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Abstract: This thesis investigates gender equality at a few Swedish 

elementary school libraries, and how school librarians at these 

libraries work with gender equality issues. It is a semi-structured 

interview study conducted with staff at seven elementary school 

libraries. Several policy documents state that the school should be 

a gender-equal environment, but previous research shows that 

there is still a lack of gender equality, and that staff often treat 

boys and girls differently. It also shows that boys and girls are 

often portrayed in a gender-stereotypical way in children’s 

literature.  

 

The theoretical framework consists of a combination of theories 

on gender equality and gender science based on the work of Eva 

Mark and Yvonne Hirdman. The empirical material was analysed 

from both of these perspectives. The results show that most 

librarians try to some extent to incorporate gender equality issues 

during book talks, book clubs, and group reading sessions, and try 

to discuss common gender stereotypes with the students. The 

librarians show an awareness of the importance of gender 

equality, but say that they lack the right tools and support from the 

school management to address these issues in an efficient and 

professional manner. In order to achieve gender equality in school 

libraries, there needs to be an overall analysis of both staff and 

students attitudes towards, and comprehension of, the meaning of 

gender equality. There is also a need to look at how stereotypical 

notions of gender influence people's behaviour and opportunities, 

and what could be done to change these. 

 

Nyckelord: Skolbibliotekarier, Skolbibliotek, Jämställdhet, Genussystem, 
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1. Inledning 

 
Mitt intresse för att skriva uppsats om skolbibliotek och jämställdhet grundar sig i att 

jag själv arbetar på ett skolbibliotek. I mitt arbete möter jag dagligen elever som 

kommer till skolbiblioteket för att exempelvis hitta skönlitteratur, söka information för 

en skoluppgift eller göra läxor. Jag har ofta funderat på den betydelse mitt bemötande 

och mitt beteende gentemot eleverna kan ha för hur de ser på skolbiblioteket. 

Exempelvis så har jag funderat över huruvida det finns någon skillnad på hur jag 

bemöter och behandlar eleverna beroende på om de är flickor eller pojkar. När jag sedan 

läste i skollagen att skolan ska verka för att främja en jämställd miljö så började jag 

fundera på vilken roll skolbibliotekarier skulle kunna ha i detta arbete. Kan man som 

skolbibliotekarie göra skillnad och kan man vara en del i att skapa en mer jämställd 

miljö på skolan? Detta har jag undersökt i denna uppsats. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Enligt IFLA/Unesco: s riktlinjer för skolbibliotek så förmedlar dessa ”kunskap och 

tankar som är grundläggande i ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket 

ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet 

att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare” 

(IFLA/Unesco 2004, §1). Skolbiblioteket har således en viktig kunskapsförmedlande 

roll, både vad det gäller att utveckla elevers färdigheter för ett livslångt lärande och för 

att eleverna skall utvecklas till ansvarstagande medborgare i samhället. 

Skolbibliotekarien har bland annat till uppgift att undervisa i informationskompetens, 

arbeta med läsfrämjande aktiviteter och delta i planering och tillämpning av 

undervisningen på skolan (Ibid., §3.6). Vidare talar man om de etiska normer som 

skolbiblioteken omfattas av. Personal på skolbibliotek har ett ansvar att hålla en hög 

etisk standard i sitt samröre med alla på skolan och alla bör bemötas lika oberoende av 

förmåga och bakgrund (Ibid., §3.7). Man talar även specifikt om skolbibliotek som ett 

medel för att förmedla information och kunskap om demokratiska och mänskliga 

rättigheter (Ibid., §4.1). Skolbiblioteken har således, förutom exempelvis de 

läsfrämjande och informationskompetensutvecklande uppdragen, ett demokratiskt 

uppdrag. 

 

Sverige nämns ofta som föregångare vad det gäller jämställdhet och 1995 utsåg FN 

Sverige till världens mest jämställda land. Sverige rankas även högt i andra 

internationella mätningar, bland annat av World Economic Forum, en oberoende icke-

vinstdrivande internationell organisation. I deras rapport ”The Global Gender Gap 

Report 2009” rankas Sverige på fjärde plats. Rapportens index bedömer länder efter hur 

väl de fördelar sina resurser och möjligheter mellan den manliga och kvinnliga 

befolkningen (World Economic Forum 2009). 

 

I den offentliga utredningen ”Ty makten är din - Myten om det rationella arbetslivet och 

det jämställda Sverige” från 1998 och i delbetänkandet ”Flickor och pojkar i skolan – 

hur jämställt är det?” från 2009, skriven av  DEJA – Delegationen för jämställdhet i 

skolan, så framkommer det en annan bild. I dessa rapporter, som jag kommer att ta upp 

mer i detalj under rubriken Litteraturgenomgång, så visar det sig att det finns brister vad 

det gäller jämställdhet, inom exempelvis arbetslivet och inom skolan. Rapporterna visar 

att kvinnor har svårare att nå chefspositioner, ofta har lägre löner och att kvinnor oftast 
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har huvudansvaret för hem och familj. Inom skolan visar det sig bland annat att pojkar 

ofta får mer utrymme i klassrummen, att flickor är mer utsatta för kränkningar i skolan 

och att programval till gymnasiet fortfarande är väldigt könsstereotypa (SOU 1998:6, s. 

2f; SOU 2009:64, s. 13f). 

 

Kopplat till ämnet Bibliotek- och Informationsvetenskap är det relevant att göra en 

undersökning av jämställdhetsarbete på skolbibliotek utifrån skolbibliotekens roll som 

förmedlare av grundläggande demokratiska värden, där jämställdhet är ett av dessa 

grundläggande värden.  

 

Min uppsats är av intresse för skolbibliotekarier, men även för bibliotekarier på 

folkbibliotek och på gymnasie- och universitetsbibliotek. Även om min studie fokuserar 

på skolbibliotek på grundskolan så är det ändå av vikt för alla som arbetar inom 

biblioteksvärlden att vara medveten om frågor rörande jämställdhet kopplat till 

biblioteksverksamhet. Uppsatsen kan också vara intressant för studenter inom 

Biblioteks- och Informationsvetenskap då de som blivande bibliotekarier med stor 

sannolikhet kommer att komma i kontakt med dessa frågor på ett eller annat sätt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur man arbetar med jämställdhet på några 

svenska skolbibliotek inom grundskolan och hur skolbiblioteken skulle kunna bli en 

mer jämställd miljö. Jag vill undersöka ett fåtal utvalda skolbibliotekaries syn på 

jämställdhet och hur de tror att jämställdhet skulle kunna uppnås. Detta vill jag göra 

genom att identifiera områden inom skolbiblioteken där ett jämställdhetsarbete skulle 

kunna genomföras och ta reda på om och hur de utvalda skolbibliotekarier arbetar inom 

dessa områden. För att uppnå mitt syfte har jag konstruerat två frågeställningar. 

 

-Hur arbetar skolbibliotekarier i grundskolan för att främja jämställdhet? 

 

-Hur kan skolbiblioteken bli en mer jämställd miljö? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag har genomfört min undersökning på sju svenska skolbibliotek inom grundskolan. 

Anledningen till att jag begränsar mig till grundskolan och inte tar upp jämställdhet 

inom gymnasieskolan eller förskolan är dels för att jag i början av mitt uppsatsarbete 

kom i kontakt med kursplanen för grundskolan och dess förordning om jämställdhet 

inom grundskolan. Dels ser jag det också som intressant att undersöka grundskolan 

eftersom det är det obligatoriska skolväsendet som alla barn i Sverige utbildas inom. 

Tidigare forskning visar även att när elever sedan går vidare till gymnasieskolan så är 

det fortfarande till stor del könsstereotypa val av gymnasieprogram som dominerar och 

således är det en större uppdelning av flickor och pojkar inom dessa program. Dessutom 

väljer inte alla elever att studera vidare på gymnasienivå. Jag är intresserad av att 

undersöka grundskolebibliotek eftersom i princip alla barn i Sverige kommer i någon 

form av kontakt med dessa under sin obligatoriska skolgång. Jag valt att göra min 

undersökning utifrån skolbibliotekariers perspektiv och inte utifrån elevers. När jag talar 

om elever baseras detta således på utsagor från mina respondenter eller från den 

kunskap jag samlat från tidigare forskning, och inte utifrån elevernas egna erfarenheter. 



 

  3 

1.4 Centrala begrepp  

 

Begreppet jämställdhet kan ibland blandas ihop med begreppet jämlikhet. Skillnaden 

mellan de två är dock att begreppet jämlikhet syftar till alla människors lika värde, 

medan begreppet jämställdhet syftar till lika villkor för män och kvinnor. Det senare rör 

alltså endast förhållandet mellan könen. Enligt Diskrimineringsombudsmannen, 

förkortat DO, så betyder jämställdhet ”att män och kvinnor har lika rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden”(DO 2010). 

 

Docent i idéhistoria och universitetslektor i genusvetenskap Eva Gothlin, diskuterar i sin 

skrift ”Kön eller genus?” olika teorier kring begreppen kön och genus. Genus kommer 

från engelskans gender och man gör ofta en distinktion mellan kön och genus, på 

engelska sex och gender. Begreppet genus används för att benämna mentala och 

beteendemässiga skillnader mellan män och kvinnor som har sitt ursprung i samhälle 

och kultur. Kön används för att benämna genetiska och hormonella skillnader och 

egenskaper som är biologiskt givna. Dessa begrepp är dock inte oproblematiska och det 

råder skilda meningar inom forskningen vilka betydelser de bägge egentligen innefattar 

och hur de ska definieras (Gothlin 1999, s. 3-7). Dessa skilda meningar kommer dock 

inte att diskuteras i denna uppsats utan jag kommer att använda mig av ovan nämnda 

definitioner när jag talar om kön och genus. 
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2. Litteraturgenomgång 
 

Under detta avsnitt går jag igenom tidigare forskning och litteratur som berör mitt 

ämnesområde. Jag kommer även gå igenom lagar och styrdokument som rör 

jämställdhet, skola och skolbibliotek. Detta är på intet sätt en uttömmande genomgång 

av forskningsfältet utan innehåller de delar jag har identifierat som mest centrala och 

som jag tycker ger en bra överblick av mitt ämnesområde med utgångspunkt i mitt syfte 

och mina frågeställningar. Det finns begränsat med litteratur som rör jämställdhet 

kopplat specifikt till skolbibliotek, den litteratur jag tar upp rör därför främst 

jämställdhet kopplad till annan biblioteksverksamhet och jämställdhet inom skolan.  

 

2.1 Jämställdhet 

 

Begreppet jämställdhet började etableras under 1960 och 1970-talen och ersatte gradvis 

begreppet jämlikhet. I Sverige är jämställdhet mellan män och kvinnor en 

grundläggande stadsrättslig norm. Detta regleras i Diskrimineringslagen. I mycket av 

den litteratur jag läst rörande jämställdhet framgår det att det är en vanlig uppfattning att 

man i Sverige har uppnått jämställdhet och att makt och status således är jämt fördelat 

mellan män och kvinnor. Den offentliga utredningen ”Ty makten är din - Myten om det 

rationella arbetslivet och det jämställda Sverige” från 1998 hade till uppdrag att 

undersöka samhället från ett könsperspektiv och ge en bild av hur ekonomisk makt och 

resurser fördelades mellan kvinnor och män (SOU 1998:6, s. 1).  

 

Utredningen säger bland annat att Sverige inte är ett jämställd land, att arbetslivet inte 

fungerar rationellt och att könskvotering är vanligt (Ibid., s. 1). Att FN år 1995 utsåg 

Sverige till världens mest jämställda land berodde enligt utredningen inte på att Sverige 

har uppnått jämställdhet, utan på att det såg värre ut i andra länder. Undersökningen 

visade bland annat att det är svårare för kvinnor att nå chefspositioner, att manliga 

chefer i hög grad väljer att rekrytera andra män till högre positioner och att kvinnor 

generellt sett har lägre löner och sämre löneutveckling. Resultaten visar att bilden av 

Sverige som ett jämställt land inte stämmer överens med verkligheten (Ibid., s. 2f). 

 

2.2 Jämställdhet i skolan 

 

2008 bildades en delegation som fick i uppdrag av regeringen att utifrån skolans 

värdegrund lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan. Delegationen 

bestod bland annat av professor i litteraturvetenskap Ebba Witt-Brattström, 

skolöverläkare Görel Bråkenhielm, nationalekonom Krister Sund och filosofie doktor 

Birgitta Wistrand. Delegationen tog namnet DEJA – Delegationen för jämställdhet i 

skolan. Deras arbete mynnade ut i ett delbetänkande med titeln ”Flickor och pojkar i 

skolan – hur jämställt är det?” som publicerades 2009. De konstaterar att det fortfarande 

finns brister vad det gäller jämställdhet i skolan. De beskriver ett antal områden där det 

finns skillnader mellan flickor och pojkar. Några av de generella skillnaderna är att 

flickor ofta får bättre betyg än pojkar men samtidigt så får pojkar med tid och utrymme i 

klassrummet än flickor. Det är också vanligare att pojkar utsätter flickor för sexuella 

kränkningar och trakasserier. Det finns också i hög grad skillnader i val till gymnasiet. 

Det framgår också att flickor generellt sett har sämre psykisk hälsa än pojkar (SOU 

2009:64, s. 27-28). 
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Dessa skillnader, betonar författarna, betyder inte i sig att skolan inte är jämställd utan 

att brister uppstår när ”skillnaderna följer av eller leder till olika mycket makt och 

möjligheter”. De menar att bakom dessa skillnader finns uppenbara brister i jämställdhet 

i skolan och att de vuxna i skolan förmedlar förväntningar, medvetet eller omedvetet, på 

hur pojkar och flickor skall bete sig och att detta i sin tur begränsar deras möjligheter 

och personliga utveckling (SOU 2009:64, s. 27-28). De kom också fram till att skolan i 

många fall förstärker traditionella könsroller och att många pedagoger behandlar flickor 

och pojkar som om de vore två homogena men skilda grupper. Detta trots att många 

pedagoger själva menar att de behandlar alla elever lika (Ibid., s. 165). 
 

Maria Hedlin är filosofie doktor i pedagogiskt arbete med fokus på könsteoretiska 

frågor. Hon skriver i sin bok ”Jämställdhet – en del av skolans värdegrund” att många 

har en oklar uppfattning om vad jämställdhet egentligen innebär, hur begreppet 

definieras, och att man kanske tror att jämställdhet främst handlar om representation och 

en jämn könsfördelning. Men detta är endast den kvantitativa aspekten av 

jämställdhetsarbete och inom skolan är det istället den kvalitativa aspekten, som syftar 

till lika livsvillkor, som är det centrala i dess jämställdhetsarbete. Detta kräver dock 

kunskap om flickors och pojkars olika livsvillkor (Hedlin 2006, s. 11f). Hedlin skriver 

vidare att jämställdhet inte får reduceras till att bli en fråga om attityder och löst 

tyckande och hon poängterar att ”jämställdhet är en fråga om kunskap och ett område 

man måste sätta sig in i”. Precis som bokens titel säger, så har skolan till uppgift att 

förmedla en demokratisk värdegrund där jämställdhet är en del av de grundläggande 

demokratiska värdena. Men trots detta så tas inte alltid jämställdhet upp när 

värdegrunden diskuteras inom skolan (Ibid., s. 19-20). 

 

Det har under de senare åren gjorts flera satsningar för att främja jämställdhet inom 

skolan. Under år 2002 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utbilda pedagogisk 

personal inom skolan i jämställdhet och genuskunskap. Målet var att det år 2004 skulle 

finnas en utbildad lärare/pedagog inom varje kommun och Umeå och Göteborgs 

universitet fick i uppdrag att utföra utbildningen. Denna satsning pågick till 2006, men 

det saknas uppgifter om hur många genuspedagoger som utbildades totalt. I en 

utvärdering gjord av Umeå Universitet säger man att målsättningen varit väl ambitiös 

men att det ända varit en lyckad satsning (SOU 2009:64, s. 43). Detta även om flera av 

dem som gick utbildningen idag inte arbetar med genuspedagogik och att de även mötte 

motstånd från både skolledning och lärare (Ibid., s. 47). 

 

Det har även gjorts satsningar på feministiskt självförsvar för att stärka flickors 

självförtroende och 2008 tog regeringen flera beslut rörande jämställdhet i skolan, vilket 

främst bestod av att höja kompetensen för skolans personal kring jämställdhet, sex- och 

samlevnad och hedersrelaterat våld och förtryck (Ibid., s. 43-44). Skolverket anordnar 

även en 7,5 poängs högskolekurs vid namn ”Jämställdhet i skolan - skolpraktik och 

forskningsperspektiv”, som genomförs vid ett antal universitet och högskolor runt om i 

landet och riktar sig till lärare och studievägledare. Det nämns dock inte om 

skolbibliotek var inkluderade i satsningen år 2008. Högskolekursen riktar sig inte heller 

till skolbibliotekarier, vilket jag kan tycka är märkligt eftersom skolbibliotekarier i lika 

hög grad som annan personal inom skolan borde ha kunskaper om jämställdhet. 
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2.3 Bibliotek och jämställdhet 

 

I magisteruppsatsen ”Jämlika förutsättningar för kvinnor och män. En enkätstudie av 

jämställdhetsarbetet i den regionala biblioteksverksamheten” från 2005, undersöker 

författaren Hanna Nilsson hur länsbibliotek arbetar med jämställdhetsfrågor. 

Undersökningen genomfördes på alla länsbibliotek i Sverige med hjälp av en 

kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod. Nilsson använder sig av 

genusvetenskaplig och feministisk teori med utgångspunkt i Robert Connells teori om 

ett hegemoniskt mansideal där det maskulina är överordnat det feminina och utifrån 

Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet, den tysta överenskommelsen mellan könen 

och hur man genom denna överenskommelse bestämmer vad som är kvinnligt och 

manligt (Nilsson 2005, s. 80). Resultatet visar att förutom de centrala 

jämställdhetsplanerna som alla länsbibliotek omfattas av så fanns det få 

jämställdhetsplaner för den enskilda arbetsplatsen. Vad det gällde det utåtriktade 

jämställdhetsarbetet så visade undersökningen att de projekt som genomförts oftast 

riktade sig mot barn och unga, och då vanligen genom segregation av könen, exempelvis 

projekt riktade mot män och deras barn eller litteratur för flickor av kvinnliga författare. 

Undersökningen visade också att det saknas kunskap om vad jämställdhet faktiskt 

innebär, men att det fanns en vilja att arbeta mer med dessa frågor. Frågor om 

jämställdhet diskuterades visserligen på arbetsplatsen, men då oftast gällande en 

specifik del av arbetet och inte som en integrerad del av hela verksamheten (Ibid., s. 81). 

