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Abstract: The aim of this master’s thesis is to investigate how children’s
librarians deal with gender issues in their work when
acquiring and mediating books to children, and how reviews
in Bibliotekstjänsts Sambindning can be of help in this
aspect. The thesis focuses on children between 6 and 12 
years of age and their reading of fiction.

Four interviews with children’s librarians and an examin-
ation of reviews in Sambindningen have been carried out. 
The reviews were examined both by finding out with what
frequency gender issues are dealt with and by studying 20
children’s books from a gender perspective, comparing my
judgement with the one they got in the reviews.

The examination of Sambindningen showed that the reviews
therein only sporadically bring up gender issues. They are
therefore not of big help for librarians in finding out about gender
aspects in children’s books. This, together with the fact that the
guiding principles for public libraries don’t specify how librarians
are to evaluate children’s books, means that it’s up to each
librarian to what extent they pay attention to gender aspects and in
what way. The interviews showed that the librarians vary in this
respect.

The interviews also showed that the view the individual lib-
rarian has of the way gender is developed, if mainly by
heredity or environment, influence whether they see different
reading habits of girls and boys as natural or as limiting. This
means they are to a varying extent motivated to try to change sex-
linked reading habits. The librarians have, however, in common
that they see their possibilities to influence children’s reading
habits as limited.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till den här uppsatsen är mina funderingar kring människors könsidentitet -
hur man tillägnar sig den och hur den vidmakthålls. Sådana funderingar leder vidare till
frågor om vad som är medfött och vad som är påverkan utifrån. Detta är frågor svåra att
få svar på och ett mer givande resonemang är istället vad man förlorar eller vinner på att
kvinnor och män socialiseras eller föds till olika roller och olika psykologiska
egenskaper.

Följande citat kommer från Det andra könet av Simone de Beauvoir:

”Detta är det allvarligaste misstag hennes bristande självförtroende ger upphov
till, subjektet kan inte glömma sig själv. Hon är som subjekt inte generöst
inriktad på ett mål, hon strävar efter att ge de bevis man kräver på hennes
värdighet. Att djärvt kasta sig ut mot vissa mål betyder risk för bakslag men man
uppnår också oväntat lyckade resultat. …Det är sällsynt att hos kvinnor finna
smak för äventyr, upplevelser för deras egen skull, nyfikenhet utan baktankar,
kvinnan försöker ’göra karriär’ som andra bygger upp sin lycka…Hon har inte
kurage att slå hål i taket, hon går inte lidelsefullt upp i sina förehavanden, hon
uppfattar alltjämt sitt liv som ett immanent företag. Hon siktar inte på ett objekt i
första hand, i stället hägrar den personliga framgången med objektet som medel.”
(Beauvoir 1973, s. 424)

Detta är skrivet på 40-talet men jag kan år 2003 ändå delvis känna igen mig. Om
kvinnor i högre grad än män känner igen sig i ovanstående citat, kan det tjäna som
exempel på att könsidentiteten kan vara begränsande för en människa. Om man antar att
människors inställning till livet i hög grad kommer av påverkan utifrån, blir man
fundersam.

Som förälder vill jag att mitt barn, i så hög grad som möjligt, i frihet och trygghet ska få
utveckla sin personlighet. Jag vill så lite som möjligt tvinga in barnet i föreskrivna roller
grundade på vilket kön barnet har. Det är lätt att hävda detta och jag tror att de flesta
föräldrar skulle hålla med mig. Men tänker man vidare blir det hela mycket svårare. Det
är omöjligt att stå helt fri från samhällets påverkan och ingen är fri från sin egen
uppväxt och de inrotade meningar om vad som är manligt och kvinnligt man bär med
sig. Det är dessutom omöjligt att avgöra hur stor del av skillnaderna mellan könen som
beror på genetiska faktorer och hur stor del som är kultur och socialisation. Det faktum
att barn ofta vill vara som alla andra barn kommer också in i bilden och tvingar en att
hejda sin egen idealism. Man kan också ställa sig frågan om man vill ha ett samhälle där
alla psykologiska skillnader mellan könen är utsuddade. Framhävs inte skillnaderna
ibland helt enkelt för att man vill ha det så (i alla fall när det gynnar oss själva)? Ännu
krångligare blir det när man inser att man inte kan utgå från vad man upplever att man
har valt själv, det vi vill har vi ju en gång ”lärt oss” att vilja!

Dessa vida funderingar ledde mig vidare till att undra över vilken uppfattning om
könsroller och genus som överförs till våra barn genom den litteratur de kommer i
kontakt med. Jag ville undersöka vilka värderingar vad gäller genus som finns i
barnböcker och också om det kan vara så att böckerna på ytan faktiskt är jämställda,
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men att man kan urskilja andra mönster under ytan. Efter att ha tagit del av olika
läsvaneundersökningar insåg jag att det inte bara är hur barnböckerna ser ut som är
intressant, utan också det faktum att pojkar och flickor väljer olika böcker, dels vad det
gäller genrer och dels vad det gäller könet på bokens huvudperson. Barn, barnböcker,
läsning och genus blir på så sätt en komplex fråga och för att föra den ner på en
undersökningsmöjlig nivå kom jag in på hur biblioteken handskas med de här frågorna.
I barnbiblioteksverksamhet blir barn, böcker och läsning en helhet och det är intressant
att se om det finns en medveten strategi vad gäller genusfrågor där.

1.2 Problemformulering

Att förmedla litteratur till barn innebär ofta en balansgång. Man vill att så många barn
som möjligt ska bli läsare och man vill kunna tillhandahålla det barn vill läsa på
biblioteken. Samtidigt vill man inte förmedla litteratur som är dålig vare sig vad det
gäller språket, handlingen eller de värderingar som boken för fram. Denna
kvalitetsdebatt förs kontinuerligt inom biblioteksvärlden. En annan balansgång är den
om hur mycket biblioteket ska lägga sig i och styra barns val av litteratur. Om det nu är
så att pojkar helst läser en viss typ av böcker och flickor någon annan typ, ska man då
från bibliotekets sida acceptera att detta är deras val, eller ska man försöka påverka och
kanske luckra upp barnens förutfattade meningar? Jag är intresserad av att undersöka
hur man på folkbibliotek arbetar i frågor om barnlitteratur och genus - hur man tar reda
på vilka värderingar böcker har, vilken attityd till pojkars och flickors olika läsvanor
man har och hur det praktiska arbetet med förvärv och förmedling går till.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur ett genusperspektiv finns med i
barnbibliotekariers arbete att förvärva och förmedla skönlitteratur till barn och hur
sambindningsrecensionerna i detta avseende kan vara dem till hjälp.

Frågeställningar

1. I vilken utsträckning och på vilket sätt finns ett genusperspektiv med i
barnbibliotekariers bedömning av barnböcker?

2. I vilken utsträckning och på vilket sätt tas genusperspektivet upp i Bibliotekstjänsts
sambindningsrecensioner?

3. Hur ser barnbibliotekarier på några typer av barnböcker som har kritiserats för sina
värderingar avseende hur könen framställs?

4. Hur agerar barnbibliotekarier i olika bokförmedlingssituationer utifrån ett
genusperspektiv?

5. Hur upplever barnbibliotekarier pojkars och flickors läs- och biblioteksvanor?

6. Hur ser barnbibliotekarier på sin roll avseende att påverka eller bejaka barns
läsvanor?
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1.4 Avgränsningar

Åldersgruppen: uppsatsen fokuserar på barn mellan 6 och 12 år, deras läsning och den
litteratur som är avsedd för dem. Tonåringar och riktigt små barn faller ur ramen för den
här uppsatsen. Jag koncentrerar mig alltså på det tidiga egna läsandet och den därpå
följande s.k. slukarperioden. Det har varit svårt att hitta undersökningar av
lågstadiebarns läsvanor, vilket innebär att kapitlet om barns läsvanor till stor del handlar
om mellanstadiebarn.

Sambindningen: Bibliotekstjänsts sambindning är det urvalsinstrument som undersöks
i uppsatsen. Övriga hjälpmedel, som t ex tidnings- och tidskriftsrecensioner, behandlas
inte närmare.

Skönlitteratur: uppsatsen begränsar sig till barns läsning av skönlitteratur och
behandlar inte facklitteratur. Skönlitteratur avsedd för den aktuella åldersgruppen är,
enligt SAB-systemets klassificering, Hcf- och Hcg –böcker. (Barn läser naturligtvis
också annat men detta är den litteratur som riktar sig till dessa åldersgrupper.) I
litteraturgenomgången refererar jag två texter som rör bilderböcker, men då eftersom
resonemangen går att applicera även på kapitelböcker.

Förmedling : det finns många parter som kan förmedla litteratur till barn (lärare,
föräldrar, förskola), men i den här uppsatsen koncentrerar jag mig på bibliotekariers
förmedlingsarbete. Uppsatsen behandlar bibliotekariers förmedling till barn och inte till
vuxna mellanhänder (lärare, föräldrar). Uppsatsen avgränsas ytterligare till att främst
röra den direkta bokförmedlingen genom bokprat och boktips och diskuterar inte
närmare utställningar och hur biblioteksrummet är utformat.

Bibliotekariers och recensenters kön: här behandlas inte hur barnbibliotekariers kön
kan inverka på deras sätt att bemöta pojkar och flickor på biblioteken. Jag har inte heller
lagt någon vikt vid sambindningslektörernas kön. Detta eftersom jag är intresserad av
hur folkbibliotekens arbete med barn ser ut och inte hur det korrelerar med vilket kön de
olika aktörerna tillhör.

1.5 Metod

För att besvara mina frågeställningar använder jag mig av flera metoder av både
kvantitativ och kvalitativ karaktär. Holme & Solvang skriver i Forskningsmetodik att
man med fördel kan kombinera kvalitativa och kvantitativa element i en och samma
undersökning. Båda angreppssätten är inriktade på att ge en bättre förståelse för det
samhälle vi lever i och för de människor, grupper eller institutioner som verkar där
(Holme & Solvang 1991, s. 76).

1.5.1 Analys av sambindningsrecensioner

Läsning av recensioner av Hcf- och Hcg-böcker

För att ta reda på hur och i vilken utsträckning sambindningsrecensionerna tar upp
genusaspekter, har jag läst recensioner för alla nyutkomna och återutgivna Hcf-
kapitelböcker och Hcg- böcker, år 2001. Hcf-avdelningen har flera underavdelningar
och jag har undantagit bilderböcker, lästräningshäften och böcker som i
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sambindningshäftena kallas ”berättelse” (kortare böcker utan kapiteluppdelning), för att
få en till formen sammanhållen typ av böcker. Jag har räknat på i hur många fall
recensenterna har tagit upp genusfrågor överhuvudtaget och på vilket sätt i de fall det
görs. Jag har också tittar på om böckerna riktas (dvs beskrivs som lämpade eller
avsedda för) till antingen pojkar eller flickor. Detta är en övervägande kvantitativ metod
där resultatet består av siffror som jag försöker omvandla till information. Metoden har
också kvalitativa inslag där jag exemplifierar och jämför hur genusperspektivet tas upp i
recensionerna.

Fördjupning i Hcf-böcker och Hcf-recensioner

För att kunna ta ställning till om genusperspektivet tas upp på ett rimligt sätt i
sambindningsrecensionerna har jag gjort en fördjupning där jag läst och analyserat ett
antal barnböcker, för att sedan kunna jämföra min bedömning av böckerna med
sambindningsrecensenternas. Denna bokanalys har också varit användbar som bakgrund
till min diskussion om barnbiblioteksarbete, i och med att den gav mig en uppfattning
om hur barn och vuxna framställs i några av dagens barnböcker att utgå ifrån.

20 barnböcker – 10 som har en flicka som huvudperson och 10 som har en pojke som
huvudperson, ingick i undersökningen. Böckerna tillhör enligt sambindningshäftenas
klassificering avdelningen Hcf-kapitelböcker. Denna kategori böcker är, även om de i
övrigt är mycket olika sinsemellan, uppbyggda på liknande sätt med kapitel och
huvudsakligen text, vilket möjliggjorde vissa meningsfulla jämförelser. Jag valde att
fördjupa mig i lågstadieålderns böcker eftersom den så kallade bokslukaråldern (9-12
år) annars är den åldersgrupp som ofta uppmärksammas. (Som framgår nedan i
litteraturgenomgången har läsvaneundersökningar ofta gällt denna åldersgrupp och
deras bokval). Det är också en intressant period i läsutvecklingen då man just börjar läsa
själv. Jag analyserade böckerna efter en analysmodell jag ställt samman efter att ha
studerat olika undersökningar av barnlitteratur ur genusperspektiv. Det är en
övervägande kvalitativ metod, men eftersom det rörde sig om 20 böcker kunde jag göra
vissa kvantitativa jämförelser mellan de böcker som handlar om pojkar och de som
handlar om flickor. Dessa jämförelser visade på vissa mönster som jag sedan hade nytta
av då jag diskuterade bibliotekens arbete.

Jag har sedan läst dessa böckers recensioner i sambindningshäftena för att ta reda på
dels i vilken utsträckning sambindningshäftena tar upp de genusaspekter som jag funnit
intressanta i min läsning av böckerna, dels vilken bedömning de har gjort i det
avseendet jämfört med den bedömning jag gjort.

1.5.2 Intervjuer

Intervjuerna besvarar frågor om hur barnbibliotekarier resonerar kring barns läsning och
genus, hur man praktiskt arbetar med inköp och förmedling av barnlitteratur och i
vilken utsträckning sambindningen används som urvalsinstrument. Jag ville i
intervjuerna få reda på hur man tänker i sådana här frågor och inriktade mig därför på
att med mina frågor föra ett samtal snarare än på att få exakta svar. Detta är en kvalitativ
metod där jag fick en god uppfattning om hur barnbiblioteksarbete kan gå till.
Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de visar på totalsituationen. En sådan
helhetsbild möjliggör ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. Den
närkontakt en kvalitativ metod öppnar för gentemot undersökningsenheten, öppnar
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också för en bättre uppfattning av den enskildes situation (Holme & Solvang 1997, s.
79). Nackdelen med intervjuer är att man inte kan göra generaliseringar om hur det är på
andra ställen. En enkätundersökning med många deltagare hade gett större möjligheter
till generaliseringar men å andra sidan är det då svårt att tränga djupare in i ämnet. En
annan metod är att göra observationer, som skulle kunna visa på hur det går till i
praktiken. Det skulle undanröja möjligheten att ge friserade och ”duktiga” svar (i alla
fall om man tillämpar dolda observationer där man inte talat om att man gör en
undersökning). Å andra sidan skulle detta inte ge några svar på resonemangen bakom
beteendet och dessutom blir de etiska aspekterna mycket känsligare vid en sådan metod.
Intervjuer var det rimligaste alternativet och jag upplevde att respondenterna lade sig
vinn om att försöka förklara hur de tänker och agerar i sådana här frågor.

