tidigare. Jag tror ju att de
som, har en avvikande sexuell läggning föds med den. Det är ingenting som man kan
välja på det sättet. Utan precis som man föds med en massa andra egenskaper.

                                                  
89 Jfr. Butler 1999, s. 14.
90 Jfr. Svaleryd 2005, s. 203.



28

Davies finner liknande drag i sin studie, där hon drar slutsatsen att informanterna har fått
tillgång till en diskurs som ser homosexualitet som biologisk och därför accepterbar på
samma sätt som heterosexualitet. Detta resonemang upprätthåller och bevarar den binära
uppdelningen av homo- och heterosexualitet, med andra ord så ses varje individ som naturligt
det ena eller det andra och ens sexualitet förstås som något som grundar sig i en inre essens.
Davies menar att detta resonemang tyder på i vilken utsträckning den hegemoniska diskursen
fortfarande aktivt ser homosexualitet som en oacceptabel identitet. 91 Synen på homosexualitet
som biologisk menar Davies dessutom är ett perfekt redskap för att upprätthålla den binära
uppdelningen mellan män och kvinnor då homosexualiteten normaliseras in i den
heterosexuella ordningen.92

Charlie framhåller även att det finns biologiska aspekter som utgör skillnader hos män och
kvinnor vad gäller genus men menar att de inte är lika betydelsefulla, utan är underordnade de
aspekter som samhället förstärker. Vidare säger han:

Jag tror ju till exempel att mäns aggressivitet säkert är, inte bara socialt betingat utan att
det finns, det är lättare att adrenalinhalten höjs hos en man än hos en kvinna. Den här
våldsbenägenheten tror jag inte bara är social. Sen hur, det är väl säkert mänsklighetens
historia och de könsroller som vi haft som har förstärkt det här naturliga urvalet. Män
som bara har haft de här egenskaperna har spridit sina gener mer än de som inte har haft
dem.

Genom sitt resonemang förklarar Charlie kulturella föreställningar med hänvisning till
biologiska aspekter. Hans föreställningar om kön bygger på en dikotomi mellan man och
kvinna. Rosenberg framhåller att enligt denna uppfattning: ”[…] konstrueras könsskillnader
och sexuella skillnader diskursivt, vilket innebär att dessa utvecklas som en effekt av det
sociala.”93 Samtidigt säger Charlie att betydelsen av sociala respektive biologiska aspekter är
beroende av bland annat den kulturella kontexten och hänvisar till matriarkala94 kulturer och
menar att de har en helt annan syn på sexualitet och familjebildning.

Konsulenten och cheferna anser att de sociala aspekterna av genus går att förändra. Charlie
menar att vårt kön har betydelse för våra sociala positioner och att det krävs en medvetenhet
för att kunna åstadkomma en förändring. Feminismen är viktig för en demokratisering av
samhället menar Charlie. Han tror dock att en överbetoning av könets betydelse är
kontraproduktivt: ”[…] att det kan stöta bort en del män som jag tror kan ha en ambition att
verka för en könsutjämning då, att de blir provocerade.” Bonnie och Aretha anser också att
det finns en risk att enbart fokusera på kvinnan och att genusperspektivet inte behöver
inkluderas i alla frågor.

Likheterna i informanternas resonemang om genus är att de, på samma sätt som
queerperspektivet, ser genus som sociala konstruktioner som går att förändra. Det går att
skönja i informanternas reflektioner att de ser kategorierna man och kvinna som två motsatser
medan queerperspektivet ser det som sociala konstruktioner där genus skapas diskursivt
genom motsatser och uteslutningar. Dessa diskurser existerar inom institutioner och sociala
grupper i form av praktiker. Det innebär att praktikerna återfinns i sin mest vardagliga form i

                                                  
91 Davies 2003b, Shards of Glass. s. 133ff.
92 Ibid, s. 142.
93 Rosenberg 2002, s. 24.
94 Släktskap som endast räknas i moderns släktled. Till skillnad från matriarkat där kvinnorna har makten. Vi är
osäkra på vilket han menade, men finner det inte relevant i resonemanget som konstruktion av genus.
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normer, vilka i sin tur producerar både ”normalitet” och heteronormativitet.95 Det innebär att
betydelsen av genus finns implicit i alla kontexter och på så vis blir aktuell inom alla frågor.

6.1.2 Biblioteksverksamhet och genusperspektiv

I följande avsnitt kommer vi att presentera konsulentens och chefernas resonemang kring mål-
och styrdokumentens betydelse och hur de följs upp. Vi kommer även att presentera hur de
tänker i frågor om jämställdhet och genusperspektiv i verksamheten. Slutligen kommer vi att
ta upp om det anordnas några fortbildningar och hur kompetensutvecklingen ser ut i frågor
om genus och sexualitet.

I de mål- och styrdokument som cheferna utformat står inget uttryckligen om att genus- eller
sexualitetsaspekter ska inkluderas i biblioteksarbetet. De efterfrågar inte heller några
dokument som specifikt tar upp genusperspektivet. Däremot finns det en jämställdhetspolicy,
men informanterna anser inte att genusperspektivet är relevant med tanke på att arbetsplatsen
är kvinnodominerad. Aretha: ”[…] på något vis känns det på bibliotek, vi är ju nästan bara
kvinnor […]”. Charlie för ett liknande resonemang:

När det gäller personal så eftersträvar vi mer balans, och här är kvinnor minst sagt
överrepresenterade. Där har vi försökt att vid rekrytering titta extra noga om man kan
jämna ut.

Charlie fortsätter och berättar om lönenivåerna: ”Här är det inte ett bekymmer, det finns några
män men de avviker inte, inte åt det hållet, i så fall åt andra hållet.” Han menar alltså att
männen har lägre lön än kvinnorna, men ger ingen förklaring till varför det tenderar att se ut
så. De anser alla tre att löneaspekten är en viktig komponent i jämställdhetsarbetet. För övrigt
menar cheferna att genusperspektivet ska integreras i all verksamhet och inte vara en specifik
fråga. Bonnie framhåller att: ”Det är ju ett inslag i vardagsarbetet […] i hög grad på bibliotek,
bland många andra frågor förstås.”

Aretha talar om uppfattningar när hon definierar jämställdhet: ”[…] att man ser på människor
oavsett kön så att säga, samma respekt för man och kvinna. Att man behandlar varandra lika.”
Även Charlie talar om inställningar men menar samtidigt att genusperspektivet är mest
aktuellt i relationen medarbetare och chef:

[…] det är ju attitydfrågor och det är något som alla måste jobba med att tänka på. Jag
kan se att biblioteksverksamhet är lite oproblematisk eftersom det handlar om att möta
en publik på något sätt som är väldigt blandad. Det är alla åldrar, det är alla etniska
grupper, det är olika kön […] Det är sällan som man kommer in på genusperspektivet
som problematiskt. Det har väl varit i de lägena då det uppstått konflikt mellan personal
och chef, då det har haft koppling till genus.

Bonnie ser inte heller de här frågorna som aktuella inom bibliotek med tanke på att
arbetsplatsen är kvinnodominerad:

[…] det är inte någon dominerande fråga av naturliga skäl här. Det gör ju också att man
inte funderar så mycket på den frågan eftersom det finns andra viktiga frågor, som att
bli behandlad på ett jämlikt sätt. Det är ju en delikat uppgift att hantera som chef. Att

                                                  
95 Jfr. Rosenberg 2002, s. 21.
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man är rättvis, det är ju en tolkningsfråga vad det innebär, för det är inget man kan
känna sig säker på, men man kan ha ambitionen att utifrån den världsbild som man
själv har, försöka göra bedömningar som ska vara så, men det får andra bedöma.

Informanterna ser inte genusperspektivet som ett prioriterat område eftersom biblioteken är
kvinnodominerade arbetsplatser. De tar däremot upp att de på deras arbetsplats försöker få in
fler män i verksamheten för att skapa någon form av balans. Nielsen framhåller att det är en
vanlig uppfattning att mäns närvaro och utjämning av könsfördelningen ”[i]mplicit innebär
[…] att män skulle kunna leverera en faktisk jämställdhet.”96 I det praktiska arbetet innebär det
att cheferna könskvoterar män för att jämna ut fördelningen av kön bland de anställda. De
reflekterar däremot inte över vad mäns närvaro innebär. Nielsen understryker att:

Diskurser som argumenterar kategoriskt kring betydelsen av mäns närvaro främjar en
förståelse av män som ensartade och stereotypa representanter för sitt kön, snarare än
människor med specifika individuella och personliga kvaliteter, intressen och
erfarenheter.97   

Barnbibliotekarierna är precis som barnen och ungdomarna inskrivna i genusordningen med
dess begränsningar, diskurser och förväntningar. Chefernas syn på att kvinnor per automatik
skulle innebära att genusperspektiv anläggs i arbetet står i motsats till bland annat Svaleryds
forskning. Hon belyser det motstånd som förändringsarbete ofta möter och menar att det
vanligtvis grundar sig i en rädsla att inte göra bra ifrån sig och inte duga, snarare än på
konservatism eller viljan att sätta käppar i hjulet på en utveckling. Det är lättare att fortsätta
som förr och gå på rutin, men då är det lätt att falla in i det som Svaleryd beskriver som
”omedvetenhetens vrår”98. Det är även för pedagoger, vilket inkluderar barnbibliotekarier,
viktigt att inse att de är delaktiga i en ständigt pågående process av identitetsskapande bland
barn och ungdomar. De har makt och möjlighet att inverka i, påverka och omforma barns och
ungas identiteter i det dagliga pedagogiska arbetet, men då krävs att pedagogerna finner viljan
att förändra sin verksamhet och samtidigt se sin egen betydelse i ett nytt perspektiv.99

Konsulenten och cheferna framhåller att det inte förs några organiserade diskussioner på deras
arbetsplatser där genus och genusperspektiv hamnar i fokus, utan det tas upp som en del av
arbetet. Bonnie berättar att:

[…] tillsammans sitter vi [chefer] och gör det som man ska i sådana här sammanhang,
att lyfta fram alla de här frågorna. Sen finns det tillställningar där det tas upp för att
man faktiskt ska se till att man beaktar det här och tänker på det här i alla möjliga olika
sammanhang. På det sättet förs det [diskussioner]. […] Sen kan man säga att bibliotek
är speciella arbetsplatser, om man tittar på hur det ser ut med fördelningen [av kön].

Cheferna har inte ordnat någon fortbildning i genus, utan de har stor tilltro till att
bibliotekarierna redan har kunskap inom dessa områden. Kåreland konstaterar i sin studie att
många förskolors och skolors verksamheter inte genomsyras av ett genusperspektiv. Det är
bara skolor med en uttalad jämställdhetsprofil som låter genusperspektivet sätta sin prägel på
verksamheten.100 Det är först när genusperspektivet uttrycks tydligt i mål- och styrdokument
som ansvaret förflyttas från individen till att inbegripa hela verksamheten.
                                                  
96 Jfr. Nielsen 2005, ”Argument för och emot manlig personal i förskolan – linjer i den danska debatten.” s. 30.
97 Ibid. s. 30.
98 Svaleryd 2002, s. 42.
99 Ibid. s.41ff.
100 Kåreland 2005, s. 359.
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Genuspedagogen Eva-Lena Embretsen som intervjuas av Johansson, framhåller också hur
viktigt det är att ha som mål att: ”[…] varje skol- och förskoleenhet skall ha en pedagogisk
jämställdhetsplan för att få in jämställdhetsarbetet som en röd tråd i det pedagogiska arbetet
[…]”.101 Eftersom bokprat ofta är en samordnad del av skolverksamheten, anser vi att även
genusperspektivet borde integreras i biblioteksverksamheten.

Svaleryd framhåller att en gemensam plattform är en viktig beståndsdel för det innebär att alla
i arbetslaget får kunskap om genus, maktsystem och strukturer. I plattformen skiljer man på
strukturella värderingar som ligger på en samhällsnivå och personliga åsikter och värderingar
på individnivå. En viktig del i arbetet menar Svaleryd är att enas om en terminologi, så att ord
med olika innebörd får samma betydelse för hela arbetslaget. På så sätt kan man synliggöra de
olika betydelser som ord som jämlikhet, flicka, pojke, kön med mera har. Utifrån det kan man
börja prata om riktlinjer för hur man tillsammans i arbetslaget, skolan, eller biblioteket önskar
förstå de här orden. Det är inte säkert att alla är helt och hållet överens om betydelserna men
något som arbetslaget måste enas om är det pedagogiska uppdraget, och därmed vad som är
bäst för de barn och ungdomar som man är i kontakt med.102

Liknande resonemang tas upp i artikeln av Johansson där en intervjuad genuspedagog menar
att: ”Jämställdhetsarbetet måste starta med att man skaffar sig kunskap först och inte med att
sätta igång och hitta metoder.” Metoderna kan istället utvecklas efter hand och efter varje
arbetslags unika situation. Utifrån genusforskning kan de berörda få en teoretisk grund att stå
på och arbetslaget får då hjälp med att anlägga ett strukturellt perspektiv på sin yrkesroll och
verksamhet.103

Det förekommer att barn- och ungdomslitteratur diskuteras på barnbiblioteksmötena som våra
informanter berättar om, utifrån ett genusperspektiv. Cheferna hänvisar dock inte till någon
utbildning eller ett behov av kompetensutveckling i genusrelaterade frågor för varken
barnbibliotekarierna eller någon annan del av verksamheten. Även om genusperspektivet
bland informanterna inte har någon hög prioritet i verksamheten eller i
kompetensutvecklingsarbetet så berättar Aretha att hon ordnat ett besök av Lena Kåreland.
Föredraget handlade om genus i barnlitteratur och riktade sig till alla barnbibliotekarier i
Arethas upptagningsområde.

En annan faktor som påverkar verksamheten är vilka resurser som finns att tillgå. Aretha
framhåller att inom hennes område finns det goda resurser till inköp av litteratur men inte när
det handlar om personal: ”[…] vi står där med alla böcker, men vi ska ju föra ut dem också, så
vi önskar att det fanns något bidrag som gick till personal som kunde gå ut och prata om
böckerna.” Hon tror att med mer personalresurser skulle det hållas fler bokprat och de skulle
nå ut till fler grupper, som till exempel barnavårdscentralen. Bonnie är inne på samma spår
och nämner de stora upptagningsområdena som biblioteken har att ansvara över. Nu finns det
inte resurser att ta hand om alla skolor och klasser. Den slutsatsen kommer även Ehrin fram
till i sin magisteruppsats. Hon menar att den läsfrämjande verksamheten innefattar många
moment men det finns inte tid och pengar för att genomföra alla på ett tillfredställande sätt.104

                                                  
101 Johansson 2005, ”Genuspedagoger ska göra skolan mer jämställd.” s. 16.
102 Svaleryd 2002, s.41ff.
103 Johansson 2005, s. 16.
104 Jfr. Ehrin 2003, s. 69.
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6.1.3 Bokprat och barnlitteratur

I följande stycke kommer vi att presentera och analysera informanternas erfarenheter av
bokprat och hur de resonerar kring den läsfrämjande verksamhetens syfte och mål. Vi
kommer även att ta upp deras tankegångar kring urval, utbud, inköp av litteratur och
innehållet i barn- och ungdomslitteratur. Informanternas syn på bibliotekets roll och
läsningens betydelse för identitetsutvecklingen behandlas också.