 

I Anna Jonssons och Johanna Lindgrens magisteruppsats “Av kvinnor, för kvinnor. Fy 

fan! En kvalitativ studie av hur sex svenska folkbibliotek integrerar 

jämställdhetsaspekter i sin användarorienterade verksamhet” från 2009, undersöker 

författarna hur ett mindre antal folkbibliotek arbetar med jämställdhet. Medan Nilssons 

magisteruppsats undersökte jämställdhetsarbete i en hel verksamhet och en hel 

population så fokuserar Jonsson och Lindgren endast på det utåtriktade arbetet hos en 

begränsad del av en population. Studien tar sitt teoretiska avstamp från den 

genusvetenskapliga forskningen, och även här som ovanstående uppsats, av Robert 

Connells teorier om ett hegemoniskt mansideal och Yvonne Hirdmans teorier om 

genuskontrakt. Författarna använder sig av kvalitativa intervjuer för insamling av det 

empiriska materialet (Jonsson & Lindgren 2009, s. 46). 

 

Resultaten visar att inget av de undersökta folkbiblioteken aktivt arbetar med 

jämställdhetsfrågor i sin utåtriktade verksamhet. Flera av respondenterna menar dock att 

ett jämställdhetsperspektiv finns med på ett icke uttalat plan när man planerar sin 

verksamhet. Det jämställdhetsarbete som bedrivs rör främst den egna organisationen 

som att exempelvis skapa en jämn könsfördelning bland personalen. Man arbetar även 

med att försöka attrahera fler manliga besökare till biblioteket. Det arbete som bedrivs 

handlar alltså främst om de kvantitativa aspekterna av jämställdhet (Ibid, s. 41-44). Ett 

jämställdhetsrelaterat problem som respondenterna identifierar i undersökningen 

handlar om att män är en underrepresenterad användargrupp på biblioteken, och man 

resonerar kring om det är så att mäns behov inte tillgodoses eftersom personalen är 

övervägande kvinnlig och att de därför inte kan förutse vad som tilltalar män och är 

manliga intressen. Respondenterna uttrycker också en oro över att biblioteken uppfattas 

som en kvinnlig miljö som skrämmer bort manliga besökare, något som författarna 

kopplar till Connells teorier om den hegemoniska manlighetens ideal (Jonsson & 

Lindgren 2009, s. 41-44). 
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Precis som i föregående magisteruppsats så uttrycker respondenterna att det saknas 

kunskap i ämnet, både på ett teoretiskt plan och hur man kan arbeta praktiskt med 

jämställdhet, och det finns ett behov för tydligare riktlinjer på arbetsplatsen. De flesta 

respondenterna uttryckte dock inte att de såg några större problem rörande jämställdhet 

på biblioteken, vilket således leder till att dessa frågor inte berörs i någon högre grad. 

Författarna befarar att det blir upp till den enskilde bibliotekariens egna kunskaper och 

intresse om man bedriver jämställdhetsarbete och efterlyser precis som respondenterna 

tydligare riktlinjer och en tydligare lagstiftning. Författarna drar också av sin 

undersökning slutsatsen att jämställdhetsarbete inte verkar problematiseras i någon 

högre grad på de undersökta folkbiblioteken (Ibid., s. 41-44). 

 

I Daniel Gunnarsons och Anna Hallbergs magisteruppsats ”Barnbiblioteksverksamhet ur 

ett genusperspektiv. En explorativ studie” från 2006, undersöker författarna hur personer 

ansvariga för planering av barnbiblioteksverksamhet och barnbibliotekarier reflekterar 

kring genus och sexualitet (Gunnarson & Hallberg 2006, s. 2). Resultaten visar att 

barnbibliotekarierna i undersökningen ger som exempel att de försöker lyfta fram 

böcker med starka flickor, medan endast få försöker presentera en mer nyanserad bild av 

pojkar i litteratur, något som författarna ser som problematisk. Genom att endast lyfta 

fram normbrytande flickor så riskerar man att förstärka föreställningen om att flickor 

generellt är svagare och mindre värda än pojkar. Författarna menar att det är viktigt att 

även lyfta fram normbrytande pojkar, eftersom många pojkar inte kan leva upp till det 

mansideal som presenteras i litteratur (Ibid., s. 50). Vad det gäller bokprat så ställer sig 

författarna kritiska till det urval av litteratur som barnbibliotekarierna gör, där 

skildringen av karaktärer och genus inte har någon högre prioritet. Vad som prioriteras 

är istället att få en bredd vad det gäller genrer och läsnivåer. Urval görs utifrån 

barnbibliotekariernas syn på kvalitet och endast vid ett fåtal tillfällen inkluderar det ett 

genusperspektiv.  

 

Författarna menar att genom utbildning och diskussion av genusfrågor på arbetsplatsen 

kan man öka barnbibliotekariernas medvetenhet och implementering av dessa frågor. 

Undersökningen visar också att barnbibliotekarierna finner det problematiskt att få fler 

pojkar att läsa. Genom att diskutera genus med barn tror författarna att man kan ändra 

pojkars syn på läsning och uppfattningen om att läsning främst är en kvinnligt kodad 

aktivitet. Detta är även något som författarna funnit i tidigare forskning (Ibid., s. 56). 

Ansvariga för planering av barnbiblioteksverksamhet menar att ett allt för stort fokus på 

genusfrågor riskerar att exkludera män från diskussioner eftersom den feministiska 

debatten främst fokuserar på kvinnor. Deras resonemang kring genusfrågor rör främst 

representation, där man vill få in fler män i verksamheten och således skapa en mer 

jämställd arbetsplats (Ibid., s. 51). 

 

I artikeln ”Gender equality in elementary school library media center” ur tidskriften 

Library Talk, tar den amerikanska bibliotekarien Andrea Troisi upp konkreta exempel på 

hur skolbibliotekarier kan arbeta för att främja jämställdhet på skolbibliotek. Det första 

exemplet handlar om att undvika att dela upp grupper utifrån kön. Man ska undvika att 

ha pojkar respektive flickor sittandes i separata grupper och istället uppmuntra till att ha 

pojkar och flickor sittande tillsammans. Genom detta kan man uppmuntra flickor och 

pojkar att interagera mer med varandra. Det kan också förhindra att pojkar får mer 

uppmärksamhet av bibliotekarien. I aktiviteter på skolbiblioteket ska man även här 

undvika att dela in grupper i flickor och pojkar. Att låta flickor och pojkar välja böcker 
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separat kan enligt författaren påverka elevernas val av böcker genom att man undviker 

att välja böcker som går emot vad som inom gruppen anses vara stereotypiskt rätt. Man 

ska också undvika att utse endast flickor till ordningshållare eller hjälpredor. Man kan 

exempelvis låta pojkar hjälpa till med att sätta tillbaka böcker på hyllorna, checka ut 

böcker och istället låta flickor hjälpa till med att sätta upp teknisk utrustning och 

liknande (Troisi 1997, s. 14). 

 

Överlag skall man enligt författaren undvika uppdelning efter kön, vare sig det handlar 

om att välja böcker, hur man sitter, vem som hjälper till att hålla ordning och liknande. 

Vad det gäller arbete med samlingen är det viktigt att lyfta fram kvinnliga författare, 

både vid bokprat, högläsning, tävlingar och temadagar. Man bör också lyfta fram 

kvinnor genom att inkludera fler framstående kvinnor i exempelvis biografisektionen 

och synliggöra kvinnors framgångar inom vetenskap, litteratur och andra områden. 

Framgångsrika kvinnor kan också lyftas fram genom temadagar och skyltningar på 

biblioteket. Man bör även uppmuntra till icke könsstereotypa karriärsval. Precis som  

DEJA skriver i sin rapport, så styr kön fortfarande i stor grad elevers val till 

gymnasieprogrammen. Här anser Troisi att skolbiblioteken kan spela roll genom att lyfta 

fram icke traditionella yrkesval, genom litteratur om och av exempelvis kvinnliga 

forskare och manliga förskollärare, yrken som traditionellt sett har dominerats av det 

motsatta könet (Ibid., s. 14). 

 

2.4 Lagar och riktlinjer 

 

Det finns flera lagar och styrdokument som berör både skolbibliotek och jämställdhet, 

både specifikt för skolan och för samhället i sin helhet. Vad det gäller skolbibliotek så är 

det tre dokument som berör verksamheten, nämligen bibliotekslagen, skollagen och 

diskrimineringslagen. Bibliotekslagen tillsammans med skollagen berör skolbiblioteken 

och dess verksamhet, och diskrimineringslagen tillsammans med skollagen och 

kursplanen berör frågor om jämställdhet. Jag kommer här redovisa dessa dokument. 

 

2.4.1 Bibliotekslagen 

 

Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Lagen 

säger att ”inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 

skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för 

att tillgodose deras behov av material för utbildningen” (Bibliotekslagen 1996: §5). 

Kommunerna ansvarar för folk- och  skolbiblioteksverksamheten och enligt en ändring i 

bibliotekslagen år 2004 så skall kommuner även anta planer för biblioteksverksamheten 

(Bibliotekslagen 2004: §7a). Eftersom kommunerna är de som ansvarar för 

skolbiblioteken så skall de således anta planer för dess verksamhet. 

 

2.4.2 Diskrimineringslagen 

 

Diskrimineringslagen har till uppgift att ”...motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder” (Diskrimineringslagen 2008:567 kap. 1 §1). Med diskriminering 

avses både direkt och indirekt diskriminering, där direkt diskriminering på grund av kön 

avser ”att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 
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behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har 

samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck...”. Med indirekt 

diskriminering menas ”att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 

särskilt missgynna personer med visst kön...”. Med diskriminering avses också 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera 

(Diskrimineringslagen 2008:567, kap. 1 §4). 

 

Lagen tar även specifikt upp diskriminering inom utbildning. Där uttrycks att man inte 

får ”...diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i 

eller söker till verksamheten”. Lagen gäller inte bara utbildningsanordnaren utan 

”anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren 

när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget” (Ibid., kap. 2 §5). Däremot 

så hindrar inte lagen så kallad positiv särbehandling, åtgärder som används för att främja 

jämställdhet, till exempelvis att skapa en jämnare könsfördelning vid vissa utbildningar 

(Ibid., kap. 2 §6). I Sverige är positiv särbehandling endast tillåten vad det gäller kön. 

Utbildningsanordnare skall även årligen upprätta en jämställdhetsplan. Denna plan skall 

innehålla de åtgärder som behövs för att främja jämställdhet för alla som deltar i 

verksamheten och ska redogöra för vilka åtgärder som kommer att påbörjas och 

genomföras. Detta skall sedan redovisas i efterföljande års plan (Ibid., §16). 

 

2.4.3 Skollagen och kursplanen 

 

I den nya skollagen som trädde i kraft i augusti 2010 och som kommer tillämpas från 

den 1 juli 2011, säger man att ”var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling” (SFS 

2010:800 kap. 1 §5). Skolverkets förordning om kursplaner för grundskolan talar vidare 

om att ”grundläggande värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta skall inte bara genomsyra undervisningen i varje ämne, 

utan också påverka såväl organisation och samordning av undervisningen i olika ämnen 

som val av arbetssätt” (SKOLFS 2000:135). Det är alltså lagstiftat i skollagen och 

uttrycks vidare i förordningen om kursplaner för grundskolan att den som verkar inom 

skolan skall arbeta med att främja jämställdhet mellan könen. En viktig förändring i den 

nya skollagen är ett krav på att alla elever inom alla grundsskoleformer skall ha tillgång 

till ett skolbibliotek (SFS 2010:800 kap. 2 §36). Skollagsberedningen, som hade till 

uppgift att ta fram förslag till en ny skollag, motiverar detta med att ”skolbiblioteken 

spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt 

för att tillgodose deras behov av material för utbildningen att det är motiverat med en 

egen bestämmelse i skollagen” (Ds 2009:25 kap. 2.11 ).  

 

Däremot specificerar Skollagsberedningen inte vad som egentligen räknas som ett 

skolbibliotek. Det nämns inte om det ska vara en skolbibliotekarie knuten till 

biblioteket, vad samlingen ska innehålla eller krav på särskild lokal. Det nämns inte om 

biblioteket ska finnas i de egna lokalerna och om så inte är fallet, hur ofta eleverna ska 

kunna besöka skolbiblioteket. Vidare skriver man att man erfar att de allra flesta elever 

redan har tillgång till skolbibliotek. På grund av denna uppfattning anser man inte att 

denna nya bestämmelse kommer att medföra några större ökade kostnader för skolorna 

och således kommer det inte ges några anslag för att finansiera skolbiblioteken. Detta 
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skall istället göras inom befintlig budget. Hur en skola väljer att organisera tillgången 

till skolbibliotek ”är en fråga för lokala bedömningar”(Ds 2009:25 kap. 29). 

 

2.5 Barn, litteratur och jämställdhet 

 

Lena Kåreland, som är professor i litteratur vid Uppsala universitet, skriver i antologin 

”Modig och stark- eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i skola och förskola”, att 

barn redan vid en tidig ålder upptäcker skillnader mellan män och kvinnor. Hon menar 

att föreställningar om genus redan hos barn i förskoleålder kan vara djupt rotade. Barn 

vet exempelvis att det finns yrken som betraktas som manliga respektive kvinnliga och  

att det som anses vara manligt ordnas och värderas högre än det som anses vara 

kvinnligt (Kåreland 2005, s. 10). 

 

Maria Nikolajeva är professor i litteratur och verksam vid universitetet i Cambridge. 

Hon tar i sin bok ”Introduction to the theory of children’s literature”, upp vilka 

karaktäristiska skillnader som kan finnas i litteratur som riktar sig till flickor respektive 

pojkar. Hon menar att begreppen pojkböcker och flickböcker inte finns i litteratur för 

vuxna. Eller snarare, det finns kvinnolitteratur, men inte manslitteratur. Hon menar att 

pojkar inte läser flickböcker men att flickor läser pojkböcker, något som vanligtvis 

förklaras med att pojkböckers innehåll speglar mera allmänmänskliga värden än 

flickböcker (Nikolajeva 1997, s. 16). En av skillnaderna i vad som karaktäriserar 

pojkböcker och flickböcker är exempelvis att vänskap mellan pojkar oftast handlar om 

att man går på äventyr tillsammans, ofta i grupp. Flickors vänskap handlar i högre grad 

om känslor och exempelvis om att ha hemligheter tillsammans, ofta i par. Pojkböcker 

utspelar sig ofta utomhus, medan flickböckerna vanligtvis utspelar sig inomhus, ofta 

inom hemmet (Ibid., s. 37-39). Typiskt för karaktärer i böcker för flickor är att 

karaktären utvecklas under berättelsens gång, och växer och mognar, medan pojkars 

karaktärer ofta är mer statiska och inte utvecklas i någon högre grad (Ibid., s. 49). 

Karaktärer i barnlitteratur porträtteras ofta på ett könssterotypiskt sätt, i motsatspar. 

Nikolajeva har konstruerat ett schematiskt mönster som speglar dessa egenskaper. 

Egenskaper som är typiska för manliga karaktärer beskrivs som exempelvis stark, 

våldsam, oemotionell, tävlingsinriktad, protektiv, aktiv och självständig, medan 

kvinnliga karaktärer ofta beskrivs som vackra, icke-våldsamma, emotionella, sårbara, 

passiva och osjälvständiga. Dessa egenskaper som karaktäriserar de manliga 

huvudpersonerna är också det som värderas högre i vår kultur. Nikolajeva påpekar att 

detta inte betyder att alla flickor och pojkar beskrivs på detta sätt men att schemat 

hjälper oss att uppmärksamma könsstereotyper i litteratur för barn (Ibid., s. 50). 

 

I magisteruppsatsen ”Genusstrukturer i den moderna bilderboken. En feministisk 

kvantitativ innehållsanalys av bilderböcker utgivna år 2000”, skriven av Maria 

Sanfridsson, undersöker författaren vilka genuskonstruktioner som går att finna i de 

bilderböcker utgivna år 2000 som presenteras i Statens kulturråds Barnbokskatalog. 

Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys som kompletteras med en kvalitativ 

kommentarsdel undersöker Sanfridsson hur pojkar/män och flickor/kvinnor framställs. 

Författaren studerar även huruvida karaktärsbeskrivningar, idéinnehåll, språk och bilder 

eventuellt bekräftar eller utmanar könsstereotypa könsroller. Resultatet visar att det är 

manliga författare som dominerar i katalogen, medan de flesta illustratörer är kvinnliga. 

Huvudkaraktärerna är oftast manliga, något som författaren förklarar med att män oftast 

väljer att skriva om sitt eget kön och har svårt att identifiera sig med en kvinna, medan 
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kvinnliga författare är mer benägna att skriva om bägge kön och kan identifiera sig med 

en man, som en definition av människa (Sanfridsson 2006, s. 57f). Sanfridsson menar 

dock att det har skett en förändring av vad som karaktäriserar en flicka eller en pojke 

och tycker sig se att pojkar i allt högre grad tillåts vara rädda och gråta, och att flickor 

får vara modiga och arga. Det är dock inte vanligt att pojkar porträtteras som snälla och 

söta, något som ofta karaktäriserar flickor i böckerna. Böcker om pojkar utspelar sig ofta 

utomhus, medan böcker om flickor utspelar sig inomhus och även vad pojkar och 

flickor gör skiljer sig åt. Pojkar ägnar sig vanligtvis åt aktiva lekar medan flickors 

aktiviteter är mer stillsamma (Ibid., s. 57f). Hon säger att litteraturen speglar 

traditionella könsroller i vad de vuxna gör och arbetar med, exempelvis att män är 

poliser och kvinnor är lärare eller hemmafruar och att det överlag är väldigt få yrkesval 

som presenteras. Sanfridsson säger samtidigt att mycket litteratur även utmanar 

traditionella könsroller, bryter könsstereotypa normer och leker med könsrollsmönster. 

Detta menar hon leder till att könsstereotypa normer kan brytas och mista sin legitimitet 

(Ibid., s. 58f). Sanfridsson talar även om bibliotekaries roll i att förmedla demokratiska 

värderingar rörande jämställdhet. Hon menar inte att bibliotekarien ska styra vad barn 

bör eller inte bör läsa eller bestämma vad som är bra eller dåligt litteratur, utan istället 

vara medvetna om sin egna roll som förmedlare av värderingar och synsätt på vad det 

betyder att vara flicka eller pojke. Detta genom att vara medveten om hur man väljer ut 

litteratur till biblioteket, vilka böcker man använder sig av vid högläsning och genom de 

rekommendationer man ger barnen (Ibid., s. 59-61). 