Jag har intervjuat fyra barnbibliotekarier som arbetar dels i två olika stadsdelar i
Göteborg, dels i kommuner runt omkring (I bilaga 1 återfinns intervjumanualen). Med
det urvalet vill jag få en spridning på bibliotekariernas arbetssituation vad det gäller
stadsdelens eller ortens storlek och socioekonomiska struktur. Respondenterna är
”vanliga” barnbibliotekarier, till skillnad från personer med mer övergripande ansvar (t
ex länsbarnbibliotekskonsulent). Detta eftersom frågeställningen riktar in sig på hur det
dagliga arbetet går till och att det är lättare att jämföra svaren om respondenterna har
liknande befattningar. De intervjuade bibliotekarierna hade alla lång erfarenhet av
barnbiblioteksarbete. Tre av dem har arbetat i femton år eller mer och den fjärde i sex
år. De två som arbetar på mindre bibliotek arbetar inte bara med barn utan dessutom
med ”allmänt” bibliotekariearbete. Jag anser att dessa fyra intervjuer blev ingående och
fylliga och jag märkte att svaren på många frågor blev likartade. Jag bestämde mig
därför att låta det räcka med fyra intervjuer.

1.6 Definitioner

Genus : Ordet används som en motsvarighet till det engelska ”gender”, en term som
under 1980-talet slog igenom i den anglosaxiska forskningen som en
samlingsbeteckning för socialt, kulturellt och psykologiskt kön, till skillnad från
biologiskt kön. Begreppet könsroll började ifrågasättas i början av 1980-talet, då man
menade att det kunde ses som bilden av något yttre, som ett klädesplagg man tar på sig
och lika lätt kan ta av sig igen. Termen ”genus” lanserades på svenska framförallt av
historikern Yvonne Hirdman och understryker mer än ”könsroll” det kulturellt skapade
och historiskt föränderliga i relationerna mellan könen (Boëthius 1991, s. 202).  I
uppsatsen används genus när det handlar om socialt och psykologiskt kön och kön när
det handlar om biologiskt kön.

Könsidentitet: används synonymt med genus.

Könsroller: Används då det är fråga om just roller, dvs. beteenden som ligger på ett
praktiskt och urskiljningsbart plan, som arbetsfördelning, intressen etc.

Genusperspektiv: I uppsatsen används denna term för att beskriva att man i olika
sammanhang tar i beaktande förhållandet mellan könen och hur könen definieras. När
det handlar om böcker menar jag med genusperspektiv det sätt på vilket könen beskrivs,
inte vem boken riktar sig till. När det handlar om bibliotekariernas arbete, menar jag
med genusperspektiv dels hur de bedömer barnböcker, dels hur de ser på flickors och
pojkars olika läsvanor.
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Stereotyper: Enligt Nationalencyklopedin är en stereotyp inom socialpsykologin en
förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som
tillhör en viss grupp, t ex nation, ras eller kön. En stereotyp påverkar ofta den bild man
skapar sig av en individ ur en viss grupp, utan att man närmare prövar om den är
korrekt. Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder.

1.7 Disposition

I kapitel ett har jag redogjort för uppsatsens bakgrund, dess syfte och frågeställningar
samt den metod jag har använt för att besvara frågorna. I kapitel två redovisar jag
forskning och litteratur inom ämnet. I kapitel tre kommer resultatet att presenteras, i
kapitel fyra diskuteras resultatet för att sedan följas av slutsatser i kapitel 5 och en
sammanfattning i kapitel sex.
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Uppsatsens ämne är tvärvetenskapligt och jag har ansett det nödvändigt att ta med alla
nedan nämnda delar för att ge en förståelse för hur jag sedan resonerar. Kapitel två är
disponerat på följande sätt:

2.1 Genusaspekter: här redogör jag mycket övergripande för litteratur som beskriver hur
könsroller och könsidentitet utvecklas och vidmakthålls ur psykoanalytisk, kognitiv och
rollteoretisk synvinkel. Här diskuteras också olika sätt att se på skillnaderna mellan
könen, samt ges några praktiska exempel på hur genus skapas.

2.2 Barnlitteratur: detta delkapitel tar upp hur genusforskningen i barnlitteraturen har
sett ut över tid, redogör för genusforskning på barnlitteratur som har betydelse för min
uppsats, samt tar upp några skiljelinjer i hur man ser på genus i barnlitteraturen.

2.3 Barns läs- och biblioteksvanor: Kapitlet börjar med en redogörelse för Appleyards
läsutvecklingstadier för att visa vilken betydelse, enligt honom, läsning har i olika
åldrar. Sedan redogör jag för olika läsvaneundersökningar med betoning på skillnaden
mellan pojkars och flickors läsning. Därefter följer exempel på forskning om barns
biblioteksvanor.

2.4 Barnbiblioteksarbete: Efter en beskrivning av olika strategier och metoder när det
gäller förvärv och förmedling och exempel på några styrdokument, följer några inlägg
som visar på olika inställning till hur barnbibliotekarier bör förhålla sig till barns läsning
ur ett genusperspektiv.

2.1 Genusaspekter
2.1.1 Genussystemet

Yvonne Hirdman beskriver genussystemet som en ordningsstruktur av kön och menar
att det är en grundläggande ordning som är förutsättningen för andra sociala ordningar.
Genussystemet har två bärande logiker. Den ena är dikotomin, dvs isärhållandet:
manligt och kvinnligt bör inte blandas. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen
som är norm. Genussystemet har en enastående strukturerande förmåga och det är
rimligt att föreställa sig att det mänskliga tänkandet utvecklar dikotomin som en metod
att förstå världen. (Hirdman 1997, s. 404 -406).

Varje samhälle har någon form av ”kontrakt” mellan könen – konkreta föreställningar,
uppspaltade på olika nivåer om hur män och kvinnor ska vara mot varandra. Dessa
kontrakt ”ärvs” från den ena generationen till den andra. Kontrakten är inte upprättade
av två jämstarka parter, utan innebär att den ena (mannen) definierar den andra
(kvinnan). Hirdman menar att de två grundegenskaper som genom historien tilldelats
män och kvinnor är frihet och symbios. Symbiosen har strukturerats för kvinnan och
friheten för mannen. Visserligen har båda könen varit varandras möjligheter och
begränsningar, men det har alltid varit fråga om en manlig dominans och manligt
maktövertag (ibid. s. 408-412).
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Isärhållande av könen föder isärhållande, vilket innebär att den manliga normen återföds
med kraftfullhet. Genuskontraktens många intrikata trådar binder könen till varandra i
olika beroende och tvångsformer både på det personliga och det abstrakta planet. För att
åstadkomma förändringar är det viktigt att kunna visa på att det kan vara annorlunda, att
sysslor kan vara båda könens, att egenskaper kan vara båda könens. Det olika försvagas
på så sätt och det lika förstärks. I och med ett sådant gränsöverskridande kan
dikotomiernas maktskapande upphöra (Hirdman 1997, s. 413-416).

2.1.2 Genusutveckling

I Historien om pojkar och flickor försöker Harriet Bjerrum Nielsen och Monica
Rudberg formulera en teori om barns utveckling ur ett könsperspektiv. De utgår från
den yttre påverkan och drar en skiljelinje mellan sociologiska och psykologiska
faktorer. Sociologiska faktorer riktar blicken mot hur mäns och kvinnors samhälleliga
förutsättningar medverkar till att olikheten mellan könen reproduceras. Psykologiska
faktorer tar med i beräkningen att olikheterna mellan könen också reproduceras på det
psykologiska planet, dvs. att män och kvinnor genom sin socialisation har fått en
identitet som medverkar till att olikheter upprätthålls. Tillspetsat kan man säga att
kvinnor och män inte bara har lärt sig att göra vad de enligt konventionen ska, de har i
många fall också lärt sig att vilja göra just detta. Könssocialisationsforskningen försöker
förklara hur könsidentiteten utvecklas och utgår då från denna psykologiska synvinkel.
Könsidentiteten går alltså djupt i en människas personlighet och är dels en anpassning
till samhällets krav, dels också en identitetsbildning (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991,
s. 9-10).

Bjerrum Nielsen & Rudberg tar upp tre olika teoribildningar som på olika sätt förklarar
genusutvecklingen:

Rollteori: Denna teoribildning fokuserar på hur individen genom anpassning antar olika
roller i sin könssocialisation, dvs. hur könsroller utvecklas. Man menar att barnet
härmar olika beteenden och får beröm för de beteenden som anses vara de rätta. Barnet
vill bli accepterat och uppfyller gärna de rollförväntningar man har på dem. Med detta
synsätt är socialisation en inlärningsprocess där vi gradvis internaliserar de normer och
attityder som omgivningen önskar att vi ska ha för att den sociala ordningen ska bestå.
Författarna menar dock att rollteori inte kan förklara alla sidor av könens beteenden. De
menar att könsidentiteten går mycket djupare än så och är en del av vår personlighet
(ibid. s. 11-16).

Kognitiv teori: Socialisation och identitetsbildning kan också förstås som en process
där individen aktivt skapar mening och struktur i den värld som hon eller han har fötts
till. Detta innebär att barnet när det i tvåårsåldern upptäcker att det finns två kön,
försöker ge denna skillnad mening och börjar tolka omvärlden och sig själv utifrån kön.
Att flickor blir ”flickaktiga” och pojkar blir ”pojkaktiga” beror, utifrån detta synsätt,
inte först och främst på att detta beteende belönas av andra, utan på att barnet försöker
skapa mening i vad det betyder att tillhöra olika kön. Barnet försöker göra världens kaos
mera begripligt och stärka sin egen identitet. Kognitiv teori uppfattar individen som
aktör, med motiv och avsikter, med förmåga att tolka sin värld och att välja och handla
på egna premisser (ibid.).
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Psykoanalytisk teori : Objektrelationsteori, som är en utveckling av den klassiska
psykoanalysen, utgår från att barnet i första hand är socialt orienterat och att det därmed
har ett behov av att knyta an och relatera till andra. Det jag som bildas genom de första
relationerna till andra blir avgörande för förmågan att hantera anknytning till och
separation från andra människor även senare i livet. Genom de första årens interaktion
med andra bygger barnet gradvis upp en inre värld som är en produkt av barnets aktiva
bearbetning av de yttre erfarenheterna. Enligt detta synsätt är hela barndomen, från de
allra tidigaste åren, intressanta för vår genusutveckling. Det faktum att de flesta barn
lever närmast en kvinna under sina första levnadsår får således betydelse. Barn präglas
av att modern har ett förhållande till sin egen person som kvinna, dels av att barnet
självt antingen är av samma kön som modern eller det motsatta. Ett personlighetsdrag
som kan ha sin grund i detta tidiga förhållande till modern är t ex hur man hanterar
närhet och separation. Kvinnor har ofta lättare för närhet än män, medan män har ofta
större behov av att markera gränser. Detta, menar Bjerrum Nielsen & Rudberg, har sin
grund i den tidiga socialisationen (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 11-16).

Författarna menar att dessa tre teoribildningar belyser olika skikt av könsidentiteten (det
sociala, det kognitiva och det emotionella) och att de kompletterar varandra. De menar
vidare att vår psykologi är en viktig motor för samhällets reproduktion av könens
olikhet. Men givetvis spelar samhällets yttre uppbyggnad också in, när det gäller mäns
och kvinnors olika förutsättningar. Så t ex kan både psykologi och samhällsföreteelser (t
ex mäns högre löner, brist på dagisplatser) vara orsaken till att det oftast är kvinnor som
är hemma med barn (ibid s. 17).

Författarna menar vidare att könsidentitet är något komplext och djupgående och att
både pojkar och flickor är aktiva i sin egen socialisationsprocess. De vill inte se flickor
som passiva offer för hur samhället är uppbyggt eller för pojkarnas makt och dominans.
Båda könens beteende ses som uttryck för en psykologisk värld. De menar också att
man tenderar att lägga för stor vikt vid ytliga jämställdhetssträvande. Som exempel tar
man upp när det blir ett mål i sig att flickor ska spela fotboll. Författarna menar att det
inte är säkert att sådana aspekter har så stor betydelse för könsidentiteten på djupet. De
poängterar också att man inte ska pådyvla barn för mycket av sina egna ideal eftersom
man riskerar att barnen då bara rabblar detta som en läxa (ibid. 1991 s. 24-27).

2.1.3 Synen på likheter och skillnader mellan könen

Avgörande för hur man ser på barns genusutveckling är om man betonar de
psykologiska likheterna eller skillnaderna mellan könen. Nina Björk menar i Under det
rosa täcket att kvinnligt och manligt är helt och hållet konstruerade begrepp. Om man
ser tillbaka på kvinnans roll genom historien kan man se att ordet ”kvinna” har haft helt
olika innebörder genom tiderna. Kvinna hade för hundra är sedan betytt ”jag har inte
rösträtt”, ”jag har inte tillträde till universitetet”. Idag ger ordet kvinna andra associa-
tioner och de associationerna behöver inte vara desamma imorgon. På 1800-talet
kämpade vetenskapen för att bevisa att kvinnorna av naturen var mindre intelligenta än
män. I vår tid verkar detta vansinnigt, men vi åberopar fortfarande ett naturligt samband
mellan att vara kvinna och att vara öm, mjuk, omhändertagande, vacker, etc., dvs. vi
tillskriver fortfarande kvinnan vissa egenskaper. Dessa samband är vår tids sunda
förnuft och något som alla ”vet” (Björk 1996, s. 11-13).



10

Björks resonemang leder fram till den typ av feminism hon står för. Det är en feminism
som löser upp de berättelser som skapar manlighet och kvinnlighet; ”en feminism som
inte vill uppvärdera ’det kvinnliga’ – utan som vill en upplösning av könsidentiteter,
som vill slita av kvinnan hennes kläder, inte för att finna en naken sann kvinna, utan för
att finna: ingenting eller allting”. Att vara kvinna ska inte vara något fint, det ska vara
ointressant. Bara då kan man vara fri att forma sin identitet oavsett kön. Kanske var det
en gång en omöjlig tanke att tro att kvinnor skulle få rätt att delta i samhällets angeläg-
enheter i nästan samma utsträckning som män – men det visade sig vara en omöjlighet
möjlig att förverkliga. ”Att tro att en människa kan födas till denna jord utan att få sin
identitet formad av hur hon ser ut mellan benen är feminismens nästa omöjlighet att
förverkliga” (Björk 1996 s. 13-14).

I boken Han och hon, födda olika betonar Rigmor Robèrt & Kerstin Uvnäs Moberg
istället kvinnors och mäns särart. De betonar att de i alla avseende är för ett rättvist och
jämställt samhälle där kvinnor deltar i politik och arbetsliv och har samma möjligheter
som män. Men jämställdhetssträvandena har ofta fått som följd att kvinnor har anpassat
sig till en manlig livsstil och betalat ett högt pris för det. De menar vidare att samhället
har bortsett från aspekter av manligt och kvinnligt som är grundade i vår konstitution
och som därför inte går att manipulera utan risk för biverkningar. De vill lyfta fram
dessa ”bortglömda” sidor och på så sätt göra människor friare att vara som de är
skapade att vara. Man kan undvika frustration över att alla skillnader inte går att
utjämna om man tar hänsyn till den bakgrundsvärld i kropp och själ som är given
(Robèrt & Uvnäs Moberg 1994, s. 10-11). En rad exempel tas upp där författarna menar
att mäns och kvinnors biologiska skillnader sammanfaller med psykologiska skillnader
och olika läggning. Kvinnors förmåga att bära och föda barn skulle ha gjort dem
benägna att vårda och vara känslomässiga samtidigt som det hindrat dem från att på
samma sätt som mannen delta i jakt och kamp. Mannen med sin förhistoria som
försörjare och försvarare skulle ha en annan psykologisk läggning mer inriktad på
prestation och kamp och med en större benägenhet att vara kall och hård (ibid. s. 12-29).