Bokprat ingår inte i chefernas arbetsuppgifter men under deras ansvarsområden finns flera
läsfrämjandeprojekt där bland annat bokprat ingår. Barnbibliotekskonsulenten Aretha har inte
heller hand om något bokprat men anser att man ska bokprata i högre utsträckning för
förmedlare, det vill säga förskollärare, lärare, barnavårdspersonal och andra som arbetar med
barn. Hon menar att vi ändå, med dagens resurser, inte har möjlighet att nå alla barn. Aretha
menar att bokpratets främsta funktion är att engagera barn att börja läsa:

[…] för att man överhuvudtaget ska få någon förståelse över läsandet och bibliotek och
hur roligt det är och allt det här, då måste man börja med de små barnen för annars
kommer de inte hit.

Informanterna tycker att det är viktigt med läsning för utveckling av språket och identiteten.
Charlie menar att det inte finns någon plats i samhället där man kan fungera utan ett språk och
därför har litteraturen betydelse för språkutvecklingen. De anser även att läsningen är viktig
för identitetsutvecklingen och Bonnie framhåller betydelsen av att: ”[…] förstå sig själva, leva
sig in i andras världar, odla fantasin som ju inom en torftig miljö kan komma fram på grund
av att man måste uthärda eller sådär”. De anser att litteraturen är en del av skapandet av
självbilden och genom att ta del av andra människors erfarenheter i bokform bidrar det till
empatisk förmåga.

Konsulenten och cheferna anser att dagens svenska barnlitteratur ger en mångsidig bild av
människor och relationer. Bonnie hänvisar till historien: ”Om man jämför med hur det var för
15-20 år sedan […] är mitt intryck att det är ett mer varierande utbud av nyutkommen
litteratur.” Aretha och Charlie resonerar mer ur ett internationellt perspektiv och menar att den
svenska utgivningen har en historia som är fantastisk, enligt Charlie. Aretha fortsätter
resonemanget och säger att det är önskvärt med en större bredd och hon litar på att de svenska
författarna är medvetna och försöker förändra och skapa fler nyanser. Hon understryker också
att: ”[…] man skriver inte på beställning utan man måste ju känna för det man ska skriva.”

Informanterna har stor tillit till att barnbibliotekarierna gör ett bra urval av litteratur vid
bokprat och Charlie menar att: ”[…] den offentliga kulturen förmår svara upp mot politikernas
mål, att ha ett brett utbud och kvalitetsbaserat utbud.” Vidare framhåller han att det ligger i
professionen att kunna göra ett kvalitetsbaserat urval. Aretha talar också om kvalitetslitteratur
och menar att genom erfarenhet lär man sig göra ett kvalitetsbaserat urval. Hon tar upp vad
som gör en bok kvalitetsmässigt undermålig:

Dels så är det ofta väldigt ensidigt beskrivet. Det är en upprepning den ena boken efter
den andra, det är ofta ett torftigt språk och sen kan det vara det här med genus som är
väldigt fel skildrat och sen våld, mycket våld.

Aretha tror dock inte att barn blir dåliga eller sjuka av att läsa den sortens litteratur. Bonnie
resonerar på liknande sätt och säger att det är viktigt att träna läskunnighet och att det då inte
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är avgörande vad man läser. Det största problemet idag är att många inte lär sig läsa
ordentligt. Deras resonemang stämmer väl överens med Bengtssons studie som visar att det
skett en förskjutning sen 1970-talet på biblioteken. Det viktigaste är numera läsfrämjandet och
att människor läser över huvudtaget och i andra hand kommer framhävandet av så kallad
kvalitetslitteratur.105

Konsulenten och cheferna anser att de är medvetna om och funderar på den bild som
förmedlas i barn- och ungdomslitteratur som de tar del av. För Bonnie är det en självklarhet
att fundera över och hon tror även att den medvetenheten finns hos författarna: ”[…] men det
hindrar ju inte att det blir egendomliga roller och bilder så ibland”. Vidare framhåller hon att
det är svårt att uttrycka sig generellt eftersom hon inte hinner läsa så många barnböcker, utan
det blir mest böcker om ledarskap.

Charlie anser att den barnlitteratur som han kommer i kontakt med hanterar skildringen av
genus relativt bra men: ”[…] det är klart att det finns undantag men den stora mängden av
barnlitteratur […] tar upp könsroller på ett bra sätt.”

Kåreland konstaterar i sin studie att barn möter ett rikt utbud av böcker i förskolan. Det är
vardagsberättelser, imaginära världar, handling som utspelar sig i modern och historisk tid och
i andra kulturer. Det finns också exempel på böcker där flickor och pojkar, kvinnor och män
intar olika positioner, förhållningssätt och beteenden. Totalt ser man dock betydligt fler
exempel på ett likformigt genusmönster än på radikala brott mot genuskonventionerna och det
är särskilt förekommande bland de vuxna karaktärerna.106

Charlie menar att sexualitet är ett komplext problem för barn och att det krävs en viss
mognad. Han menar att: ”[…] där finns det en utvecklingspotential inom barnlitteratur, att
behandla det.” Anledningen till att det finns så få böcker som behandlar homo- och
bisexualitet, tror han beror på att det är ett svårt ämne att skriva om. På vuxenavdelningen
menar han att det däremot finns ett bättre utbud:

Till exempel könsrollsavdelningen den har man ju delat upp nu, män, kvinnor, nu även
homo, bi och transsexuella. Det är ett ökat fokus och där har ju biblioteken hängt med i
samhällsutvecklingen.

Arethas bild av den senaste tidens ungdomsboksutgivning, med homosexualitet som tema, är
däremot en annan: ”[…] bara de senaste åren, ska vi säga två, ja tre åren så har det kommit
väldigt många ungdomsböcker med, om det.” Hon anser inte att det finns en heterosexuell
norm i dagens barn- och ungdomslitteratur men ändrar sig till att det går att säga att den
heterosexuella normen håller på att brytas.

Informanternas syn står i motsättning till den studie Cohen har gjort, där han framhåller att i
de böcker han undersökt omges barn endast av heterosexuella relationer och alla karaktärer
beskrivs utifrån traditionellt manliga och kvinnliga stereotyper. Han menar även att
omgivningen är aktivt deltagande i att (åter)skapa den heterosexuella matrisen och
uppmuntrande till en heterosexuell kärlek mellan barn.107

                                                  
105 Bengtsson 1998, Vad är läsfrämjande? En jämförande textstudie av synen på läsning och läsfrämjande
åtgärder under tre decennier. s. 29 ff.
106 Kåreland 2005, s. 150.
107 Cohen 2005, s. 10ff.
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Aretha för också ett resonemang om att barnlitteratur är riktad till flickor respektive pojkar,
vilket hon anser är ett problem med tanke på att pojkar inte läser i lika stor utsträckning som
flickor.

[…] det finns flickböcker men det finns inte pojkböcker. Utan tjejer läser alla sorters
böcker, men killar läser inte tjejernas böcker. Sen tycker jag också, en del
ungdomsböcker man ser nu… har ett alldeles skärt omslag och det skulle ju inte en kille
ta… gör förlaget ett sådant [rosa] omslag så vänder man sig bara till tjejer och då kan
omslaget göra att man väljer fel bok. Eller ja, att man väljer bort böcker.

Aretha framhåller vikten av att förlagen gör bokomslag och titlar som tilltalar både tjejer och
killar. Samtidigt menar hon att bibliotekarier som bokpratar har en betydande uppgift att inte
kategorisera genom att säga att den rosa boken är för tjejer, utan att den går att läsas av alla.
Lewis betonar i sin artikel att problematiken att välja litteratur är komplex och delvis som
Aretha säger påverkad av den närstående miljön, så som i skola och bibliotek. Lewis menar
dock att man även måste öka förståelsen för hur den sociokulturella kontexten påverkar
barnens val av litteratur. Barnen i Lewis studie var starkt påverkade av de dominerande
populära kulturella symbolerna i sitt val av böcker och det krävs ett djupgående arbete för att
förändra barnens syn på läsning och genus.108

6.2 Resultatredovisning och analys av barnbibliotekarierna

Under följande rubriker kommer vi först att ge läsaren en kort introduktion av
barnbibliotekariernas utbildning, yrkeserfarenheter, erfarenheter av bokprat och deras
förhållande till bibliotekarieyrket. Därefter går vi in på bibliotekariernas definitioner av och
resonemang kring centrala begrepp, som genus och genusperspektiv. Sedan presenterar och
analyserar vi informanternas resonemang och tankar om vad det innebär att ha ett
genusperspektiv i biblioteksverksamheten.

Doris

Doris utbildade sig på Bibliotekshögskolan i Borås och under sista terminen valde hon
inriktning på folkbibliotek, där det ingick att praktisera och bokprata. Utöver
Bibliotekshögskolan har hon gått en 20-poängskurs på universitetsnivå i barn- och
ungdomslitteratur. Doris har arbetat som bibliotekarie i cirka 30 år och merparten av den tiden
som barnbibliotekarie. Redan från början ville hon arbeta som barnbibliotekarie, eftersom hon
har ett stort intresse för barnlitteratur. Doris säger att hon trivs bra på sin arbetsplats där hon
varit i cirka 20 år. Hon tjänstgör 40 procent i informationsdisken men önskar att hon skulle få
bokprata hela sin arbetstid, eftersom: ”Jag älskar att bokprata.”

Edith

Edith började arbeta på ett folkbibliotek i början av 1980-talet och flyttade sedan runt mellan
några sjukhusbibliotek och mindre filialer tills hon fick fast tjänst som barnbibliotekarie på ett
folkbibliotek. Hon menar att det är en tillfällighet att hon hamnade inom den sektorn, men
tycker det är kul med barn och barnlitteratur. Hon har övat upp sitt bokprat med ”trial and

                                                  
108 Lewis 1999, The social and ideological construction of ”free-choice reading”. s. 5ff.
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error metoden” eftersom det varken på Bibliotekshögskolan eller på hennes arbetsplatser
erbjudits någon utbildning eller fortbildning i bokprat. Edith har också läst en kurs på
universitetsnivå i barn- och ungdomslitteratur.

Fiona

Fiona tog examen från Bibliotekshögskolan för cirka fem år sedan och har arbetat som
barnbibliotekarie sedan dess. Hon trivs med att arbeta med barn men det har varit lite en
slump som hon säger, eftersom det fanns en ledig tjänst. Utöver Bibliotekshögskolan har
Fiona gått en 5-poängskurs på universitetsnivå i barnlitteratur men hon har ingen utbildning i
bokprat.

Gina

Gina arbetade som skolbibliotekarie i cirka tio år innan hon för några år sedan började arbeta
som barnbibliotekarie. Hon såg det som ett naturligt val att välja tjänster som skol- och
barnbibliotekarie eftersom hon tidigare arbetat som lärare. Hennes utbildning i bokprat menar
hon är ”autodidakt” och något som hon lärde sig redan under tiden som lärare.

Heather

Heather har arbetat i cirka fem år som barnbibliotekarie. Det var något som hon eftersträvade
under hela sin utbildning på Bibliotekshögskolan och hon valde kurser och skrev båda sina
uppsatser med inriktning på barn och bibliotek. Hon har alltid varit intresserad av barn- och
ungdomslitteratur och har läst en 20-poängskurs i barn- och ungdomslitteratur på
universitetet. Hon har efterfrågat utbildning i bokprat på sin arbetsplats men utan något
gensvar, däremot ska hon snart gå en kurs i bibliotekspedagogik.

6.2.1 Genusperspektiv

Vi kommer under denna rubrik att redogöra för bibliotekariernas definition av centrala
begrepp som genus och genusperspektiv för att undersöka vilken utgångspunkt de har i
användning av ett genusperspektiv i det praktiska arbetet.

Doris associerar genus till kön och syftar på man och kvinna. Med genusperspektiv menar
hon:

[…] inte bara det kvinnliga utan även det manliga, inte bara i ett bibliotek, litteraturen är
mångt och mycket ganska kvinnlig och kvinnorna läser, både de yngre och de äldre och
jag tänker rätt mycket på pojkar och främst de yngre som inte läser mycket.

För Doris innebär ett genusperspektiv i verksamheten att tänka på hur hon ska göra för att få
pojkar att läsa mer och att försöka bryta mot normen: ”[…] starka kvinnor och veka pojkar,
jag tänker väldigt mycket så.”

Även Edith associerar genus till manligt och kvinnligt och anser att ett genusperspektiv kan
vara manligt och kvinnligt i böcker och på arbetsplatsen. Hon menar att det går att översätta
till allt. Sedan berättar hon om ett tillfälle då genusperspektivet kom upp till diskussion:
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[…] det var något papper vi skulle skicka ut […] det var någon datorbild på framsidan
och då så satt det, på bilden var det en kille vid datorn och då vet jag att vi fick
påpekande sen efteråt. Så att jag menar man tänker ju inte alltid. Utan det blir lätt att
man går i gamla [vanor].