 

I magisteruppsatsen ”Tonårspojkar och identitet. Om den skönlitterära läsningens 

betydelse” av författarna Lina Grahn och Erika Ribacke, genomför författarna en 

kvalitativ intervjuundersökning med 14- till 15 år gamla pojkar för att undersöka deras 

läsning och dess betydelse för skapandet av identitet. Författarna menar att läsning kan 

hjälpa pojkarnas identitetsskapande genom lärdomar, erfarenheter och upplevelser. De 

säger att de flesta pojkar hade åsikter om vad det lämpar sig för en pojke att läsa och att 

det finns en tydlig skillnad mellan killböcker och tjejböcker och vilka genrer som 

lämpar sig att läsa. Framför allt fantasy nämns som en av dessa genrer. Författarna 

menar att genom att göra denna skillnad så kan pojkarna framhäva att läsning är en 

accepterad aktivitet för pojkar, eftersom de stereotypa karaktärer som presenteras inom 

dessa genrer förstärker deras manlighet (Grahn & Ribacke 2006, s. 68). 

 

En forskare som ställer sig kritisk till tidigare teoribildning kring läsning och 

läsförståelse är Jonathan Rose, professor i historia. I sin text “Rereading the English 

common reader: A preface to a history of audiences” som ingår i samlingen ”The book 

history reader”, kritiserar Rose tidigare forskning kring läsning eftersom denna inte 

studerar faktiska läsarresponser kring en text, utan vanligtvis utgår ifrån att läsaren 

uppfattar en text så som forskaren själv uppfattar den. Detta kallar Rose för ”det 

receptiva felslutet”. Rose studerar i sin text den brittiska arbetarklassens läsning i olika 

historiska situationer och fokuserar på hur läsarna själva beskrev sin läsning och hur de 

uppfattade vad de hade läst. Rose menar att man inte kan veta vilken påverkan en text 

kommer att ha på läsaren, utan att läsaren skapar sin egen mening och ofta läser 

selektivt (Rose 2006, s. 333). Exempelvis så visar hans forskning att texter som hade en 

tydlig politisk agenda inte nödvändigtvis hade den påverkan som var avsedd, alternativt 

ingen påverkan alls, på dess läsare (Ibid., s. 334). 
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2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

 

De lagar som beskrivs ovan tar upp frågor om exempelvis elevers tillgång till 

skolbibliotek och frågor rörande demokrati och jämställdhet. De talar också om vem 

eller vilka som har ansvar för att dessa lagar följs. Men trots att jämställdhet är en del av 

den demokratiska värdegrunden så visar tidigare forskning att det inom skolan 

fortfarande finns brister och att lagarna således inte efterföljes. Det man kan fråga sig är 

då till vilken grad dessa lagar  inverkar på exempelvis skolans verksamhet och vilken 

betydelse de har.  Givetvis tror jag inte att skolan aktivt och medvetet bryter mot dessa 

lagar men det kan diskuteras i vilken mån frågor rörande jämställdhet prioriteras och 

vilken inverkan dessa lagar har för den dagliga skolpraktiken. 

 

Nikolajevas forskning visar på generella mönster man kan hitta i litteratur för barn som 

visar på skillnader mellan böcker som riktar sig till flickor respektive pojkar. Boken har 

några år på nacken och dessa mönster kan ha ändrats sen dess. Men även om så vore 

fallet så vågar jag mig påstå med bakgrund av den nyare forskningen jag har tagit del av, 

att dessa mönster fortfarande finns kvar, helt eller delvis, och således är Nikolajevas 

forskning relevant för min undersökning. Sanfridsson menar att en förändring har skett i 

hur pojkar och flickor porträtteras i litteratur för barn, att pojkar tillåts visa känslor och 

flickor tillåts vara mer utåtriktade men det är ändå den aktiva pojken och den stillsamma 

flickan som dominerar i litteraturen. Hon säger också att huvudkaraktärerna vanligtvis 

är manliga och att de flesta författarna är män och att vuxna oftast porträtteras på ett 

könsstereotypiskt sätt. 

 

Men enligt Rose så kan vi inte veta hur en viss text ter sig för en läsare. Vi kan bara veta 

hur vi själva tolkar den, vilket inte alls innebär att andra läsare gör samma tolkning. När 

Nikolajeva talar om mönster i litteratur för barn så handlar det om en vuxens tolkning av 

litteraturen, och inte ett barns egen tolkning. Detta blir då det receptiva felslutet som 

Rose talar om. Det är vuxna som har läst och tolkat litteratur för barn, inte barn själva 

som har läst och förmedlat hur de uppfattar texten. Vi kan veta att det finns 

könsstereotypa roller i litteratur för barn men vi kan inte veta hur barn tolkar dessa 

könsstereotypa roller. Eftersom jag i denna uppsats endast har gjort intervjuer med 

vuxna, och inte barn, så handlar det när jag talar om barnlitteratur om en tolkning ur en 

vuxens perspektiv. Jag kan således inte ha några anspråk på att säga hur ett barn ifråga 

faktiskt tolkar en viss text, exempelvis när det gäller könsstereotypa roller. 

 

Bibliotekarier kan spela en roll i att främja jämställdhet och bryta könsstereotypiska 

mönster. Som Gunnarson och Hallberg skriver, så kan bibliotekarier genom medvetna 

inköp, val av böcker vid högläsning och rekommendationer, uppmärksamma barn om 

hur exempelvis manliga och kvinnliga karaktärer porträtteras. Men för att detta ska 

kunna ske måste bibliotekarierna få kunskap om genusfrågor genom utbildning och 

diskussioner på arbetsplatsen för att på så sätt öka medvetenheten om dessa frågor. 

 

I mycket av den litteratur jag refererar till återkommer begreppet kunskap, eller snarare 

en brist på kunskap. I flera av de magisteruppsatser jag refererar till så säger sig 

respondenterna inte ha tillräckligt med kunskap rörande jämställdhet och vad detta 

innebär, och arbetar således inte med dessa frågor i någon högre grad. DEJA skriver i sin 

rapport att till exempel lärare som arbetar med jämställdhetsfrågor, men inte har någon 

djupare kunskap om dessa, riskerar att förstärka traditionella könsroller och cementera 
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rådande könsstereotypa föreställningar, istället för att skapa en mer jämställd miljö. 

Detta menar också Gunnarson och Hallberg när de pratar om faran i endast lyfta fram 

nyanserade porträtt av flickor och inte av pojkar. Med detta som bakgrund kan man 

fundera på att om man inte har tillräckligt med kunskap, är det då bättre att låta bli? 

Intressant med de tidigare magisteruppsatserna är att de främst utgår från ett 

genusvetenskapligt perspektiv och inte i någon högre grad berör teorier om jämställdhet. 

En genusvetenskaplig utgångspunkt är viktig för att förstå hur människor fungerar som 

män och kvinnor i samhället och detta är också en del av min teoretiska bakgrund, men 

jag har även använt mig av ett jämställdhetsteoretisk perspektiv. Jag har en föreställning 

om att arbete med jämställdhetsarbete lätt kommer att handla om den kvantitativa delen 

av jämställdhet, där representation blir en central del av arbetet. Men om man vill nå 

jämställdhet i dess fulla mening så måste man se till alla delar av dess innebörd och 

exempelvis Maria Hedlin anser att det är det kvalitativa jämställdhetsarbetet, där man 

arbetar för att skapa lika livsvillkor, som skolan främst bör ägna sig åt. 
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3. Teori 
 

I denna del kommer jag att behandla jämställdhet ur ett teoretiskt perspektiv. Jag 

kommer även att ta upp Yvonne Hirdmans teoretiska begrepp genussystem och 

genuskontrakt. Dessa teoretiska perspektiv har jag sedan använt mig av i min analys av 

det empiriska materialet.  

 

3.1 Jämställdhet 

 

Den teoretiska delen rörande jämställdhet har jag hämtat från filosofie doktor i teoretisk 

filosofi Eva Marks bok ”Jämställdhetsarbetets teori och praktik”. Jämställdhet är ett 

begrepp som har politisk förankning och som utgör ett mål för den svenska politiska 

verksamheten. Målet är att makten mellan könen ska omfördelas, vilket i praktiken 

skulle leda till en omfördelning av möjligheter, rättigheter och skyldigheter till förmån 

för det underrepresenterade könet (Mark 2007, s. 14). Det finns flera olika aspekter av 

jämställdhetsarbete. 

  

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet 

 

Med kvantitativ jämställdhet syftar man på att arbeta för en jämn könsfördelning mellan 

män och kvinnor. Detta kan till exempelvis handla om könsfördelning inom yrken, 

utbildningar och maktpositioner och befattningar inom en organisation. Man ska sträva 

efter att uppnå en jämn representation av män och kvinnor. Enligt diskrimineringslagen 

så avses med en jämn könsfördelning att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 

40 % till 60 % eller jämnare. Kvantitativt jämställdhetsarbete handlar förutom 

representation också om fördelning av resurser, exempelvis att bägge könen ska få 

tillgång till kompetensutveckling inom en organisation. Det kvantitativa 

jämställdhetsarbetet har således mål som är mätbara (Mark 2007, s. 15). 

 

Med kvalitativt jämställdhetsarbete utgår man istället från att män och kvinnors 

livsvillkor, kunskaper och erfarenheter påverkar den organisation de verkar inom och de 

normer som man hittar inom organisationen. Man ser här på stereotypa föreställningar 

om kön och hur de föreställningarna påverkar människors beteende och förutsättningar. 

Det kvalitativa jämställshetsarbetet går ut på att försöka ändra dessa stereotypa 

föreställningar och de rådande normerna inom en organisation. Detta till skillnad från 

det kvantitativa jämställdhetsarbetet som oftast utgår ifrån de värderingar och normer 

som finns utan att kritiskt granska eller ifrågasätta dessa (Ibid., s. 16). 

 

3.1.2 Formell och reell jämställdhet 

 

Inom jämställdhetsarbete talar man om formell och reell jämställdhet. Med formell 

jämställdhet menas att män och kvinnor i teorin är lika inför lagen. Idag har vi i Sverige 

formell jämställdhet, det vill säga att lagen är könsneutral och i princip skall man inte ta 

hänsyn till kön. Men för att uppnå reell jämställdhet så måste först män och kvinnor på 

ett likvärdigt sätt dela makt, inflytande och de rättigheter och skyldigheter som den 

formella jämställdheten ska försäkra oss om. En könsneutral lagstiftning utgår ifrån ett 

hypotetiskt jämställt samhälle där ingen hänsyn tas till kön. 
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Diskrimineringslagen har införts för att Sverige i reell mening inte är jämställt och tar 

därför med kön som en betydande variabel. Alltså måste man paradoxalt nog först 

erkänna de ojämlikheter som finns mellan könen för att en könsneutral lagstiftning ska 

kunna följas. Tanken med en könsneutral lagstiftning är att likabehandling är något som 

gynnar alla och bygger på att vi lever i ett samhälle där både män och kvinnor har lika 

möjligheter. Men som Mark skriver så är könstillhörighet en faktor som påverkar vårat 

handlande och möjligheter (Mark 2007, s. 16f). 

 

3.1.3 Systembevarande och systemförändrande jämställdhet 

 

Systembevarande och systemförändrande jämställdhetsarbete är två olika typer av 

praktiskt jämställdhetsarbete. I det systembevarande jämställdhetsarbetet utgår man 

ifrån en given organisation och utformar sitt arbete utifrån den organisationens 

premisser. Detta arbete kommer ofta att handla om att anpassa kvinnor respektive män 

för de inom organisationen rådande normerna. Det kan exempelvis handla om att öka 

det underrepresenterade könets antal eller underlätta för det underrepresenterade könet 

att nå högre inom organisationen. I det systemförändrande jämställdhetsarbetet vill man 

istället förändra en organisation på ett djupgående sätt och skapa nya normer och 

värderingar, utformade utifrån både män och kvinnors erfarenheter och livsvillkor och 

skapa ett kritiskt förhållningssätt till stereotypa föreställningar om kön (Ibid., s. 21f). 

 

3.2 Genusvetenskap 

 

Ett genusvetenskapligt perspektiv utgår från synen att genus är socialt och kulturellt 

konstruerat och att denna konstruktion placerar kvinnor i en underordnad roll. Man ser 

genus som något som genomsyrar och präglar alla aspekter i samhället. Genus är också 

en grundläggande del i hur man formar sin identitet. Genusforskningen undersöker hur 

våra föreställningar om manligt respektive kvinnligt påverkar och skapar både 

möjligheter och hinder inom olika områden. Inom den genusvetenskapliga forskningen 

talar man om två olika sätt, eller två olika ideologier, att se på manligt och kvinnligt. Det 

ena är att man ser på manligt och kvinnligt som något biologiskt givet och att män och 

kvinnor i grunden är biologiskt olika och väsensskilda, och har således olika beteenden 

och egenskaper. Detta kallas även för essentialism. Det andra synsättet menar att det inte 

finns någon manlig eller kvinnlig essens, utan att föreställningar om manligt och 

kvinnligt är socialt konstruerade, vad man kallar för konstruktivism (Gothlin 1999, 3-

16). 

 

3.3 Genussystem och genuskontrakt 

 

Yvonne Hirdman, som är professor i historia och även tidigare professor i 

kvinnohistoria, är en forskare vars teorier används flitigt inom det genusvetenskapliga 

fältet. I flera av de uppsatser som skrivit inom Bibliotek- och Informationsvetenskap 

med ett genusvetenskapligt perspektiv används hennes teorier. Även i föreliggande 

uppsats kommer hennes teorier om genus att utgöra en del av den teoretiska bakgrunden 

och användas som analytiskt redskap. Jag anser att hennes teoretiska begrepp 

genussystem samt genuskontrakt, som jag kommer beskriva utförligt nedan, på ett bra 

och tydligt sätt beskriver hur makt är fördelat mellan män och kvinnor. Dessa teoretiska 

begrepp kopplar jag till jämställdhet på så sätt att de kan beskriva varför vi inte har 

uppnått reell jämställdhet i Sverige. De kan även användas för att förstå tankarna bakom 
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ett kvalitativt och systemförändrande jämställdhetsarbete där man exempelvis arbetar 

med att ändra stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt. Genom att analysera 

mitt empiriska material med hjälp av Hirdmans teorier hoppas jag kunna identifiera 

områden där man kan se hur dessa teorier verkar och också försöka se hur en förändring 

skulle kunna uppnås. 

 

I texten ”Genussystemet: Reflektioner kring kvinnors sociala underordning” och i boken 

”Genus: Om det stabilas föränderliga former” beskriver Hirdman hur genussystemet är 

uppbyggt. Genussystemet kan beskrivas som ett sätt att ordna och strukturera kön. 

Hirdman påpekar att detta ska förstås som en dynamisk struktur där olika fenomen, 

föreställningar och förväntningar verkar tillsammans och bildar ett mönster. Denna 

struktur bärs upp av två logiker, dikotomi och hierarki (Hirdman 1988, s. 404). 

 

Genussystemet innebär att män och kvinnors roller bestäms av de som har makt och att 

samhället är uppbyggt med mannen som norm där mannen står för det allmänmänskliga 

och således är det män som har makten. Dessa maktrelationer har bidragit till att 

kvinnor alltid fått en underordnad position i det moderna samhällets historia och 

genussystemet har blivit ett medel för att hålla kvar kvinnor i denna underordnade roll. 

Roller som ofta sett som det normala och därför inte heller ifrågasatts. Genussystemet 

kan beskrivas utifrån principer om isärhållning, dikotomi, av könen. Detta sker genom 

att kvinnor och män tilldelas skilda aktivitetssfärer och tillskrivs skilda egenskaper. 

Detta är den första logiken enligt Hirdman. Dessa skilda aktivitetssfärer och egenskaper 

ordnas sedan hierarkiskt, vad Hirdman kallar för den andra logiken, där det manliga 

könet tilldelas ett högre värde och en maktposition. Mannen ses som normen för det 

allmänmänskliga och kvinnan som det som avviker från denna norm. Det manliga ges 

således högre status. Hirdman menar att dessa två principer av isärhållande och hierarki 

är ständigt närvarande och hela tiden påverkar vårat sätt att agera i och tolka våran 

tillvaro. Genussystemet är enligt Hirdman en grundläggande ordning i samhället 

(Hirdman 1988, s. 404-407; 2001, s. 84-88). 

 

Vad som uttrycker isärhållningens grund finns enligt Hirdman ”...i arbetsdelningen 

mellan könen och föreställningar om det manliga och kvinnliga” (Hirdman 1988, s. 

406). Detta regleras i vad Hirdman kallar för ett genuskontrakt. Med detta menas den 

osynliga överenskommelse som reglerar relationer mellan män och kvinnor, i allt från 

kärleksförhållanden och arbete till utseende och beteende. Hirdman menar att detta 

kontrakt innehåller mycket konkreta föreställningar som reglerar män och kvinnor in i 

minsta detalj så som vilka kläder man har på sig, vilken frisyr man har och hur man 

pratar. Detta kontrakt är dock inte ett mellan två jämnstarka parter utan oftast tvärtom, 

ett som bestäms av den starkare parten. Genuskontrakten går sedan i arv från far till son 

och mor till dotter, även om dessa ser olika ut i olika tider, samhällen och klasser (Ibid., 

s. 408f). 

 

Hur skulle då genussystemet kunna ändras? Hirdman talar om att det så kallade 

informationssamhället har givit människor alltmer lika möjligheter och tillfällen för 

gränsöverskridande genom att exempelvis vardagsliv, inkomst och värderingar har blivit 

allt mer likartade. Således försvagas det olika och det lika förstärks, och dikotomiernas 

makt minskar. Hirdman säger vidare att ”genussystemets logiker, dess isärhållande och 

dess hierarki skulle kunna tänkas förlora sin ”logik” inte bara genom att dikotomierna 

förlorar sin kraft, och/eller genom att en hopblandning sker av platser, sysslor och 
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egenskaper. De skulle också tänkas upphöra när sorterna han och hon, av andra yttre 

orsaker föses ihop, definieras som ett”. Som exempel på en sådan yttre orsak nämner 

Hirdman den ryska revolutionen under 1800-talet, då män och kvinnor blev en jämställd 

grupp som kämpade mot den rådande regimen (Hirdman 1988, s. 416f). 
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4. Metod 
 

Den metod jag har valt för att besvara mina frågeställningar är kvalitativa semi-

strukturerade intervjuer. Denna metod innebär att man är intresserad av ett fenomens 

karaktär eller egenskaper och man söker efter innebörden eller meningen i det studerade 

fenomenet (Widerberg 2002, s. 15). Fenomenet som jag studerar i denna uppsats är om 

och hur skolbibliotekarier arbetar med frågor rörande jämställdhet och jag är intresserad 

av hur detta fungerar praktiskt på ett antal utvalda skolbibliotek, alltså dess karaktär och 

egenskaper. Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för att få en bild av 

hur skolbibliotekarier arbetar med jämställdhet och hur de tror att detta kan uppnås på 

ett skolbibliotek. Precis som Trost skriver att kvalitativa intervjuer ”...går bland annat ut 

på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost 2005, s. 23) så vill jag ta reda på vilka 

erfarenheter mina respondenter har av jämställdhetsarbete, hur de ser på jämställdhet 

och hur de tror att detta skulle kunna uppnås. Jag anser därför det vara väl motiverat att 

använda semi-strukturerade intervjuer som metod för att besvara mina frågeställningar. 