Airi Hautamäki beskriver i tidskriften Kvinnoforskning att den centrala frågan blir hur
man tolkar de påvisbara skillnader som finns mellan könen. Ett alternativt sätt att se på
könen är det individualistiska, som kan beskrivas som en rörelse bort från fasta, av
tradition påtvingade normer i ett alltmer sekulariserat samhälle. Individen har inte
längre en förutbestämd biografi, utan sätts fri från sin kulturella och sociala bakgrund.
Självet, identiteten uppfattas som ett helt modifierbart objekt – det gäller att skapa sig
själv som projekt. Detta ställer ökade krav på individen att själv forma sitt liv och
kontinuitet måste främst skapas på ett inre plan istället för som förut med stöd av
tradition. Mäns och kvinnors roller är idag i mindre utsträckning givna och tanken kan
frammanas att individen själv helt kunde skapa sitt kön, och att relationen mellan
biologiska könskännetecken och psykologiska sådana skulle vara helt godtycklig
(Hautamäki 1998, s. 44).

2.1.4 Genusutveckling i praktiken.

Vilken könsrollsuppfattning ett föräldrapar än har, är de inte ovetande om eller
opåverkade av samhällets värdering av manligt och kvinnligt – bland annat därför att de
själva har blivit socialiserade som män eller kvinnor i samhället. Även om man
betraktar genusskillnader som något som bör utjämnas kan man ändå på ett omedvetet
sätt medverka till att upprätthålla dem, genom att man tillskriver flickor och pojkar
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olika egenskaper. Föräldrar kan ha samma mål för sin uppfostran av pojkar och flickor
men genom att uppleva dem som olika ändå behandla dem olika. Det kan också
innebära att man lägger märke till olika saker hos barnet beroende på dess kön.
Sannolikt lägger man märke till de saker hos ett barn som inte stämmer överens med
könsmallen. En hjälpsam flicka får t ex mindre uppmärksamhet än en hjälpsam pojke.
De beteenden som uppfattas som uttryck för barnets kön blir mer accepterade än de som
ses som uttryck för barnets personlighet. Så t ex har man lättare att acceptera att en
pojke är aggressiv och bråkig än om en flicka är det eftersom pojken antas vara sådan av
naturen, men inte flickan. Detta mönster kan resultera i en ganska tydlig könsrolls-
uppfostran utan att man är medveten om det. Många föräldrar har lättare att acceptera
att en flicka beter sig ”pojkaktigt” än att en pojke är ”flickaktig”. Detta kan innebära att
föräldrarna är mer könskonforma i sitt val av lekar och kläder till en pojke och att pojkar
ofta utsätts för hårdare press att följa könsmallen än flickor (Bjerrum Nielsen &
Rudberg 1991, s. 34-37).

Ingemar Gens, som är jämställdhetsombudsman i Gävleborgs län, menar att olika
förväntningar på och bemötande av barnen skapar olikheterna mellan pojkar och flickor.
Gens tar upp förskolan som ett praktiskt exempel och menar att pojkar där ibland ges
för lösa tyglar och att de faktiskt kan bestämma på sitt dagis. De ses som små män och
tillåts dominera. Pojkarna får ofta leka ensamma i t ex kuddrum och kan skapa egna
hierarkier. Dessa förhållanden råder just i den ålder (5-6 år) då barns uppfattning om det
andra könet grundmuras (Gens 1998, s. 26-32). Det har också gjorts undersökningar på
hur dagispersonalen pratar med pojkar och flickor. Det framkom att man talade mer
korthugget med pojkarna i vardagliga situationer, som t ex påklädning. Pojkarna
förväntades ha bråttom och inte hinna prata. Vid försök att ändra på detta visade det sig
att pojkarna inte alls hade för bråttom för att prata. Förväntan styrde här både
personalens och pojkarnas beteenden. Eftersom vår verbala förmåga beror av den
träning vi får kan sådana här förväntningar på sikt innebära att pojkarna får mindre
verbal träning och därmed sämre verbal förmåga (ibid. s. 40-44).

Ett exempel på hur tidigt våra barn påverkas av samhällets konventioner finns i essän
Girls, Boys, Books, Toys, där Karen Klugman skriver om leksaksmarknaden i USA.
Barns kultur är uppdelad för pojkar och flickor. En leksak kan vara populär oberoende
av socioekonomisk samhällsklass, men ändå vara helt könsbunden. Dockor - vår första
symboliska rollmodell - fortsätter att produceras och säljas könsuppdelat. Alla vanliga
bebisdockor marknadsförs för flickor med en flicka på bilden som håller dockan.
Pojkars leksaker (=de leksaker pojkar oftast leker med) illustrerar främst konflikt och
supermänniskokrafter, medan leksaker för flickor representerar traditionellt kvinnliga
sysselsättningar med utseende och hushåll som väsentliga inslag. (I Sverige är
skillnaden kanske mindre markant, min anm.) Pojkarnas leksaker tillåter mer rörelser:
de är ledade på fler ställen och figurerna kan själv hantera sina accessoarer (t ex vapen).
Flickornas leksaker är mer orörliga och de kan inte själva hantera sina accessoarer - det
ska barnet göra. Flickornas leksaker är paketerade så att lekillusionen bryts och barnet
ska identifierar sig med flickan på bilden lika mycket som med själva dockan. På
pojkars leksaker finns ingen bild av en verklig pojke, dockan är i sin egen miljö och
lekillusionen bryts inte. (Klugman 1999, s. 170-177).

Klugman drar sedan en parallell till hur flickor och pojkar kommunicerar med varandra.
Flickor talar med varandra om relationer och personliga erfarenheter, medan pojkar
relaterar till varandra genom information om yttre ting, t ex sport eller handlingen i
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någon film. Leksakerna illustrerar dessa olika beteenden på ett slående sätt. Klugman
ser också en motsägelse i denna könsuppdelning: Män tar och förväntas ta större del i
att ta hand om barn. Ändå marknadsförs bebisdockor bara till flickor. Pojkar
uppmuntras att leka med dockor som uppmuntrar helt andra saker än omvårdnad. De
ska leka med actionfigurer som har vapen och utövar makt (Även detta kanske mindre
markant i Sverige, min anm.) (Klugman 1999 s. 179).
2.1.5 Genusskillnadernas vinnare och förlorare.

Det är intressant att se hur man kan uppfatta både flickors och pojkars mentala
”specialiteter” som de mest fördelaktiga för den enskilda människans förutsättningar.
Åsa Crona-Leandoer koncentrerar sig i boken Bakom spegeln på hur mycket flickor
förlorar på sin fixering vid sin egen person och sitt utseende. Hon menar att kvinnor har
ett dåligt utgångsläge i sitt identitetsbyggande. De har med sig i bagaget det sociala
skarpsinnet, men ofta i kombination med en svag jagkänsla. Det är i sina försök att rätta
sig efter någon annans uppfattning om fulländning som kvinnor tappar bort sig själva,
glömmer vad de själva vill och börjar existera bara för andra. Eftersom de bryr sig mer
om hur andra upplever dem än vad de själva upplever blir de experter på att läsa av
omgivningen, men veliga analfabeter i sina egna liv. Det är kvinnor som genom att sätta
lika-med-tecken mellan sitt människovärde och utseende överlåter makten över sina liv
åt andra. Det är kvinnor som bryr sig mer om hur andra upplever dem än vad de
upplever själva. (Crona-Leandoer 1991, s. 121-123). Crona-Leandoer menar också att
kvinnor är mer beroende av män än tvärtom:

”Kvinnor behöver män mer än män behöver kvinnor. På sin flykt från kvinnan
och de egenskaper hon tilldelats har männen bildat ett självförsörjande
homosocialt samhälle som erbjuder det mesta de behöver av makt, jobb och
socialt liv i kompisgänget. Tjejer, däremot, har ingen sådan egen värld, där de
klarar sig utan killar, Många söker hela sin identitet och bekräftelse hos en enda
man. Kvinnors underläge är alltså totalt.” (Crona-Leandoer 1991, s. 99)

Ingemar Gens skriver ur ett manligt perspektiv och ser istället männen som förlorarna i
det moderna samhället. Gens menar att framtiden tillhör kvinnorna. Mycket få flickor
misslyckas i skolan och deras intresse för relationer, språk, utveckling och upplevelser
är sådant som samhället frågar efter (Gens 1998, s. 71). Det är ett tjänstesamhälle vi ser
i framtiden där omvårdnad kommer att ta större plats än produktion. Kraven på att
kunna kommunicera och samarbeta kommer att vara stora. De krav som ställs på
arbetsmarknaden är på sådana egenskaper som traditionellt varit kvinnors (ibid. s. 89).
Även i privatlivet skulle män på många sätt vara sämre rustade än kvinnor. Flickor
tränas både i att hantera relationer och i att klara en separation, genom sina intensiva
vänskapsrelationer. Flickor får också en träning i att aktivt fostra barn genom den insikt
och kunskap som överförs från mor till dotter. Pojkar hålls utanför detta men förväntas
kunna detta i vuxen ålder, utan träning. Många män har bara en nära relation i sina liv –
den till sin fru. Därför kan en skilsmässa för många vara en katastrof eftersom de inte
har något annat socialt nätverk och det dessutom oftast då är kvinnan som tar hand om
barnen (ibid. s. 53-54).

Bjerrum Nielsen & Rudberg betonar att alla förlorar på en uppdelning av mentala
specialiteter. De menar att grunden till många av våra problem är att kvinnor och män
har delat den psykologiska världen mellan sig på ett sätt som skapar brister hos bägge
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parter. Såsom vår könssocialisation ser ut idag tenderar vi att ge de olika könen varsina
psykologiska särdrag och därmed uppstår problem (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991,
s. 16).
2.1.6 Könsidentiteten i åldern 6-12 år

Bjerrum Nielsen & Rudberg menar att åldern 6-12 år, som kallas latensfasen i den
psykoanalytiska traditionen, är den period då pojkar och flickor som mest skiljer sig
från varandra. Detta faktum ses som en utveckling av de erfarenheter pojkar och flickor
har gjort av att tillhöra ett visst kön under sina första år. Det är den oidipala periodens
erfarenheter som skapat flickans upplevelse av att hennes väg till frihet går genom
andra. Hennes främsta rädsla är att stå ensam, medan pojkens främsta rädsla är att bli
uppslukad (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s. 151-154).

I den här åldern riktar pojkarna in sig på bemästrande och kunskapstillägnande på alla
möjliga områden. Pojkar intresserar sig för det mest extrema och exotiska, som t ex
Guinness’ rekordbok. Hos flickor riktas aktiviteten i hög grad mot utforskandet och
vidare kompetensutveckling inom det relationella området. Flickor blir snabbt långt mer
avancerade än pojkar när det gäller nyanser i mänsklig kommunikation och psykologisk
insikt. Priset för denna kompetensutveckling hos flickan tycks vara svagheter på andra
områden. Fysisk lek och sport underordnas hos flickorna ofta de relationella syftena –
och fritidssysselsättningarna växlar ofta med väninnornas nycker (ibid.).

I denna ålder kan också de samhälleliga värderingarna av ”kvinnligt” och ”manligt” få
stor betydelse. När barnet blir i stånd till större decentralisering, dvs. kan se världen
utifrån andra synvinklar än sin egen, kan det också ta in information om makt-
förhållandet mellan könen i samhället. Detta kan antas få betydelse för barnens
självkänsla. I samma ålder som flickor kan börja se sig själv utifrån och blir mer
självkritiska så upplever de att deras kön är av lägre rang och under socialt förtryck.
Flickan kan hantera detta antingen genom att få låg självkänsla eller genom att förneka
verkligheten. I båda fallen kan man tänka sig att hon har med sig ett handikapp vad
gäller att lösa latensfasens speciella uppgift: att bemästra verkligheten genom att lita på
sig själv (ibid.).

Ett område där pojkar och flickor skiljer sig markant åt i den här åldern är hur de
upprättar vänskapsförhållanden. De menar att 8-12-årsåldern är den ålder då man
avgjort föredrar sitt eget kön. Denna könssegregation blir emellertid tydligare ju mer
offentlig situationen är: en pojke och flicka kan gärna vara vänner privat, men det är
svårare att vara vänner när andra barn är med. I skolan blir därför segregationen mycket
uttalad och författarna menar att barn verkligen känner ett behov av att vara tillsammans
med könslikar. Den mest framträdande skillnaden mellan flickors och pojkars vänskaps-
relationer är att flickor ofta leker i par och pojkar i grupp. Pojkarnas grupper har ofta en
klarare hierarkisk struktur än flickornas, som har en mer flexibel inbördes statusordning.
För flickorna är relationen en förutsättning för gemensam aktivitet, medan motsatsen
gäller för pojkarna: för dem är den gemensamma aktiviteten ett sätt att upprätta en
relation på (ibid. s. 164-167).

Flickors och pojkars olika inriktning syns också tydligt i skolan. Även om flickorna har
lättare för att glida in i rollen som elev, så har pojkarna lättare för att kasta sig ut på
klassens scen. I klassoffentligheten ska man markera sig i en stor grupp, offentligt och i
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viss konkurrens med varandra. Detta motsvarar väl pojkarnas kamratgrupper och de
värderingar som står högt i kurs där. Status bland flickorna erövras inte genom offentlig
konkurrens, utan genom att visa förtrolighet gentemot en annan person. Denna andra
person blir i klassrummet läraren. Detta resulterar i att flickorna gärna svarar på lärarens
frågor, medan pojkarna sedan tar över diskussionen för att få synas och höras (Bjerrum
Nielsen & Rudberg 1991, s. 191).