Edith förklarar bilden med pojken vid datorn: ”[…] man förknippar teknik med killar och det
ska man ju egentligen bryta och ja kanske sätta både och då till exempel.” Det som Edith talar
om är att kulturella företeelser könskodas, till exempel att män intresserar sig för teknik.
Intressen som teknik könskodas vilket innebär uppfattningen att män och kvinnor hamnar i ett
motsatsförhållande. Manlighet (re)konstrueras eftersom det var en pojke på bilden som Edith
exemplifierade.109

Fiona upplevde svårigheter med att besvara våra frågor om genus och genusperspektiv vid
intervjutillfället och återkom senare med svar via mail. För henne innebär ett genusperspektiv
att: ”[…] försöka tänka nytt, komma ifrån fördomar och gamla tankebanor.” Vidare menar hon
att hon inte medvetet har något genusperspektiv i sitt arbete med bokprat, utan hon tänker i
första hand på: ”[…] att få barnen att tycka att det är roligt att läsa.” Hon undrar om vi med
frågorna menar att man ska tänka på om man ska ha speciella flick- och pojkböcker och säger
att hon inte tänker uppdelat. Fionas resonemang kan vara ett sätt att se bortom kön eller så blir
konsekvensen att det egna könsperspektivet läggs på hela gruppen i arbetet med bokprat.110

Därför är förmågan till perspektivbyte centralt i sammanhanget, något som även är en av
grundstenarna i genuspedagogiken, enligt Svaleryd och Nordberg. Svaleryd framhåller att det
ibland kan vara aktuellt att arbeta könsuppdelat för att på så sätt kompensera tidigare och
nuvarande diskriminering.111

Gina framhåller att hon förmodligen tänker enkelt angående genus och genusperspektiv: ”[…]
jag tänker sådär, om det är en kille som är huvudperson, att det ska vara ungefär lika mycket
tjejer. Så pratar jag om böcker med tuffa tjejer som har huvudrollen.” För Gina innebär
genusperspektiv att det i böckerna som hon presenterar är en jämn könsfördelning på
huvudrollskaraktärerna. Hon försöker således välja ut lika många böcker med manlig
huvudrollskaraktär som kvinnlig, och några med både manlig och kvinnlig protagonist. Bland
annat Kåreland visar i sin studie att av lika stort intresse som proportionerna mellan karaktärer
i böckerna är vad det är huvudpersonerna och andra karaktärer i litteraturen gör. Det beteende
som karaktärerna uppvisar i litteraturen är en viktig aspekt att ta hänsyn till när man ska
anlägga ett genusperspektiv.112

Det framkommer tidigt i intervjun att Heather haft funderingar om betydelsen av genus och
hur man anlägger ett genusperspektiv på verksamheten. Hon kopplar bland annat
genusperspektiv till sin egen medverkan:

[…] för mig personligen så är det jätteviktigt att ha en bredd i, att vara medveten om vad
som skapar de könskonstruktioner som vi har, att jag i varje fall tänker på det. Gör jag så
här så har det följden att jag är med och återskapar kön så, som att killar bara är
intresserade av dinosaurier, om jag bara ger pojkar böcker som handlar om dinosaurier så
kommer de bara att läsa om dinosaurier också och då är jag med och gör så att de bara

                                                  
109 Jfr. Kulick 1987, s. 11.
110 Jfr. Malmgren 1997, s. 66.
111 Jfr. Svaleryd 2005, s. 205.
112 Jfr. Kåreland 2005, s. 125.
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läser om hoovercars och dinosaurier. I varje fall vara medveten om att det är det jag gör,
på det sättet är det viktigt för mig att ha ett könsperspektiv.

Heather reflekterar över att genus är performativt, det vill säga en upprepning av vardagliga
handlingar, som får konsekvensen att handlingarna uppfattas som naturliga och verkliga. Det
kan då förstås som en ordning som ständigt upprätthålls av kulturen.113 I ett läsfrämjande
arbete innebär det att genus blir performativt genom talet om genus utifrån könskategorier, till
exempel genom att rekommendera en bok om dinosaurier till en pojke. Butler menar att
genusordningen som naturlig, är en begränsning av verkligheten och att normen borde vara att
det inte finns något som uppfattas som verkligt.114

Frekvensen av diskussionen om genusperspektiv varierar mellan informanterna, men de
framhåller alla att det är något som man ska diskutera. Doris menar att: ”Det är ju en sån där
sak som man ska ha med i alla, alltså man ska tänka på det på arbetsplatsen, det är ett måste så
att säga.” Edith anser att det framförallt är chefens uppgift att genusperspektivet ska finnas
med på dagordningen, men hon menar att det borde ligga i allas intresse:

[…] i viss mån ligger det väl på alla, och sen chefen i viss mån. Jag tror alltid att det är
bättre om det kommer från alla, jag tror det fungerar bättre då. Fast då kanske man
behöver lite fingervisningar från chefen.

På Fionas arbetsplats är inte genusperspektivet något som diskuteras, men hon säger att det
däremot tas upp när hon träffar andra barnbibliotekarier: ”[…] ibland kan ju någon ta upp en
bok som man reagerat på […] någonting som inte har varit bra i den… [och då pratar man]
runt böcker tillsammans […]” Hon säger också att eftersom hon är ensam barnbibliotekarie på
sin arbetsplats diskuterar hon inte med någon med undantag av sin chef. Även Gina säger att
det inte förs några diskussioner på hennes arbetsplats men berättar att det har varit tre
bibliotekarier och samtalat med förskolelärare om bilderböcker ur ett genusperspektiv och att
det blev väl mottaget.

Heather diskuterar däremot genusperspektivet med sin kollega som också är barnbibliotekarie
och med praktikanter som arbetat vid biblioteket. Hon menar att diskussionerna inte hade
kommit upp om det inte varit för hennes eget intresse i frågorna: ”[det har] med mig själv att
göra, mycket mina egna intressen och var jag står någonstans.” Hon framhåller att hennes
medarbetare lyfter upp frågan, men det är alltid grundat i individuella initiativ och inga
gemensamma utbildningar eller organiserade diskussioner har ägt rum på arbetsplatsen.

Genusperspektivet kommer upp till diskussion på informanternas arbetsplatser, men det
saknas gemensamma målsättningar på de respektive biblioteken som informanterna är
verksamma vid. Svaleryd menar att en gemensam plattform och kunskapsbas om genus och
maktsystem behövs för att göra verksamheten genuspedagogisk.115

6.2.1.2 Genus och sexualitet

En central del inom queerperspektivet är uppfattningen om att genus och sexualitet i grunden
är sociala konstruktioner. Med anledning av det och att vi tidigare i intervjun berört hur

                                                  
113 Butler 1999, s. xv.
114 Ibid. xxiiif.
115 Jfr. Svaleryd 2002, s. 41ff.
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litteraturen kan vara en del av barns identitetsskapande, ville vi undersöka informanternas syn
på konstruktionen av genus, för att sedan få en uppfattning om hur de resonerar kring barns
identitetsskapande.

Doris för ett långt resonemang om hur stor betydelse biologiska och sociala aspekter har för
konstruktionen av kön:

[…] det finns ju biologiska skillnader, inte bara de här biologiska som vi känner till,
sen finns det ju skapade skillnader också. Det är så svårt att veta det där. Allting som
man ser i sin omgivning och allt man tar till sig påverkas man ju av, självklart, och man
ska ju då identifiera sig, och mycket man gör är omedvetet, det mesta är väl omedvetet
på något vis. Men exempelvis leksaker och sådant, [---] de [hennes första son och
dotter] lekte ju med dockor och de lekte väldigt mycket rollekar. Och bilarna låg där
och dammade i någon vrå. Men sen min [andra] pojke […] han fick också dockor och
bilar och vi har ingen bil själva och är inte ett dugg intresserade av sånt och han höll
ändå på med bilar och kunde bilmärken och sånt där när han var ett och halvt år. Och
jag har ingen aning om hur det kommer sig att det är så… nej skillnaderna är gjorda
och det är tillverkat och så, men jag började tvivla sen på grund av mina egna
erfarenheter, men jag kan inte säga att det är på det ena eller andra sättet. [---] Utan vi
är ju produkter alla, utav allting som vi ser och hör och så omkring oss, och sen är det
klart att man identifierar väl sig då också med sitt eget kön, på något vis kan man ju
göra det med pappa eller mamma, men det där är inte lätt, alltså. Det är svårt att svara
på den frågan, det är något man får sitta och diskutera. Jag har inga färdiga svar. Det
ska man väl inte ha heller, om diskussioner ska gå vidare så får man akta sig för färdiga
svar, då kan saker och ting gå väldigt över styr.

Doris resonemang vittnar om att hon har funderat en hel del på konstruktionen av genus. Hon
lägger stor vikt vid det sociala, men anser att hennes erfarenheter har visat att betydelsen av
det sociala har minskat. Butler och Davies framhåller att det redan från födseln sker en
uppdelning och den sociala konstruktionen av kön börjar.116 Observationer på bland annat
förskolor i Gävle visar att förskolepersonalen pratar med och behandlar även spädbarn olika
beroende på deras kön. Det sociala skapandet av kön är alltså tydligt och dominant redan i
tidig ålder och följer sedan med barnet.117

Edith tror att det biologiska har störst betydelse för vår uppfattning om genus, men menar att
även det sociala kan påverka:

[…] föds man till kille eller tjej så tror jag det följer med saker och ting, sen blir du ju
alltså påverkad av omgivningen och föräldrar och så vidare. De första åren betyder ju
rätt så mycket. Det har en viss betydelse att du är kille eller att du föds som tjej, rent
hur du funkar alltså. Men sen kan du ju hamna i miljöer som gör att du utvecklas åt
olika håll så att säga, eller man utvecklas på olika sätt.

Ediths resonemang om att man föds in i sitt kön, vittnar om ett sociobiologiskt
förhållningssätt till genus, till skillnad från ett synsätt som talar om könsidentitet i termer av
att konstruera genus i sociala samspel.118 Holmberg framhåller att: ”En människa får […]

                                                  
116 Jfr. Butler 1999, s. 23. och Davies 2003a, s.36.
117 Jfr. Klingspor 2000, s. 70ff.
118 Jfr. Rosenberg 2002, s. 24.
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genom hela livet sina handlingar tolkade utifrån sin biologiska könstillhörighet silad genom
vår sociokulturella struktur.”119

Fiona tycker det är svårt att svara på frågan om kön är biologiskt eller socialt konstruerat:
”[…] biologiskt kanske, men den sociala miljön vi växer upp i kan ha stor inverkan på hur vi
utvecklas till den vi är.”

Även Gina har svårt att förstå vår fråga och frågar vad vi menar med hur kön konstrueras.
Sedan säger hon: ”[…] att tjejer tittar på sin mamma och killar på sin pappa.” Biologin har en
viss betydelse menar hon, och förklarar vidare att: ”[…] de [män] är ju kraftigare, väger mer,
mer muskler. Men det är ju ingen skillnad att killar är smartare än tjejer, snarare tvärt om.”

Det går inte att utröna ett entydigt synsätt utifrån Fionas och Ginas resonemang, men deras
resonemang liknar Ediths, som ser den sociala konstruktionen som en påbyggnad av en
biologisk essens. På så sätt blir deras definition av genus en tolkning av det biologiska könet
och även om de inte talar i termer av makt genererar deras resonemang ett synsätt där biologin
och den kroppsliga skillnaden mellan män och kvinnor utgör en bas för genussystemet. Kön
blir en råvara för genus och de skillnader som utgör ett maktförhållande mellan könen.120

Heather tycker att det är svårt att skilja på det som har sin grund i biologi och det som har sin
grund i det sociala men tror till stor del att genus är socialt skapat:

Det är mycket socialt konstruerat, speciellt värderingar av det, sen vet inte jag varför
det är så att småpojkar, om det är föräldrarna eller omgivning eller någonting, för fasen
traktorer, hur länge har vi haft traktorer, det kan ju inte vara biologiskt att man är
intresserad av traktorer hur länge har vi haft traktorer, i 150 år va?  Men samtidigt så är
det så genomgående att alla småpojkar är intresserade av det, så jag vet inte om det har
med någonting, men det måste, då måste det ha med socialt, att föräldrar och
omgivning och dagispersonal och allting uppmuntrar pojkar att bli glada när de ser
saker som är aktiva på något vis, jag vet inte vad det är för någonting, men det måste
det ju vara.

Heather är den som lägger störst tonvikt på de sociala konstruktionernas betydelse. Hennes
resonemang om att alla pojkar intresserar sig för traktorer är ett exempel på att det sociala
påverkar konstruktion av genus. Hon resonerar i liknande banor när vi frågar om litteraturen
kan förändra barns uppfattningar om genus. Litteraturen kan påverka och förändra, men hon
menar också att medvetandet måste inledas tidigare i socialisationsprocessen, hos föräldrar
och förskolepersonal. Det krävs därför att genusperspektivet och genuspedagogiken
genomsyrar fler verksamheter för att få ett vidare genomslag.

6.2.1.3 Identitetsskapande

Doris hoppas att litteraturen ska ha en stor betydelse för barns identitetsskapande, för det har
den haft för henne, men hon utvecklar resonemanget:

[… ] den kan ju inte spela väldigt stor roll för det kan vi ju jämföra med andra
kulturyttringar som ju också spelar stor roll, film, musik, dataspel så klart, tv och

                                                  
119 Holmberg 1993, s. 46.
120 Jfr. Went Höjer och Åse 1999, Politikens paradoxer – En introduktion till feministisk politisk teori. s. 18.
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allting. Allt sammantaget spelar ju en stor roll, allting som vi har omkring oss. Fast den
största rollen måste ju ändå levande människor spela, de människor vi har omkring
oss…

Edith tror att många barn identifierar sig med litterära karaktärer: ”[…] många barn har det
tufft, så det är ett sätt att överleva och ja, förknippa sig med någon och något ideal […]” Hon
tror att barnen blir påverkade till viss mån av vad de läser och hoppas att de då framförallt tar
till sig det som är positivt.

Fiona tror att litteraturen kan spela en väldigt stor roll, för att:

[…] man kan hitta, både förebilder och att man kan leva sig in i litteraturen och hitta
identitet och så, som man känner själv då inombords att det är förmedlat inom
litteraturen då, redan i sagorna, för dem kan man ju faktiskt använda sig av och försöka
att förklara saker som händer.

Gina tror också att litteraturen kan ha betydelse för barns identitetsskapande: ”Att de inte
känner sig så ensamma med sina tankar. Så det är nog väldigt viktigt. Fast de som inte läser
en bok kan ju bli bra människor för det. Alla behöver ju inte läsa böcker.” Heather för ett
liknande resonemang men tror att barn prövar olika roller genom att läsa:

[…] just böcker då kan man ju prova att identifiera sig med folk, sen kanske man inte
behöver anta den identiteten, men man kan prova att vara någon annan för ett tag och
passar det så känns det bra, så kanske det är där man är eller så passar det inte och då är
man inte där… Jag tror att i och med att det finns en ganska stor bredd i barnlitteraturen
så finns det någon för alla att identifiera sig med och roller att prova också.

Hon tillägger att litteraturen bara är en del i identitetsskapandet och att det finns annat som
påverkar också, som till exempel film, musik, kompisar, föräldrar och lärare.