 

Jag hade i början av mitt arbete en idé om att genomföra en enkätundersökning. 

Anledningen till detta var att jag ville nå ut till ett större antal respondenter och få en 

mer generell bild av hur jämställdhetsarbete på skolbibliotek. Jag valde dock bort denna 

idé då enkäter riskerar att missa just dessa dimensioner av tankar, känslor och 

erfarenheter som Trost beskriver (Ibid., s. 23). Min undersökning kommer således inte 

att kunna visa på en generell bild av hur jämställdhetsarbete på skolbibliotek i Sverige 

ser ut, utan istället ge en inblick i hur det ser ut på några få utvalda skolbibliotek.  

 

4.1 Urval  

 

Mina respondenter fann jag dels genom Bibliotekskalendern som varje år producerar en 

lista över alla bibliotek i Sverige och dels genom de skolbiblioteksföreningar som finns 

runt om i landet. Jag fick också förslag på potentiella respondenter via bekanta och via 

handledare. När jag letade efter lämpliga respondenter var mina urvalskriterier att det 

skulle röra sig om skolbibliotekarier inom grundskolan och att skolbiblioteket skulle 

vara bemannat på minst halvtid, men jag gjorde inget urval vad det gällde årskurser på 

skolan eller skolans storlek. Jag ansåg inte att åldern på eleverna eller storleken på 

skolan hade någon betydelse för mitt syfte eftersom skrivelser om jämställdhet gäller för 

hela grundskolan oberoende av ålder och storlek. Några av respondenterna arbetar 

således inom låg- och mellanstadiet, några på högstadiet och några arbetar med alla 

grundskolans årskurser. Men eftersom jag hade som krav att skolbiblioteket skulle vara 

bemannat på minst halvtid rör det sig främst om medelstora eller stora skolor, eftersom 

de mindre skolorna inte i lika hög grad har bemannade skolbibliotek i den omfattningen 

jag efterfrågade. Två av mina respondenter är lärare i grunden och har titeln 

bibliotekspedagog istället för skolbibliotekarie. För klarhetens skull kommer jag 

däremot att benämna alla mina respondenter i uppsatsen för skolbibliotekarier. Den 

betydelse denna skillnad eventuellt skulle kunna ha på mitt resultat är att dessa två 

respondenter inom lärarutbildningen och i deras tidigare roll som lärare, har kommit i 

kontakt med frågor rörande jämställdhet, bland annat inom ämnet livskunskap. Det kan 

således tänkas att de har kommit i kontakt med dessa frågor i viss högre grad än mina 

övriga respondenter. 
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Jag har intervjuat sex kvinnor och en man och har således en ojämn könsfördelningen av 

respondenter. Jag hade önskat en jämnare könsfördelning av respondenter men fick 

endast positivt svar från en av de tillfrågade manliga skolbibliotekarierna. Det är även 

en ojämn könsfördelning inom yrkesgruppen vilket således innebär att det finns fler 

potentiella kvinnliga respondenter. Den eventuella påverkan denna ojämna 

könsfördelning kan ha haft på mitt resultat är att män och kvinnor kan ha olika 

erfarenheter baserat på de skillnader i möjligheter, rättigheter och skyldigheter som 

könstillhörighet kan innebära. Att som man arbeta inom en kvinnodominerad sfär skulle 

exempelvis kunna innebära att man är mer medveten om sin könstillhörighet och agerar 

annorlunda utifrån denna medvetenhet.  

 

Inget urval gjordes vad det gällde respondenternas ålder eller yrkeserfarenhet eftersom 

jag främst intresserade mig för deras utsagor, och inte av respondenterna som individer. 

Jag kommer dock att kortfattat redovisa för respondenternas verksamma år inom yrket 

och deras eventuella förkunskaper och utbildning inom jämställdhet och genusvetenskap 

för att ge läsaren en tydligare bild av respondenterna. Dock har jag gör ingen analys av 

dessa faktorers eventuella påverkan på resultatet. Givetvis kan faktorer som ålder och 

utbildning ligga till grund för respondenternas svar men jag har i denna uppsats valt att 

inte undersöka hur dessa faktorer eventuellt påverkar de utvalda skolbibliotekariernas 

syn på, och arbete med jämställdhet. 

 

4.2 Genomförande 

 

Jag genomförde sammanlagt sju intervjuer vilka varade mellan 30 till 45 minuter.  Efter 

dessa sju tillfällen valde jag att avsluta intervjuprocessen då jag ansåg mig ha uppnått 

mättnad och att det insamlade materialet var tillräckligt för att besvara mina 

frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

digital diktafon för att sedan transkriberas. Potentiella respondenter kontaktades via e-

post, där jag gav en kort presentation av mig själv, mitt ämne och information om hur 

intervjun skulle gå tillväga. Jag bad även respondenterna återkomma om de önskade 

mer information innan de bestämde sig för om de ville delta. Två respondenter bad om 

ytterligare information och jag berättade då lite mer om mitt val av ämne och vilket 

syfte jag hade med min uppsats. De bestämde sig efter det att de ville medverka. Jag 

informerade även respondenterna att de inte skulle komma att kunna identifieras i 

uppsatsen. På grund av geografiska avstånd bestämde jag mig för att genomföra mina 

intervjuer via Skype. Skype är ett program som man laddar ner kostnadsfritt till en dator 

och som fungerar liknande en telefon. En fördel som jag såg med detta var att jag 

således skulle kunna intervjua respondenter från hela landet, något som inte annars hade 

varit möjligt på grund av tid och kostnadsskäl. 

 

Andra fördelar som jag kunde se var även att respondenter kunde medverka i en intervju 

från en hemvan miljö så exempelvis deras arbetsplats eller hem. Jag ringde upp mina 

respondenter via min dator, vilket hade fördelen att datorn fungerar som en 

högtalartelefon vilket underlättade inspelningen. Jag kunde också vid några intervjuer 

använda mig av webbkamera vilket gav en mer personlig kontakt under intervjun. Efter 

att ha genomförd sju intervjuer ansåg jag mig ha tillräckligt med material för att kunna 

besvara mina frågeställningar. Innan jag genomförde mina intervjuer lästa jag in mig på 

litteratur i intervjuteknik för att vara väl förberedd. En viss nervositet infann sig dock 

inför min första intervju men detta släppte då intervjun startade. Efter att ha genomfört 
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ett par intervjuer kände jag mig säkrare och kunde använda mig av min intervjuguide 

mer fritt och kunde få samtalet att flyta på ett bra sätt. Dock ställdes samtliga frågor till 

alla respondenter, om än inte i samma ordningsföljd. Jag tycket att intervjuerna förlöpte 

smidigt och att jag fick bra kontakt med mina respondenter. Inspelningarna var av god 

ljudmässig kvalitet vilket gjorde transkriberingarna problemfria.  

 

Vid den första intervjun tog min respondent upp en aspekt som jag inte tänkt på själv 

vid min konstruktion av intervjuguiden, som rörde den påverkansfaktor som bokomslag 

kan ha när elever väljer litteratur. Eftersom jag ansåg att detta kunde vara till nytta i min 

empiri justerades guiden efter första intervjutillfället för att inkludera detta i kommande 

intervjuer. Detta kan ses som ett tecken på att det hade varit bra att först genomföra en 

pilotintervju, just för att fånga upp eventuella brister i intervjuguiden. På grund av den 

tyvärr allt för vanliga anledningen tidsbrist gjordes inte detta men det är en lärdom jag 

tar med mig till ett eventuellt liknande arbete i framtiden. 

 

Intervjuguiden konstruerades genom att jag identifierade centrala områden som jag 

ansåg vara relevanta för min undersökning. Utifrån dessa områden konstruerade jag 

sedan mina intervjufrågor. De centrala områdena rörde skolledning och styrdokument, 

inköp, referensarbete, läsfrämjande arbete och samarbete med övrig personal. De 

områden som identifierades speglar den syn och de idéer jag har om var inom ett 

skolbiblioteks verksamhet jämställdhetsarbete skulle kunna genomföras. Det kan 

säkerligen finnas andra områden som jag själv inte har uppmärksammat. Intervjuguiden 

speglar således oundvikligen min egen förförståelse om ämnet. En risk jag kan se med 

att ställa frågor där jag specifikt frågar om pojkar respektive flickor är att när jag själv 

gör den uppdelningen också riskerar att förmedla en syn till mina respondenter att jag 

faktiskt anser att pojkar och flickor är och bör behandlas som två skilda grupper. Jag var 

också medveten om att frågor rörande jämställdhet kunde vara till viss del ett känsligt 

ämne och min avsikt var inte att gå ut och ”döma” någon eller gå ut med några 

pekpinnar om hur det borde vara. Jag ville istället bilda mig en uppfattning om hur och 

var ett jämställdhetsarbete på skolbibliotek skulle kunna genomföras och hur mina 

respondenter såg på dessa frågor. 

 

4.3 Metod för analys 

 

Jag analyserade det empiriska materialet med hjälp av de teorier om jämställdhet och 

genusvetenskap som jag tagit upp i teoriavsnittet. Jag undersökte vilken del eller vilka 

delar av jämställdhetsarbete som kunde identifieras, det vill säga kvalitativ och 

kvantitativ, systembevarande och systemförändrande, och formell och reell jämställdhet. 

Jag kombinerade detta med Yvonne Hirdmans teorier om genussystem och 

genuskontrakt.  

 

Jag valde att presentera mitt empiriska material tematiskt, det vill säga att jag har inte 

presenterat mina respondenters svar person för person, fråga för fråga, utan har istället 

sammanställd de mest relevanta svaren på respektive fråga. Dessa svar har jag sedan 

presenterat under nio olika tematiska rubriker. Denna indelning under dessa rubriker är 

en tolkning som jag gjorde vid genomgången av mitt empiriska material, vilket är en 

början till en induktiv analys. Vid en induktiv analys försöker man se mönster, teman 

och kategorier i det empiriska materialet. De teman jag identifierade var Erfarenhet och 

utbildning inom jämställdhet; Synen på jämställdhet; Styrdokument, riktlinjer och 
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jämställdhetsarbete; Samarbete; Inköp; Litteratur och jämställdhet; 

Biblioteksanvändning och läsning; Referensarbete; och slutligen Skolbibliotekarier och 

jämställdhet. Dessa teman presenterar jag i kapitlet Empiri. I mitt analyskapitel 

analyserar jag sedan dessa teman jag har identifierat utifrån min teoretiska bakgrund, 

vilket är en deduktiv analys. Vid en kombination av induktiv och deduktiv analys, talar 

man om abduktiv analys, vilket innebär att analysen både innehåller en tematisk analys 

med utgångspunkt i empirin och en analys utifrån det teoretiska ramverket. Den 

induktiva delen av analysen har jag gjort för att kunna klarlägga de områden där ett 

arbete med jämställdhet skulle kunna genomföras, för att sedan med hjälp av den 

deduktiva analysen se vilket slags jämställdhetsarbete som kan identifieras inom dessa 

teman och även hur genussystemet och genuskontraktet verkar inom dessa. Det 

abduktiva analysförfarandet kan således sägas vara en växelverkan mellan empiri och 

teori (Bryman 2002, s. 20-24; Patel & Davidson 2003, s. 23-25). 

 

I de fall där jag har valt att citera en respondent har jag i viss mån redigerat citaten från 

talspråk till skriftspråk där jag har funnit det lämpligt. Detta är något som 

rekommenderas av Trost, som anser det vara en fullt godtagbar åtgärd så länge den 

exakta ordföljden och det exakta ordvalet inte är viktig för analysen (Trost 2005, s. 109). 

Jag har bland annat redigerat vissa stakningar, upprepningar och fyllnadsutryck där de 

inte har haft betydelse för citatets andemening. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel kommer jag att först att ge en kort presentation av mina respondenter och 

sedan redovisa mitt empiriska material. Namn och annat som skulle kunna avslöja mina 

respondenters identiteter har anonymiserats. Jag har valt att presentera svaren tematiskt 

och kommer inte att presentera varje respondents svar på varje enskild fråga, utan har 

istället sammanställt de mest relevanta svaren inom respektive rubrik. 

 

Anders, har arbetat som skolbibliotekarie i fyra år. Han har en heltidstjänst som är delad 

mellan två skolor på en mindre ort, var av en är en årskurs 1-6 skola och den andra är en 

årskurs 7-9 skola. 

 

Pia, har arbetat som skolbibliotekarie i sex år. Hon har en tjänst på 75 procent på en F-5 

skola på en mindre ort. 

 

Lena, har arbetat som skolbibliotekarie i sex år. Hon har en delad tjänst mellan två 

skolor var av en är en årskurs 1-2 skola och den andra en årskurs 3-5 skola i en 

mellanstor stad. 

 

Sara, har arbetat drygt sex år som skolbibliotekarie. Hon arbetar på ett integrerat skol- 

och folkbibliotek på en mellanstor ort och har 50 procent av sin tjänst knuten till 

skolbiblioteket. 

 

Emma, har arbetat som bibliotekspedagog i åtta år. Hon arbetar på en 1-9 skola i en 

förort till en större stad. Hon är utbildad lärare i grunden. 

 

Jenny, har arbetat som skolbibliotekarie i tolv år. Hon arbetar på en årskurs 6-9 skola på 

en mindre ort. 

 

Mona, har arbetat som bibliotekspedagog i sju år. Hon arbetar på en F-6 skola på en 

mindre ort. Hon är utbildad lärare i grunden. 

 

5.1 Erfarenhet och utbildning inom jämställdhet 

 

Två av mina respondenter säger sig inte ha någon tidigare erfarenhet av 

jämställdhetsarbete. Mona, som också är utbildad lärare, har arbetat med 

jämställdhetsfrågor i sin tidigare undervisning men i rollen som bibliotekspedagog har 

det endast rört sig om att samla ihop böcker till någon klass. Även Emma säger sig 

enbart ha plockat ihop böcker till lärare vid något tillfälle. Jennys skola har tidigare varit 

del i ett jämställdhetsprojekt och då anordnades seminarieverksamhet som hon deltog i. 

Lotta har i tidigare arbete kommit i viss kontakt med jämställdhetsfrågor men har ingen 

utbildning i ämnet. Anders har varit så kallad jämställdhetspilot på sin skola. Detta 

ingick i ett projekt som drevs av barn- och ungdomsomsorgen i kommunen och Anders 

hade då bland annat föredrag om jämställdhet på skolan och pratade även om könsroller 

i bilderböcker. Ingen av mina respondenter har någon tidigare utbildning inom 

genusvetenskap eller jämställdhetsfrågor. 
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5.2 Synen på jämställdhet 

 

När jag frågar mina respondenter om vad jämställdhet betyder för dem så visar det sig 

att flera av dem använder sig av det vidare begreppet jämlikhet istället för jämställdhet. 

Flera nämner att man ska behandla alla lika oberoende av exempelvis kön, etnicitet och 

förmåga. 

 
Emma: ...att ha samma förutsättningar, att bli behandlade på samma sätt vad det än är om det är 

genus eller kön eller förmågor eller vad det än gäller så ska alla behandlas utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 
Pia: För mig är det att alla ska behandlas lika tänker jag. Att man inte ska göra skillnad på kön 

och man ska inte göra skillnad på var man kommer ifrån. 

 
Lena: Ja det innebär egentligen inte bara jämställdhet mellan män och kvinnor utan för mig 

innebär det nog jämställdhet mellan folk i stort. 

 

Anders och Sara nämner också lika lön för lika arbete. Sara pratar även om vikten att ge 

lika stort utrymme till både flickor och pojkar, hon anser att det är lätt hänt att pojkar 

annars tar det mesta av utrymmet. Jenny nämner att det är många inom skolans värld 

som pratar om vikten av jämställdhet, men att man är omedveten om hur man kan arbeta 

med dessa frågor. 

 
Jenny: ...alla är så överens när man pratar om det men sen när man går in på praktiken, det är då 

krockarna uppstår. Alla tycker att det är så viktigt men man är så omedveten om hur svårt det 

egentligen är. 

 

Anders talar att man ska undvika att dela upp världen i manliga och kvinnliga intressen. 

Han pratar sen vidare om hur arbete med jämställdhet måste vara en genomgående del 

av hela organisationen. 

  
Anders: ...man kan liksom inte föra in det här uppifrån, att nu ska alla leka jämställda ett tag så 

så blir allting bra. 

 

Anders vill på ett mer djupgående plan försöka ändra normer och värderingar inom 

organisationen. Det räcker inte med att som inom skolan exempelvis har en 

jämställdhetsplan om den inte är en integrerad del av verksamheten. En liknande 

uppfattning speglas också i Jennys uttalande ovan, att det blir ett glapp mellan teori och 

praktik och att det finns brister i kunskap om hur man kan arbeta med 

jämställdhetsfrågor. 

 

5.3 Styrdokument, riktlinjer och jämställdhetsarbete 

 

När jag frågade min respondenter hur jämställdhetsarbete bedrivs på skolorna blir 

svaren varierande, allt från ett ganska aktivt och medvetet arbete till i stort sett inget 

alls. Ungefär hälften svara att de inte känner till att det pågår något jämställdhetsarbete. 

Mona berättar att de i hennes skola har gjort en genusanalys med hjälp av didaktiker 

som observerat och analyserat lärares beteende gentemot flickor och pojkar och att detta 

är något som diskuteras på skolan. På Saras skola finns det en jämställdhetsgrupp där 

både elever och lärare ingår och på Pias skola arbetar man efter en likabehandlingsplan i 

klassrummen som också innefattar jämställdhet. 
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Vad det gäller riktlinjer från skolledningen rörande jämställdhet specifikt för 

skolbiblioteken svarar samtliga respondenter att de inte har några. Några respondenter 

arbetar efter en skolbiblioteksplan som inkluderar genusaspekter i val av nya medier till 

skolbiblioteken men har i övrigt inga riktlinjer från skolledningen. 