2.2 Barnlitteratur

2.2.1 Genusinriktad litteraturforskning

Ulf Boëthius gör i kapitlet Från könsrollsanalys till genusanalys en översikt över hur
den könsorienterade litteraturforskningen har sett ut över tid. Fem olika forsknings-
riktningar har funnits i förgrunden i tur och ordning utan att för den skull alltid avlösa
eller efterträda varandra. Den första typen av forskning är den s.k. könsrollsforsk-
ningen. Denna växte fram under 60-talets första hälft och forskarna intresserade sig då
för hur i första hand kvinnor men också män skildrades i olika berättande medier. Man
koncentrerade sig på innehållet i litteraturen och brydde sig oftast inte om formen och
den estetiska helheten. Man använde sig ofta av kvantitativa metoder och analyserna
hade i regel en kritisk prägel, där man visade på hur stereotypt män och kvinnor
skildrades. Även progressiva och mönsterbildande skildringar lyftes fram. Den andra
forskningsvågen blev den könsorienterade ideologikritiken. Företrädare för denna
inriktning menade att könsförtrycket ingick som en del i en större helhet: det
kapitalistiska systemet. Kampen borde föras på två fronter samtidigt - den gällde både
kapitalismen och sexismen. Den tredje riktningen är kvinnolitteraturforskningen som
växte fram under 70-talet. Nu koncentrerade man sig på de kvinnliga författarna och
deras alster och intresserade sig för den kvinnliga litterära traditionen och de kvinnliga
texternas särart. Samtidigt växte en fjärde riktning fram som intresserade sig för
litteraturens konsumenter - könsorienterad receptionsforskning. Här låg fokus på
mottagarna och då ofta de kvinnliga läsarna och kvinnliga läsarter. Utgångspunkterna
var som regel feministiska och undersökningarna handlade ofta om populärfiktion med
en stor kvinnlig publik. Man intresserade sig också för pojkars läsning. Vid sidan av
denna forskning framträdde slutligen ytterligare en typ av könsorienterad forskning:
genusforskningen. Denna trädde i förgrunden först under 1980-talet. Här handlade det
återigen om textanalys, men denna gång skildes inte ”innehållet” från ”formen”.
Texterna undersöktes utifrån de genussystem man kan finna i dem: hur kategorierna
manligt och kvinnligt och relationerna mellan dem är konstruerade (Boëthius 1991 s.
173-175). För den här uppsatsen är tre av dessa områden relevanta: könsrollsforsk-
ningen, den könsorienterade receptionsforskningen och genusforskningen.

2.2.2 Könsrollsforskning

Könsrollsforskningen representeras här av antologin Textanalys från könsrollssynpunkt
från 1976. Det var under den perioden man enligt Boëthius (se ovan) främst sysslade
med att undersöka könsrollsstereotypernas förekomst i böcker. Nedan refererade kapitel
ur antologin ligger till grund för min bokanalys, i vilken jag koncentrerar mig på hur
barn och vuxna skildras, snarare än på bokens estetiska form.

Gunilla Zackari börjar kapitlet Behöver det vara så?, med att presentera en amerikansk
undersökning från 1972 där 134 läseböcker för ”elementary school” ingick. I
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undersökningen framkommer att böckerna följer ett stereotypt mönster när det gäller
hur män och kvinnor framställs. Flickorna i berättelserna bryr sig mycket mer om sitt
utseende än pojkarna. Pojkarna hade i stort sett monopol på egenskaper som skarpsinne,
kreativitet, mod, uthållighet, prestationsförmåga, äventyrlighet mm. Flickorna skulle
vara förnöjsamma och uppoffrande. Pojkarnas aktiviteter bygger på oberoende. De ger
sig av hemifrån på äventyr, medan flickorna inte vågar sig långt från hemmets säkerhet.
Moders- och fadersrollerna i böckerna var också mycket traditionella, där modern
framställs som den perfekta tjänarinnan som ingenting önskar sig för egen del. Modern
beskrivs också ofta som tråkig och otrevlig genom att hon avskyr upptåg och smuts.
Pappan framställs som den trevliga personen i familjen. Han tar med barnen på roliga
saker, han fixar, lagar och uppfinner. Ansvaret för hemmet är strikt uppdelat: mannen
arbetar utanför hemmet, kvinnan arbetar i hemmet (Zackari 1976, s. 29-33).

Zackari presenterar sedan utifrån denna undersökning en analysmetod som bygger på en
modell utformad av Phil Dahlerup. Denna, menar hon, kan användas i praktisk
undervisning i skolan för att skapa medvetenhet. I analysmodellen tas följande aspekter
upp utifrån personernas kön: ålder och antal, utseende, egenskaper, känslor, aktiviteter,
yrkesroller, modersrollen, fadersrollen, familjemönstret, motivmönster i böckerna.
Zackari påpekar också att när en bok visar traditionella könsroller är det otillräckligt att
konstatera att skillnader mellan könen existerar. Man måste också ställa frågan om det
behöver vara så. För varje ovanstående aspekt på böckerna ställs således frågan: ”Hur är
det i boken och behöver det vara så?” (ibid.)

2.2.3 Genusforskning

I kapitlet Änglaprinsessa och flickbyting som ingår i antologin Läs mig, sluka mig gör
Kristin Hallberg något mer än att titta på de uppenbara könsrollerna i barnböcker och
analysen kan därför sägas tillhöra kategorin ”genusforskning”. Hon behandlar
flickskildringen i några välkända svenska barnböcker utgivna mellan 1945 och 1995.
Jag tar här upp det som handlar om att se och bli sedd. Hallberg tar sin utgångspunkt i
Simone de Beauvoirs konstaterande att ”man föds inte till kvinna, man blir det”.
Beauvoir visar hur flickans barndomstid styrs av identifikation med könsrollen och
inövningen i genusrollen. Flickan skapar sin självbild genom att förstå sin upplevelse av
hur andra betraktar henne och hon identifierar sig genom denna spegling. Man kan säga
att flickan framträder som en spegelbild av andras sätt att förhålla sig till henne.
Beauvoir beskriver det som att flickan tänker på sig själv som en docka. Hon lär sig att
hon måste vara bildskön för att behaga och blir med andra ord även inför sig själv ett
lekobjekt, en docka att pynta (Hallberg 1998 s. 102-105).

Hallberg visar sedan hur att klä ut sig (både till prinsessa och till häxa) återkommer i
många barnböcker om flickor, så att det blir ett slags flickpsykologiskt paradigm för den
litterära flickskildringen. Att vara flicka innebär att lära sig iscensätta sig själv som
flicka. Det handlar om att förstå sig själv som köns- och genusvarelse – delvis i ett
plågsamt motsatsförhållande. Iscensättningen varieras om och om igen i olika
flickskildringar (ibid.). Hallberg menar också att det i barnboken är av yttersta vikt hur
flickan ser ut. Endast den flicka, som uppfattas som söt och flickig på rätt sätt, blir
tillhörig. Hon tar som exempel hur Josefin i Hugo och Josefin inte blir tillhörig när hon
har bara nästan rätt kläder. Maria Gripe visar med all önskvärd tydlighet hur flickor
fostras in i sina flickroller av andra flickor. Passar man inte in i mönstret, drabbas man
av en förbannelse. Hur man ser ut är så viktigt att läsaren måste underrättas om detta
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innan boken kan börja. I många så väl äldre som moderna texter fungerar prinsessidealet
som den underförstådda norm som texten tar spjärn mot. Dockan skimrar fram likt en
drömbild till vilken protagonisten trånar. I En liten prinsessa av Frances Hodgson
Burnett från 1887, uppfattar flickan i boken sig som ful men får kommentarer som tyder
på det motsatta. Texten speglar det centrala i flickans medvetandeväg från barn till
flicka och kön: att se sig själv både genom andras och egna ögon. Att vara flicka är att
bli sedd, eftertraktad eller bortstött utifrån omgivningens flickkoncept (Hallberg 1998, s.
105-107).

2.2.4 Hur böcker påverkar barn – receptionsforskning

Lineärt och cirkulärt berättande

I en artikel i tidskriften Opsis Kalopsis tar Gabriella Åhmansson upp dels
barnböckernas form och olika berättarstrukturer, dels pojkars och flickors olika
läsvanor. Hon menar att dolda strukturer i våra tankemönster styr oss att fortsätta
framställa världen ur ett snävt manligt perspektiv, även om man inte längre accepterar
en sådan uppdelning av verkligheten i det dagliga livet. Hon demonstrerar med hjälp av
tre böcker av Astrid Lindgren hur en manlig och en kvinnlig berättelse kan se ut. Mio
min Mio och Bröderna Lejonhjärta beskrivs som klassiska hjältesagor där den mytiska
hjälten gör en symbolisk resa från obemärkthet till hjältedåd enligt en noga fastlagd
plan. Hjälten har ett uppdrag att utföra, han kanske ska befria världen från en tyrann
eller utföra andra hjältedåd. Enligt Åhmansson är denna typ av berättelser lineära och
har en förutbestämd början och ett förutbestämt slut, där början ofta består av hjältens
födelse och slutet av att hans uppdrag är slutfört. Den mytiska hjältesagan är en renodlat
manlig myt och har till sin främsta funktion att skildra kampen mellan det onda och
goda. Miljöbeskrivningen i sådana här berättelser har ingen framträdande plats utan det
viktiga är handlingen. (Åhmansson 1992, s. 25-26).

Ronja Rövardotter är enligt Åhmansson en helt annan typ av berättelse. Trots sina
mytiska inslag är berättelsen om Ronja inte en mytisk hjältesaga. Det är ingenting
mytiskt med Ronjas ursprung, hennes familj är definierad från hennes födelseögonblick
och hon lever i en kärnfamilj som älskar henne. Ronja har inget förutbestämt uppdrag,
och tvingas inte ut på någon farofylld resa mot okända stordåd. Istället finns konflikten
inbyggd i kärnfamiljens struktur och skildrar barnets frigörelse från föräldrarna. Denna
berättelse är cyklisk till sin karaktär i och med att Ronjas livscykel och årstidernas
växlingar bildar stommen till berättelsen. Cykliska berättelser som rör mänskliga
relationer kräver ofta ett mångfacetterat perspektiv, medan en lineär berättelse som är
uppbyggd kring spänningsskapande moment kräver fart istället för tid till eftertanke
(ibid).

Åhmansson fortsätter sitt resonemang med att konstatera att det oftast är pojkar som är
huvudpersoner i de lineära berättelserna och flickor i de cykliska. Pojkar läser helst
böcker om pojkar, medan flickor läser om både pojkar och flickor. Det innebär att
pojkarnas möjlighet till empati med det andra könet minskar medan flickorna ständigt
tränas på detta. Det innebär också att i och med att böcker om pojkar ofta är lineära till
sin uppbyggnad, ger det pojkarna begränsade läserfarenheter. Att ständigt läsa lineära
berättelser är som att läsa som ett tåg. Man reser från den ena stationen till den andra
och kan drabbas av ett slags litterär fartblindhet. Cykliska berättelser däremot erbjuder
möjlighet till reflektion och mognad på ett annat plan. Eftersom de ofta är inriktade på
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relationsproblematik lär sig flickorna att hantera vardagen bättre och blir medvetna om
andra människors behov. Åhmansson frågar sig dels varför inte även pojkar ska få del
av denna erfarenhet och dels vad som händer med flickor som i böckerna så ofta får läsa
om att det är pojkar som räddar världen och utstår faror och strapatser. Hon menar att
både pojkar och flickor behöver kvinnliga mytiska hjältar och att pojkar visst skulle
acceptera flickor i huvudrollen om det fanns några i den lineära typen av böcker
(Åhmansson 1992, s. 27).

Hur barn påverkas av stereotyper i böcker

I en artikel i tidskriften Gender and Education diskuteras hur genusvärderingar i
barnböcker kan påverka barns känslomässiga och kognitiva utveckling. Författarna
betonar att bilderböckers påverkan har stor betydelse för hur små barn utvecklar sin
könsidentitet och för hur de socialiseras. Barnböcker har genom historien varit till för
att roa, men också för att vidarebefordra kulturella värderingar och sociala mönster.
Barnböcker har också definierat samhällets rådande uppfattning om vad som är
maskulint och feminint. Dessutom förser bilderböcker barnen med rollmodeller och
bilder av vad de kan och borde vara när de blir stora. Böcker kan betyda mycket för
barn och språket och illustrationerna i barnböcker formar barnens liv vare sig de är bra
eller dåliga. Barnets genusuppfattning ändras och påverkas genom böcker skrivna för
dem av vuxna (Peterson & Lach 1990, s. 188-189).

Barnböckers värderingar kan också ge effekter på barns kognitiva utveckling. På senare
år har man börjat uppmärksamma att det som läsaren har med sig sedan tidigare
påverkar hur man förstår en text. I kognitiva processer brukar man använda begreppet
scheman. Scheman är ett slags kunskapernas organiserande ramverk och de kan ändras
och utvecklas genom vad en person upplever, men påverkar också hur personen förstår
sin omvärld. De scheman för genus som ett barn har påverkar således också förståelsen
av en text (ibid. s. 193).

Precis som andra scheman kan förändras genom erfarenheter kan även ”genusscheman”
förändras och författarna redovisar flera undersökningar som visar på det. En
undersökning visade att lågstadiebarn som läste berättelser om människor som
framgångsrikt hade bekämpat könsdiskriminering, visade mindre stereotypa attityder
angående de arbeten och aktiviteter som nämndes i dessa berättelser. En annan studie
där barn fick läsa icke-stereotypa barnböcker under 5-30-minuterspass, visade att
barnens stereotypa attityder minskade gentemot både barns och vuxnas aktiviteter och
personlighet. Studierna visar att användandet av icke-stereotypt material kan påtagligt
förändra barns tänkande. Andra studier visar att också mängden stereotypt eller icke-
stereotypt material som barnen utsätts för har betydelse. Ju längre barnen blev utsatta
för material innehållande könsstereotyper ju mer stereotypa blev barnens attityder och
ju längre höll dessa attityder i sig (ibid. s. 194).

Äldre barnlitteratur

Lennart Hellsing tar i Tankar om barnlitteratur från 1963, upp hur värderingarna i äldre
barnlitteratur kan tänkas påverka barn. Han menar att det vimlar av mer eller mindre
försåtliga framställningar vilka numera måste anses som mindre önskvärda. Han hävdar
att barn saknar ett historiskt perspektiv som vuxna har. Därför är en ansenlig del av
barnboksklassikerna – hur tilltalande de än ter sig i estetisk bemärkelse – farlig och
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olämplig läsning. Så t ex skulle historiska romaner vara farliga för sitt förhärligande av
kriget och sin grunda patriotism, flickböckerna för sin föråldrade syn på kvinnans
ställning och uppgifter och andra böcker för sin otidsenliga framställning av
bördssamhället, och så vidare. Många tror att barn inte tar skada av sådant här. De tror
att barn har ett slags etisk instinkt med vars hjälp de automatiskt hoppar över eller sållar
bort det som är olämpligt, att de relativt lätt inser vad som är rätt och vad som är orätt.
Hellsing menar att detta är önsketänkande och att barn visserligen har en etisk instinkt,
men att den behöver kompletteras med erfarenhet och kunskap. Barnlitteraturen kan
aldrig bli fri från moraliska värderingar – vi kan inte undgå att ta ställning i moraliska
frågor. Dessutom finns det för barnens del ingen anledning att läsa en bok för att den
har ett kulturhistoriskt värde eller för att det har varit en förälders älsklingsbok, om den
innehåller värderingar som man inte anser vara godtagbara (Hellsing, 1963, s. 61-66).

2.2.5 Hur ska verkligheten skildras?

Att hitta texter som på olika sätt pläderar för att barnböcker inte ska innehålla
genusstereotyper är mer än lätt. Var skiljelinjen går mellan att beskriva de skillnader
som finns och att skildra människor på ett stereotypt sätt är mer oklart. Om det nu
fortfarande existerar många genusskillnader, hur ska man då skildra dessa? Ska man
skildra en ideal värld där könen är helt jämlika och hur gör man i så fall en sådan
berättelse levande? Vad är en idealvärld ur könsrollssynpunkt? Behöver barn tydliga
genusförebilder att identifiera sig med eller ska allt framställas så jämlikt som möjligt?