Läsningens betydelse som en del i barns fantasiskapande anges också av flera informanter
som viktigt Samma tankegångar går att finna hos Sunnvius informanter.121 Direkt vilken
betydelse litteraturen spelar för fantasin diskuteras dock inte. Davies tar upp hur barndomen
brukar ses som en tid för fantasi, men hon menar att det finns en moralisk ordning i
fantasivärlden som inkluderar genus. Uppdelningen av världen i verklighet och fantasi är en
av huvudfaktorerna för att etablera och upprätthålla den moraliska ordningen. Barn lär sig
därigenom en social ordning genom till exempel berättelser som både innehåller möjligheter
och begränsningar.122 Informanterna för inte direkt något resonemang om att det skulle finnas
normer och moralisk ordning inbäddad i barn- och ungdomsböcker. Davies framhåller att:
”[…] barn måste komma fram till vilket kön det tillhör för att kunna se sig självt som normalt
och accepterat inom ramen för den rådande kulturen.”123 Vidare menar Davies att människan
är en varelse med en enhetlig och sammanhängande identitet som formas under barndomen.
Det är också under barndomen som man lär känna sig själv i relation till en verklig värld
genom rationell förståelse av levd erfarenhet och det är genom språket som man uttrycker
erfarenhet. Davies anser att barn måste lära sig utifrån subjektiva formuleringar vad som är
manligt respektive kvinnligt. Det viktigaste är att tänka på att kärnan i tudelningen är
maktobalansen, som konstitueras i varje diskurs.124

                                                  
121 Sunnvius 2004, s. 30.
122 Davies 2003a, s. 65.
123 Ibid . s. 37.
124 Ibid . s.212f.
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Barnbibliotekariernas resonemang kring läsandets betydelse för identitetsskapande går
däremot i högre utsträckning att jämföra med de tankegångar som Ehrins informanter framför
i hennes empiriska studie av läsfrämjande verksamhet. De menar att läsning är viktigt för
bland annat ungdomars språk, identifikation och kunskap om andra.125 Det är i sin tur aspekter
som är viktiga för barns självbild och det handlar inte bara om att identifiera sig med
karaktärer i litteraturen, utan i skapandet av ens identitet handlar det även om uppfattningar
som klasskamrater och omgivningen får av ens läsvanor. Litteraturen som man lånar blir
symboler för ens handlande och kodas utifrån den könade tolkningsram som Holmberg talar
om.126 I praktiken innebär detta att barn lånar och läser den litteratur som förväntas. Lewis drar
i sin studie slutsatsen att när barn väljer så kallad frivillig litteratur så tenderar flickor och
pojkar att välja olika former av litteratur. Detta menar hon inte ska ses som medfött och
allmängiltigt, utan skillnaderna bygger på sociala och diskursiva konstruktioner av genus.127

Därför menar Lewis att en av de viktigaste uppgifter som lärare har när de deltar i
litteraturdiskussioner är att hjälpa barnen att tolka litteraturen kritiskt. På så sätt kan lärare och
bibliotekarier hjälpa barn och ungdomar att överskrida och ifrågasätta de rådande sociala och
institutionella diskurserna.128

Informanterna har ett dualistiskt synsätt på genus när de i sina resonemang delar upp flickor
och pojkar i två intressekategorier och i genusarbetet vänder på perspektiven i ett försök att
bryta mönstren. De problematiserar däremot inte det sociala skapandet av genus och sin
påverkan av barns identitetsutveckling i sitt yrkesutövande, utan det blir fortfarande ett sätt att
(re)konstruera och könskoda beteenden. Butler menar att genom könskategorierna man och
kvinna utgår man ifrån normativa förhållanden som grundar sig i kroppsliga tolkningar och att
heterosexualitetens imperativ skapar exkluderande praktiker och sållar bort det som inte låter
sig inordnas.129 Med ett queerperspektiv ligger fokus på hur genus skapas diskursivt genom
motsatser och uteslutningar och dessa diskurser existerar inom institutioner och sociala
grupper och formas av praktiker. Praktikerna återfinns i sin mest vardagliga form i normer
vilka i sin tur producerar både ”normalitet” och heteronormativitet.130 Om och hur
litteraturförmedlingen är med och producerar normalitet måste synliggöras genom att lyftas
upp till diskussion både inom arbetslaget och med barn och ungdomar. Wharton tar i sin
studie upp forskning som visat att barn som arbetat med feministiskt material uppvisar färre
genusstereotyper i sina egna berättelser och beskrivningar.131

6.2.2 Bokprat

Under följande avsnitt kommer vi att ta upp informanternas resonemang om bokprat, för att
läsaren ska få en uppfattning om hur arbetet med bokprat går till och hur de resonerar kring
bokpratets syfte. Vi kommer att redovisa hur ofta de bokpratar, hur de förbereder, för vilka de
bokpratar, hur de väljer ut de böcker de ska presentera och vilken funktion och syfte de tycker
att bokpratet fyller.

                                                  
125 Ehrin 2003.
126 Jfr. Holmberg 1993, s. 44ff.
127 Lewis 1999, s. 6f.
128 Ibid. s. 17.
129 Rosenberg 2002, s. 71.
130 Jfr. Rosenberg 2002, s. 21.
131 Wharton 2005, s. 239.
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De fem barnbibliotekarierna har i genomsnitt ett till fem bokprat i veckan. Doris och Edith
berättar att de ibland kan ha upp till åtta bokprat på en vecka, till exempel under bokjuryn.132

Det kan bli fler bokprat för de barnbibliotekarier som är ensamma på barnavdelningen. På de
bibliotek där de är flera barnbibliotekarier är det vanligt med en ansvarsfördelning utifrån
ålder. Doris, Edith och Fiona är ensamma barnbibliotekarier på respektive arbetsplats och har
bokprat för hela grundskolan från förskolebarn upp till ungdomar i gymnasieåldern. Dessutom
bokpratar de för föräldrar, förskollärare och lärare. Gina och Heather håller mest bokprat för
barn i mellanstadie- och högstadieåldern eftersom det arbetar fler barnbibliotekarier på deras
arbetsplats.

Informanterna tycker att det är viktigt att de har läst böckerna som de ska bokprata om. De
menar att boken kan ha ett slut som inte är bra eller att den inte passar för den tänkta
målgruppen. De säger även att barn märker om de inte har läst en bok och att bokpraten blir
bättre om de läst boken innan. Det händer dock att de presenterar böcker som de inte har läst,
till exempel när de precis innan ett bokprat har fått in nya böcker. Då är de noga med att
berätta det för barnen.

Barnbibliotekarierna har olika former av inläsningstid för att de ska kunna läsa alla böcker
som de ska bokprata om. Det kan vara en dag i månaden, ett antal timmar i veckan, eller
överenskommelse om tid till inläsning vid behov. De menar att den tiden sällan är tillräcklig
och i praktiken innebär det att de gör sin inläsning när de tjänstgör i informationsdisken eller
på fritiden. Alla informanter har ett stort intresse för barn- och ungdomslitteratur och de säger
att det är en förutsättning för att kunna hålla sig uppdaterad, med tanke på att det kommer ut
cirka 1400 titlar per år.

Informanternas resonemang om bokprat går bland annat i linje med de slutsatser Ehrin
kommer fram till i sin magisteruppsats, det vill säga att bibliotekarierna behöver kunskap om
den litteratur de ska understödja. Dessutom menar Ehrin att det krävs ett engagemang från
både bibliotekarierna och de som verksamheten riktar sig till.133 Gina tog upp att de aktivt
bjudit in alla skolor i området till bokprat, men att intresset de visat har varit svalt de senaste
åren. De andra informanternas besökare verkade visa ett större intresse för bokprat, men de
menade också att bokprat och biblioteksbesök har minskat från tidigare år. De tror främst att
det grundar sig på ekonomiska besparingar som drabbat många skolor. Heather berättar om en
klass som kom regelbundet under flera år. Då lärde hon känna många av barnen och deras
läsvanor, vilket gjorde att hon mer specifikt visste vilka böcker som hon skulle välja ut inför
bokpraten.

Utan regelbunden kontakt med barn och ungdomar som lyssnar på bokprat kan informanterna
enbart anpassa sitt bokprat efter ålder. När kontakten med lärarna är bra och de får
information om läsnivån i klassen kan det också ge vägledning i urvalet av böcker inför
bokprat. Fiona vill inte bokprata för en grupp på mer än 15 barn. Det händer att lärarna delar
upp klassen och då är det vanligt med uppdelning efter kön, berättar både Doris och Fiona,
men det är inget som de själva gör, utan ofta en praktisk konsekvens av barnens tidigare
aktiviteter under dagen. I Sunnvius uppsats berättar informanterna att de utöver ålder,
försöker ta reda på hur många pojkar respektive flickor det finns i klassen, men kommenterar
inte vad tanken med det är.134 Utan en medveten tanke om vad en uppdelning av kön innebär
                                                  
132 Bokjuryn är en tävling för grundskolan, där barnen får rösta på årets nyutkomna böcker. Barnens Bibliotek.
[2006-04-07]
133 Ehrin 2003, s. 65 ff.
134 Sunnvius 2004, s. 32.
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och vad som är målet med en sådan uppdelning bidrar det förfarandet bara till att stärka
föreställningar om en dualistisk människosyn. Könssegregerade grupper får inte vara ett
självändamål utan ett steg i en genuspedagogisk process.135

6.2.2.1 Bokpratets syfte

Samtliga barnbibliotekarier tycker att bokpratets främsta funktion är att stimulera och främja
läslusten hos barn och ungdomar. Fiona menar att: ”Det är ett sätt att förmedla, ja först att
man presenterar en bok, men i botten handlar det ju om läsfrämjande, att man gör det i ett
läsfrämjande syfte, att få barn att läsa.” Edith utvecklar resonemanget om läslust och menar
att bokprat indirekt leder till en språkutveckling. Hon säger:

[…] får man den här läslusten så har man automatiskt språket. För det är ju det som är
det viktiga, att få ett språk och att bredda sitt språk och sen även det här med fantasi är
ju väldigt viktigt… att man kan se inre bilder framför sig […]

Doris anser att bokprat är den viktigaste arbetsuppgiften för en barnbibliotekarie:

[…] det är absolut det bästa sättet att väcka läslust. Prata om böckerna och till de som
det handlar om, för dem som ska läsa böckerna. Inte gå via ombud för de kan inte
förmedla det på det sättet sen.

Heather resonerar inte specifikt om att väcka läslust utan om att underlätta för barn att hitta på
egen hand i biblioteket. Hon säger:

Är man en läsande person och har varit det i hela sitt liv och har varit här på biblioteket
jättemycket då vet man hur mycket som finns att välja på. […] Men går man i fyran
och inte har läst sen tidigare, då har man ingen aning, det är bara en massa ryggar så
här [hon pekar på omgivande böcker i bokhyllor] och då är det viktigt att kunna visa
den här, den här och den här. [---] Det är lite för att hjälpa att få ett urval av böcker som
passar just dem.

Även Fiona pratar om att guida barnen i litteraturfloran. Hon presenterar inte välkända
författare och boktitlar som till exempel Astrid Lindgren, Sune och Tsatsiki- böckerna utan
hon bokpratar framförallt om författare och boktitlar som barnen inte själva väljer från
hyllorna.

Bibliotekariernas resonemang om bokpratets främsta funktion, går i linje med bland annat
Ahlström och Ekstrandhs informanter, som menar att bokprat är en av de viktigaste
funktionerna för att främja läsandet.136 Även Bengtsson framhåller i sin slutdiskussion att de
läsfrämjande åtgärderna har gått från att främst lyfta fram kvalitetslitteratur till att främja
läslusten.137 De kvalitetsaspekter som våra informanter berör handlar främst om språk och att
litteraturen ska vara utvecklande i sin historik och inte vara alltför upprepande i sitt innehåll,
som till exempel Kitty- böckerna.

                                                  
135 Svaleryd 2005, s. 222ff.
136 Jfr. Ahlström och Ekstrandh 2005, s. 31.
137 Bengtsson 1998, s. 29 ff.
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Informanterna tycker att bokprat är viktigt för barn och ungdomar och att det är en större
utmaning att få de som läser lite eller inte alls att hitta en bok som de vill läsa. Flera
bibliotekarier uttrycker att det är möjligt om man bemödar sig att ta reda på barns intressen
och läsnivå. Doris säger att det har stor betydelse att vara någon som: ”[...] kommer utifrån
och säger, denna boken är bra, då lyssnar de lite mer på det än när lärarna säger det. För så
fort lärarna pratar om det [böcker]… då känns det som skolarbete direkt.” Edith tror också att
bokpratet kan fylla en betydande funktion för den läsvana, eftersom de får nya lästips och på
så vis läser ännu mer.

6.2.2.2 Bokpratens utformning

Vi närvarade under ett antal bokprat och fick på så sätt en viss uppfattning om hur bokpraten
går till, men vi bad informanterna att själva berätta om hur de lägger upp sitt bokprat och vad
de i första hand tänker på när de ska prata om en bok.

Informanternas tillvägagångssätt varierar, men gemensamt var att de i presentationerna av
litteraturen ville lyfta upp något spännande eller unikt med boken så att den väcker intresse
hos åhörarna. Det kan göras genom att fritt berätta eller läsa ett avsnitt högt ur boken. Doris
berättade att det under hennes bokprat ofta uppstod samtal och diskussioner och det var något
som hon tog initiativ till. Det gjorde hon för att involvera barn i såväl bokpratet som i
berättelserna, för att väcka deras intresse för litteraturen. Det är ingen av informanterna
förutom Heather som för något resonemang kring att presentera huvudrollsinnehavarnas kön
och kärleksrelationerna i böckerna, hon säger:

[…] tyvärr så är det så att vissa böcker är så otroligt könsriktade eller åldersriktade,
men då säger jag inte det utan det säger ju sig självt på något vis, utan då är det snarare
så att de som jag lyfter fram passar för alla. [---] Håller man upp en rosa bok som heter
någonting, Olivia kär igen […] så gissar jag att Oskar elva åt inte kommer ta den, utan
det är Frida som kommer ta den, det säger sig själv. Det behöver jag inte säga att den
här passar för tjejer, det hugger de själva på något vis […] Hur mycket jag än skulle
vilja, att komma undan de böckerna, för de är där och de funkar för sitt också, även om
de är väldigt stereotypa.

Informanterna är eniga om att de inte riktar sig specifikt till flickor eller pojkar i bokpraten.
Kåreland menar att lanseringen och marknadsföringen av dagens barnlitteratur inte är lika
riktad till flickor eller pojkar, men som Heather och de andra informanterna beskriver så
förekommer det. BTJ ger dessutom fortfarande ut böckerna Böcker som killar gillar och
Böcker för dej som är tjej138 som bland annat är tänkta som handledning för barnbibliotekarier
i litteraturförmedlingssituationer.