 

Jämställdhetsplaner finns på två av skolorna, dock säger sig respondenterna inte veta 

vad de innehåller eller om de används. Två respondenter känner inte till om det finns 

någon jämställdhetsplan på skolan. De övriga tre skolorna har en så kallad 

likabehandlingsplan som grundar sig i ett arbete med jämlikhet, att alla ska behandlas 

lika oberoende av kön, etnicitet, ålder och liknande. På Anders skola har de en sådan 

likabehandlingsplan som alla ska följa men han saknar en djupare analys av hur 

personalen på skolan agerar gentemot pojkar och flickor. 

 
Anders: Man får ju inte aktivt diskriminera nån även om man inte på djupet analyserar sina egna 

handlingar, att man behandlar pojkar och flickor olika. För det gör man ju väldigt ofta tycker jag. 

Däremot så är det inte så att man öppet, vad ska man säga, särbehandlar ett kön framför ett annat. 

 

Att vuxna tror sig behandla pojkar och flickor lika är enligt DEJA något som 

förekommer inom skolan, även om det ofta visar sig vid en närmare analys att så inte är 

fallet. Undermedvetet så gör man ändå skillnad. 

 

När det gäller vad skolledningen kan göra för att främja jämställdhet hade alla av mina 

respondenter tankar kring hur detta skulle kunna ske. Att utbilda och erbjuda medveten 

fortbildning för skolans personal tog flera av respondenterna upp som förslag till vad de 

anser att skolledningen skulle behöva göra. Flera respondenter efterfrågade ett större 

initiativ från skolledningen och påtalade svårigheter med att arbeta med frågor som inte 

har stabilt och genomgående stöd uppifrån. En respondent menar att man kan stå och 

”skrika sig blå”, men har man inte skolledningen bakom sig så hjälper inte det. Pia är en 

av några respondenter som funderat lite djupare på frågan och som efterfrågar en mer 

djupgående analys av skolans vardag. 

 
Pia: Det hade ju varit bra att studera hur vi faktiskt agerar, alltså hur vuxna på skolan agerar, och 

jag tror att frågar vi pedagogerna på skolan där jag jobbar så tycker dom säkert att dom behandlar 

alla lika, men jag tror att skulle man undersöka det närmre så är det säkert inte så. Vi sitter säkert 

också fast i mönster och roller och så som vi inte riktigt är medvetna om. 

 

Precis som Pia i citatet ovan misstänker att personal inom skolan tror sig behandla alla 

lika fastän så inte är fallet, har den tidigare forskningen jag redovisat kring 

skolpersonalens beteende gentemot flickor och pojkar visat att man i många fall gör 

skillnad utan att vara medveten om det. Även Jenny efterfrågar denna form av 

observation av personalens beteende. 

 
Jenny: Jag tycker egentligen att då ska man ta ett ordentligt grepp på  klassrumssituationer, att 

våga lyfta frågorna och göra observationer och videoinspelningar för det är ju ett riktigt bra 

redskap. Och att elever också får vittna om klassrumssituationer och så här. Göra en genusanalys 

av vår vanliga skolpraktik på nåt sätt. 

 

Pia pratar även om de roller och mönster som man omedvetet följer. En anledning till att 

Pia tycker det är viktigt att göra en genomgripande analys av skolpersonalens beteende 

innan man påbörjar ett mer aktivt jämställdhetsarbete är för att hon befarar att det annars 

riskerar att få motsatt effekt. 
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Pia: För det är ju svårt, om man börjar så här att prata mycket om tjejer och killar så kan det ju få 

motsatt effekt också, att barnen kommer på saker som är tjejiga eller killiga fast de inte har 

funderat så mycket  på det innan och att det..ja..jag vet inte riktigt.  

 

Även Anders har många tankar om hur skolledningen skulle kunna arbeta för att främja 

jämställdhet. Han efterlyser fler manliga förebilder inom skolan och tycker att 

skolledningen skall arbeta för en jämnare könsfördelning och arbeta mer aktivt för att 

sätta in män i roller som traditionellt oftast tillfaller kvinnor, bland annat på 

skolbiblioteket. 

 
Anders: Vi är väl förutom vaktmästaren och slöjdläraren så är vi, nu ska vi se, fyra män och 

drygt trettio kvinnor. Och det är klart att det påverkar ju också hur killarna i en årskurs trea till 

exempel ser på, ja ser på skolan och läsning och allting. 

 

5.4 Samarbete 

 

Överlag så svarade alla mina respondenter att de har ett väl utvecklat samarbete med 

lärarna på deras skolor och samtliga respondenter bedriver ett aktivt arbete för att 

integrera skolbiblioteket i skolans dagliga undervisning. Det är framför allt när klasserna 

genomför projektinriktade skolarbeten som skolbibliotekarierna tar del i undervisningen 

och deltar i planering och undervisning i informationssökning. Anders sitter med i 

arbetslagen i de båda skolorna han arbetar på och han arbetar även med 

specialpedagogen på den ena skolan där de fokuserar främst på att hjälpa tonårspojkar 

med sin läsning och läsförståelse för de elever som inte når upp till de nationella 

betygskraven i svenska. Mona driver en läscirkel varje år för lärarna på sin skola som 

fokuserar på barn- och ungdomslitteratur där de använder sig av varierande metoder för 

att bearbeta litteratur, senast i form av att lärarna fick skriva bloggar. 

 

Flera av mina respondenter har tankar kring hur de skulle kunna arbeta tillsammans med 

lärarna för att främja jämställdhet. Att integrera jämställdhetsarbete i den dagliga 

ämnesundervisningen kommer upp hos flera respondenter, exempelvis Sara och Jenny. 

 
Sara: Man skulle kunna ha nåt speciellt läsprojekt med tema jämställdhet, det skulle man kunna 

ha. Och kunna få in det i många olika ämnen, både svenska, samhällskunskap och historia. 

 
Jenny: Jag tycker ju att man kan ha det som ett perspektiv nästan vad man än gör, om man tittar 

på en historisk epok, att man tittar på att hur påverkar detta kvinnor, hur påverkar detta män? 

Tittar man på nån region i världen då tycker jag att det är självklart att man tittar på flickors och 

kvinnors situation. 

 

Jenny anser att ett jämställdhetsperspektiv kan användas inom nästan alla delar inom 

skolan. Hon efterfrågar också en diskussion i klassrummen vad det gäller flickors och 

pojkars informationssökningsbeteende. Men hon pratar också om svårigheter vad det 

gäller samarbete med lärarna, att hon gärna skulle vilja få in jämställdhetsarbete när hon 

planerar gemensamma projekt och teman med lärarna, men att det saknas tid för att 

planera. 

 
Jenny: Det är ju inte ointresse eller ovilja från varken mig eller lärarna utan jag tror att det är det 

här med tidsbristen, att man ska få igenom ett tema. Ja, man hinner ju helt enkelt inte sitta och 

diskutera alla delar utav det man vill uppnå, utan planering är ju det som går fortast om man 

säger. 
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Detta att det är höga krav och att skolpersonal arbetar under tidspress återkommer hos 

flera av mina respondenter. Både Lena och Sara tror att nationella prov och liknande tar 

upp mycket av både lärarnas och skolledningens tid och frågor som exempelvis 

jämställdhet hamnar då längre ner på dagordningen trots att det är en del av skolans mål. 

Jämställdhetsarbete ses inte som en naturlig del i skolans vardagliga praktik utan som 

något extra, utöver det vanliga, som tar tid från det dagliga skolarbetet. 

 
Lena: Nä jag tror inte det är nåt som, det är inget vi har pratat om aktivt faktiskt. Däremot så 

skulle man fråga rektorn så skulle hon nog tycka att det är en viktig fråga, det är jag helt säker på 

för de är ju alltid medvetna människor  men så är det så många andra frågor som hamnar över på 

dagordningen. 

 

Anders är den respondent som konkret tar upp den demokratiska aspekten av 

jämställdhetsarbete som en del av skolans värdegrund vad det gäller samarbete med 

lärarna rörande jämställdhet. 

 
Anders: Att man försöker integrera det i olika ämnen som SO, till exempel när man diskuterar 

demokrati, att är det demokrati att två som gör samma arbete har olika lön? Är det verkligen 

demokrati att inte pappan tar ansvar och är hemma med sina ungar eller ja, såna frågor. 

 

Anders diskuterar här jämställdhet som en del av ett demokratiskt samhälle och vad som 

kan definieras som jämställdhet. Frågor som lika lön för lika arbete och diskussioner om 

omvårdnad av barn är två av de mer återkommande frågorna vad det gäller kvantitativ 

jämställdhet. Emma tar upp jämställdhetsaspekter vad det gäller undervisningen i sex- 

och samlevnad och tycker att detta är ett område där samarbetet mellan lärare och 

skolbibliotekarie skulle kunna stärkas, främst genom inköp av lämplig litteratur. 

 

Jenny tycker inte att skolledningen ska nöja sig med att man en gång har skrivit en 

jämställdhetsplan utan efterfrågar kontinuerlig uppföljning och fortbildningsdagar som 

tar upp frågor rörande jämställdhet. Hon föreslår att man skapar en arbetsgrupp där man 

formulerar en handledningplan eller handbok för hur man kan baka in ett 

genusperspektiv i sin dagliga planering. Således kan man skapa ett användbart 

dokument, liknande en checklista, som alla kan referera till i sitt dagliga arbete och 

planering. 

 

5.5 Inköp 

 

Fem av mina respondenter nämner de listor som produceras av Bibliotekstjänst, BTJ, 

som främsta vägledning när det gäller inköp av ny litteratur till skolbiblioteket. De flesta 

använder sig också av rekommendationer från elever exempelvis genom läsråd och 

bokklubbar på skolan. Flera respondenter säger sig måna om att få en bredd på sin 

samling, att det ska finnas något för alla. Vad som är populärt för tillfället styr även 

inköpen och att det finns skillnader vad flickor och pojkar efterfrågar visar sig i 

exempelvis Pias svar. 

 
Pia: I perioder så är det till exempel mycket tjejer som vill läsa om hästar och då försöker jag 

hitta nya bra hästböcker och sen är det killar som vill läsa om fotboll och då försöker jag hitta 

fotbollsböcker. Så det är ju lite efterfrågan som styr inköpen. 
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Att man som skolbibliotekarie har en pedagogisk roll där man vill förmedla ett visst 

bildningsideal tar Anders upp då han i sina inköp försöker att även välja lite smalare 

litteratur som eleverna kanske inte annars skulle stöta på och som inte är lika 

kommersiellt gångbar. Han beskriver sina inköp som en blandning mellan ”efterfrågan 

och en slags folkbildning”. Men han är även tydlig med att säga att alla böcker som köps 

in till biblioteket ska läsas och att det därför ofta blir de mest populära titlarna som köps 

in. Den smalare litteraturen kräver ett större engagemang från hans sida för att få 

eleverna intresserade genom bokprat och liknande, vilket han inte alltid har möjlighet att 

göra. Jenny gör också sina inköp efter BTJ’s listor och även utifrån efterfrågan från 

elever och lärare. Hon har med sig ett genusperspektiv när hon väljer ut litteratur. 

 
Jenny: Jag väljer bort det som jag känner är könsrollsmässigt allt för långt från vad jag kan stå 

för och vad skolan kan stå för. [...] när jag tittar igenom en lista så tittar jag alltid på kvinnliga 

och manliga författare och känner jag att det blir tokmycket övervikt åt ena eller andra hållet så 

försöker jag lägga till och så, det gör jag.  

 

Lena har en lite annan syn på saken och menar att hon inte tänker så mycket på 

jämställdhetsaspekter i sina inköp. Hon menar att hon inte kan undvika att köpa in vissa 

titlar utan måste rätta sig efter det som finns på marknaden. 

 
Lena: Jag kan inte hoppa över vissa titlar för att oj, nu har jag köpt för många böcker här med 

killar i huvudroller eller där tjejer är, bara är små älvor eller nåt. 

 

Hon säger sig istället tänka mer på det om hon väljer ut böcker till klassuppsättningar 

eller till läsgrupper då hon exempelvis försöker se till att det är en jämvikt mellan 

kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare. 

 

5.6 Litteratur och jämställdhet 

 

Vad det gäller synen hos respondenterna på hur pojkar och flickor porträtteras i litteratur 

framkommer två tydliga begrepp som flera respondenter nämner. Man talar om ”starka 

flickor och känsliga pojkar”. När respondenterna talar om jämställdhet i litteratur för 

barn så är det främst dessa två kategorier som tas upp. Att det i den traditionella barn- 

och ungdomslitteraturen är det de känsliga flickorna och de starka pojkarna som speglas 

och man vill här istället vända på det, göra flickorna starka och pojkarna känsliga. Men 

just detta med de ombytta roller som ett sätt att bryta könsstereotypiska mönster reagerar 

Emma på. 

 
Emma: ...ibland har jag tänkt att men varför valde dom tjejer här, alltså det är nästan som att man 

vill kontra åt andra hållet, att nu väljer vi inte killar fastän det är traditionellt att det ska handla 

om killar. Man väljer medvetet tjejer känns det som ibland, så ibland blir det lite krystat tycker 

jag. 

 

Att välja en tjej som huvudperson i en annars traditionell pojkroll bara för sakens skull 

blir inte alltid så lyckat menar Emma. Även Anders har reagerat på hur man ”byter ut” 

pojkar mot flickor. 
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Anders: Tyvärr så får man väl säga att det finns inga normala pojkar och flickor, antingen blir det 

som i dom här Per Gustavsson böckerna om en prinsessa som beter sig precis som en kille, ja det 

kanske han gör för att belysa liksom vilken konstig syn man har på hur en flicka ska vara men jag 

kan ibland tycka att det blir lite skevt, att för att en flicka ska bli framgångsrik så måste hon bete 

sig som pojkar. 

 

Att det inte är ett enkelt område vittnar dock både Anders och Emma om när de 

samtidigt säger att de saknar litteratur som speglar pojkar känsloliv, exempelvis hur det 

är för en pojke att vara förälskad. Anders tycker att det saknas litteratur där okej att vara 

den man är, oavsett om man är kille eller tjej och vad man har för intressen. Han menar 

att det är en väldigt traditionell bild av att vara kille eller tjej som porträtteras och att det 

är en tydlig uppdelning mellan böcker som tjejer respektive killar läser. Eller så blir det 

som han uttrycker i citatet ovan, att tjejer för att bli framgångsrika måste anamma ett 

traditionellt manligt beteende. 

 

Pia säger sig inte tänka så mycket på hur pojkar och flickor porträtteras i litteratur men 

hon lägger märke till om det är något som rör sig utanför de vanliga mallarna. 

 
Pia: Man lägger ju mest märke till det om det är nåt som är avvikande. Om det är en jättebråkig 

tjej i en bok så lägger man märke till det. För det är ju inte det vanliga att det är tjejerna som är 

bråkiga kanske utan det är väl oftare pojkarna som ställer till det i böckerna. 

 

En bråkig tjej lägger man således märke till anser Pia just för att det går utanför den 

stereotypiska bilden av hur man anser att en tjej ska bete sig. Lena tycker att det finns en 

stor variation inom litteratur för barn som speglar både väldigt stereotypa könsroller och 

som bryter dessa. Hon pratar också om att litteratur som hon vid första anblicken anser 

vara könsstereotyp inte alltid behöver vara det. 

 
Lena: Jag kan ju säga att det behöver inte alltid vara som man tror heller. Det finns ju till 

exempel dom här älvböckerna, dom är ju sockersöta och handlar om små flickor som är älvor 

men samtidigt handlar det om tjejer som gör saker, löser problem och är initiativkraftiga. 

 

5.7 Biblioteksanvändning och läsning 

 

När det kommer till läsvanor hos flickor och pojkar tycker sig de flesta av mina 

respondenter att det läses lika mycket hos bägge könen i de lägre åldrarna men att det är 

något som händer när barnen blir äldre. Då säger sig flera respondenter märka av att 

pojkar faller ifrån och inte lånar böcker från skolbiblioteket i lika hög grad som flickor. 

Mona tror att denna skillnad kan bero på att pojkar har svårare att acceptera att en flicka 

har huvudrollen i en bok medan flickor är mer benägna att läsa böcker med både pojkar 

och flickor i huvudrollen. Som ett exempel tar Mona upp en populär fotbollsbok om en 

flicka som heter Louisa. Trots att många pojkar på Monas skola är mycket intresserade 

av fotboll så skulle de inte läsa denna bok just för att den handlar om en flicka. Således 

blir pojkarnas utbud mindre än flickornas eftersom de väljer bort de böckerna som 

handlar om flickor, medan flickor är mer benägna att läsa böcker med både flickor och 

pojkar i huvudrollen. Även Jenny tar upp detta som en anledning till att pojkars läsning 

minskar när de blir äldre. En annan anledning till att pojkars läsning minskar i 

högstadiet tror hon också kan vara att det saknas förebilder för pojkar vad det gäller 

läsning. Hon tror också att det är vanligare att flickor har mödrar som läser men att 

pojkarna inte har fäder som läser. Detta tror hon går igen även inom skolan, att det är 

vanligare att kvinnliga lärare pratar om sin läsning än vad manliga lärare gör. Detta 
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säger även Mona, som ofta pratar med föräldrar på föräldramöten om vikten av att 

pappor läser med sina söner. Även hon tror att det är en nackdel att det är så många 

kvinnor och få män som arbetar inom skolan. 

 

Pia är inne på en liknande linje som Jenny när hon menar att hon tror det vara vanligare 

för flickor att prata om sin läsning och diskutera böcker man läst med varandra medan 

det inte anses vara häftigt för en pojke att läsa. Att läsning är något som anses tillhöra en 

kvinnlig sfär talar även Anders om, det är inte lika accepterat att en pojke läser. Han tror 

även att en anledning till att pojkars läsning minskar i de högre åldrarna har att göra med 

att det inte är lika accepterat för en pojke att framstå som intelligent medan det för 

flickor finns högre krav på att vara skötsamma och duktiga i skolan. Även Anders 

nämner bristen på manliga förebilder i skolan som en av anledningarna till att pojkars 

läsning minskar. Anders tankar bekräftas i hög grad av den tidigare forskningen rörande 

jämställdhet inom skolan som visar att flickor presterar generellt sett bättre och känner 

högre krav på att vara duktiga och få bra betyg. 