I essän Fiction of Difference beskriver Rajeswari Sunder Rajan olika avvägningar man
måste göra när man i litteraturen ska utforska skillnader, vare sig det gäller kön eller
raser eller kulturer. I denna essä talas om skillnader i vid mening – alla de skillnader
som delar upp människor och hela verkligheten i olika kategorier. Sunder Rajan menar
att man först måste bestämma huruvida man ska se på skillnader som naturliga eller
som konstruerade, verkliga eller påhittade. Hur man än väljer att se det, får det såväl
teoretiska som politiska konsekvenser. Att se skillnader som socialt konstruerade har
generellt ansetts ha en frigörande potential. Denna hållning hävdar att skillnaderna är
upplevda (påhittade), dvs. kulturellt konstruerade som ideologi och föremål för historisk
förändring. Denna hållning utmanar den naturalistiska som deterministiskt hävdar
oföränderliga skillnader mellan olika kön, raser och genus (Sunder Rajan 1999, s. 97-
100).

Sedan romantiken har den gängse synen på barn varit att de är oskyldiga i den meningen
att de ännu inte har tillägnat sig en ideologi, dvs. inlärda beteenden och uppfattningar.
Samtidigt uppfattas barn också som sårbara inför ideologier eftersom de är påverkbara
genom sitt beroende av vuxna. När barn börjar uppfatta att det finns skillnader mellan
olika människor och kategorier kan man se det som ett steg bort från det oskuldsfulla.
Men att uppfatta och förstå skillnader är också det sätt på vilket barnet formar sin
identitet och blir socialiserat. Det är nödvändigt för att barnet ska kunna strukturera sin
upplevelse av världen och kunna se saker på en symbolisk nivå. Barn upplever sig själv
i förhållande till andra, som någonting skilt från andra. Samtidigt ordnas skillnader ofta
i hierarkier – att det ena är bättre än det andra - vilket gör att det också finns en social
konflikt i skillnaderna. Författaren menar att liksom föräldrar måste barnboksförfattare
vara vuxna sin uppgift att leda barnet i att uppfatta och förstå skillnader, genom att vara
progressiva och därmed försöka hålla sin egen ”oskuldsfullhet” intakt. Sunder Rajan
beskriver sedan olika strategier för att beskriva skillnader i barnböcker. En av strate-
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gierna är att samtidigt lära ut och ”lära bort” skillnader. Det innebär att barnet lär sig om
de skillnader som existerar i verkligheten för att sedan föras tillbaka till sin ursprungliga
omedvetenhet. En annan strategi är att beskriva skillnader på två sätt: dels i meningen
variation, olikhet, ickeidentisk som man kan välkomna och se som en rikedom, dels
ojämlikhet, konflikt och opposition som bör förkastas och ses som ett mänskligt
misslyckande. Detta är en komplex distinktion som rör sig från att ge verkligheten en
kognitiv ram, till attityder och värderingar (Sunder Rajan 1999, s. 97-100).

Svårigheterna skapar en ambivalens i barnlitteraturen som är mest synlig när
barnboksförfattaren väljer mellan att framställa verkligheten som den verkligen är och
att ge en lugnade men falsk beskrivning. Det märks särskilt i de lösningar på olika
konflikter som texten ger. Samtidigt skulle det inte bli någon berättelse utan någon form
av konflikt. Barn har dessutom ofta en begynnande vetskap om de skillnader och
konflikter som finns i verkligheten och barnböcker bör därför ge den här vetskapen en
igenkännbar form för att barnet ska kunna tackla de svårigheter den kan orsaka (ibid.).

I Inside Picture Books tar Ellen Handler Spitz i ett kapitel upp genusperspektivet i
bilderböcker och utgår bl. a  från en bok som heter Dandelion från 1964. Pojklejonet i
den här boken klär upp sig och gör sig fin inför en fest på ett sätt som gör att barn som
läser detta till slut inte är säkra på om han är en pojke eller flicka. Pojkarna var de som
blev mest tveksamma och detta kan komma sig av att pojkar tidigt lär sig att sky allt
som är feminint genom att samhället i högre grad tillåter flickor att vara genusöver-
skridande än pojkar. Detta skulle göra pojkar mer osäkra inför sådant som inte passar in
i könsmallen (Handler Spitz 1999, s. 195-196).

Författaren resonerar sedan kring hur mycket förvirring vad det gäller kön och
könsroller som barn klarar av att möta i böcker. Hon menar att det finns många fördelar
med böcker som komplicerar frågan om kön och inte utan ifrågasättande accepterar
stereotyper. När barn möter tvetydigheter vad det gäller kön i böcker tvingas de att fråga
och undersöka det. Genus blir då något som de inte tar helt för givet, utan de får
förståelse för att det finns många variationer utanför stereotyperna. Samtidigt har barn
ett behov av att kunna ordna sina intryck och kunna använda den kunskap de har,
särskilt när den är ny. Författaren menar att man måste dra någon sorts gräns för hur
förvirrande en bok bör vara. Böcker ska inte förmedla förenklade framställningar av
världen, men ska inte heller aktivt förvirra barn. Bilderböckers uppgift är att roa och
lugna och även undervisa. Böckerna läses ofta vid sängdags och eller för att lugna
barnen och bör därför inte vara för förvirrande för att kunna användas till detta.
(Handler Spitz 1999, s. 196-197). Hon skriver vidare att små barn inte tolererar
tvetydigheter och att de behöver kunna förstå världen och känna sig trygga och kräver
därför säkerhet och begränsning. Hur utmanar man då stereotyper utan att skapa
förvirring? Handler Spitz menar att konstnärers och barnboksförfattares utmaning för
framtiden är att skapa böcker som får barn att se att det finns alternativ utan att de blir
förvirrade (ibid. s. 204-205).

2.2.6 Olika utgångslägen i genusinriktad barnlitteraturforskning

Hur man bedömer genusperspektivet i barnböcker påverkas av den uppfattning man har
om hur genus skapas och upprätthålls. Det finns olika uppfattningar om vad man vill att
litteraturen ska förmedla. Ska litteraturen bejaka pojkars och flickors olikheter och ge
dem bra förebilder eller är litteraturen en del av den påverkan som skapar dessa
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skillnader? Man kan också ha olika uppfattning om vad en bok faktiskt förmedlar och
nedan följer några exempel på detta.

Flickboken

Ett exempel på omdiskuterad barnlitteratur är den äldre typ av barnbok som delades upp
i pojk- och flickböcker (särskilt Wahlströms gröna och röda ryggar). Särskilt flickboken
har ansetts förmedla förlegade värderingar om flickors och kvinnors personligheter och
roller. Det råder dock delade meningar om i vilken grad de verkligen gör det och hur
man i så fall ska se på detta. Vivi Edström menar att flickbokshjältinnan endast tillåts
protestera så länge hon inte kommit i tonåren. När hon blivit giftasvuxen måste hon
anpassa sig till familjens och samhällets krav och låta en sedesam, kontrollerad dam
träda fram ur naturtillståndets kaos. Protesterna ses alltså bara som en ungdoms-
förvillelse som hjältinna förväntas växa ifrån så att hon kan inordna sig i sin kvinnoroll
(Edström & Hallberg 1984, s. 24).

På senare år har flickboken i viss mån blivit omvärderad. Boel Westin hänför delvis den
kritik som flickboken utsatts för till att böckerna handlar om och riktar sig till flickor
och oftast är skrivna av kvinnor. Hon menar att den kvinnliga texten bedöms utifrån en
manlig värderingshorisont och att böckerna därför blivit så förlöjligade. Westin menar
vidare att det är viktigt att komma ihåg att flickboken inte är könsideologiskt
konservativ till sin natur. Den iscensätter i och för sig det patriarkala samhällets
värderingar i sin syn på kvinnors liv och villkor när den beskriver vägen till man,
äktenskap och hem, men den gör samtidigt uppror mot dessa mål och värderingar och
visar på alternativ. Det är också stor skillnad mellan 1800-talets flickbok där giftermål
oftast var målet för flickor och 1900-talets svenska flickbok där det vimlar av arbetande,
studerande och skrivande kvinnor. Flickboken är en realistisk text i så måtto att den
skildrar och speglar sin tids villkor och möjligheter för flickor och unga kvinnor.
Flickboken skulle istället för att ge uttryck för uttalat emancipatoriska utopier, liksom
andra kvinnliga texter arbeta med dolda och subversivt verkande litterära strategier. Det
innebär att samtidigt som texterna på ytan anpassar sig till genrens konventioner och
samhällets rådande könsideologi, kan de berätta historier som går på tvärs mot
normerna, t ex genom sitt bildspråk (Westin 1994, s. 12-13).

Marika Andræ har skrivit en avhandling om Wahlströms flick- och pojkböcker och ser
uppvärderingen av flickboken som ett komplement, inte som en ersättning av tidigare
kritik. Andræs avsikt är att studera uttrycken för könstillhörighet i en serie som
signalerar att kön har betydelse. I Rött eller grönt? gör Andræ en analys av ett antal
flick- och pojkböcker utgivna mellan år 1914 och 1944. Analysen inriktas på
berättelsens beståndsdelar, på hur handlingslinjen drivs framåt och vilka utgångslägen,
problem och mål som tas upp. Vilka situationer som pojkar och flickor hamnar i och
vilka handlingsramar de har och hur dessa utnyttjas är andra aspekter som tas upp
(Andræ 2001, s. 29-30).

Andræ kommer bl.a fram till att flickhuvudpersonerna ofta måste förändras för att bli
kvinnor, medan pojkhuvudpersonerna mer sällan har oönskade drag som de måste göra
sig av med för att bli män. I både pojk- och flickböcker är det i andras ögon som man
ska lyckas, men det är olika saker som flickor och pojkar ska lyckas med. Pojkarna ska
bli ”self-made” och ta sig fram i livet, flickorna ska hitta ett sammanhang där de flyter
in. Målet för båda är att lära sig överleva i samhället och både pojkar och flickor ”kastas
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ut” i världen. Men medan flickorna placeras i en situation, ger sig pojkarna ut för att
skapa sig situationer. Pojken rör sig mot konflikt och löser den. Flickan däremot ställs
inför konflikten. Pojkens samröre med konflikten är en utmaning, en situation som ska
behärskas. Flickans konflikter handlar om anpassning till andra individer. Hennes
möjlighet finns i relationerna. Pojkarna strävar framåt mot nya utmaningar, flickorna
kämpar emot utvecklingen framåt (mot kvinnoblivandet, t ex ”yrhättorna” som inte vill
inordna sig). Drivkraften i pojkboken är sökandet efter utmaningar och utforskandet av
världen. Drivkraften i flickboken är nästan det motsatta, sökandet efter det goda hemmet
och de goda relationerna (Andræ 2001, s. 246-248).

Fem-böckerna

Fem-böckerna av Enid Blyton är också böcker som har utsatt för mycket kritik. Men
också här råder det delade meningar om vad böckerna egentligen förmedlar. Stefan
Mählqvist skriver i Skräplitteratur för barn och ungdomar att Blyton i Fem-böckerna
försöker och lyckas appellera till läsare av båda könen genom att skildra en barngrupp
av både pojkar och flickor. ”Man kan tänka sig att Blyton genom sina tvåkönade
barngäng och kan tänkas syfta till att uppfostra unga läsare av bägge könen att
fungerar tillsammans. Det besvärande i sammanhanget är att hon samtidigt håller fast
vid en traditionell könsrollsbeskrivning inom gruppen och begränsar den solidariska
gemenskapen till att enbart omfatta en inre cirkel som i Fem-böckerna består av fyra
barn och en hund (Mählqvist 1986, s. 96-97)”.  Kerstin Rimsten–Nilsson formulerar sin
kritik så här: ” I Blytonböckerna är George en flicka, som egentligen heter Georgina.
Fem-böckernas ideal för både pojkar och flickor är en pojke! Eftersom en av
grundförutsättningarna för en harmonisk personlighetsutveckling anses vara att barn
känner sig accepterade som de är, är det här idealet för flickor tämligen olämpligt”
(Rimsten-Nilsson 1982, s. 115-116).

David Rudd har i artikeln Five have have a gender-ful time en helt annan infallsvinkel.
Han menar att man när man anser Blyton vara sexistisk gör en grov och enkel tolkning.
Blyton problematiserar de könsroller som finns, på ett sätt som barn kan relatera till.
Blyton går rakt på problemet genom att Georgina och Anne på så olika sätt hanterar sin
könstillhörighet. Georgina vill hellre vara pojke, medan Anne är en tidstypisk flicka.
George ifrågasätter genom sin protest sin roll som flicka och även den ”flickaktiga”
Anne ifrågasätter ibland att det skulle vara flickors uppgift att t ex diska (Rudd 2000, s.
187-194). Blyton tar upp de könsroller som faktiskt ändå finns i många barns liv och det
vore att underskatta barns förmåga att framställa världen som jämställd. Böcker som
speglar den verklighet som många barn upplever ger dem ökad chans att lyckas
ifrågasätta könsroller. Rudd menar dock att det, när det gäller de vuxna personerna i
böckerna och barnens framtidsplaner, är fråga om traditionella könsstereotyper (ibid. s.
194 -195). Rudd menar också att man missar det historiska perspektivet om man dömer
ut Blyton som sexistisk och tar upp exempel på att också barn uppfattar böckernas
beskrivning av könen som något som var så i en annan tid. Man är mer tillåtande vad
gäller annan äldre litteratur som är lika konservativ ur könsrollssynpunkt, som t ex
Nalle Puh, Sagan om ringen och Det susar i säven (Rudd 2000 s. 131).
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2.3 Barns läs- och biblioteksvanor

2.3.1 Läsutveckling

J.A. Appleyard har utarbetat en teori om läsutveckling som bygger på en analys av de
intervjuer om läsning han gjort med personer i skiftande ålder och med skiftande
bakgrund (Malmgren 1997, s. 79). Appleyard menar att oavsett individuella förut-
sättningar som personlighet, utbildning, kultur och klass, följer läsutvecklingen ett
mönster där förmåga och förväntningar påverkar läsningen under varje fas (Appleyard
1990, s. 2-3). Appleyard har genom sina studier kunnat urskilja fem olika roller som
läsaren antar som sammanfaller med olika åldrar och utvecklingsfaser:

Den lekande läsaren: Förskolebarnet lyssnar till berättelser snarare än läser dem själv.
Det leker sig fram i en fantasivärld som illustrerar bitar av verkligheten, rädslor och
önskningar som barnet sakta lär sig att få ordning på och kontrollera.
Läsaren som hjälte eller hjältinna : I skolåldern identifierar sig barnet med hjälten i
böckerna och berättelserna är nu mer entydiga och mer organiserade än den komplexa
verkligheten. De fungerar som alternativa världar för barnet, som det kan fly in i.
Läsaren som tänkare : I tonåren blir läsaren intresserad av att upptäcka insikter om
livet i berättelserna. Man söker efter förebilder, värderingar att förhålla sig till.
Läsaren som tolkare : Den mer eller mindre vuxna studenten lär sig att tolka en text
och kan placera den i ett sammanhang.
Den pragmatiska läsaren: Den mogna läsaren kan växla läsarroller allt efter behov
(ibid. s. 14).