Det är inte bara litteraturens utformning som har betydelse utan även bemötandet och
interaktionen med barnen. Svaleryd menar att det är först när pedagoger, genom att studera
sig själva, synliggör hur man agerar, vad som sägs och signaleras med kroppsspråket.139 Våra
informanter menar att de behandlar alla barn lika och inte riktar sig till pojkar eller flickor
med litteraturen, men vad som sker under bokpraten vet vi inte. Butler framhåller att det är
genom våra handlingar och i detta sammanhang genom talet och språket som vi (åter)skapar

                                                  
138 Bibliotekstjänst. [2006-04-16]
139 Svaleryd 2002, s. 46.
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de kategorier som kallas man och kvinna.140 Hur vi talar om flickor och pojkar och
relationerna dem emellan blir betydande för barns identitetsskapande och deras syn på sig
själva och varandra.

Kåreland framhåller att i dagens barn- och ungdomslitteratur finns en manlig
överrepresentation bland huvudrollsinnehavarena. Hon framhåller att det är relativt vanligt
med böcker där det finns både en tjej och en kille som har huvudrollen, vilket hon tror är ett
medvetet val hos författarna, så att det läsande barnet oavsett kön ska kunna identifiera sig
med någon av huvudrollskaraktärerna.141 Flera av informanterna framför i intervjuerna att de
föredrar att presentera den typen av litteratur, för att nå ut till fler läsande barn.

Vi berörde också i intervjuerna om barnbibliotekarierna pratade om böcker med samkönade
kärleksskildringar. Fiona berättade att:

Det börjar komma mer och mer, det gör det, och det är positivt. Det har kommit väldigt
mycket på tonårs om lesbisk kärlek, eller väldigt mycket men förhållandevis till vad
som har kommit innan.

Informanterna gör lite olika när de presenterar vilka relationer som skildras i böckerna. Doris
säger att hon kan prata om alla teman: ”… det finns inga ämnen som jag är främmande för att
berätta om för barn och ungdomar […].” Heather brukar inte berätta vilken relation
karaktärerna har i böckerna hon presenterar:

[…] det är inte så att jag säger att den här handlar om Peter och han vet inte var han står
någonstans och han upptäcker sen att han är kär i Kalle, oftast inte så […] Men det gör
jag inte med någon utav böckerna utan det där är en äventyrsbok, en kärleksbok, en
deckare […] Just tonåringar de lyssnar inte så länge på vad man säger. Men det kanske
de skulle göra, jag kanske skulle göra det, jag vet inte vad som är bäst.

Vi frågade även om de aktivt valde att ta med de få böcker som behandlar samkönad kärlek i
sina bokprat för att vidga barns syn och visa kärlekens mångfacitet som ett försök att bryta
mot den rådande heteronormativiteten. Flera informanter tar med böcker med samkönad
kärlek, om de har kärlek som tema för bokpratet, men enbart för de äldre barnen. Det var bara
Heather som resonerade om att exponera böcker med kärlekstema. Hon ställer ut böckerna
bland hyllorna så att barnen kan läsa på biblioteket och inte känna sig tvingade att gå till en
lånedisk.

Informanterna har sällan möjlighet att följa upp sina bokprat eftersom skolklasserna ofta
kommer oregelbundet och få gånger. Om lärarna följer upp och diskuterar den lästa
litteraturen vet inte bibliotekarierna, men de tror att det sker bland de lärare som insett vikten
av att läsa. Bibliotekarierna önskar respons och feedback på den litteratur de rekommenderar
då det skulle betyda mycket för deras fortsatta arbete med bokprat. De anger dock inte att de
vill diskutera litteraturen och karaktärerna ur ett genusperspektiv för att på så sätt väcka
intresse hos barnen såväl som hos lärarna om genus. Davies studie visade att barnen hon
studerat, som var i fyra- och femårsåldern, redan var anpassade till den dominanta diskursen
av genus. Det innebär att de feministiska texterna ibland lästes som traditionella texter. Davies
menar således att det inte är tillräckligt att introducera feministiska sagor, läroplaner och
ideal, utan det krävs en uppföljande diskussion. Diskussionerna kan beröra sådant som den
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dominerande diskursen och motståndsdiskurser, för att litteraturen ska läsas som feministisk.
Barn måste medvetandegöras för att kunna motstå den dominanta diskursen av genus.142

Nordberg framhåller också att diskussionerna tillsammans med barnen måste ligga till grund
för ett genuspedagogiskt arbetssätt. Det handlar om att: ”[...] tillsammans med barnen
undersöka vilka olika sätt att vara pojke och flicka som skapas och möjliggörs på
förskola/skola och på andra platser i samhället.”143 Wharton för ett liknande resonemang i sin
studie och menar att om skolan såväl som bibliotek ska främja barns tillgång till alternativa
diskurser, måste lärare och bibliotekarier engagera barn och ungdomar i kritiska läsövningar,
för att på så vis göra alternativa texter begripliga för barnen.144

6.2.2.3 Urval av litteratur till bokprat

Det är viktigt för informanterna att de uppskattar de böcker som de ska ha med i ett bokprat,
men de tänker även på vad barnen tycker om och försöker att inte bara se det ur sin egen
synvinkel. Heather säger:

De som jag tycker har varit roliga att läsa och de som jag tycker kan ge någonting på
något sätt liksom. Sen kanske det inte är såna som jag tycker är så roliga, men som jag
kanske tycker är bra för någonting annat, det här var en bra sportbok, […] det är inte
alltid som jag tycker det är så himla roligt, men jag vet att andra barn, barnen tycker det
är kul.

Ahlströms och Ekstrandhs informanter resonerar liknande, men de framhåller även vikten av
att tänka brett och ta med böcker med olika svårighetsgrad och ur olika genrer under
bokpratet.145 Sunnvius informanter för ett snarlikt resonemang och menar att de vid
framförandet av bokprat tar med ett stort urval av böcker med från olika svårighetsgrad och
olika genrer och menar att de på så sätt tillgodoser allas läsnivåer och intressen.146

Våra informanter är överens om att böckerna ska vara relativt nya och gärna handla om sådant
som barn inte upptäcker själva eller kommer i kontakt med på andra sätt. Fiona berättar att
hon ibland försöker med historiska fackböcker: ”[...] de kan ju vara väldigt bra ibland men det
kan ju vara en tråkig framsida som gör att barnen inte väljer dem.” Doris anser också att det
underlättar att ha erfarenhet inom barn- och ungdomslitteraturen, där hon genom åren har lärt
sig vilka författare hon tycker skriver bra. Flera av informanterna använder recensioner och
BTJ:s sambindningslistor som ett hjälpmedel i urval av litteratur. Kristiansson menar att
användningen av BTJ:s recensioner är inte till stor hjälp, ur genussynpunkt. Genusfrågor tas
endast upp om det är något verkligt anmärkningsvärt eller om recensenten har ett eget intresse
i dessa frågor.147

Ehrin tar i sin uppsats om läsfrämjande verksamhet utgångspunkt i Smidts uppdelning av
litteraturförmedling, det vill säga den efterfrågestyrda och den aktivt rekommenderande och
bildande. Ehrins informanter faller in i båda kategorierna, vilket även våra informanter gör.148
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Vid bokprat och litteraturförmedling gör de ett urval av litteratur som de tycker är bra och
rekommenderar, men som Fiona säger:

[…] bibliotekets roll är egentligen i botten att man ska ju hitta allt, från alla sidor. Vi tar
ju inte ställning för någonting egentligen, får inte lov att göra det. Det är ju en plats dit
man kan gå och söka kunskap av alla slag.

Liknande resonemang återfinns hos flera av bibliotekarierna vi intervjuat. Heather nämner en
diskussion som hon haft med kollegor om att tillhandahålla all litteratur och tar upp ett
exempel på en populär författare som inte gick att låna på stadsbiblioteket:

[…] att sätta någon kvalitetsgräns vart då någonstans liksom, ja jag vet inte, då är det väl
viktigare att bredvid den populära boken står den här smala boken från det där lilla
förlaget också, istället för att förbjuda vissa saker.

Informanterna tycker inte att litteratur som är stereotyp i sin skildring av genus ska bort från
bibliotekshyllorna eller censureras, utan de anser att det viktiga är att försöka lyfta fram andra
böcker som inte är stereotypa i sina skildringar, vilket de även försöker göra i sitt arbete. De
berättar att de gärna presenterar normbrytande flickor och ibland normbrytande pojkar, men
några ytterligare tankegångar och uppföljning av förfarandet saknas. Davies framhåller att
forskare inom området barn- och ungdomslitteratur inte tror att användandet av feministiska
berättelser är nödvändigt utan förespråkar istället användandet av icke-sexistiska berättelser.
Davies menar att sådan litteratur tillhandahåller alternativ till den sexistiska värld som vi lever
i, men ställer sig frågande till om den är tillräckligt kraftfull för att bryta den sexistiska
ordningen.149

6.2.3 Barnlitteratur

Barnlitteratur handlar inte bara om vilka roller karaktärerna har utan hur de uppfattas ur
läsarnas och åhörarnas synvinkel. Barn kan inte alltid ta tillvara och förstå de språk som
används i böckerna, vilket då kan skapa problem med identifikation. Davies anser att barn inte
alltid förstår böckernas innehåll som det är tänkt av författaren. Eftersom den dualistiska
synen på genus är genomgående i samhället kan barnböcker som beskriver alternativa
könsroller ibland tolkas av barnen som att berättelserna är fel, som avvikelser.150

Under denna rubrik kommer vi att ta upp barnbibliotekariernas syn på barnlitteratur, hur de
ser på dagens utbud, skildringar av människor och relationer och vilken betydelse
barnlitteraturen spelar för barns identitetsskapande.

Överlag uppfattar vi att barnbibliotekarierna är nöjda med den litterära floran. De ser
utgivningen ur ett historiskt perspektiv och menar att litteraturutgivningen har blivit bättre.
Det har lite olika betydelse för informanterna, till exempel säger en del att utbudet idag är
betydligt större och bredare. Flera har uppmärksammat att det inte är tillräckligt med
mångkulturella skildringar i böckerna. Annars kan de överlag inte komma på något som de
saknar i dagens barnlitteratur.
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Informanterna resonerar lite olika angående om barnlitteratur presenterar en mångsidig bild av
människor och relationer. Gina svarar kort att det har publicerats många bra barn- och
ungdomsböcker, medan Doris tycker det är svårt att svara på hur bilden av människor och
relationer ser ut i dagens barnlitteratur:

[…] det är inget jag har funderat på. Tyvärr är det så i yrkesbranschen att man aldrig
hinner tänka de här stora tankarna, det får litteraturvetarna göra, utan, man håller ju hela
tiden på och jobbar så…

Edith reagerar också på frågan och tycker att den var omfattande, men svarar att litteraturen i
viss mån gör det, och tycker snarare att en hel del ungdomslitteratur tar upp för många frågor:
”[…] man försöker spänna över allting som är inne just nu, och få in det i en bok, så ibland är
det lite för mycket…”

Fiona anser att barnlitteraturen är mer inriktad på pojkar, men hon försöker lyfta fram böcker
med tjejer i huvudrollen:

[…] just på det sättet att det är mest pojkar i, som är huvudfigurer och har de ledande
rollerna … men jag försöker hitta då starka flickor i och så. Jag försöker tänka på det.
För det är någonting som jag tror att alla barnbibliotekarier är medvetna om att det är
lite skevt i förhållandet mellan flickor och pojkar i litteraturen.

Heather jämför med sin barndom och upplever att bredden av skildringar idag är betydligt
större än när hon var liten:

Jag läste inte så mycket såna mellanåldersböcker själv i den åldern i och för sig, men
just på tonårssidan så tycker jag att det är enormt mycket bättre utbud än när jag var
tonåring. [---] En del är väldigt stereotypa sådär om kärlek, medan andra är väldigt
komplexa och har väldigt många bottnar och är jättebra ungdomsböcker.

Kåreland konstaterar i sin studie att barn möter ett rikt utbud av böcker i förskolan. Det är
vardagsberättelser, imaginära världar, handling som utspelar sig i modern och historisk tid
och i andra kulturer. Det finns också exempel på böcker där flickor och pojkar, kvinnor och
män intar olika positioner, förhållningssätt och beteenden. Våra informanter har en liknande
uppfattning om litteraturutbudet. Kåreland framhåller att ur ett brett spektrum ser man
betydligt fler exempel på ett konformt genusmönster än på radikala brott mot
genuskonventionerna och det är särskilt förekommande bland de vuxna karaktärerna.151

Detta är en tankegång som också stundtals berördes av informanterna, men de talade mer om
specifika fall, som Kitty- böckerna, Fem- böckerna och som Doris uttryckte sig: ”[…] det kan
ju vara amerikanska stereotyper kan man tycka, men då är det ofta väldigt dåligt skrivet också
[…]” Informanternas fokus riktas mot litteratur som ofta blivit kritiserad för sina stereotypa
skildringar och allmänna ”kvalité”, men som Kåreland framhåller är det även
Augustnominerad och välansedd barn- och ungdomslitteratur som många gånger gestaltar en
stereotyp bild av människor och relationer.152
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Informanterna upplever att det under de senaste åren har kommit förhållandevis mycket
ungdomslitteratur med samkönade kärleksskildringar, vilket de upplever som positivt.
Heather säger exempelvis:

[…] kärlek inom det egna könet finns ju nästan bara inom tonårslitteraturen, inte för
mellanåldern än så länge, touchat det lite kanske sådär men inte på samma sätt som i
tonåren. [---] Det har kommit några böcker nu som handlar om familjebildning på
andra sätt än traditionella kärnfamiljer. Och det tycker jag är jätteviktigt, att man kan
leva ensam med mamma eller pappa i familj, för så ser verkligheten ut runt barnen och
då måste det finnas i litteraturen också, tycker jag.

Fiona tror att det är övervägande lesbiska förhållande som skildras inom litteraturen för
tonåringar och menar att ökningen i utgivning har skett de senaste två åren.