 

Jenny menar att det kan vara svårt att få flickor och pojkar att läsa något som går utanför 

vad de vanligen väljer eftersom flickor och pojkar har lärt sig att nappa på vissa genrer 

och att hon ibland väljer att endast ta fram och berätta om vissa delar ut en viss bok för 

att få dem intresserade. Som ett exempel tar hon böcker som skildrar pojkars känsloliv, 

att hon då står mellan att berätta om bokens huvudkaraktär ”sån som han faktiskt är” 

eller att välja ut någon komisk eller händelserik episod som hon tror appellerar mer till 

killar för att få dem att välja boken. På så vis kan hon få pojkar att läsa böcker som de 

annars kanske inte hade valt själva. Hon har även strukturerade boksamtal med eleverna 

där alla får läsa samma bok och sedan föra en diskussion om boken. Då får pojkar och 

flickor en möjlighet att prata om hur de uppfattar olika situationer och vad de tycker och 

tänker om boken. På så sätt tror Jenny att flickor och pojkar berikar varandras läsning 

och får en inblick i hur olika personer kan uppfatta en viss text. Jenny tycker det är 

viktigt att man arbetar med gemensam läsning just eftersom man kan diskutera aspekter 

kring könsroller och hur pojkar och flickor porträtteras i litteratur och också för att vidga 

deras val av böcker. Hon anser det viktigt att inte lämna eleverna helt ensamma med sin 

läsning för att det då riskerar att bli väldig segregerat och könsbundet i val av litteratur. 

Anders tror även han att han i ganska hög grad påverkar eleverna. Han menar att de 

flesta elever vill ha hjälp med att hitta litteratur och att de ofta nappar på de 

rekommendationer han ger. Han märker också av det när han bokpratar i klasserna att 

det påverkar vad eleverna lånar, att de titlar han tar upp ofta blir väldigt populära och att 

han på så sätt kan styra in eleverna på vissa linjer och öppna upp för nya genrer. 

 

Anders tycker sig också se tydliga ”rätt och fel” vad det gället val av böcker, att det är 

väldigt sällsynt att en pojke lånar en bok som handlar om relationer och han tycker sig 

se en tydligare uppdelning mellan pojk- och flickböcker för barn och ungdom än vad det 

finns i litteratur för vuxna. Även Lena tror att det är svårt, framför allt för pojkar, att 

välja böcker som går utanför vad normen säger och att vissa böcker inte anses vara okej 

för pojkar att läsa. Emma håller med, även om hon tycker att det har blivit mer generöst 

på senare år. Det har blivit vanligare att en pojke väljer att läsa böcker som handlar om 

känslor, även om hon tror att det fortfarande kan vara genant för en pojke att visa detta 

för kamraterna. Pia tror också att eleverna är känsliga för om en bok anses vara en 

pojkbok eller flickbok och att man inte gärna som pojke läser något som anses vara en 

bok för flickor. Dock tycker hon sig se fler genrer, som exempelvis fantasyböcker, som 
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tilltalar båda könen i lika hög grad och där det inte finns några ”regler” för vem 

böckerna kan läsas av. Den populära serien ”Twilight” nämns också av några 

respondenter som böcker som läses av både pojkar och flickor, trots att det beskrivs av 

respondenterna som en kärlekshistoria. Mona upplever att pojkar har svårare för att 

bryta mönster vad det gäller deras läsning, läser kompisarna deckare så väljer de också 

det. Hon menar på att flickor är öppnare för att prova på andra genrer och inte är lika 

styrda i sina val av böcker. 

 

5.8 Referensarbete 

 

De flesta av mina respondenter säger sig inte märka av några skillnader i hur pojkar 

respektive flickor söker information på biblioteket. Att det är datorer som dominerar 

framför tryckta källor framgår tydligt men det tycker de flesta respondenter gäller för 

både flickor och pojkar. Mona däremot anser att hon märker av en skillnad när barnen 

blir lite äldre, att pojkar inte är lika intresserade och engagerade när de kommer till 

skolbiblioteket. Denna skillnad är något som hon funderat mycket på. 

 
Mona: Vad är det som gör, vad är det som händer hos pojkarna? Är det sättet vi möter dom, är 

det att det inte finns litteratur som fängslar dom eller vad är det som gör att dom förändrar sitt 

beteende?  

 

Även Anders säger sig märka av en skillnad i pojkars och flickors sökbeteende på 

skolbiblioteket. Han tycker generellt sett att flickor är mer motiverade att genomföra de 

uppgifter de har blivit ålagda att genomföra och att de använder sig av en större 

variation av källor som också kräver mer tid och tanke, medan killar använder sig till en 

högre grad av ”klippa och klistra”, han nämner som exempel artiklar från Wikipedia 

eller videoklipp från Youtube. En anledning till detta tror han kan vara att flickor 

generellt sett är mer studiemotiverade. Han tror också att killar när de blivit tilldelade en 

uppgift i skolan hellre gör sina uppgifter på egen hand hemma eftersom man inte vill 

visa för sina kamrater att man pluggar. 

 

Flera av mina respondenter tycker det är svårt att svara på huruvida de behandlar flickor 

och pojkar olika. Både Pia, Emma, Sara och Lena tror sig behandla alla lika men säger 

också att det är svårt att veta. Pia tänker att hon behandlar alla lika men som hon säger 

så kan hon inte garantera att hon faktiskt gör det och hon skulle vilja ha någon utifrån 

som analyserade hennes beteende. Emma och Lena säger att personlighet kan påverka 

hur de bemöter barnen men inte att de gör någon skillnad beroende på om det är pojkar 

eller flickor. Jenny säger däremot att hon tror att det kan finnas skillnader i hur hon 

interagerar med eleverna beroende på om det är flickor eller pojkar. Hon säger att hon 

ofta har längre resonemang med flickor exempelvis när de diskuterar lämpliga källor för 

en skoluppgift. Detta är dock något som hon är självkritisk mot, och säger att hon som 

pedagog i skolan borde spendera lika mycket tid med pojkar och resonera kring 

exempelvis deras val av källor inför en skoluppgift. Hon tror att en anledning till att hon 

spenderar mer tid med flickorna är för att flickor har större vana att söka kontakt och ta 

upp diskussioner med personal på skolan än vad pojkar har. Även Anders säger sig vara 

medveten om att det lätt blir att man gör skillnad mellan flickor och pojkar. När han 

interagerar med pojkar så blir jargongen lätt hårdare och han säger ifrån på ett annat sätt 

till pojkarna än vad han gör med flickorna. Han tror också att han har högre 

förväntningar och ställer högre krav på flickorna även om han säger att det inte borde 
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vara så. Mona pratar om att hon ibland har förväntningar på vilken sorts litteratur 

eleverna kommer efterfråga, beroende på kön. 

 
Mona: Jag läser med ett par barn varje dag och då är det en flicka som är så liten och späd och 

tunn. Men nej, det skulle vara häftiga böcker med drakar och fantasy, det var liksom inte vad jag 

hade förväntat mig att hon skulle, och vilken tur att man inte klampar iväg bara, så varje dag 

måste man tänka på det. 

 

Mona menar att det är lätt att falla in i ens egna fördomar av vad pojkar respektive 

flickor vill ha och att det är viktigt att hålla tillbaka sig själv och ta sig tid att lyssna mer 

på eleverna. 

 

Vad det gäller den eventuella påverkan som skolbibliotekarien har på elevers val av 

böcker så tror de flesta respondenterna att de kan påverka eleverna mer eller mindre. 

Vissa tror att de påverkar i ganska hög grad medan andra tror sig påverka enskilda 

elever vid enstaka tillfällen. Emma försöker exempelvis påverka på så sätt att om en 

elev bara läser en viss genre så försöker hon få eleven att prova på något nytt för att 

bredda sin läsning. Det är även ett av betygskravet för högsta betyg i svenska på skolan 

så där försöker hon hjälpa eleverna att ha möjlighet att nå detta krav genom att vidga 

deras läsning. Både Mona och Sara tror sig påverka genom bokprat och även genom 

skyltning av nya böcker. De talar båda om vikten om det visuella och skyltningens 

betydelse för att locka elever till biblioteket. Pia tycker att det är väldigt individuellt till 

vilken grad hon påverkar. Vissa elever vill ofta ha hjälp att hitta en bok medan andra 

föredrar att leta själva. Lena menar att hon påverkar eleverna genom sina bokprat, att 

hon där försöker lyfta fram litteratur som eleverna kanske inte annars skulle stöta på. 

Hon kan även ibland bli ombedd av lärarna att se till att eleverna väljer böcker på en 

lämplig nivå efter deras läsförmåga. 

 

Den viktigaste påverkansfaktoren när eleverna väljer böcker är dock kamraterna, det 

anser alla av mina respondenter. Som skolbibliotekarie kan man påverka till viss del 

men det är nästan alltid en kamrats utlåtande som blir den avgörande faktorn huruvida 

en bok lånas eller inte. 

 
Mona: Dom påverkas ju av varandra. Är man en stark person i klassen så kan jag inte slå dom, 

om man säger så. Jag kan tala mig hes om en bok och så säger den här starka ”äsch, det där är väl 

inget att ha”, ja då går det inte. 

 

Detta fungerar även åt andra hållet. Pia säger att om en populär person i en klass har läst 

en bok och pratar om den så får det effekten att alla andra vill läsa den boken också. Att 

även bokomslag har en stor påverkan vid elevers val av böcker kommer igenom hos 

majoriteten av mina respondenter. Sara menar att de går nästan helt och hållet på 

omslaget när de väljer en bok, är inte det tilltalande så rör de den inte. Detta är något 

som hon försöker diskutera med eleverna, exempelvis vad ett omslag beskriver, vilken 

läsare det försöker attrahera och varför många böcker för flickor har rosa omslag. Hon 

pratar även med eleverna huruvida en pojke kan välja att läsa en bok med ett rosa 

omslag och vice versa. Flera respondenter tycker att många böcker är mallade gentemot 

flickor eller pojkar med hjälp av utformning av omslag. Mona pratar om att bokomslag 

för flickor ofta är rosa eller glittriga och att det gör att pojkar aldrig skulle ta i de 

böckerna, något som hon tycker förlagen ska ta tag i. Anders berättar om ett experiment 

han genomförde på sin skola där han inför ett bokprat virade om alla bokomslagen med 
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svart papper. Då visade det sig att eleverna efter det lånade böcker som han tror att de 

aldrig annars skulle ha lånat beroende på att omslaget inte var tilltalande. 

 

De flesta av mina respondenter har vid något tillfälle pratat med eleverna om hur pojkar 

och flickor porträtteras i litteratur. Emma har vid olika tillfällen pratat med sina elever 

om detta när de har haft gruppläsningar då alla elever har läst samma bok. Hon tycker 

att eleverna överlag är väldigt medvetna om att flickor och pojkar intar olika roller eller 

som hon uttrycker det att ”man blir tilldelad en roll som man ska spela”. Lena har också 

pratat med sina elever om exempelvis könsroller i litteratur. Under ett läsprojekt delades 

en klass in i grupper med flickor respektive pojkar och så fick flickorna läsa vad som 

ansågs vara en typisk pojkbok och pojkarna fick läsa en typiskt flickbok och sedan 

samtalade de om böckerna tillsammans. Hon berättar att detta först väckte motstånd hos 

främst pojkarna men att när de väl började läsa fick en mer positiv inställning. Även 

Anders har diskuterat med sina elever om vad det innebär att vara pojke respektive 

flicka, vad det är accepterat för en pojke respektive flicka att göra och hur detta tar sig 

uttryck i litteratur. Han nämner också mediernas roll som han menar sprider en 

stereotypisk bild av hur flickor ska se ut och bete sig för att bli framgångsrika. 

 
Anders: Och sen är det väl så helt enkelt, anledningen till att det är så är därför att det är det som 

säljer helt enkelt. Och det kan väl också bero på att folk saknar kunskap om att det finns annat, 

men det är väl det som det är lättast att identifiera sig med när man är ung kille eller ung tjej. 

 

Han menar också att eleverna ofta har synpunkter på och är ganska medvetna om att det 

finns skillnader i hur pojkar och flickor ”bör” vara och att detta har att göra med 

identifikation. 

 

Jenny har också hon i samband med gruppläsningar diskuterat bland annat könsroller 

och könsstereotyper med eleverna. Hon nämner bland annat boken ”Populärmusik från 

Vittula” där de pratat om hur kvinnor porträtteras, eller snarare bristen på kvinnoporträtt, 

i boken. Pia är den respondent som säger att hon inte har pratat med eleverna om hur 

pojkar och flickor porträtteras i litteratur. Men hon säger att det kanske slunkit med nån 

gång vid exempelvis ett bokprat men det har inte varit utifrån någon medveten tanke. 

Mona genomförde ett projekt där eleverna fick analysera illustrationer i litteratur och 

säger att de då pratade lite om hur pojkar och flickor porträtteras i bilder, om eleverna 

tyckte att det fanns några skillnader mellan pojkar och flickor och om de tyckte att det 

motsvarade verkligheten. 

 

5.9 Skolbibliotekarier och jämställdhet 

 

Alla mina respondenter tror sig kunna spela en roll i att uppmärksamma elever på frågor 

rörande jämställdhet. Lena pratar om att man genom ganska små medel kan göra 

eleverna uppmärksamma på dessa frågor. 

 
Lena: Ja, jag tror att alla vuxna kan spela roll där faktiskt genom små saker, till exempel genom 

att man låter en tjej ha en aktiv roll i en saga man berättar eller att man återberättar en saga, till 

exempel om det är en djursaga så är nästan alltid djuren manliga då kan man ju välja att göra 

hälften kvinnliga, göra en liten förändring av sagan. Med såna små saker tror jag man kan 

påverka. 
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Mona tycker att bokcirklar skulle kunna vara ett bra forum för att diskutera jämställdhet 

med eleverna där hon föreslår att man medvetet kan välja ut böcker utifrån dessa 

aspekter och diskutera och medvetandegöra ungdomars tankar kring exempelvis 

könsroller i litteratur. Hon tycker att detta är något som borde diskuteras mer än vad det 

görs i skolan och att dessa frågor ständigt bör komma upp till diskussion. Även Pia 

tycker att man som skolbibliotekarie kan diskutera synen på flickor och pojkar i 

litteratur och vad som porträtteras som en typisk flicka och en typiskt pojke. Hon tror 

också att man kan utmana eleverna att reflektera över sitt eget beteende och fördomar 

exempelvis när de väljer litteratur i biblioteket, både med enskilda elever och genom 

gruppsamtal. 

 
Pia: Det här med tjejigt och killigt det kommer ju nånstans ifrån, barnen kommer ju inte på såna 

saker själva utan dom har ju hört det från nån äldre kamrat eller från nån vuxen [...]. Men just att 

ta diskussionen med dom i vardagliga situationer, när de påstår att böcker är tjejiga eller killiga 

eller sådär. 

 

Jenny säger att hon ibland försöker ”provocera” eleverna lite för att utmana deras syn på 

vad som exempelvis räknas som tjejigt respektive killigt. Att hon medvetet säger att en 

bok är exempelvis bara för flickor eller för pojkar, och att hon på så sätt får elevernas 

uppmärksamma och gör dem nyfikna. Hon säger att detta ofta fungerar bra med de lite 

äldre eleverna och att de tycker det är kul att skapa en dialog kring böckerna. Hon tycker 

det är viktigt att hon i rollen som skolbibliotekarie lyfter frågor kring könsroller i de 

böcker hon tar upp i sina bokprat. 

 

Även Sara tror att hon kan spela en roll i att uppmärksamma elever om frågor rörande 

jämställdhet exempelvis genom att diskutera bokomslag och prata med eleverna vilken 

bild av flickor och pojkar de förmedlar och vem de vänder sig mot. Hon pratar också om 

vikten av att ge alla lika stort utrymme, att se till att både flickor och pojkar får komma 

till tals i lika hög grad och att ingen får avbryta eller tala i mun på någon annan. När hon 

har bokprat låter hon aldrig ordet gå fritt utan låter alla prata i tur och ordning så att alla 

får en chans att prata. När hon kommer till ett klassrum med en bokvagn använder hon 

sig av en ”damerna först” policy för att undvika att pojkarna tränger undan flickorna, 

hon säger dock att detta ibland skapar missnöje hos pojkarna. 

 

Anders tycker man kan jobba mer aktivt både ute i klassrummen och i biblioteket och 

prata om hur flickor och pojkar skildras i olika medieformer. Han tycker också det är 

viktigt att ha textsamtal med eleverna och vill att eleverna ska lära sig att föra 

diskussioner om de böcker man läst. Emma ser det som sin roll att bredda elevernas 

läsning och tror att hon genom att exempelvis uppmuntra flickor att läsa typiska 

pojkböcker och pojkar att läsa typiska flickböcker så kan man skapa en ökad förståelse 

för hur andra människor tänker. Även hon nämner vikten av att föra samtal med 

eleverna runt litteratur och dess innehåll. 

 

De flesta av mina respondenter tyckte det var svårt att svara på frågan huruvida 

samlingen på skolbiblioteket skulle kunna göras mer jämställd. Överlag så svarade mina 

respondenter att det var viktigt att presentera en så bred samling med många olika 

genrer och ämnen som möjligt så att det ska finnas något som passar alla. Mona pratade 

även om förlagens roll och att hon tycker personal på biblioteken ska tala om för 

förlagen vad de efterfrågar. Hon tror att detta kan vara ett sätt att påverka de böcker som 

ges ut eftersom skolbiblioteken är en stor kundgrupp. Anders tycker också att man kan 
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försöka undvika att köpa in titlar som är alltför riktade till endast ett kön. Lena nämner 

också att man kan tänka på hur man skyltar böcker och att man försöker presentera en så 

bred samling som möjligt. 

 

Jenny tycker det känns självklart att ha en jämn fördelning mellan manliga och 

kvinnliga författare men i övrigt tycker hon att det är en svår fråga att besvara och att 

hon inte riktigt vet vad man skulle kunna lägga till eller dra ifrån i samlingen för att göra 

den mer jämställd och vilka ambitioner man ska ha. Hon frågar sig huruvida man ska 

hoppa över att köpa in böcker som är allt för mallade och könsstereotypa eller istället 

satsa på att bredda samlingen. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel har jag analyserat mitt empiriska material utifrån de teorier jag 

presenterade i kapitel tre. Jag har utgått ifrån kategorierna kvantitativ och kvalitativ 

jämställdhet, reell och formell jämställdhet och systembevarande och 

systemförändrande jämställdhet och har undersökt vilka av dessa kategorier som 

framkommer i min empiri. Jag har även analyserat mitt material utifrån Yvonne 

Hirdmans begrepp genussystem och genuskontrakt. 