Åldern 6-12 år tillhör kategorin ”Läsaren som hjälte eller hjältinna”. Nytt i en
genomsnittssexårings liv är dels att de börjar förskola eller skola och dels att kamrater
blir en viktigare del i deras liv. Barnet får i de här nya sammanhangen möjlighet att lära
sig sin kulturs sociala regler och vanor - helt enkelt att klara sig i världen utanför
familjen. Detta korresponderar med barnets inre utveckling. I den här åldern börjar
barnet kunna kontrollera sina impulser och kan bättre organisera sina intryck (ibid. s.
58).

I denna fas ser böckerna annorlunda ut än vad de gjorde i småbarnsåldern. Nu är det
mer text och färre bilder. Böckerna är dock från en vuxens synvinkel fortfarande enkla,
med okomplicerade meningar, korta paragrafer och få beskrivningar av miljöer och
människor. I den här åldern (6-12 år) är den största anledningen att läsa skönlitteratur
behovet av att identifiera sig med hjälten/hjältinnan som med sin kompetens och sina
initiativ löser problem i en osäker värld. Appleyard menar att barn i denna fas helst läser
äventyr och menar då äventyr i vid bemärkelse. Äventyr är alla berättelser som har
motivet ”identitet som definieras genom kamp”. De flesta böcker barn läser i den här
åldern innehåller oavsett om det är fantasi eller vardagsrealism en hjälte/hjältinna, resor,
test av karaktär, och seger över eventuella problem och kan därmed kategoriseras som
äventyr (ibid. s. 59-60).

Barn i den här åldern gillar att läsa serier och det repetitiva i serierna blir ett sätt för
barnet att försäkra sig om att det kommer att klara sig i den komplicerade omvärlden.
Seriernas huvudpersoner lyckas alltid på slutet och fungerar som en försäkran för barnet
att utmaningar kan få ett lyckligt slut. Barn i åldern 7-12 år kan inte föreställa sig att
hjälten misslyckas eller att ont och gott kan vara sammanblandade. Därför är
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äventyrsberättelsen en passande typ av berättelse i den här åldersgruppen, med sina
helgjutna personligheter, linjära handling och lyckliga slut (Appleyard 1990, s. 62).

2.3.2 Pojkars och flickors läsvanor.

Läsfrekvens

I en nationell undersökning av barns läsförmåga i årskurs 2 gjord av Skolverket,
framkom att pojkarna i alla lästest hade lägre medelpoäng än flickorna. Läsförmågan
kopplas till olika bakgrundsvariabler och visar att flickor läser böcker oftare än pojkar
och att pojkarna oftare läser serietidningar och ser på TV och video. Det visar sig också
att flickor i högre grad föredrar läsning framför andra aktiviteter som TV, leka ute och
idrotta. Det är också något vanligare att man läser högt för flickor än för pojkar före
skolstarten (Utvärdering av grundskolan 1995 1997, s. 39-44).

I Barn och ungdomar i det nya medielandskapet framkommer att 85 % av alla barn
mellan 7-16 år läser böcker, 78 % av pojkarna och 93 % av flickorna. Vad det gäller
barn mellan 9-11 år läser 82 % av pojkarna någon gång böcker och 99 % av flickorna
(Barn och ungdomar i det nya medielandskapet 1998, s. 10-12). Av de som läste böcker
i åldrarna 10-16 år använde pojkarna 14 minuter per dag till läsning och flickorna 28
minuter (ibid. s. 15).

Genrer och favoritböcker - äldre undersökningar

I en översikt över forskningen om barns läsvanor framgår av undersökningar gjorda
mellan 1940 och 1970, att skillnaden mellan pojkars och flickors läsintressen var lika
stor på 70-talet som på 40-talet. Dessa undersökningar ger exempel på hur tidigt
könsskillnaderna gjorde sig gällande i fråga om läsintressets inriktning, ofta redan i
sjuårsåldern. I tioårsåldern tycks barnen ha varit inne i de traditionellt accepterade
könsrollerna. I en norsk undersökning från 1942 noteras att spänning är det viktigaste
kriteriet för en bra bok för både pojkar och flickor, men att det dominerar mer bland
pojkar. För flickor betydde människoskildringen också mycket. De flesta flickor läste
gärna pojkböcker, medan pojkar ogärna läste flickböcker (Nowak 1971, s. 87-95).

Många undersökningar har visat att flickor och pojkar skiljer sig åt vad det gäller vilka
böcker de föredrar att läsa. En undersökning från Umeå 1972 på barn i årskurs 6 visade
att flickor och pojkar har olika favoritböcker. Flickorna listade Kitty-, Lotta- och Fem-
böcker som favoriter, medan pojkarna listar Biggles, Hjortfot och Fem-böcker. Som
synes var det den starkt kritiserade Blyton som var populär bland båda könen. En stor
amerikansk undersökning från 1968, som Cai Svensson studerat, visade bl. a att pojkar
tycktes vara mest intresserade av berättelser med handling och äventyr som tar dem
bortom deras omedelbara fysiska miljö, medan flickor föredrog berättelser som berör
personliga relationer och problem (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 58-59).

Genrer och favoritböcker - nyare undersökningar

I Kulturbarometern framgår att skolbarn i åldern 9-14 år läser i första hand barn- och
ungdomsböcker, men även skönlitteratur för vuxna och seriealbum. Deckare och
äventyrsböcker är mer populärt i den här åldern än kärleks- och romantikböcker. Här
görs ett tillägg att detta är särskilt intressant eftersom flickor läser mer än pojkar och att
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flickor tydligen läser båda typerna av litteratur, medan pojkarna enbart intresserar sig
för spänningslitteratur (Kulturbarometern 1997, s. 20).

I Barnens tre bibliotek redogörs för en undersökning om barns läsvanor gjord av
Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson. Undersökningen gäller barn i 9-12-
årsåldern och visar en tydlig skillnad mellan könen i deras val av böcker. När barnen
ska namnge sin favoritbok är endast fyra författarnamn representerade både på
pojkarnas och på flickornas listor. Ole Lund Kierkegaard finns med på bådas listor men
högt hos pojkarna och lågt hos flickorna. Det omvända gäller för Astrid Lindgren. Enid
Blyton och Roald Dahl är de författare som ligger ungefär lika högt på båda listorna.
(Dock är det titlarna som barnen främst nämner – de fäster sig inte vid författarnamn.)
När det gäller boktitlar faller långserierna bort eftersom man koncentrerar sig på
enskilda titlar. Endast två titlar hamnar på både pojkarnas och flickornas favoritlistor:
Mio, min Mio som ligger högt på båda och Den oändliga historien, som ligger sjua på
båda listorna (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 69). Det här materialet visar också
att Astrid Lindgren och Viveka Sundvall är ”flickförfattare” och att Ole Lund
Kierkegaard, Stig Ericsson och Roald Dahl är ”pojkförfattare”. I gruppen ”rena
flickböcker” - böcker som enbart nämns av flickor - toppas listan av de kvinnliga
författarna Carolyn Keene (Kitty) och Maria Gripe (Malmgren, 1997 , s. 77). Drastiskt
uttryckt visar tabellen över favoritförfattare att flickor föredrar kvinnliga författare och
pojkar föredrar manliga författare. Den för sitt könrollstänkande så starkt kritiserade
Enid Blyton är den enda sant jämlika författaren om man ser till sympatierna från såväl
flickor som pojkar (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994 , s. 72)

Undersökningen visar vidare att flickor och pojkar ofta läser samma böcker. I det
avseendet är inte skillnaden så stor som när det gäller att ange preferensen, dvs. vilken
bok man vill utse till den bästa (ibid. s. 76). Dessutom framgår att skillnaden mellan
flickor och pojkars bokval blir större ju äldre barnen blir (ibid. s. 29).

I Børn læser bøger redogörs för en läsvaneundersökning gjord i Danmark år 2000. 901
barn mellan 9 och 12 år deltog i undersökningen. Här framkommer att barnens läsning
är varierad och att de inte är bestsellerorienterade i sin läsning. Flickor är mer varierade
än pojkar i sin läsning när det gäller titlar och författare, medan pojkarna är mer
varierade vad det gäller genrer. Flickor läser mycket mer bokserier än pojkar. Pojkar
läser mer fackböcker och tecknade serier än flickor. Det framkommer också att vissa
författare är populära bland både pojkar och flickor, medan vissa bara är gångbara bland
pojkar eller flickor. I klass sex sammanfaller flickor och pojkars läsning i högre grad än
i klass 3. (I detta avseende skiljer sig denna undersökning allltså från ovan refererade
Barnens tre bibliotek, där man fann att skillnaden i läsvanor mellan pojkar och flickor
ökar mellan åk 3 och åk 6.) Pojkar föredrar genrerna spänning, humor och historiska
böcker. Flickor läser verklighetsnära böcker, hästböcker, äventyr och fantastiska
berättelser i stil med Harry Potter. Både pojkar och flickor framhäver HC Andersens
sagor och Nalle Puh (Steffensen & Weinreich 2000, s. 87-88).

Den danska undersökningens resultat jämförs med en brittisk undersökning gjord 1999
av Christine Hall och Martin Coles. Undersökningen gällde barn på tio, tolv och fjorton
år. Det framkom att barnen i England läste mycket lite faktaböcker och huvudsakligen
barn - och ungdomslitteratur. Den mest populära genren om man ser till både pojkar och
flickor är ”äventyr”. Liksom i Danmark är det i England skillnad på vad pojkar och
flickor läser och resultaten är ganska likartade. Även här visar det sig att flickor läser
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mer bokserier och mindre fackböcker än pojkar, att pojkar fördrar science fiction,
fantasy och skräck, medan flickorna läser t ex om tonårsproblem. De engelska pojkarna
läste fler olika genrer, medan flickorna koncentrerar sig på samma teman (Steffensen &
Weinreich 2000, s. 85-86).

Slukaråldern – finns den?

I Barnens tre bibliotek förs också ett resonemang om begreppet slukaråldern. Det har
blivit en allmän ”sanning” att barn i den här åldern är de flitigaste bokläsarna. Så gott
som alla barn är då bokläsare och många av dem är storkonsumenter. Man har också
menat att slukaråldern skulle betyda att barnen bara läser en viss typ av böcker och
gärna långserier. Detta kommer delvis från idégivarna bakom läsutvecklingsschemat -
LUS. I punkt 18 i läsutvecklingsschemat menar man att barnen läser mycket, men håller
sig till en viss typ av böcker. Långserieböcker som Fem och Kitty tas upp som exempel.
Det har diskuterats om slukaråldern överhuvudtaget finns och om uppfattningen att man
då bara läser en viss sorts böcker stämmer. Wåhlin och Asplund Carlsson förhåller sig
kritiska till detta och ifrågasätter om smalheten är en nödvändig del i bokslukandet och
om en period med ”dåliga” böcker är en förutsättning för de ”goda” böckerna. De menar
att flitigt långserieläsande kan vara effekten av en uppnådd läsförmåga kombinerat med
en motivation för just de valda böckernas tematik (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s.
24 - 25).

Uppsatser om läsvanor

Bland magisteruppsatserna från Bibliotekshögskolan har jag inte hittat någon som
koncentrerat sig på lågstadiets läsvanor, utan de håller sig till åldersgruppen 9-12 år. I
en av dessa, som bygger på en undersökning av 9-12-åringars läsvanor, framkommer att
pojkar och flickor tycks ha helt olika boksmak. Flickor vill läsa om kärlek, romantik
och relationer medan pojkar föredrar det mer äventyrliga och okända. Båda könen läser
dock ”Bert-böckerna” av Anders Jacobsson och Sören Olsson och böcker som ingår i
genren ”spöken/skräck/rysare” och ”deckare/mysterier”. Författarna menar att resultatet
inte är överraskande om man tänker på hur olika pojkar och flickor redan i denna ålder
fungerar socialt. De menar också att det framkom i intervjuerna att pojkar ändå vill läsa
om t ex relationer, men att det liksom inte får märkas. Därav intresset för Bert-böckerna
(Andolf- Johannesson 1997, s. 58).

I många artiklar och böcker talas om att flickor läser böcker om både pojkar och flickor,
medan pojkar bara läser om pojkar. Det har blivit något av en allmän sanning, men att få
fram undersökningar som specifikt visar på detta har varit svårare. Dock framkommer
det tydligt om man tittar på de boktitlar som pojkar och flickor listar som mest populära
i olika undersökningar. Det är alltså inte bara vad det gäller tema och genre som pojkars
och flickors läsning skiljer sig åt, utan också vad det gäller huvudpersonens kön (som ju
ofta hänger ihop med genren). I magisteruppsatsen Varannan damernas? framkommer i
intervjuer med bibliotekarier att flickor gärna läser böcker om bägge könen, medan
pojkar ”aldrig skulle ta en bok med en flicka på omslaget”. Blåns gör reflektionen att
det inte det inte bara handlar om att utbudet av pojkprotagonister är större, utan snarare
på att samhället har mannen som norm och att pojkar blir bekräftade och får mer
uppmärksamhet från första stund (Blåns, 1997, s. 47).
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Läsprojekt – försök att påverka barns läsvanor

I olika läsprojekt försöker man att på något sätt påverka barns läsvanor och ett exempel
där man försökt få barn att läsa mer är Sorkprojektet på Gotland. Detta projekt
påbörjades 1998 och drivs av skola och bibliotek tillsammans. Projektet innebar
lässtimulerande arbete där pojkar i första hand uppmärksammades. Man diskuterade vid
påbörjandet av arbetet om det är en nackdel att rikta sig till pojkar och om det snarare
bekräftar än spräcker fördomar kring pojkar och läsning, men kom fram till att det var
motiverat att ägna pojkars läsning speciell uppmärksamhet. Åtta skolor deltog och
sammanlagt var 701 elever från låg-, mellan- och högstadiet inblandade i arbetet. Varje
skola planerade och genomförde projektet efter egen modell och många olika metoder
användes, t ex läsecirklar, skapandet av myshörnor för läsning, föräldrar som skickade
med sina älsklingsböcker för högläsning, mm. När projektet var inne på sin andra
termin hade man redan märkt förändringar i att pojkarnas motvilja mot läsning hade
minskat och att lässtunderna uppskattades. Det framgick också att läsmiljön var mycket
viktig och att lärarna är mycket viktiga som förmedlare (Junker 1998, s. 7-12).

Ett exempel på läsprojekt där man velat förändra pojkars och flickors könsbundna
läsning beskrivs av Gun Malmgren i Flickors och pojkars läsning. Projektet
genomfördes i en mellanstadieklass under ledning av en lärare och kallades ”Killar läser
tjejböcker. Tjejer läser killböcker….eller kan man säga så?”. Läraren ville skapa en
diskussion om huruvida man överhuvudtaget kan dela upp böcker i tjej- och killböcker
och lät pojkarna läsa böcker t ex om hästar (dock inte en flickor-i-stallet-bok, utan en
om vildhästar) och flickorna läsa äventyrsböcker. Båda parter tyckte mycket om de
böcker de läst och var överens om att de passade både killar och tjejer. Läraren och
projektledaren menade att projektet öppnade elevers ögon för ”motsatta” böcker och
ledde till en delvis ökad förståelse mellan könen, samt att det är viktigt att läraren ibland
styr valet av litteratur (Malmgren 1997, s. 84-87).