Cohen skriver i sin kandidatuppsats att han inte, trots idogt letande, har funnit barnböcker som
handlar om barn med en homosexuell identitet i de lägre åldrarna. Han menar att det egentliga
problemet inte är att homosexualitet marginaliseras utan att heterosexualiteten påtvingas.
Sexualiteten i barnlitteraturen tystas inte ner utan är aktiv i termer av heterosexualitet.153 Detta
är ett uttryck för den heterosexuella matrisen som gör sig gällande i litteraturen och i
utbudet.154 Barnbibliotekarierna reflekterar inte specifikt över hur dagens litteratur behandlar
sexualitet mer än att de inte vet så många böcker som tar upp temat och att det har kommit
fler ungdomsböcker om homosexualitet.
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7. DISKUSSION

I följande avsnitt kommer läsaren att få ta del av våra diskussioner om informanternas
resonemang kring genusperspektiv som en relevant aspekt på biblioteksverksamhet. Avsnittet
är indelat i rubriker som är utformade utifrån avsnittet 6. Resultatredovisning och analys.
Under varje rubrik kommer vi att diskutera och reflektera över såväl barnbibliotekariernas
som chefernas och barnbibliotekskonsulentens resonemang och tankegångar. Avslutningsvis
kommer vi under rubriken 7.5 Vidare forskning att ta upp de idéer till vidare diskussion och
forskning som uppsatsen genererat angående genusperspektiv inom
barnbiblioteksverksamheten.

Resonemangen som förs under följande avsnitt är idéer om vad som bör göras. Framför allt
syftar vi till att belysa betydelsen av att lyfta upp genusperspektivet till diskussion. Däremot
har vi inte några färdiga och korrekta svar på hur genusarbetet ska genomföras, utan vi anser
att diskussioner och problematiserande av (re)producerandet av genus måste ligga till grund
för en utveckling av arbetsmetoderna. Vår uppsats blir således ett inlägg i den debatt som vi
efterfrågar. Vi tror inte att genuspedagogiken är den enda lösningen på
jämställdhetsproblematiken, men att det är en viktig byggsten när genusperspektivet ska
inkluderas i barnbiblioteksverksamheten. I diskussionen som följer kommer vi att resonera
kring och reflektera över hur vi upplever empirin och vad vi tror kan bidra till en förändring i
rätt riktning.

Tanken med att ha ett genusperspektiv i biblioteksverksamheten är för att öka medvetenheten
om rådande maktstrukturer i samhället och vad det får för konsekvenser i det praktiska arbetet
och i förlängningen vad de kan få för konsekvenser för barns möjligheter och begränsningar i
identitetsskapandet.

7.1 Genusperspektiv

Informanterna diskuterar genusperspektiv i biblioteksarbetet och lyfter då ofta fram att de
försöker välja ut böcker med starka flickor. Vi uppfattar det som att fokus när det gäller
innehåll i litteraturen hamnar hos flickor medan att presentera en mer nyanserad bild av
pojkar i litteraturen bara nämns av Doris och Heather. Svaleryd menar att fokusering enbart
på normbrytande flickor som åtgärd kan förstärka föreställningen att flickor är sämre, svagare
och mindre värda än pojkarna. De beteenden och handlingar som traditionellt anses vara
kvinnligt kodade nedervärderas och därigenom förmedlar uppfattningen att det bara är
flickorna som måste förändras.155 Därför bör ett genusperspektiv även inkludera funderingar
över vilka bilder och språk som används för att skildra pojkar i litteraturen. Det blir dessutom
inte bara problematiskt ur flickornas synvinkel att de framstår som svaga och otillräckliga,
utan som Nordberg tar upp är det många pojkar som inte kan leva upp till de rådande
manlighetsidealen som presenteras och som de därigenom kan få problem med att finna sin
plats och identitet.156 Ett genusperspektiv och en del av den genuspedagogiska arbetsmetoden
borde även innefatta diskussioner kring de bilder av manlighet och sexualitet som skildras i
litteraturen.
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Det är främst cheferna som tycker att mycket av den feministiska debatten har ett överbetonat
fokus på kvinnan. De menar att genom att inkludera genusperspektivet i allt tenderar de till att
skrämma bort speciellt män från diskussionen och utvecklingen. Samtidigt lyfter de inte upp
och kritiserar den patriarkala ordning som råder idag eller efterfrågar fler diskussioner kring
det hegemoniska maskulinitetsidealet, männens roll och position i samhället. De reflekterar
inte heller över vad denna problematik har för betydelse för biblioteksverksamheten. De för
istället resonemanget att ett genusperspektiv innebär att försöka få in fler män i verksamheten
och de ses som representanter för sitt kön som automatiskt skulle innebära en utveckling mot
jämställdhet. För att arbeta med ett genusperspektiv måste varje individ reflektera över sin
identitet och vad man i sin yrkesroll förmedlar.157

Informanternas syn på genus skiljer sig åt, men de är alla överens om att de sociala faktorerna
har betydelse för skapandet av genus. Med den medvetenheten borde de även reflektera över
sin egen yrkesroll och arbetsmiljöns betydelse för barns identitetsskapande. Deras
arbetsmetoder vittnar om att genusperspektivet inte har fått något större utrymme på vare sig
deras utbildning eller arbetsplats. Det framgår också att det i nuläget inte förs några
organiserade diskussioner på de aktuella biblioteken, vilket, enligt oss, tyder på att
problematiken inte ses som en prioritet inom deras biblioteksverksamhet. Det krävs ett
individuellt intresse hos våra informanter för att anlägga ett genusperspektiv i verksamheten.
Deras resonemang kring genus har dock kommit längre än deras resonemang om sexualitet.
Det lyser en frånvaro av resonemang om att biblioteksverksamheten som diskurs inkluderas
av en heterosexuell matris.

Ett queerperspektiv på biblioteksverksamheten skulle innebära att genusperspektivet
inkluderar ett ifrågasättande av det binära synsättet, i och med att de binära ramarna är
heterosexuella och delar upp genus i manligt och kvinnligt. Om man istället låter genus vara
oberoende av kön och inte relaterar det till manligt respektive kvinnligt, kommer man ifrån de
föreställningar som cementerar och kopplar ihop genus med kön och därmed blir fler varianter
av genus tillåtna. 158 Det är viktigt att se genus som en konstruktion, men att betrakta genus
som konstruerat är inte samma sak som att se det som konstgjort eller en illusion i opposition
mot något ”verkligt”.159 Ett performativt genus innebär inte heller att man kan välja sitt genus
som man väljer kläder. För varje individ är identiteten mer komplex än så och man kan inte
bestämma sig för ett genus, utan det är istället en del av helheten som bestämmer identiteten.
Andra påverkande faktorer som är med och skapar identiteten är ålder, klass, etnicitet,
uppväxtmiljö etc.160 Vi menar att med detta resonemang som utgångspunkt kan biblioteken
öppna upp för ett mer nyanserat bemötande av användarna.

Enligt Butler fastställs identitet utifrån kategorier som genus och sexualitet och en individ
definieras utifrån den kulturellt förstådda genusordningen. Identiteten ifrågasätts och
uppmärksammas när genus inte följer den gängse mallen och personer som inte passar in i den
rådande ordningen kategoriseras då som avvikare. Butler framhåller dock att avvikelser
endast finns i relation till en existerande norm.161 Om det inte fanns några genusnormer skulle
det möjliggöra fler existerande former av genus. Identiteterna skulle bli mindre stabila och
termerna kvinna och man skulle bli diffusa och mer inkluderande.162 Informanterna är överens

                                                  
157 Jfr. Nielsen 2005, s 30 och Svaleryd 2002, s. 42.
158 Jfr. Butler 1999, 10f.
159 Butler 1999, s. 43.
160 Butler 1997, ”Det performativa könet.” i Res Publica. s. 24.
161 Butler 1999, s. 23f.
162 Ibid. s. 187.
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om att litteraturen är betydelsefull för barnens identitetsskapande. Därför menar vi att ett
genusperspektiv på litteraturförmedlingsarbetet skulle inkludera att försöka komma ifrån
cementerandet av genusnormer.

7.2 Biblioteksverksamhet

I läroplanen finns det, till skillnad från de styrdokument som rör biblioteken, ett avsnitt som
behandlar skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster och könsroller.
Formuleringarna är dock vaga och vi instämmer i Kårelands kritik att det inte ges någon
förklaring eller vägledning till hur målen ska förverkligas. Det resulterar i att undervisningen i
hög grad utformas beroende på den enskilda lärarens intresse för frågorna, en likhet som vi
har sett med våra informanter, som dessutom inte har några direkta styrdokument eller
riktlinjer att finna stöd i. Vi tror att det bara är ett första steg på vägen att skriva in
genusperspektivet i mål- och styrdokumenten. Det behövs också konkreta planer och
gemensamma riktlinjer på varje arbetsplats för hur målen ska uppnås. Dessutom krävs det
ständigt pågående diskussioner, eftersom synen på genus och sexualitet inte är något statiskt
utan förändras över tid och rum.

Genomförandet av förändringar beror inte bara på individers och arbetsplatsernas vilja att
utveckla sin verksamhet, utan det krävs både tid och resurser. Vi upplever att informanterna är
överens om att deras arbete hade kunnat utvecklas i större utsträckning om de hade mer
resurser. Barnbibliotekskonsulenten tar upp hur det satsas pengar från såväl kommunalt som
statligt håll till att köpa in litteratur. Resurser till personal som kan förmedla litteratur lyser
dock med sin frånvaro. Utan ökade ekonomiska resurser minskar barnbibliotekariernas
möjligheter att utveckla verksamheten där förhoppningsvis genuspedagogiken kommer att
ingå. Det krävs tid till diskussion, utbildning och fler barnbibliotekarier för att varje
barnbibliotekarie ska kunna ge varje klass och varje barn den tid som behövs, dels för att
skapa läslust men också för att tillsammans reflektera över och diskutera den lästa litteraturen.
Vi anser att ansvaret för att ordna de resurser som behövs i första hand vilar på politikerna
som är ansvariga för fördelningen av de ekonomiska resurserna och som formulerat och ställt
upp jämställdhetsmålen. I andra hand ligger ansvaret på bibliotekscheferna som måste
uppmuntra och möjliggöra en utveckling av biblioteksverksamheten.

Ett ökat samarbete mellan förskola, skola och bibliotek är nödvändigt för att lyfta upp
genuspedagogiken på dagordningen. Diskussioner och praktiskt arbete kring dessa frågor
behövs parallellt inom flera områden för att uppnå en förändring, vilket i sin tur kräver en
gemensam plattform att arbeta utifrån, för att det ska vara genomförbart. Då blir arbetet för
alla inblandade betydligt lättare, inte minst skulle det få effekter för barnen, som då skulle
kunna föra diskussioner i skolan kring genus och sexualitet utifrån läst litteratur och
boksamtalen skulle bli en mer levande verksamhet. Inom skolan finns det mer tid och
utrymme för lärarna att väcka dessa diskussioner, något som barnbibliotekarierna idag har
svårt att hinna med. Genusperspektivet är tvärvetenskapligt och går att inkludera i flera ämnen
och det krävs en medvetenhet hos både barn och vuxna för att genusperspektivet ska få
genomslag.163

Marknadskrafterna blir en allt starkare påverkande faktor i vårt samhälle som kontrollerar allt
mer vad vi ser, hör, konsumerar och läser. Informanterna menar stundtals att andra
                                                  
163 Jfr. Svaleryd 2005, s. 197.
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kulturyttringar än litteratur är lika viktiga och många gånger mer betydelsefulla för barns
identitetsskapande. Sammantaget blir vi påverkade av alla samhälleliga yttringar och
bibliotekens uppgift bör då vara att aktivt arbeta mot den likriktning, centralisering och det
förytligande som kommersialismen bidrar till. Charlie resonerar i de banorna när han säger att
den offentliga kulturen ska svara upp mot politikernas mål, men han litar samtidigt på att
varje enskild barnbibliotekarie själv kan göra bedömningen av hur det ska gå till, utan någon
form av riktlinjer att förhålla sig till. Det är inte hållbart att det ska ligga på varje individs
ansvar, utan det måste till en kollektiv förändring på flera plan. Chefer har med sin position
befogenhet och möjlighet att föra upp genusperspektivsinfluerade diskussioner på
dagordningen, vilket slutligen borde resultera i att ett genuspedagogiskt arbetssätt börjar
användas inom verksamheten.

Barnbibliotekskonsulenten berättade om en föreläsning som hon organiserat för
barnbibliotekarierna i sitt upptagningsområde. Kåreland talade på föreläsningen om genus i
barn- och ungdomslitteratur och barns läsvanor. Vi efterlyser en uppföljning av föreläsningen
som vidareutvecklar hennes tankegångar och applicerar dem på biblioteksverksamheten. Vi
inser samtidigt att även detta är en fråga om tid och resurser som inte alltid finns eller blir en
prioritering. Vi menar att med ett väckt medvetande kring dessa frågor och en koppling till de
samhälleligt uppställda målen för jämställdhet, skulle man oavsett position inom
biblioteksverksamheten kunna trycka på för att få mer tid och resurser.
Barnbibliotekskonsulenten har ett extra stort ansvar i dessa frågor eftersom hon med sin
position är spindeln i barnbiblioteksverksamhetens nät. Konsulenten har kontakt med såväl
kulturrådet som chefer och barnbibliotekarierna och kan på så sätt nå ut till väldigt många
med de frågor och diskussioner som tas upp.

Mer resurser innebär möjligheter att både bredda och fördjupa verksamheten, men utan
utbildning och en genusmedvetenhet hos de inblandade leder resurserna ingenstans. Inom
förskolan har det genom statligt initiativ gjorts möjligt att utbilda genuspedagoger som sedan
ska sprida sin kunskap till övriga medarbetare. Vi tror att något liknande måste ske inom
biblioteksverksamheten.

Nordberg tar upp hur man kan jobba med genuspedagogik. Hon anser, med stöd i Butler, att
manlighet och kvinnlighet inte vilar på någon inre essens utan blir till och förkroppsligas
genom vårt agerande och att genus blir då möjligt att göra på nya sätt. Möjligheterna för detta
måste ges till barnen och det måste uppmuntras av människor i omgivningen. Drama kan vara
en sådan form, liksom att föra diskussioner utifrån reklam, filmer och litteratur.164 Även
Davies tar upp arbetsmetoder för att öka barns genusmedvetande. Genom det hon kallar
dekonstruerande läs- och skrivövningar kan man vidga barns perspektiv, det vill säga lära
dem att kritiskt se att varje liten del tillsammans skapar en helhet.165 Det är här som
bibliotekens betydelse kommer in, som en plats där diskussioner av läst litteratur kan äga rum.
Kompetensen inom barn- och ungdomslitteratur är hög och i kombination med utbildning och
ökad medvetenhet om genusperspektiv och genuspedagogik tror vi att biblioteket kan vara en
utmärkt miljö för dessa diskussioner.