 

6.1 Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet 

 

Flera kvantitativa aspekter av jämställdhetsarbete kan identifieras i mitt empiriska 

material. En av dessa är frågan rörande representation där respondenterna vill skapa en 

jämn representation av manliga och kvinnliga författare i skolbibliotekets samling. Det 

framkommer även att flera av respondenterna eftersträvar att få en jämn representation 

vad det gäller manliga och kvinnliga karaktärer i böcker, där en respondent exempelvis 

säger sig byta ut manliga karaktärer mot kvinnliga vid högläsning när hon tycker att den 

manliga representationen blir för dominerande. Även när nya böcker köps in tänker flera 

respondenter på att försöka skapa en jämvikt mellan manliga och kvinnliga 

huvudkaraktärer i böckerna. När böcker väljs ut till klassuppsättningar säger sig en 

respondent sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt mellan 

huvudkaraktärerna. En respondent säger sig försöka undvika att dela upp världen i 

manliga och kvinnliga intressen. 

 

De kvantitativa aspekterna rör även fördelningen mellan män och kvinnor inom skolan 

och på skolbiblioteken. Flera respondenter efterlyser fler män inom yrkeskåren och fler 

manliga förebilder vad det gäller läsning för eleverna. Skolan är i många fall en 

kvinnodominerad sfär med övervägande kvinnlig personal, framför allt i de lägre 

årskurserna, vilket bekräftas av flera av mina respondenter. Således brister skolan ofta 

med att nå de kvantitativa målen vad det gäller att nå en jämn könsfördelning inom 

organisationen. Precis som min respondent Anders gör, så funderar jag på vilken 

betydelse det har för hur pojkar och flickor ser på vad som anses vara manligt och 

kvinnligt. Om pojkar sällan träffar män som läser, kommer de då att uppfatta läsning 

som något som inte pojkar ska ägna sig åt? Som DEJAs rapport visar så presterar flickor 

ofta bättre i skolan än vad pojkar gör (SOU 2009:64, s. 27-28). Läsning och läsförståelse 

är en stor del av skolans vardag och jag funderar på är om en av anledningar till att 

pojkar generellt presterar sämre än flickor är för att de saknar förebilder vad det gäller 

läsning. En respondent säger att de uttryckligen har krav på att eleverna har en varierad 

och bred läsning för att få högsta betyg i ämnet svenska. 

 

De kvalitativa aspekterna av jämställdhetsarbete, där man tittar på hur stereotypa 

föreställningar om kön påverkar människors beteende och förutsättningar och arbetar för 

att för att ändra dessa, har jag också identifierat i mitt empiriska material. De flesta av 

mina respondenter säger sig ha mer eller mindre inverkan på elevers val av litteratur 

genom bland annat rekommendationer, bokprat, skyltning och gemensam läsning. 

Genom detta har de möjlighet att vidga elevernas läsning och få dem att prova på nya 

genrer. Bokprat och gemensam läsning ger också en möjligheter att på ett strukturerat 

sätt diskutera aspekter kring könsroller och jämställdhet. Flera respondenter talar om 

den tydliga uppdelning i pojk- och flickböcker de ser i litteratur för barn, och att 
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eleverna styrs mycket av vad som anses vara stereotypiskt rätt inom gruppen att läsa. De 

menar att pojkar aldrig skulle välja en viss genre som anses vara en så kallad flickgenre. 

Flickor är däremot mer benägna att gå utanför denna uppdelning och får således ett 

större utbud att välja mellan. Flera respondenter säger sig tala med eleverna om hur 

pojkar och flickor porträtteras i litteratur, till exempel under bokprat eller under 

gruppläsning, och menar att detta är ett bra sätt att som skolbibliotekarie arbeta med 

frågor om jämställdhet. De diskuterar exempelvis med eleverna vad det innebär att vara 

pojke respektive flicka, vilka förväntningar som finns på hur man bör vara och vad som 

är accepterat för en pojke respektive flicka att göra. Genom att medvetandegöra 

könsstereotypiska mönster som återfinns i litteratur vill man på så sätt utmana deras sätt 

att se på manligt och kvinnligt och på så vis även få eleverna att bredda sin läsning. De 

diskuterar även bokomslag, som en majoritet av respondenterna säger har stor inverkan 

på elevers val av litteratur, och man pratar om vilken bild av flickor och pojkar 

omslagen förmedlar och vilken målgrupp de vänder sig till. 

 

Inom skolans värld skulle ett kvantitativt jämställdhetsarbete således kunna innebära att 

man arbetar för att få en jämn representation bland de anställda. Eftersom skolan är en 

kvinnodominerad arbetsplats skulle detta alltså innebära att rekrytera fler män till 

skolan. För ett skolbibliotek skulle det även där betyda att man försöker rekrytera fler 

män som skolbibliotekarier. Det kan också handla om att skapa en jämn representation 

av manliga och kvinnliga författare och av manliga och kvinnliga huvudkaraktärer i 

litteratur. Det skulle även kunna innebära att man försöker skapa en jämn fördelning av 

pojkar och flickor vad det gäller biblioteksanvändandet eller att ha en samling med 

genrer som tilltalar både flickor och pojkar. Dock utan att reflektera över varför flickor 

och pojkar eventuellt väljer att läsa vissa genrer och inte andra, eller att reflektera över 

vad en eventuell skillnad i biblioteksanvändning kan bero på. 

 

I ett kvalitativ jämställdhetsarbete skulle man istället försöka ta reda på och analysera 

varför det finns eventuella skillnader, hur dessa kan ha uppkommit och hur de kan 

tänkas kunna förändras på ett djupgående sätt. Precis som Mark säger så skulle man då 

kritiskt granska skolbibliotekariernas och även elevernas föreställningar om kön och hur 

dessa påverkar deras beteende. Genom att föra diskussioner med eleverna om genus och 

könsstereotypa föreställningar och hur dessa styr vår vardag kan skolbibliotekarierna 

arbeta för att skapa ett mer jämställt skolbibliotek. 

 

6.2 Formell och reell jämställdhet 

 

På ett teoretiskt plan så ska alla elever inom skolan vara formellt jämställda, vi har i 

Sverige en könsneutral lagstiftning och i princip ska ingen hänsyn tas till 

könstillhörighet. Men som Mark säger, så är könstillhörighet en faktor som påverkar 

vårt handlande och våra möjligheter, vi är alltså inte jämställda i reell mening (Mark 

2007, s. 16f). Hur speglar sig då detta i mitt empiriska material? 

 

Ett par respondenter säger sig vara medvetna om att det lätt blir att man gör skillnad 

mellan pojkar och flickor, även om de påpekar att det inte borde vara så. Flera 

respondenter anser det vara svårt att veta om de gör skillnad, och att om så är fallet så är 

detta inte ett medvetet beteende. Några menar att det är personlighet, och inte kön, som 

kan påverka deras beteende. Som DEJA skriver i sitt delbetänkande så presterar pojkar 

ofta sämre än flickor i skolan (SOU 2009:64, s. 27-28). Flera respondenter säger sig 



 

  37 

också märka av att pojkar ofta tappar intresse för läsning när de kommer upp i de högre 

årskurserna i grundskolan. När Mark talar om könstillhörighet som en påverkansfaktor 

av våra möjligheter funderar jag på till vilken grad lärare och skolbibliotekarier 

förväntar sig att pojkar kommer prestera sämre eller inte vara lika intresserade av 

läsning (Mark 2007, s. 16f). Om så skulle vara fallet, vilken påverkan har då dessa 

förväntningar på pojkarnas egna syn på sina möjligheter att nå goda skolresultat? Två av 

mina respondenter säger sig ha högre förväntningar på flickor än på pojkar och en 

respondent säger sig spendera mer tid att resonera med flickor kring exempelvis 

skoluppgifter. Man skulle då kunna säga att pojkar således riskerar att inte ha samma 

reella förutsättningar att nå goda skolresultat, även om de har det på en formell nivå. På 

samma sätt så kan en flicka som inte presterar bra i skolan eller inte är intresserad av 

läsning, riskera att dömas hårdare av lärare och skolbibliotekarier just på grund av att de 

förväntar sig att flickor ska prestera på en högre nivå och vara mer intresserade av 

läsning än pojkar. 

 

6.3 Systembevarande och systemförändrande jämställdhet 

 

Flera respondenter uttrycker ett behov av att göra en genomgående analys av skolans 

vardagliga praktik för att kunna åstadkomma förändringar. Denna syn kan kopplas till 

det systemförändrande jämställdhetsarbetet där man på ett djupgående sätt arbetar för att 

förändra en organisation och skapa nya normer och värderingar. Alla respondenter talar 

om att det finns en brist på tydliga riktlinjer på skolorna vad det gäller 

jämställdhetsarbete och önskar att skolledningen skulle ta ett större initiativ och ansvar 

för frågan. Flera efterfrågar hjälp av utomstående expertis som kan observera och 

utvärdera personalens agerande gentemot pojkar respektive flickor. De vill också ha 

medveten utbildning och fortbildning för personalen och ett stabilt och genomgående 

stöd från skolledningen i frågor rörande jämställdhet. En respondent reflekterar även 

över eventuella risker om man utan djupare kunskaper försöker arbeta med 

jämställdhetsfrågor. Detta tas även upp i tidigare forskning där bland annat DEJA pratar 

bland annat om att lärare i vissa fall riskerar att förstärka traditionella könsroller (SOU 

2009:64, s. 165). Hedlin skriver även att jämställdhetsarbete ”...inte får reduceras till att 

bli en fråga om attityder och löst tyckande” och att det saknas kunskaper om vad 

jämställdhet egentligen innebär och hur man kan arbeta med jämställdhetsrelaterade 

frågor (Hedlin 2006, s. 19-20). 

 

De kvantitativa aspekterna av jämställdhetsarbete som diskuteras ovan, skulle utan 

denna djupgående analys av skolans praktik, således bli en del av den systembevarande 

jämställdhetsarbetet, där man anpassar flickor respektive pojkar för de inom skolan 

rådande normerna. Man kanske exempelvis ökar representationen av kvinnliga eller 

manliga författare, men utan att kritiskt reflektera över hur den ojämna representationen 

har uppkommit och vilka normer och värderingar som ligger till grund för den. Som 

Hedlin skriver så är det kvalitativa systemförändrande jämställdhetsarbetet som skolan 

bör ägna sig åt, där man arbetar med att skapa lika livsvillkor för flickor och pojkar 

(Ibid, s. 11-12). Genom de åtgärder som mina respondenter efterfrågar så skulle skolan 

och skolbiblioteken kunna komma att bli en mer jämställd miljö. 
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6.4 Genussystem och genuskontrakt 

 

En respondent talar om vikten av att försöka undvika att dela upp världen i manligt och 

kvinnligt. Kopplat till genussystemet så kan man tänka sig att om man som min 

respondent påpekar, försöker att bryta dikotomin mellan män och kvinnor, där män och 

kvinnor tilldelas olika aktivitetssfärer och egenskaper, så kan man också komma 

närmare ett jämställt samhälle, eller som i det här fallet, jämställdhet på ett 

skolbibliotek. Hirdman menar att det är genom att det olika försvagas och det lika 

förstärks som genussystemet kan komma att förlora sin kraft (Hirdman 1988, s. 416). 

 

Att det finns skillnader mellan flickor och pojkar vad det gäller läsning och användning 

av skolbiblioteket framkommer hos mina respondenter. Det är framför allt i de högre 

åldrarna där skillnaderna blir tydliga. Att eleverna anser läsning är något som anses vara 

en kvinnlig aktivitet talar flera respondenterna om och att det inte anses vara lika 

accepterat för en pojke att läsa. Detta kan kopplas till Hirdmans genussystem, där det 

som anses vara kvinnligt får en lägre status. Flera respondenter talar om bristen av 

manliga förebilder vad det gäller läsning. Genom att skapa fler förebilder för pojkarna 

skulle man således kunna höja läsningens status och få den att tillhöra en manlig sfär, så 

att säga avkoda kvinnligheten i läsningen för att få pojkar intresserade. Detta talar även 

Gunnarsson och Hallberg om i sin uppsats, vars respondenter uttrycker svårigheter med 

att få pojkar att läsa och att läsning är en kvinnligt kodad aktivitet (Gunnarson & 

Hallberg 2006, s. 56). Är det så att så länge läsning karaktäriseras som en kvinnlig 

aktivitet så kommer inte fler pojkar att läsa på grund av att de inte vill/kan/vågar gå 

emot det rådande manlighetsidealet? Kan jämställdhet nås genom att den kvinnliga 

kodningen av läsning ändras? Det skulle dock inte innebära att dikotomin mellan män 

och kvinnor bryts, utan endast att läsning kodas som något manligt och således 

accepterat för pojkar att ägna sig åt. Maktobalansen finns således kvar, att män inte 

ägnar sig åt något som anses vara kvinnligt, och endast vad som anses manligt 

respektive kvinnligt har ändrats. 

 

Att pojkar och flickor vanligtvis porträtteras på ett könsstereotypiskt sätt bekräftas i hög 

grad av tidigare forskning jag tagit del av. Litteratur om flickor handlar i högre grad om 

känslor och vänskap, och flickorna ägnas sig ofta åt stillsamma aktiviteter inomhus, 

medan pojkar oftare ägnar sig åt aktiva lekar och äventyr utomhus. Flickor tillskrivs 

egenskaper så som emotionella, sårbara, passiva och osjälvständiga medan pojkar 

beskrivs som starka, oemotionella, aktiva och självständiga, för att använda Nikolajevas 

schema (Nikolajeva 1997, s. 50). Även mina respondenter menar att detta ofta är fallet. 

Vad som verkar vara reaktionen och försök till förändring av dessa könsstereotypa 

porträtt i litteratur beskrivs av mina respondenter vara att göra tvärt om, ge flickor 

karaktärsdrag som tidigare har varit förbehållna pojkar och vice versa. Vad som är 

intressant att fundera över är huruvida detta bryter det genuskontrakt som Hirdman talar 

om. Genom att bryta dikotomin mellan vad som anses kvinnligt respektive manligt och 

vad en kvinna respektive man kan göra, så borde man ju således kunna uppnå ett mer 

jämställt förhållande mellan män och kvinnor.  

 

Frågan är hur barnen som faktiskt läser dessa böcker påverkas. Om exempelvis en pojke 

porträtteras allt för långt ifrån vad ett barn ser som en pojke, kommer de då att kunna 

identifiera sig med karaktären och ta den till sig? Det är också en sak hur vi som vuxna 

ser på hur barn porträtteras i litteratur och en annan hur barnen uppfattar det och i vilken 



 

  39 

grad de identifierar sig med beskrivningarna. Precis som när Rose talar om det receptiva 

felslutet, så kan vi inte veta vilken påverkan en text kommer att ha på läsaren, utan 

läsaren skapar sin egen mening (Rose 2006, s. 333).  

 

Jenny var en av de som hade en tydlig uppfattning om att hon gjorde skillnad mellan 

pojkar och flickor, exempelvis att hon spenderade mer tid och förde länge diskussioner 

med flickor än med pojkar. Även Anders sade sig vara medveten om att han gjorde 

skillnad, att han bland annat hade en hårdare jargong när han pratar med pojkar än med 

flickor och förväntade sig att flickor var mer studiemedvetna. Att vuxna inom skolan har 

olika förväntningar på, och gör skillnad mellan pojkar och flickor, vare sig det är 

medvetet eller inte, kan man även se i tidigare forskning. Kopplat till Hirdman kan man 

säga att vuxna gör skillnad mellan pojkar och flickor eftersom genuskontraktet styr de 

förväntningar man har på hur pojkar och flickor kommer bete sig (Hirdman 1988, s. 

408). Men det styr inte bara hur de vuxna beter sig gentemot eleverna, utan också hur 

eleverna beter sig, som ju även de ingår i genuskontraktet. Således blir genuskontraktet 

ett samspel mellan de vuxna, som förväntar sig ett visst beteende av flickor respektive 

pojkar, och eleverna som lever upp till dessa förväntningar och förväntar sig ett visst 

beteende från lärarna. Genom att minska olikheterna och förstärka likheterna, kan man 

enligt Hirdman minska isärhållningens makt (Ibid., s. 416). Detta skulle kunna tänkas 

göras genom att skapa en medvetenhet hos skolbibliotekarierna om hur genuskontraktet 

styr människors beteende, och det konkreta förslaget som mina respondenter gav med en 

analys av de vuxnas beteende gentemot eleverna, skulle kunna vara ett bra sätt att skapa 

denna medvetenhet. 

 

Vissa av mina respondenter svarade ganska kortfattat på frågan om vad jämställdhet 

betyder för dem. Kanske är det svårt att svara på en sådan direkt fråga och man är 

kanske orolig för att säga något ”icke politiskt korrekt”. Men även om de inte svarade så 

ingående på frågan direkt, så framkommer det under intervjuernas gång att alla mina 

respondenter funderar och har åsikter om jämställdhet. Alla mina respondenter ser 

jämställdhet som något viktigt och har tankar kring vad jämställdhet innebär.  
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7. Slutsatser och diskussion 
 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur man arbetar med jämställdhet på några 

svenska skolbibliotek inom grundskolan och hur skolbiblioteken skulle kunna bli en 

mer jämställd miljö. Jag ville undersöka ett fåtal utvalda skolbibliotekaries syn på 

jämställdhet och hur de tror att jämställdhet skulle kunna uppnås. För att uppnå mitt 

syfte använde jag mig av två frågeställningar. Nedan går jag igenom och diskuterar de 

slutsatser jag kommit fram till med utgångspunkt i mina frågeställningar. 

 

-Hur arbetar skolbibliotekarier i grundskolan för att främja jämställdhet? 

 

Resultatet av undersökningen visar att ett övervägande antal av mina respondenter 

antingen strävar efter att arbeta eller redan arbetar med jämställdhetsfrågor, i olika hög 

grad. Det är främst det kvantitativa jämställdhetsarbetet som genomförs, där man 

exempelvis strävar efter att skapa en jämn representation mellan manliga och kvinnliga 

författare och manliga och kvinnliga huvudrollsinnehavare i litteratur. Men flera 

respondenter arbetar även kvalitativt och alla tror sig kunna spela en roll i att 

uppmärksamma elever om frågor rörande jämställdhet. Detta tror man främst kan göras 

genom boksamtal, bokprat, bokcirklar och gemensam läsning då man försöker diskutera 

med eleverna hur pojkar och flickor porträtteras i litteratur och försöker lyfta frågor 

kring könsroller. Genom att medvetandegöra könsstereotypiska mönster som återfinns i 

litteratur vill man på så sätt uppmärksamma elever på hur man ser på manligt och 

kvinnligt och vad denna syn kan bero på. 

 

Majoriteten av respondenterna nämner Bibliotekstjänsts sambindningslista som den 

främsta källan för inköp av litteratur. Således har sambindningslistan stor inverkan i 

utformning av skolbibliotekens utbud. Efterfrågan styr också inköpen till stor del. 