2.3.3 Biblioteksvanor

I Barnbarometern framkommer att 91 % av 3-8-åringarna har varit på biblioteket ”det
senaste året” och de flesta barn går dit ganska ofta och regelbundet. Det vanligaste är att
barnen besöker biblioteket tillsammans med någon förälder men i 7-8-årsåldern börjar
de gå dit även med skolan (Filipssson & Abrahamsson, 2001, s. 18) För skolbarn (här:
9-14 år) är biblioteket den största källan till läsupplevelser. Även om barn minskat sina
bibliotekslån är det nästan fyra av fem som lånar böcker på biblioteket. Näst vanligast är
att barn får böcker som present. Däremot är barn mindre benägna att läsa böcker som
redan finns i hemmet än andra åldersgrupper. 1988/89 var det betydligt fler skolbarn
som använde sig av den egna bokhyllan för att få läsupplevelser (Kulturbarometern
1997, s. 22).

En mer nyanserad bild framträder i Barnens tre bibliotek. Här framkommer att barn
finner sina böcker från tre huvudkällor: hemmet, låna av kompisar och biblioteket.
Undersökningen visar att olika böcker kommer från olika källor. I hemmet hittar man
många av långserieböckerna. Här står familjen för en litteratursmak som delvis går emot
den offentliga. Kompisar är en mycket stark påverkansfaktor när det gäller att välja
böcker. Dessa böcker är ofta sådana böcker som inte är officiellt godkända av
biblioteket och barnen vill gärna se dessa val som deras egna - ett slags motstånd mot
det godkända. Böcker som finns i hemmet eller bland kompisar är ofta billiga och
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lättillgängliga. Biblioteket tillhandahåller böcker som är svårare att få tag på och dyrare.
Biblioteket har det nödvändiga utbudet för att varje barn ska kunna få rätt bok. Ibland
står biblioteket på barnens sida och tillhandahåller kontroversiella böcker som Gummi-
Tarzan av Ole Lund Kierkegaard (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 246 -248).
Gummi-Tarzan är ett slags motbok som hittat till läsarna tack vare samhällsbiblioteket).
38 % av barnen har som favoritbok en bok som inte finns på biblioteket, eller har ingen
favoritbok överhuvudtaget. De barnen har alltså hittat sin favoritbok på annat sätt än
med hjälp av biblioteket (ibid. s. 149).

I undersökningen framkommer att bibliotekspersonalen spelar mycket liten roll i att ge
tips om böcker. Bara 3 % av tipsen kom från en bibliotekarie. Förklaringen, menar
författarna, är att skolan tagit över, i och med ett nära samarbete mellan bibliotek och
skola. 11 % av barnen hade fått tips av en lärare, det ursprungliga tipset kan mycket väl
komma från bibliotekarien. Bibliotekarierna tipsar också osynligt genom att sätta
samman boklådor till barnen. Det är ändå förvånande att så få rådfrågar bibliotekarierna
direkt. Resultatet visar alltså på att skolpersonalen ha tagit över rollen som boktipsare
(ibid. s. 139-142).

Författarna skisserar sedan det ideala biblioteket, där de utgår från diskussionen om
kvalitet kontra masslitteratur. Hur ska biblioteken kunna möt barnens behov och
önskningar? Man föreslår följande: en kombination av bokcafé, bokhandel och
bibliotek, som bildar en helhet. I bokcaféet skulle barnen kunna fika och läsa serier och
tidningar och böcker. I bokhandeln skulle man kunna byta eller köpa böcker billigt, nya
eller i andra hand. Där skulle man följa efterfrågan och alla sorters böcker oavsett
kvalitet skulle finnas. Biblioteket skulle tillhandahålla böcker av hög kvalitet med ett
brett utbud (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994 s. 246 -248).

Uppsatser om barns biblioteksvanor

I magisteruppsatsen Vart tog bokslukarna vägen? framkommer att förutom vid de av
skolan organiserade biblioteksbesöken, besöker 38 % av barnen aldrig biblioteket.
Barnen säger att de läser en sorts böcker hemma och en sorts böcker i skolan. Pojkarnas
behov av böcker tillgodoses i ganska hög grad av biblioteket och 77 % av pojkarna
uppger att de lånar de böcker de läser på biblioteket. Motsvarande siffra för flickorna är
34 %, vilket innebär att flickorna hittar böckerna de läser utanför biblioteket i mycket
större utsträckning än pojkarna. Flickorna var också de som uppgav att de läste mer än
pojkar. De menar att om Wahlströms ungdomsserier hade funnits på biblioteket hade de
besökt det oftare (Andolf- Johannesson 1997, s. 58-59).

I Varannan damernas? intervjuar Maria Blåns barnbibliotekarier och ställer bl. a frågor
om hur pojkar och flickor beter sig på bibliotek. Det framkommer att det finns en hel
del skillnader. Flickorna frågar ofta om boktips och är öppna för förslag. De är
påverkbara när det gäller bokval. Flickor är mycket förtjusta i långserier och frågar ofta
efter en fortsättning på den bok de just läst. Respondenterna menar att flickor som är lite
ensamma och vilsna kommer till biblioteket för att de trivs i miljön. Pojkarna vet vad de
vill ha och ställer konkreta frågor om var den och den boken står. Finns inte den
aktuella boken inne så får det vara. Pojkarna kommer till biblioteket för att läsa
serietidningar och spela spel. Respondenterna framhåller att flickor oftare kommer till
biblioteket och att de lånar mer (Blåns 1997, s. 47-48).
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2.4 Barnbiblioteksarbete

2.4.1 Vad är barnbiblioteksarbete?

Uppdelningen mellan barn- och vuxenavdelningar är den mest grundläggande
uppdelningen inom biblioteken. Den finns, hur små än biblioteken är och även om
avdelningarna finns i samma lokal. Barnbiblioteksarbete skiljer sig på vissa punkter från
arbetet på en vuxenavdelning. Medan vuxenavdelningen i huvudsak arbetar med
enskilda personer, ser barnavdelningen i allmänhet gruppverksamheten som sin
viktigaste uppgift. Inriktningen på gruppen innebär att bl a att bokbeståndet måste bestå
av flera exemplar av samma bok och att personalen måste lägga tid på bokläsning och
förberedelser. På barnavdelningen finns verksamhetsformer som knappast förkommer
på en vuxenavdelning: sagostunder, olika läsprogram och tävlingar, bok- och
biblioteksinformation till ”Viktiga Vuxna”- d.v.s. föräldrar, lärare och barnomsorgs-
personal. Bokprat och boksamtal är verksamheter som tar större plats på barnavdel-
ningen än på vuxenavdelningen. Barnbiblioteksrummet kräver mycket omsorg. Det ska
vara spännande och kittla barnens nyfikenhet att vandra genom bibliotekslokalen
(Eriksson 1994, s. 36-39).

Barnbibliotekens verksamhet bygger i hög grad på ett nätverk av kontakter ut i
samhället. Man har insett att det är viktigt att tidigt ta kontakt med barn angående
läsning, dels för språkutvecklingen skull, dels för att skapa förutsättningar för att de i
framtiden ska bli biblioteksanvändare. Den utåtriktade verksamheten är alltså mycket
viktig i barnbiblioteksarbete (ibid.).

2.4.2 Styrdokument för barnbiblioteksverksamhet

I § 9 i bibliotekslagen från 1997 står följande att läsa om barnbibliotek: ”Folk- och
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att
främja språkutveckling och stimulera till läsning.” (Bibliotekslagen, elektr. källa). Här
går det alltså inte att utläsa något om vilken litteratur man ska köpa och förmedla och
inte hur man ska se på t ex kvalitetsbegreppet.

I Barnspåret beskrivs Folkbiblioteksutredningen från 1984 som 80- och 90-talets
viktigaste bibliotekspolitiska dokument. Här står att folkbiblioteken särskilt ska
uppmärksamma barns behov av böcker och läsning (Folkbiblioteksutredningen 1984, s.
12). Den påverkan som böcker innebär för framtida värderingar betonas, men man aktar
sig för att övervärdera böckernas och läsningens betydelse för barns utveckling och
betonar de vuxnas roll. Därmed anser utredningen att man måste ha realistiska
förväntningar på folkbibliotekens möjligheter att förändra barnens kulturmiljö. Trots
detta hävdas att folkbibliotekets bestånd av barnlitteratur måste byggas upp med
medvetenhet och ansvar. ”Kravet på innehållslig och litterär kvalitet måste sättas
mycket högt. Folkbiblioteken har ingen anledning att lägga pengar på köp av dålig
barnlitteratur.” Det finns även ett praktiskt skäl till att folkbiblioteken bör satsa på
kvalitetslitteratur: den är dyr i inköp och för att barn ska få tillgång till den måste den
finnas på biblioteken (ibid. s. 56-57).

SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) utarbetade 1975-76 ett målsättnings-
manifest för barnbibliotek. Här finns några punkter som handlar om vilken litteratur
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man ska föra ut till barn. Bl. a sägs att ”Barnbiblioteket ska medverka till att skapa
självständiga, kritiskt tänkande människor med ett rikt fantasi- och känsloliv…
Barnbibliotekets medieutbud bör syfta till att motverka kommersialismens verkningar
och skapa ett alternativt utbud samt söka ändra efterfrågemönstret.”(Rydsjö 1994, s.
16) Både Folkbiblioteksutredningen och SAB:s manifest betonar således vikten av att
folkbiblioteken förmedlar god litteratur till barnen.

En nationell målsättning, som utgår från barnkonventionen, har utarbetats av sex
länsbibliotek i Mellansverige. I 12 punkter slås bl. a fast att barnperspektivet ska vara
utgångspunkten för biblioteken och att barns och ungdomars egna behov ska vara
vägledande för verksamheten. Barnen ska också kunna påverka verksamheten.
”Biblioteket ska bidra till att stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling,
liksom deras utveckling till aktiva och demokratiska samhällsmedborgare. I biblioteket
ska finnas ett rikt, varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett
barn- och ungdomsperspektiv… Biblioteket ska stimulera till nyfikenhet och
läslust…Biblioteket ska vara aktivt och uppsökande.” (På barns och ungdomars villkor,
elektr.källa)

Göteborgs stadsbibliotek har också nyligen utarbetat ett måldokument för sin
barnverksamhet. I åtta punkter betonas bl a att barn och unga ska kunna påverka
verksamheten samt att deras behov ska vara vägledande; att biblioteket ska öppna vägar
till barn- och ungdomsböcker som förmedlar läslust, språkutveckling, erfarenhet och
fantasi. I deras verksamhetsmål sägs vidare att vid urval av media skall stor vikt läggas
vid litterär och konstnärlig kvalitet. På barn- och ungdomsavdelningen ska det finnas ett
varierat och aktuellt utbud av medier som speglar världen ur ett barn- och ungdoms-
perspektiv (För barnens bästa, elektr. källa).

2.4.3 Barnbibliotekens förvärvsarbete, 60- till  90-tal.

1968 kom ett första försök att beskriva barnbiblioteksarbetets metodik i boken Att
arbeta i barnbibliotek. Här diskuteras inte barnbibliotekets målsättning, men det kan
utläsas som ”att fostra en publik till större läskunnighet”. För att nå detta mål bör man
ge kunden vad hon eller han vill ha. Man skulle inte skrämma bort barnen med
kvalitetslitteratur, utan tillmötesgå dem med t ex Blyton-böcker (Engdal & Skoglund
1982, s. 12-13).

På 70-talet var det allkulturhuset som var i ropet. I Barn och bibliotek från 1972 skrivs
överhuvudtaget mycket lite om böcker (!). Här handlar det om allt annat biblioteken kan
syssla med och man ansluter sig till en allmän, vag biblioteksmålsättning och tolkar den
till att den innebär att ge alla barn tillgång till alla medier, den information och de
allmänkulturella aktiviteter som finns för barn och ungdom. Varför diskuteras inte
(ibid.).

I Barnbiblioteket – en resurs tas upp kvalitetsfrågan upp. Här betonas att
barnbiblioteken måste göra genomtänkta inköp. I denna bok nämns att bibliotekens
medieutbud bör syfta till att motverka kommersialismens negativa verkningar och att
man ska kämpa mot den kommersiella kulturen och visa på alternativ. Frågor
biblioteken måste ställa sig är vilka värderingar och attityder som man för ut genom sitt
urval och vilken social och politisk orientering man erbjuder barn. Man bör fråga sig
vilken historiesyn och vilken uppfattning om könsroller som döljs i till synes vardagliga
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och oförargliga texter. Barnbiblioteken ska kunna ge alternativ till Sörgårdsidyllen och
tillhandahålla böcker som gör barn medvetna om den värld de lever i, men som också
kan stimulera fantasin (Barnbiblioteket- en resurs 1977, s. 43-44).

I en debattbok från 1975 går Christina Andersson ut hårt och frågar vad det är för fel
med att vilja påverka barn. Hon menar att man inte kan leva i ett vakuum utan att alla
påverkar och påverkas. Barnlitteraturen har också sin del i denna påverkan. Via den
överförs värderingar och normer till barnen. Författaren är upprörd över att det endast är
den ”vänstervridna” litteraturen som anses vara den som påverkar. Hon menar att den
litteratur som anses neutral är den som stryker fördomar medhårs och inte sätter normer
och värderingar under debatt (Andersson 1975,  s. 105-108).

Stefan Mählqvist tar upp debatten kring folkbibliotekens kulturpolitiska ansvar i
Barnboken i brännpunkten. Här redogörs för 70-talets debattklimat där vissa ansåg att
viss triviallitteratur kunde tjäna som lockbete på biblioteken och undvika att man
skrämde bort besökare. Motståndarna menade att det var bibliotekets plikt att enbart
marknadsföra den goda litteraturen. Under hela 70-talet minskade andelen trivial-
litteratur bland bibliotekens inköp och tendensen visar att motståndarna till
triviallitteratur fick stor genomslagskraft. Mählqvist menar att vi behöver forskning
kring läspåverkan för att komma vidare i denna debatt med låsta positioner (Mählqvist
1992, s. 73-74).

I 1982 års barnbibliotekshandbok Passa, passa upp, passa vidare? handlar det mer om
att nå alla barn, än med vad biblioteken når dem. Det handlar också om att slå vakt om
boken i sig gentemot andra medier. Vad det gäller vilka böcker som bör köpas rör sig
resonemanget mycket allmänt kring om det är förlagen, Bibliotekstjänst eller kultur-
politiken som ska styra inköpen (Engdal & Skoglund 1982, s. 26-34). Den kvalitets-
debatt som finns handlar om musikutbudet på bibliotek, men här vågar man vara
kontroversiell och hävda att visst ska biblioteken censurera (ibid. s. 52).