Svaleryd framhåller att erfarenheter från projekt där genuspedagogik genomsyrat
verksamheten ger positiva besked. Lärarna uppfattar att mobbing har minskat, stämningen på
skolan har blivit öppnare och vänligare. Det har också resulterat i ett ökat samarbete över
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könsgränserna vid skolarbeten. Dessutom ökar medvetenheten om genusordningen, vilket
innebär att elever såväl som lärare ställer sig mer kritiska och ifrågasätter den förmedlade
bilden av hur män och kvinnor ”är” och ”bör” vara och hur makten är fördelad.166 Effekterna
berör också biblioteksverksamheten, eftersom den sker i kontakt med barn och ungdomar i till
exempel det läsfrämjande arbetet. Biblioteksverksamheten bör anamma genuspedagogiken
och det finns anledning att samordna med skolan och tillsammans diskutera fram en
gemensam plattform att arbeta utifrån. Precis som Davies framhåller så måste arbetet med att
öka genusmedvetenheten genomsyra hela verksamheten och inte vara en extra aktivitet, för att
en radikal förändring ska kunna uppnås.167

7.3 Barnlitteratur

Böcker kan ha stor betydelse för barns identitetsutveckling eftersom språket och
illustrationerna i barnböcker är med och formar barnens tolkningsram för hur de uppfattar sig
själva och sin omgivning. Genom att läsa och lyssna på bokprat internaliserar barnen den bild
som barnlitteraturen och barnbibliotekarien förmedlar och den blir på så vis medverkande i
barns identitetsskapande.168 Det är därför viktigt med en genusmedvetenhet från bibliotekens
håll. Våra informanter anser till viss del att litteraturen har betydelse för barns syn på omvärld
och fantasi, men vi upplever att de, precis som Kristianssons informanter, inte ser sin
yrkesroll som särskilt betydande för barnens identitetsutveckling.169 Det är till viss del
förståeligt eftersom den tid som barnen tillbringar med litteratur, bibliotek och
barnbibliotekarier är relativt liten i förhållande till hur mycket tid de spenderar med vänner,
familj och i andra miljöer som förskola och skola. Oavsett hur mycket tid som barn är i
kontakt med biblioteksverksamheten är det en av många påverkande faktorer i barnens
identitetsutveckling och borde därför präglas av ett genusperspektiv.

I och med att biblioteken är med och påverkar, vill vi att bibliotek ger barn en möjlighet att
komma i kontakt med media som innehåller en mer mångsidig och nyanserad bild av världen
än den ensidighet som många gånger presenteras i till exempel reklam, tv och litteratur. Det
behövs därmed fler nyanserade och mångsidiga skildringar av såväl människor, relationer
som situationer i litteraturen för att så många barn och ungdomar som möjligt inte ska uppleva
att det finns begränsningar i skapandet av den egna identiteten. Dessutom bidrar det till en
ökad förståelse för andra människor.

Informanternas genusperspektiv skiljer sig från bland annat Kåreland, eftersom de menar att
dagens utbud är brett och innehåller mångsidiga skildringar av såväl människor som
relationer. Deras perspektiv sträcker sig ofta istället till att fokusera på antalet manliga och
kvinnliga huvudrollsinnehavare och endast i vissa fall hamnar fokus på karaktärernas
beteende. Kåreland visar att det är vanligt med stereotypa framställningar även i
uppmärksammad och hyllad litteratur.170 Informanterna riktar istället fokus mot de klassiskt
kritiserade Kitty- och Fem- böckerna, men vi upplever att den kritiken mer grundar sig i
kvalitetsnormer och de stereotypa könsframställningarna fungerar istället som en
förevändning för att välja bort den litteraturen. Vi upplever att så är fallet eftersom övrig
barnlitteratur inte alls får samma kritik utan de som tillhör barn- och ungdomslitteraturens
                                                  
166 Svaleryd 2005, s. 195ff.
167 Davies 2003b, s. 42.
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169 Jfr. Kristiansson 2003, s. 72.
170 Kåreland 2005, s. 125.
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kanon lyfts istället fram som bra litteratur och där tas inte lika mycket hänsyn till
framställningen av könsrollerna.

Kärleks- och sexualitetsskildringarna är ett ytterligare exempel på ensidiga beskrivningar.
Det är enbart kärlek i form av heterosexualitet som för det mesta skildras i barn- och
ungdomslitteraturen bland såväl de unga som de vuxna karaktärerna.171 Informanterna
upplever att utbudet av ungdomslitteratur med samkönade kärleksskildringar har ökat, men
arbetar inte aktivt för att inkludera den litteraturen i bokpraten. Nyansering och mångsidighet
av såväl genus som sexualitet borde vara grundpelare i ett biblioteksarbete genomsyrat av
genusperspektiv.

7.4 Bokprat

Utbildning i bokprat och genusperspektiv har under utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap i stort sett lyst med sin frånvaro, såväl för informanterna som för oss.
Det är något som tycks vara genomgående i alla studier av läsfrämjande och
bokpratsverksamhet. Nyström framhåller att:

Man går sin bibliotekarie- eller lärarutbildning och när man börjar arbeta förväntas
läsfrämjande ingå som en integrerad del i yrket. Det är bara det att det så sällan, eller till
och med inte alls togs upp under utbildningstiden.172

Ute på arbetsplatserna lämnas det inte något utrymme att fördjupa sig i dessa frågor och vi
anser att ansvaret förskjuts till individen. Många informanter använder sin arbetstid i
informationsdisken och sin fritid till att förbereda sina bokprat. Det tycker vi är ett ohållbart
arbetssätt och en situation som inte alls möjliggör kompetensutveckling och utveckling av
bokprat och övrig verksamhet ur alla perspektiv, inte bara ur ett genusperspektiv.

Barnbibliotekariernas positiva inställning till bokpratets funktion, tror vi är en bra grund för
att kunna utveckla bokpraten och inkludera bland annat ett genusperspektiv. En viktig
utgångspunkt är att barnbibliotekarierna tycker om att läsa och förmedla barnlitteratur och
deras tro på att litteraturen berikar barnens liv, men vi efterfrågar en större medvetenhet om
verksamhetens betydelse för barns identitetsskapande.

Informanterna berättar att det är en skillnad när de som utomstående rekommenderar
litteratur, i jämförelse med när lärarna gör det. Bokpratets funktion kan för många barns
läsande vara oumbärligt, då det inte ses som skolarbete i samma utsträckning.
Barnbibliotekariernas verksamhet blir ett komplement till skolverksamheten, vilket på så vis
förstärker antagandet att biblioteken borde präglas av förskolans och skolans läroplan som
tydligt uttrycker ett jämställdhetsmål. Vi syftar då främst på genusperspektivet som är tydligt
uttryckt i Lpo 94 och Lpfö 98.173

Ett återkommande resonemang hos informanterna är att det viktigaste målet med bokprat är
att väcka läslust och läsglädje hos barn. Barnbibliotekarierna menar att det då handlar om att
hitta rätt bok till rätt barn, vilket kräver kontinuitet i biblioteksbesöken så att de lär känna
barnen. Det framkommer i intervjuerna att skolklasserna ofta besöker biblioteken sporadiskt
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173 Lpo 94.
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och att någon möjlighet till uppföljning sällan finns. Vi ställer oss kritiska till det urval av
litteratur som görs inför bokprat där de viktigaste aspekterna är att få en bredd utifrån läsnivå
och genre, men sällan med ett genusperspektiv. Skildringen av karaktärer och genus tycks inte
ha någon hög prioritet för våra informanter eller bland andra uppsatser som vi har tagit del
av.174 För att i högre utsträckning kunna hitta rätt bok till rätt barn, tror vi att resonemang om
urval måste breddas och inkludera ett genusperspektiv. Informanterna tar upp exempel på hur
de ibland efter längre samtal med enskilda barn får reda på deras intressen och på så sätt
lyckas hitta en bok som passar. Tiden och resurserna för ett individbaserat arbete finns dock
sällan och därför måste främst gruppverksamheten ses över.

Flera av informanterna säger att de vill förhålla sig neutrala till användarna och att biblioteken
idag inte ska vara folkbildande utan istället försöka tillhandahålla ett så brett utbud som
möjligt. Samtidigt är de överens om att de, framför allt när det handlar om de unga besökarna,
i högre utsträckning kan påverka deras val av litteratur. Det tas även upp i Barnspåret, där det
står att det är en stor skillnad mellan vuxen- och barnavdelningen, för på barnavdelningen
aktiveras utbudet på ett annat sätt och lyfts fram genom bokprat, boksamtal, exponering på
hyllor med mera.175 Det innebär i sin tur att barnbibliotekarierna väljer ut litteratur och de är
på så vis inte särskilt neutrala gentemot sina användare. Med en bokutgivning på 1400 barn-
och ungdomstitlar per år, görs också val vid inköp, och då menar vi att det inte går att prata
om ett neutralt förhållningssätt. Oavsett hur neutrala bibliotekarierna än vill förhålla sig till
sitt urval av litteratur följer alltid personliga åsikter med in i arbetet och då krävs det snarare
en medvetenhet om ens påverkan än ett försök till neutralitet.

Barnbibliotekarierna talar om att de helst presenterar böcker som de själva tycker är bra och
de har alla någon form av kvalitetsbedömning av böckerna. Kvalitetsbedömningen inkluderar
emellanåt ett genusperspektiv men med vidare utbildning och en utvidgad diskussion på
arbetsplatsen och med andra barnbibliotekarier skulle kanske genusperspektivet få en större
och mer betydande roll för kvalitetsbedömningen. För att få en överblick över den enorma
bokutgivningen och dessutom få ett grepp om all barn- och ungdomslitteratur som redan finns
tar barnbibliotekarierna hjälp av recensioner och kollegor. Kristiansson visar i sin uppsats att
BTJ:s recensioner, som många gånger är ett oumbärligt hjälpmedel i inköpsarbetet, överlag
saknar ett genusperspektiv.176 Därför menar vi att även BTJ bör lyfta upp genusperspektivet
till diskussion i sin verksamhet för att på ett tillfredsställande sätt få recensenterna att
inkludera genusaspekten. Då kan sambindningslistorna fungera som ett mer tillfredsställande
hjälpmedel för bibliotekarierna.

De flesta informanterna talar om problematiken kring att få pojkar att läsa och de menar att
det är ett sätt att anlägga ett genusperspektiv på verksamheten. Även läsning är en del av
socialiseringen och den gängse bilden är att pojkar inte är läsande i lika hög utsträckning som
flickor. Genom att diskutera genus med barn, skulle deras syn på läsning kunna förändras och
den traditionella uppfattningen om att läsning är en kvinnlig kodad aktivitet öppnas upp.  De
få studier som gjorts med försök att påverka, diskutera och förändra barns läsvanor visar att
barnens inställning till såväl litteraturen som människor, förändras när tillfälle ges till
diskussion.177

                                                  
174 Jfr. Sunnvius 2004, Ahlström och Ekstrand 2005.
175 Eriksson 1994, s. 45.
176 Kristiansson 2003, s. 75.
177 Malmgren 1997, s. 83 ff.
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Könsmaktsordningen finns inbyggd i de böcker som vi läser för barn och i vårt bemötande av
barn, men kön är inte något cementerat utan något som ständigt är föremål för prövning.178

Om man då i sin position som litteraturförmedlare vill möjliggöra för varje individ att
utvecklas utan begränsningar tycker vi att ett genusperspektiv borde integreras i bokprat.

7.5 Vidare forskning

Idéerna som presenteras i följande stycken är de uppslag till vidare forskning och studier om
genus och sexualitet inom barnbiblioteksverksamheten, som uppsatsen har genererat. Vi ser
även frågorna som aktuella och intressanta att diskutera ute i verksamheterna.

Enligt Kåreland, Nordberg och Svaleryd är forskning med genusperspektiv förhållandevis nytt
inom många ämnesdiscipliner. Inom B&I upplever vi att forskning med genusperspektiv är
sällsynt. Vår ursprungliga tanke var att under en längre tid följa några bibliotekarier och
observera deras bokprat för att närmare undersöka vad som presenteras under bokpraten och
vilken litteratur som väljs ut. Det hade kunnat genomföras genom att till exempel filma
verksamheten, vilket skulle innebära att pedagogerna fick en möjlighet att gå från åsikt om
hur de tror att det är, till insikt om hur det är. Vi tror att det hade kunnat resultera i en
tydligare bild av interaktionen mellan barn och barnbibliotekarie och möjlighet att se vad som
verkligen sker vid bokprat, ur ett genusperspektiv. Det skulle vara en del i utvecklandet av en
genuspedagogisk arbetetsmetod.

De mål- och styrdokument som finns från internationell nivå och nationell nivå till de
enskilda bibliotekens egna styrdokument är ur ett genusperspektiv bristfälliga och ger ingen
vägledning, utan det krävs en feministisk förförståelse och ett eget engagemang för att
genusperspektivet ska inkluderas i verksamheten. Därför skulle det vara intressant att
undersöka om det finns bibliotek som har ett genusperspektiv i sina riktlinjer och vad det i så
fall innebär. Det skulle även vara intressant att göra en studie om möjligheterna att skapa
någon form av gemensamma riktlinjer för biblioteken kommunvis och nationellt, med fokus
på genusperspektiv.

Vi har i denna studie inte fokuserat på ålder men funderingar kring dess betydelse har dykt
upp under arbetets gång. Framför allt då den informant i vår studie som hade funderat mest
kring genusproblematiken var betydligt yngre än de andra informanterna. Är åldern på
barnbibliotekarier en faktor som påverkar synen på genusperspektiv? I relation till en sådan
undersökning skulle man även kunna undersöka om nyutexaminerades genusperspektiv skiljer
det sig från dem som utbildade sig för fem, tio, tjugo år sedan? Andra intressanta aspekter är
om kön, klass och etnicitet är faktorer som påverkar bibliotekariernas syn på genusfrågor?

Vi har presenterat en del forskning som har gjorts av förskoleverksamheten men efterfrågar
liknande forskning inom B&I, där dels litteraturens roll för barns identitetsutveckling är en
intressant studie och hur man kan arbeta för att motverka (re)producerandet av genus?
Dessutom efterfrågar vi vidare forskning om hur den rådande heterosexuella normen gör sig
gällande inom biblioteksverksamheten och hur biblioteken kan arbeta med den
problematiken?

                                                  
178 Jfr. Svaleryd 2005, s. 204.
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Det råder i stort sett enighet bland barn- och ungdomslitteraturforskare angående att dagens
barn- och ungdomslitteraturflora är stereotyp i sin skildring av genus och i många fall också
sexistisk. Vilken betydelse har litteraturen för barns identitetsskapande och hur kan
biblioteken bidra till ett mångsidigt och nyanserat skildrande av identiteter? Vilka möjligheter
och önskemål finns från såväl bibliotekariers som förlags håll att påverka utgivningen och vad
kan de göra?