Skolbiblioteken har en tydlig läsfrämjande uppgift och genom att köpa in litteratur som 

eleverna själva efterfrågar kan man locka eleverna till biblioteket. Dock visar det sig att 

pojkar och flickor ofta efterfrågar böcker som har en tydlig manlig respektive kvinnlig 

målgrupp. Det är inte vanligt att pojkar och flickor läser litteratur som går utanför vad 

som anses vara stereotypiskt rätt inom gruppen. Dock säger sig några av mina 

respondenter märka en förändring vad det gäller vissa genrer, exempelvis fantasy, som 

både flickor och pojkar läser. Detta till skillnad från vad som framkom i Grahn och 

Ribackes magisteruppsats från 2006, där deras respondenter ansåg fantasy vara främst 

en genre för pojkar. Dock var deras respondenter pojkarna själva och inte som i mitt fall, 

skolbibliotekarierna. Men deras respondenter talade även de om en skillnad mellan vad 

som anses lämpligt för en pojke respektive flicka att läsa (Grahn & Ribacke 2006, s. 

68).   

 

En av mina respondenter sade sig ha ett uttalat genusperspektiv i sitt urval av litteratur 

och valde bort litteratur med alltför könsstereotypiska porträtt av flickor och pojkar. 

Samma respondent försökte också skapa en jämvikt mellan manliga och kvinnliga 

författare. Här kan man se hur det kvantitativa och kvalitativa jämställdhetsarbetet kan 

fungera kompletterande då man genom att både skapa en jämn representation mellan 

könen också ser till de rådande normerna rörande vad som anses manligt och kvinnligt, 

och försöker undvika att stödja dessa. Nikolajeva menar att det finns tydliga skillnader i 

barnlitteratur i hur pojkar och flickor porträtteras och att det ofta görs på ett 

könssterotypt sätt (Nikolajeva 1997, s. 50). För att kunna uppnå jämställdhet blir det 
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således viktigt att skolbibliotekarierna har detta i åtanke vid sina inköp eftersom mycket 

av den litteratur som finns på marknaden speglar pojkar och flickor på ett könssterotypt 

sätt, även om det enligt Sanfridsson har skett en viss förändring på marknaden 

(Sanfridsson 2006, s. 58f). 

 

En respondent berättar att hon låter flickor välja böcker före pojkar när hon kommer 

med en bokvagn till en klass. Att dela upp eleverna i grupper av flickor och pojkar kan 

dock vara problematiskt enligt Andrea Troisi, som i sin artikel “Gender equality in 

elementary school library media center“ menar att genom att låta pojkar och flickor välja 

böcker separat riskerar man även att eleverna inte vågar välja litteratur som inom 

gruppen går emot vad som anses vara stereotypiskt rätt (Troisi 1997, s. 14). Frågan är 

huruvida detta sätt att arbeta främjar jämställdheten eller om det skapar ytterligare en 

klyfta mellan pojkar och flickor. 

 

-Hur kan skolbiblioteken bli en mer jämställd miljö? 

 

Genom ett kvalitativt systemförändrande jämställdhetsarbete, där skolbibliotekarier med 

utgångspunkt från pojkar och flickors erfarenheter och livsvillkor, arbetar aktivt för att 

analysera, ifrågasätta och omvärdera rådande normer och värderingar, skulle man kunna 

skapa en mer jämställd miljö på skolbiblioteken. Detta skulle kunna ske genom de 

praktiska arbetssätt som mina respondenter tar upp, vare sig det rör sig om bokprat, 

bokcirklar, högläsning, eller enskilda samtal med elever. Vid dessa tillfällen kan man då 

med utgångspunkt i litteratur och andra medier, uppmärksamma och diskutera med 

eleverna om rådande könsstereotypa normer och värderingar. Genom att göra en 

djupgående analys av skolans dagliga praktik, genom utbildning och fortbildning av 

personal och med tydliga riktlinjer från skolledningen skulle man kunna ge goda 

förutsättningar och lägga en gedigen grund för skolans personal att arbeta med 

jämställdhetsfrågor. 

 

Att de styrdokument och lagar som reglerar frågor rörande jämställdhet inom skolan inte 

har någon större inverkan på mina respondenters praktik tycker jag mig framkommer 

tydligt. Ingen av mina respondenter har några riktlinjer om hur de bör eller kan arbeta 

med jämställdhetsfrågor. Dock säger alla mina respondenter att de tycker dessa frågor är 

viktiga. Lagen och styrdokumenten finns där och så även viljan hos mina respondenter. 

Det är alltså inte brist på vare sig lagar eller vilja. Det som jag kan utläsa av mina 

respondenters svar är att skolledningen inte på ett tillräckligt aktivt plan implementerar 

de lagar och styrdokument som finns, i och med att ingen av respondenterna hade några 

riktlinjer för jämställdhetsarbete. Som skolbibliotekarie driver man oftast hela 

verksamheten på egen hand då man ansvarar för den dagliga driften, inköp, planering, 

budget med mera. Med ett så pass stort ansvarsområde kan det utan klara riktlinjer vara 

svårt att få tid att reflektera över och arbeta med jämställdhetsfrågor. Om detta istället 

var integrerat i skolans vardag skulle detta arbete ses som en naturlig del av det dagliga 

arbetet. Genom att erbjuda kontinuerlig fortbildning för skolans personal skulle kunskap 

och redskap kunna ges för hur man arbeta med jämställdhet.  

 

Övervägande delen av mina respondenter säger sig ha ett bra och väl utvecklat 

samarbete med majoriteten av lärarna på respektive skola. Flera respondenter anser att 

arbete med jämställdhetsfrågor kan integreras inom nästan alla delar av skolan och har 

tankar kring hur de skulle kunna arbeta tillsammans med lärare för att främja 
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jämställdhet inom ämnen som svenska, historia och samhällskunskap. Dock finns det 

svårigheter att finna tid att planera gemensamma projekt och teman med lärarna.Om då 

jämställdhetsarbete var en del av den dagliga klassrumspraktiken skulle steget för 

skolbibliotekarier att även de arbeta med dessa frågor inte vara stort. Precis som Jenny 

säger, så skulle exempelvis en klar och tydlig guide eller checklista kunna hjälpa lärare i 

och skolbibliotekarier att få med jämställdhetsaspekter i det dagliga arbetet och vid 

planering. 

 

Jag har funderat på de positiva effekter som mina respondenters nära samarbete med 

lärarna kan ha för att överbrygga den klyfta som finns mellan pojkars och flickors 

prestationer inom skolan. Genom att bedriva ett aktivt läsfrämjande arbete i samarbete 

med lärarna kunde elevernas chanser att nå exempelvis betygskriterierna i svenska öka. 

Detta är något som en respondent gör i samarbete med skolans specialpedagog för att 

hjälpa tonårspojkar med läsning och läsförståelse. Men som flera respondenter påpekar, 

så tror jag att en del i att göra skolan och skolbiblioteken en mer jämställd miljö är att 

arbeta för att få in fler män i skolan och på biblioteken. Flera av mina respondenter ser 

kopplingar mellan att pojkars läsning minskar i de högre årskurserna och bristen på 

manliga förebilder. 

 

Som jag tidigare nämnt så visar forskning att vuxna inom skolan ofta gör skillnad 

mellan flickor och pojkar, om än på ett omedvetet plan. Detta gäller även för flera av 

mina respondenter. Genom att som vuxen i skolan medge att det finns skillnader i ens 

beteende gentemot flickor och pojkar och föra en diskussion om vad detta beror på och 

hur det kan komma att ändras, kan man på så sätt arbeta för att främja jämställdhet. 

Genom ett kvalitativt jämställdhetsarbete där man på djupet undersöker och analyserar 

vad skillnader i beteende kan bero på, kan man tänka sig att man skulle komma närmare 

jämställdhet på skolbiblioteken. 

 

Genussystemet talar om att det är män och det som anses vara manligt som är det som 

värderas högre. Jag har funderat en del kring den information jag har tagit del av, dels 

genom tidigare forskning och teorier och dels från mina respondenter vad det gäller 

pojkars sämre prestationer i jämförelse med flickor inom skolan. Detta har jag även tagit 

upp i flera delar av min uppsats. Min tolkning är att detta är ett område där pojkar är de 

som missgynnas av genuskontraktet. Eftersom personal inom skolan ofta har högre 

förväntningar på flickor och de på grund av detta också ofta presterar bättre, så blir det i 

detta fallet flickor som gynnas av genuskontraktet. Att man har låga förväntningar på 

pojkars prestationer kan antas ha den påverkan att pojkar då även lever upp till denna 

förväntning. Har man då som pojke exempelvis svårigheter med inlärning riskerar detta 

att inte uppmärksammas på samma sätt som med flickor utan det ses kanske helt enkelt 

som naturligt. Då har ju pojkar inte samma reella möjligheter som flickor att nå goda 

studieresultat. 

 

Jag anser att den metod jag valt med semistrukturerade intervjuer var ett bra val för att 

besvara mina frågeställningar. En kvantitativ metod med en enkätundersökning hade 

visserligen kunnat ge mer generella svar av hur man arbetar med jämställdhet i en större 

population men hade missat de dimensioner av tankar, åsikter och erfarenhet som den 

kvalitativa metoden gav och som jag ansåg var viktiga. Jag tyckte även att de två teorier 

rörande jämställdhet och genusvetenskap som jag valt gav en bra grund för att analysera 

mitt material och att de kompletterade varandra på ett bra sätt. En analys utifrån endast 
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en av dessa teoretiska grunder hade missat aspekter som jag tyckte gav undersökningen 

högre relevans. 

 

Inom den genusvetenskapliga forskningen, som jag tagit upp under teoriavsnittet, talar 

man om två olika sätt, eller två olika ideologier, att se på manligt och kvinnligt. Det ena 

är en essentialistisk syn, där man ser på manligt och kvinnligt som något biologiskt 

givet och att män och kvinnor i grunden är biologiskt olika och väsensskilda, och har 

således olika beteenden och egenskaper. Det andra är en konstruktivistisk syn, där man 

menar att det inte finns någon manlig eller kvinnlig essens, utan att föreställningar om 

manligt och kvinnligt är socialt konstruerade (Gothlin 1999, 3-16). Hur mina 

respondenter ser på manligt och kvinnligt kan således få betydelse för hur de ser på 

jämställdhet. Min egen syn på manligt och kvinnligt får givetvis också betydelse för min 

undersökning. Jag anser själv att jag har ett konstruktivistiskt synsätt på manligt och 

kvinnligt och tror inte att det finns någon inneboende kvinnlig respektive manligt 

essens. Men även om jag rent teoretisk säger mig ha detta synsätt så kan jag inte 

garantera att det är vad jag faktiskt uttrycker i praktiken. Synen på att män och kvinnor 

är i grunden olika är ett synsätt som till stor del dominerar i samhället och jag tror 

säkerligen att detta påverkar mig utan att jag är medveten om det. 

 

Under skrivande av denna uppsats har jag fått flera tankar om uppslag till vidare 

forskning. Det hade exempelvis varit intressant att göra en liknande undersökning men 

med elever eller skolledning som respondenter. Det hade även varit intressant att 

komplettera de semistrukturerade intervjuerna med deltagande observationer. Man 

skulle även kunna undersöka jämställdhetsarbete på skolbibliotek utifrån ett 

genuspedagogiskt perspektiv. 
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Sammanfattning 
 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur man arbetar med jämställdhet på några 

svenska skolbibliotek inom grundskolan. Jag ville undersöka ett fåtal utvalda 

skolbibliotekaries syn på jämställdhet och hur de tror att jämställdhet skulle kunna 

uppnås. Detta ville jag göra genom att identifiera områden inom skolbiblioteken där ett 

jämställdhetsarbete skulle kunna göras och sedan ta reda på hur de utvalda 

skolbibliotekarierna arbetar inom dessa områden. Mina frågeställningar var ”Hur arbetar 

skolbibliotekarier i grundskolan för att främja jämställdhet?”och ”Hur kan 

skolbiblioteken bli en mer jämställd miljö?”. 

 

Det empiriska materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju 

personer verksamma på lika många skolbibliotek, vilka spelades in och transkriberades. 

Intervjuguiden konstruerades utifrån att jag identifierade centrala delar inom ett 

skolbiblioteks verksamhet där jag ansåg att ett jämställdhetsarbete skulle kunna 

genomföras. 

 

Den tidigare forskningen berörde lagar och styrdokument relevanta för skolan och 

skolbibliotek, forskning kring jämställdhet inom skolan och på bibliotek, och forskning 

kring barns läsning och litteratur. De styrdokument som reglerar skolverksamheter talar 

om att alla som verkar inom skolan ska arbeta med att främja jämställdhet. Forskningen 

visade dock att personal inom skolan ofta gör skillnad mellan flickor och pojkar, ofta 

utan att vara medvetna om det. Det finns en brist på kunskap om hur man arbetar med 

jämställdhetsfrågor som i sin tur leder till att detta arbete inte görs i någon högre grad. 

Den visade också att flickor och pojkar vanligtvis porträtteras könsstereotypiskt i 

litteratur för barn och att litteratur för barn ofta är väldigt mallad till respektive kön. 

 

Min teoretiska utgångspunkt som styrde min analys av det empiriska materialet 

behandlade dels jämställdhet utifrån ett teoretiskt perspektiv och dels ett 

genusvetenskapligt perspektiv. Inom jämställdhetsforskningen använde jag mig av 

begreppen systemförändrande och systembevarande jämställdhet, formell och reell 

jämställdhet, och kvantitativ och kvalitativ jämställdhet, hämtade från Eva Mark. Det 

genusvetenskapliga perspektivet grundar sig i Yvonne Hirdmans teorier om genussystem 

och genuskontrakt. 

 

Min analys bestod av en induktiv del, där jag med utgångspunkt i mitt empiriska 

material, delade in svaren under nio olika teman som jag identifierade som centrala. Den 

bestod även av en deduktiv analys, där jag analyserade den induktiva delen utifrån min 

teoretiska utgångspunkt. Analysen av mitt empiriska material visade att den 

övervägande delen av mina respondenter ansåg att jämställdhet var en viktigt fråga för 

skolbiblioteken men att man inte riktigt vet hur man ska arbeta praktiskt för att främja 

jämställdhet. Flera respondenter menar att det saknas tydliga riktlinjer från 

skolledningen och säger att de jämställdhetsplaner som finns inte efterföljs.  

 

Det var främst det kvantitativa jämställdhetsarbetet som genomfördes på 

skolbiblioteken, exempelvis vad det gällde att skapa en jämvikt mellan manliga och 

kvinnliga författare och karaktärer i litteraturen i samlingen. Flera respondenter önskar 

dock ett mer kvalitativt och systemförändrande jämställdhetsarbete där man analyserar 

sig vardagliga praktik för att åstadkomma en mer jämställd miljö. Flera respondenter 
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vittnar om att pojkars läsning ofta minskar i de högre årskurserna och man saknar fler 

manliga förebilder i skolan, något som flertalet tror kan påverka pojkars syn på och 

intresse av läsning. Den övervägande delen av mina respondenter försökte på något sätt 

arbeta med frågor rörande jämställdhet exempelvis genom att diskutera könsroller i 

litteratur vid bokprat, bokcirklar och gruppläsning. Respondenterna säger dock att de 

saknar djupare kunskaper i frågor rörande jämställdhet och önskar att skolan erbjöd 

kontinuerlig fortbildning. 
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Bilagor 
 

Intervjumall 

 

Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie? 

Har du någon erfarenhet av jämställdhetsarbete? I så fall vad? 

Har du någon utbildning inom genusvetenskap eller jämställdhetsfrågor? 

Vad betyder jämställdhet för dig? 

Hur används skolbiblioteket på din skola?  

Hur ser biblioteksanvändandet ut? Är det mest flickor eller pojkar som lånar böcker? Om det 

är någon skillnad, vad tror du det beror på?  

Hur bedrivs jämställdhetsarbete på din skola? 

Vilka riktlinjer har du från skolledningen vad det gäller jämställdhet? 

Finns det en jämställdhetsplan på din skola? Om ja, vet du vad den innehåller och hur 

den används? Inkluderar den även skolbiblioteket? 

Vad tycker du skolledningen skulle kunna göra för att främja jämställdhet på din skola? 

Vilket samarbete har du med lärarna? 

Vad tycker du att skolbiblioteket och lärare skulle kunna göra för att främja 

jämställdhet? 

Hur behandlar skolledning och rektor frågor rörande jämställdhet på er skola? 

Hur väljer du ut litteratur till skolbiblioteket? 

Vad har du för tankar kring hur pojkar och flickor porträtteras i litteratur? 

Pratar du med eleverna om hur flickor respektive pojkar porträtteras i litteratur? 

Hur tycker du att samlingen på ert skolbibliotek skulle kunna göras mer jämställd? 

Vilka eventuella skillnader tror du kan finnas i hur pojkar och flickor söker information 

i skolbiblioteket? 

Vilka eventuella skillnader tror du kan finnas i hur eleverna och du interagerar med 

varandra beroende på kön?  

Hur tror du att du eventuellt påverkar elevernas val av litteratur? 

Hur tror du eleverna påverkas av varandra när de väljer böcker på biblioteket? 

Hur tror du eleverna påverkas av bokomslag när de väljer böcker? 

Hur tror du att du som skolbibliotekarie kan spela för roll i att uppmärksamma eleverna 

om frågor rörande jämställdhet? 

Vilka läsfrämjande åtgärder bedrivs på ditt skolbibliotek? Har ni haft någon temadag 

eller liknande som fokuserat på just jämställdhet? 

Bedriver du bokprat, högläsning eller andra liknande aktiviteter i biblioteket? 

Om ja, hur väljer du ut litteratur för bokprat och/eller högläsning? 

  

Har du något övrigt du vill tillägga? 
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Brev till respondenter 

 

Hej 

 

Mitt namn är Eva Lundgren och jag studerar Bibliotek och Informationsvetenskap på 

Högskolan i Borås. Jag håller nu på och skriver min magisteruppsats om skolbibliotek 

och jämställdhet och undrar därför om du skulle vilja medverka i en 

intervjuundersökning. Intervjun kommer att ta ungefär en timme och kommer med din 

tillåtelse att spelas in på band. Intervjun kommer genomföras via Skype eller liknande 

kommunikationsmedel som du har tillgång till. Ingen utomstående kommer att kunna ta 

del av inspelningen och du kommer inte att kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. 

Hör gärna av dig om du önskar mer information innan du bestämmer om du vill 

medverka. Din medverkan skulle vara till stor hjälp i mitt uppsatsarbete. 

 

Vänliga hälsningar  

Eva Lundgren 