Flera forskare som vi har tagit upp i studien poängterar vikten av att följa upp läst litteratur,
oavsett innehåll, med diskussioner och funderingar kring vad som förmedlas. Följer skolan
och bibliotekarierna upp den litteratur som barnen läser och får de möjligheter att utveckla sitt
kritiska tänkande? Andra frågor att ställa i det här sammanhanget är vilken roll/uppgift vill
biblioteken ha och vilka effekter/resultat avser biblioteken med bland annat den läsfrämjande
verksamheten?

Ytterligare frågor som dykt upp är hur dagens resurser används? Krävs det fler
barnbibliotekarier för att inkludera ett genusperspektiv i verksamheten? Vad finns det för
möjligheter att utbilda genuspedagoger inom biblioteksverksamheten? Hur kan de redan
utbildade genuspedagogerna inom förskola och skola samarbeta med biblioteken och sprida
sin kunskap? Kan samarbetet mellan förskola, skola och bibliotek utökas ytterligare och skapa
någon form av gemensamma riktlinjer för verksamheten med ett inkluderat genusperspektiv?
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8. SAMMANFATTNING

Syftet med studien är dels att undersöka hur personer på en administrativ ledningsposition
reflekterar kring genus och sexualitet i utformning och planering av den
barnbiblioteksverksamhet som de ansvarar för. Vi berör också barnbibliotekariers reflektioner
kring genus och sexualitet i deras arbete med den läsfrämjande verksamheten. Syftet är, i linje
med den explorativa ansatsen, att genom informanternas utsagor angående genus och
genusperspektiv ge uppslag till vidare forskning, då det är ett relativt outforskat område med
stora kunskapsluckor. Till grund för arbetet har den övergripande frågeställningen varit:

• Vilka uttryck tar sig genustänkandet inom barnbiblioteksverksamheten?

Utifrån den explorativa ansatsen har följande två temana utarbetats och utifrån dessa har
forskningsfrågor identifierats. De två teman har löpt parallellt i studien och överlappat
varandra:

• Genus och genusperspektiv
• Litteraturförmedling och bokprat

Varje människa bidrar till (re)producerandet av vad som uppfattas som genus och sexualitet,
men kan också bidra till att bryta mot den gängse mallen. Litteratur likväl som
barnbibliotekarier kan ha en funktion i den processen. För att förstå identitetsskapandet krävs
en medvetenhet och ständiga reflektioner över vad som sker i interaktionen med såväl
människor som litteratur. Vi ställer oss frågan: hur förhåller sig barnbibliotekarier och
personer på en administrativ ledningsposition till denna problematik?

Studien är avgränsad till att undersöka resonemangen angående genusperspektiv i
folkbiblioteksverksamheten. Vi har främst koncentrerat oss på det läsfrämjande arbetet och vi
har alltså inte gjort någon närmare studie av litteraturutgivningen och vad biblioteken köper
in. Studien är även avgränsad till att behandla verksamhet som riktar sig till barn och
ungdomar och det är den målgruppen som finns i åtanke när vi och informanterna talar om
litteraturen och bokprat.

Som teoretiska utgångspunkter använder vi queerperspektivet, där vi hämtat inspiration främst
från filosofen Judith Butler, queerforskaren Tiina Rosenberg och genuspedagogiken som den
formulerats av förskolläraren Kajsa Svaleryd och etnologen Marie Nordberg.

Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer, varav fem är med barnbibliotekarier som
regelbundet håller bokprat, två med bibliotekschefer och en med en barnbibliotekskonsulent.

Resultat och analys sker tillsammans men är uppdelat mellan personerna på en administrativ
ledningsposition och barnbibliotekarierna. I analysen har vi dels tittat på respektive
informants resonemang runt våra huvudsakliga frågeställningar men också analyserat mer
övergripande.
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I diskussionen har vi sammanfört informanternas resonemang och inkluderat våra egna
reflektioner med fokus på studiens frågeställning kring uppsatsens teman genus,
genusperspektiv, barnlitteratur och bokprat.

I linje med uppsatsens explorativa ansats så har studien genererat en rad nya frågeställningar
som öppnar upp för vidare forskning och som följer i korthet nedan:

Finns det bibliotek som har ett genusperspektiv i sina riktlinjer och vad innebär det i så fall?
Vilken betydelse har ålder, kön, klass, etnicitet, utbildning och arbetserfarenhet för
barnbibliotekariers syn på genusproblematiken? Vad kan man göra inom
barnbiblioteksverksamheten för att motverka (re)producerandet av genus och den rådande
heterosexuella normen? Vilken betydelse har litteraturen för barns identitetsskapande och hur
kan biblioteken bidra till ett mångsidigt och nyanserat skildrande av identiteter? Vilka
resurser krävs för att inkludera ett genusperspektiv och en genuspedagogisk arbetsmetod i
barnbiblioteksverksamheten? Genom observationer av till exempel bokprat hade interaktionen
mellan barn och bibliotekarier kunnat studeras närmare ur ett genusperspektiv.
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Bilaga 1

Brev till informanter

Hej!

Vi är två studenter vid Bibliotekshögskolan i Borås som heter Anna Hallberg och Daniel
Gunnarson. Under den följande terminen ska vi skriva en magisteruppsats på temat bokprat.
Med bokprat syftar vi på de samtal och presentationer av litteratur som bibliotekarier har för
bland annat skolklasser. Syftet med uppsatsen är att studera interaktionen vid bokprat ur ett
genusperspektiv och vi vill undersöka bokförmedlingssituationen. Anledningen till att vi
kontaktar er är således en förfrågan om vi kan använda …………. bibliotek som studieobjekt?
Vår undran inkluderar en förfrågan om vi kan få observera ett bokprat vid ert bibliotek och
sedan intervjua bibliotekarien som genomförde bokpratet?

Vi har en önskan om att genomföra observationen och intervjun någon gång under vecka 6-8.

Med Vänliga Hälsningar
Anna & Daniel
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Bilaga 2
Intervjuguide 1

Barnbibliotekarie

YRKESBAKGRUND

1. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie?
2. Varför valde du barnbibliotekarieyrket?
3. Har du ett speciellt intresse av barnlitteratur?
4. Vad är din erfarenhet av bokprat?
5. Har du någon utbildning i bokprat?

BOKPRAT

1. Hur ofta håller du i bokprat?
2. För vilka håller du bokprat?
3. Vad vill du förmedla med bokprat?
4. Fyller bokpratet en större funktion för vissa? (För dem som läser mycket eller dem

som behöver en knuff?)
5. Anpassar du ditt bokprat efter publik? (ålder, språk, etnicitet, kön…)
6. Delas klasserna upp någon gång, vad är i så fall syftet? (de som läser mycket/lite,

tjejer/killar…)
7. Hur väljer du ut de böcker du bokpratar om?
8. Tar du hjälp i ditt urval av böcker som du presenterar? (BTJ, kollegor, recensioner)
9. Hur mycket planeringstid lägger du ner på ett bokprat?

GENUS

1. Vad innebär genus och genusperspektiv för dig?
2. Har du ett genusperspektiv i ditt arbete med bokprat?
3. Vad är jämställdhet för dig?
4. Vad feminism för dig?
5. Hur ser du på kön/genus?

BOKPRAT OCH GENUS

1. Vad lyfter du fram ur böckerna du presenterar? (berätta innehåll, vem som är
huvudperson, tjej eller kille)

2. Gör du någon skillnad beroende på innehåll, story? (tjejböcker, killböcker)
3. Hur ställer du dig till böcker som beskriver personernas könsroller på ett stereotypt

sätt?

BARNLITTERATUR

1. Tycker du att den barnlitteratur som du presenterar ger en mångsidig bild av
människor och relationer?

2. Hur ser du på utbudet av böcker som handlar om samkönad kärlek?
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3. När du läser och bedömer en barnbok, funderar du över hur bilden av genus skildras?
4. Vilken roll tror du litteratur spelar för barns identitetsskapande? På vilket sätt?
5. Finns det något som du saknar i barnlitteratur, i så fall vad?
6. Funderar du över skildringen av könsroller i barnlitteratur? Väljer du bort några

böcker?
7. Tror du barnen påverkas av böckerna de läser? Har böckerna någon betydelse för

barnens identitetsutveckling?
8. Har du några exempel på bra respektive dåliga skildringar av könsroller i

barnlitteratur. Vad gör dem bra respektive dåliga?

BIBLIOTEK

1. Tycker du att bibliotekets uppgift är bidra till alternativa tolkningar? (människor,
relationer…) Så som man ser bibliotekets utbud som ett alternativ till
kommersialismen.

2. Hur ser du på bibliotekariens uppgifter – ska man försöka påverka eller ska man
bejaka de önskningar barnen redan har?

3. Förs det några diskussioner om genus på ditt bibliotek och med andra bibliotek?
Märks det i det läsfrämjandets biblioteksarbete?

4. Finns det några direktiv uppifrån att arbeta med genusfrågor?
5. Är diskussionerna tillräckliga eller kan det göras mer?

ÖVRIGA FRÅGOR

1. Utbildning?
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Bilaga 3

Intervjuguide 2

Bibliotekschef

YRKESBAKGRUND

2. Hur länge har du varit bibliotekschef?
3. Hur stort är ditt upptagningsområde?
4. Vad har du för utbildning?

GENUS

1. Vad innebär genus och genusperspektiv för dig?
2. Har du ett genusperspektiv i ditt arbete som bibliotekschef?
3. Vad är jämställdhet för dig?
4. Vad är feminism för dig?
5. Hur ser du på kön/genus?

BIBLIOTEK

1. Tycker du att bibliotekets uppgift är att bidra till alternativa tolkningar? (människor,
relationer…) Så som man ser bibliotekets utbud som ett alternativ till
kommersialismen.

2. Förs det några diskussioner om genus på ditt bibliotek och/eller med andra bibliotek?
Märks det i det läsfrämjandets biblioteksarbete?

3. Har du som chef ett övergripande ansvar för att frågor om genus ska diskuteras? Hur
märks det?

4. Finns det några direktiv uppifrån att arbeta med genusfrågor?
5. Vad arbetar ditt/dina bibliotek med för styrdokument och måldokument? Hur ser de

ut?
6. Är diskussionerna tillräckliga eller kan det göras mer? Vad i så fall?
7. Har det ordnats någon fortbildning i genusfrågor vid ditt upptagningsområde?

BARNLITTERATUR

1. Hur insatt är du i barnlitteratur och i bokprat?
2. Tycker du dagens barnlitteratur ger en mångsidig bild av människor och relationer?
3. Hur ser du på utbudet av böcker som handlar om samkönad kärlek?
4. När du läser och bedömer en barnbok, funderar du över hur bilden av könsroller

skildras? Anser du att barnbibliotekarierna sak vara uppmärksamma på den bild av
könsroller som förmedlas i barnlitteraturen?

5. Vilken roll tror du litteratur spelar för barns identitetsskapande? På vilket sätt?
6. Finns det något som du saknar i barnlitteratur, i så fall vad?
7. Tror du barn påverkas av böcker de läser? Har böckerna någon betydelse för barnens

identitetsutveckling?
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8. Har du några exempel på bra respektive dåliga skildringar av könsroller i
barnlitteratur. Vad gör dem bra respektive dåliga?

Bilaga 4

Intervjuguide 3

Barnbibliotekskonsulent

YRKESBAKGRUND

1. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekskonsulent?
2. Vad är dina arbetsuppgifter?
3. Hur omfattande är ditt arbetsområde?

BARNBIBLIOTEKSKONSULENT

1. Finns det ett genusperspektiv i ditt arbete som barnbibliotekskonsulent?
2. Har du ordnat fortbildningar som tagit upp genusperspektiv i biblioteksarbetet?
3. Hur följer ni det med utgångspunkt i olika styrdokument?
4. Finns det några styrdokument, eller andra riktlinjer som ska efterföljas i

biblioteksarbetet som innefattar genusperspektivet?
5. Diskuteras dessa frågor bland barnbibliotekskonsulenterna i Sverige?
6. Vem har ansvaret för att frågor om genus diskuteras och att det ordnas fortbildning,

respektive bibliotekschef, bibliotekarie?
7. Vad är viktigast, läsfrämjande eller ett nyanserat identitetsfrämjande?

BOKPRAT

1. Varför är bokprat viktigt?
2. Vad tycker du bokpratets främsta funktion är?
3. Är du delaktig i urvalet av böcker till bokprat, direkt eller indirekt, som bokjuryn

t.ex.?
4. Hur ställer du dig till böcker som beskriver personernas könsroller på ett stereotypt

sätt?
5. Behövs det fler barnbibliotekarier, så att det kan hållas fler bokprat?
6. Är viktigt är det att följa upp bokpraten?  Att föra samtal med barnen om den lästa

litteraturen, för finns det möjlighet att reda ut oklarheter som t.ex. fördomar om
könsroller?

GENUS

1. Vad innebär genus och genusperspektiv för dig?
2. Har du ett genusperspektiv i ditt arbete med bokprat?
3. Vad är jämställdhet för dig?
4. Vad feminism för dig?
5. Hur ser du på kön/genus?
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BARNLITTERATUR

1. Tycker du att den barnlitteratur som du presenterar ger en mångsidig bild av
människor och relationer?

2. Presenterar du böcker som handlar om samkönad kärlek?
3. När du läser och bedömer en barnbok, funderar du över hur bilden av genus skildras?
4. Vilken roll tror du litteratur spelar för barns identitetsskapande? På vilket sätt?
5. Finns det något som du saknar i barnlitteratur, i så fall vad?
6. Funderar du över skildringen av könsroller i barnlitteratur? Väljer du bort några

böcker?
6. Tror du barnen påverkas av böckerna de läser? Har böckerna någon betydelse för

barnens identitetsutveckling?
7. Upplever du att det råder en heterosexuell norm i dagens barnlitteratur?

BIBLIOTEK

1. Tycker du att bibliotekets uppgift är bidra till alternativa tolkningar? (människor,
relationer…) Så som man ser bibliotekets utbud som ett alternativ till
kommersialismen.

2. Hur ser du på bibliotekariens uppgifter – ska man försöka påverka eller ska man
bejaka de önskningar barnen redan har, även om de i viss mån kan bygga på
förutfattade meningar?

3. Förs det några diskussioner om genus på ditt bibliotek och med andra bibliotek?
Märks det i det läsfrämjandets biblioteksarbetet?

4. Finns det några direktiv uppifrån att arbeta med genusfrågor?
5. Är diskussionerna tillräckliga eller kan det göras mer?

ÖVRIGA FRÅGOR

1. Utbildning?
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