I idéboken Barnspåret från 1994 finns ett kort avsnitt om kvalitetsaspekten i
inköpsarbetet. Här går författaren runt problemet genom att visa hur debatten har svängt
genom åren och genom att betona att barn och vuxna ofta värderar böcker olika och att
barn därför måste få vara med och välja. Dock sägs att barnbibliotekarien på ett
insiktsfullt sätt ska tillgodose uppfostransaspekten, dvs. bokens värderingar ska vara
acceptabla. Vilka värderingar det gäller går man överhuvudtaget inte in på (Eriksson
1994, s. 47-50).

2.4.4 Hjälpmedel vid förvärv

Bibliotekstjänsts sambindningsservice

Bibliotekstjänst (Btj) ger service till biblioteken genom att bl. a sälja böcker och AV-
medier, bibliografiskt material, boklistor och inredningar. Ca 75 % av folkbibliotekens
inköp görs via Btj. I sambindningen recenseras barnböcker av två lektörer som avger
korta omdömen om böckerna. En granskningsnämnd, utsedd för en viss mandattid
övervakar verksamheten. Eftersom många barnböcker inte recenseras någon annanstans
är folk- och skolbiblioteken beroende av sambindningens omdömen. Biblioteken
baserar i stor utsträckning sina inköp på sambindningens omdömen (Barnbokens
ställning 1996, s. 38).
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BTJ ger, oberoende av enskilda förlagsintresse, böckerna lektörsomdömen genom
fristående lektörer. Detta gäller både vuxen- och barnböcker och sammanlagt ca 6000
titlar recenseras per år. Dessa opartiska omdömen är en service till folk- och
skolbibliotek för att underlätta inköpsbesluten. Recensionerna publiceras i Btj:s
sambindningshäfte varannan vecka. Det är viktigt att komma ihåg att Btj-häftet inte är
något kvalitetsurval. Btj recenserar och erbjuder så gott som allt som förlagen skickar
in. BTJ gör alltså inte någon bedömning av böckers litterära kvalitet utan redovisar och
sammanställer lektörernas utlåtanden. Lektörerna är ämnesexperter med en gedigen
formell utbildning. De rekryteras bland lärare, bibliotekarier och andra med
specialkunskaper inom något eller några områden (Bibliotekstjänsts hemsida, lektörer).

Medan vuxenböcker recenseras av en lektör bedöms barn- och ungdomsböcker av två
lektörer. Ca 160 lektörer recenserar barn- och ungdomsböcker. Den första recensionen
till en barn- eller ungdomsbok är alltid skriven av en allmänlektör, oftast en barnbib-
liotekarie. Den andra skrivs av en lärare som ska komplettera den första recensionen
med pedagogiska synpunkter. Är lektörerna oense får boken ytterligare en recension
(Btj:s hemsida, lektörer). Lektörerna skriver en kort recension efter en mall kallad ”PM
för lektörer i Bibliotekstjänsts sambindning”. En författare eller ett förlag som anser sin
bok missbedömd kan anföra besvär över recensionen i en särskild granskningskom-
mitté. (Yrlid 1984, s. 100). Varje titel presenteras med ett ca 150 ord långt
lektörsomdöme (Btj:s hemsida, Btj-häftet).

Bodil Alvarsdotter har i sin magisteruppsats undersökt på vilket sätt genusaspekter tas
upp i sambindningsrecensioner för barnböcker år 2000. Hon fann efter läsning av 101
recensioner av Hcg-böcker att man mycket sällan utgick från att boken skulle rikta sig
särskilt till pojkar eller flickor. Istället utgick man ifrån ”barnet” som läsare. I de fall
man uttryckte att boken var riktad till ettdera könen handlade det om långserieböcker
som t ex Tvilllingserien eller Startrekserien. Alvarsdotter fann också att kvalitets-
aspekten är central i recensionerna och att man endast i undantagsfall tog upp
könsrollsbeskrivningen i böckerna (Alvarsdotter 2002,  s. 59).

Sambindningen och andra hjälpmedel

För bibliotekarier innebär uppgiften att förvärva barnböcker dels svårigheter att
överblicka den omfattande utgivningen, dels att ur mängden vaska fram det som innebär
att pengarna används på bästa sätt. I kapitlet Barnboksutgivning och barnbokskritik –
vad har bibliotekarier för hjälpmedel? redogör Gunilla Borén för i vilka olika tidningar
och tidskrifter man vid sidan om Btj:s sambindningshäften kan ta del av barnboks-
recensioner. Hon kommer fram till att 1987 recenserades endast 42 % av förstagångs-
utgiven barnlitteratur i de 13 dagstidningar och barnkulturtidskrifter som ingick i
undersökningen. Dessutom införs recensionerna ofta sent i tidningarna, något som kan
innebära praktiska svårigheter om man vill invänta kritikernas omdömen inför ett inköp.
Således är sambindningshäftena ett ovärderligt hjälpmedel för barnbibliotekarier för
bedömning av enskilda böckers innehåll och förtjänster (Borén 1995, s. 371-378).

I magisteruppsatsen Urvalsunderlag och debatt i samband med inköp av barnlitteratur
redogörs för vilka hjälpmedel barnbibliotekarier har till sitt förfogande i urvals-
processen. Här framkommer att sambindningen är extra viktig för barnlitteraturen. Dels
därför att det är viktigt att få information om användbarheten när det gäller
barnlitteratur, men också för att barnböcker inte uppmärksammas i dagspress i samma
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utsträckning som vuxenlitteratur. Barnbibliotekarierna som intervjuades såg inte
barnboksrecensionerna i dagspress och tidskrifter som något alternativ till
sambindningshäftena. Det största skälet till att man inte använder dem i det direkta
urvalsarbetet är att de kommer för sent. Det framhålls även att recensioner i tidningar är
svårare att använda eftersom de inte ger sådana tydliga värdeomdömen som
sambindningens recensioner. Dock fyller tidnings- och tidskriftsrecensionerna en viktig
funktion i bibliotekariernas arbete i och med att de sätter in böckerna i ett större
sammanhang (Nilsson 1997, s. 55-56).

Kritik mot sambindningen

Sambindningen från Btj är ett mycket smidigt sätt för biblioteken att få information om
böcker, men inte okontroversiellt och det har med jämna mellanrum utsatts för kritik.
Kritikerna har ofta varit författare som känt sig utsatta för ”ett litterärt övergrepp”. Man
har menat att det är omöjligt att på ett minimalt utrymmer rättvisande karaktärisera och
bedöma litterära verk och att utfallet därför kan bli slumpartat. Motargumentet har alltid
varit att det är omöjligt för biblioteken att annars skaffa sig en överblick (Yrlid 1984, s.
101-102).

I projektet Nödslakt av heliga kor, ett utvecklingsprojekt i Örebro län, började man se
Btj-beroendet som ett problem. Sambindningen ger inte en heltäckande bild av den
svenska bokutgivningen, utan erbjuder de böcker som sänds in till den på initiativ från
förlagen. Sambindningen ger sålunda en bild av förlagens förväntningar – vad de tror att
biblioteken kommer att köpa in. Därför, menade man, kan man inte hävda att
sambindningen är det objektiva urvalsinstrument som biblioteksfolk ibland gör
gällande. En hel del relevant litteratur kommer aldrig under ögonen på bibliotekarierna
på grund av att förlagen inte skickar den till sambindningen. Detta gäller inte minst
litteratur från mindre förlag och institutioner. Ett annat problem är att biblioteken
känner sig föranlåtna att välja och köpa böcker i den takt som dessa erbjuds i
sambindningens listor. Helhetssynen på bokbeståndet kan då bli lidande. Inom projektet
bestämde man sig för att luckra upp inköpsrutinerna och dels lyssna mer på brukarna,
dels använda sig av fler inköpsvägar än Bibliotekstjänst (Nödslakt av heliga kor 1989, s.
103 -107).

I BHS-uppsatsen Urvalsunderlag och debatt samband med inköp av barnlitteratur
framgår att bibliotekarierna har en något kluven inställning till sambindningen.
Samtidigt som alla säger att de inte skulle klara sig utan den, menar de flesta att den har
en mängd brister. De menar dock att den går att använda trots bristerna, men att det då
krävs lång yrkesverksamhet som ger bibliotekarien ett slags ryggmärgskänsla som
komplement. Att använda sambindningshäftena blir också en speciell kunskap där man
lär sig hur lektörerna skriver och att känna igen vissa ord och formuleringar (Nilsson
1997, s. 55).

2.4.5 Förmedling

Man kan säga att förmedlingsmiljö innebär allt det i miljön som påverkar mottagarens
öppenhet för det som ska förmedlas. Det handlar om den fysiska miljön – rummet – och
om hur besökaren blir bemött av personalen. För barn är det särskilt viktigt att den
fysiska miljön står i samklang med dem själva. Miljön måste vara inbjudande och
stimulera nyfikenhet och fantasi. En barnavdelning måste hela tiden förändras för att
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passa de behov som finns för ögonblicket. Användarna ska känna att något hela tiden
händer och miljön ska föra en dialog med besökarna. (Nilsson 1994, s. 71-73).

En barnbibliotekarie möter sina låntagare och förmedlar böcker på många olika ställen.
I de flesta kommuner samarbetar folkbiblioteket med barnavårdscentraler, förskola och
skola. Det kan gälla boktips från biblioteket, bokdepåer, klassbesök och biblioteks-
visningar. En viktig arbetsmetod i bokförmedlingen är bokpratet, som fyller många
funktioner. Dels visar det vad biblioteket kan erbjuda för upplevelser, dels personifierar
bokprataren barnbiblioteket och ger det ett ansikte. Den viktigaste funktionen är att
bokprataren ger läsningen av boken en identitet och blir en ledsagare in i barnens egna
läsupplevelser. Bokpratet ska hjälpa barnen över de hinder som bristande förförståelse
kan innebära och förklara sådant som kan vara ovant eller okänt för barnen: epok,
kultur, geografi och liknande. Det gäller att skapa nyfikenhet och intresse. Ofta handlar
det också om underlätta identifikationen, dvs. barnens förmåga att identifiera sig med
bokens huvudperson. Om urvalet till bokpraten står det i Barnspåret endast att det ska
spänna över hela det fält av intressen som kan finnas i en barngrupp: lättlästa och tunga
böcker, äventyr, kärlek och sorg. Det ska vara böcker som angår. Urvalet måste passa
målgruppen och deras förförståelse. Nivån bör ligga så att ingen lämnas utanför och så
att alla känner sig välkomna, utan att för den skull bli menlöst (Nilsson 1994, s. 93- 96).

Genom barnbibliotekens speciella arbetssätt följer att barnbibliotekarien som person blir
mycket viktig. I förmedlingsarbetet ute i skolor etc. är det bibliotekarien som väljer ut
de böcker som ska förmedlas och bestämmer vilka böcker barnen ska möta vid ett givet
tillfälle. Det blir också mycket viktigt att barnbibliotekarien kan föra ut böckerna på ett
inspirerande sätt. Barnbibliotekarien har en nyckelposition när det gäller att föra ut den
kvalitativt högtstående litteraturen till läsarna, eftersom barn väldigt sällan läser
recensioner själva och deras föräldrar sällan är insatta i ämnet (Eriksson 1994, s. 45).
När det gäller vuxna mellanhänder måste barnbibliotekarierna kunna informera om
olika böckers tendenser och värderingar, för det finns inga böcker utan värderingar
(Barnbiblioteket - en resurs 1977, s. 44).

2.4.6 Genusaspekter på biblioteksarbete

Det har inte varit helt lätt att hitta texter som specifikt tar upp genusaspekter på
barnbiblioteksarbete. I en fem-poängsuppsats om bokprat från Uppsala universitet,
grundad på intervjuer, menar respondenterna att det kan vara viktigt att ta hänsyn till
könsskillnader i läsintressena. Eftersom flickor anses mer upplevelseinriktade än pojkar,
som är mer faktainriktade, skulle man kunna tänka sig att man genom att gå via ett
specialintresse och bokprata om bra faktaböcker skulle få nya läsare bland pojkarna.
Man ska tillgodose barnens intressen för att fånga upp dem som läsare (Sandberg Hven
1998, s. 18).

I uppsatsen Varannan damernas? är det utbudet av litteratur med pojkar och flickor som
huvudpersoner som fokuseras. Det framkommer att de bibliotekarier som där
intervjuades inte var så medvetna om att andelen böcker med kvinnliga huvudpersoner
är lägre en andelen manliga. Oftast framhölls att det trots allt finns en rad böcker med
flickor i huvudrollen och att man var nöjd med det, utan att reflektera över
snedfördelningen. I intervjuerna framkommer också att man inte så medvetet hade
resonerat kring pojkars och flickors olika läsintressen (Blåns 1997, s. 47-49).
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Glenda T. Childress kommenterar i artikeln Gender Gap in the Library bibliotekariers
inställning till pojkars och flickors olika läsvanor. Hon menar att de ofta beklagas, men
sällan utmanas av bibliotekarier. Efter att ha redogjort för en undersökning som visar att
redan förskolepojkar läser mer facklitteratur än flickor, skriver hon att det är frestande
att förklara hur det borde vara, men att handlingsprogram måste börja men hur det är. I
sitt arbete mot en utjämning av pojkars och flickors läserfarenheter, har bibliotekarier
att kämpa både mot samhällets förutfattade meningar och barns starka benägenhet att
följa dessa (Childress 1984, s. 69-72).

Kapitlet Et anderledes kønsbevidst børnebibliotek av Sussi Sørensen handlar
uttryckligen om barnbiblioteksarbete och genus. Hon börjar med att gå igenom
skillnader som finns mellan pojkars och flickors kulturer och beteendemönster och
fortsätter sedan med att ta upp de skillnader man kan urskilja mellan flickors och
pojkars läs-och biblioteksvanor. Hon menar att det är bibliotekens skyldighet att
avspegla dessa olika intressen hos pojkar och flickor. Könsskillnader skall inte
undvikas, utan lyftas fram och avmystifieras. Författaren menar att om man inte
synliggör könsskillnaderna, riskerar man att biblioteket får en könsmässig slagsida, eller
blir könsneutralt ”för alla” och därmed ”för ingen”. Om barnen inte kan uppfatta sitt
eget köns kultur i biblioteket blir det en främmande värld och därmed irrelevant.
Sörensen menar att dagens uppluckring av könsroller ger stor frihet – en frihet som
också innebär svårigheter att bygga upp en identitet. Därför, menar hon, måste
barnbiblioteket vara en fristad där barnen får vara precis så ”flickiga” och ”pojkiga”
som det passar deras identitetsprojekt, utan styrande inblandning. Hon betonar
förpuberteten 8-12 år som den tid då könen har minst med varandra att göra och då
barnen fungerar i pojk- och flickgrupper. (Sørensen 1996, s. 45-54).

Sørensen menar vidare att det i barnbiblioteket bör finnas visa fixpunkter, miljöer av
speciellt intresse för flickor respektive pojkar. I dessa fixpunkter ska man konsekvent ta
hänsyn till pojkars och flickors ämnes-, medie-, och fritidsintressen. Allsidigheten får
resten av biblioteket tillgodose. Hon menar att man på biblioteken inte bara ska
acceptera att flickor och pojkar väljer olika typer av böcker, man ska aktivt hjälpa
barnen att uppfylla deras behov. Det är svårt för barnet att bygga upp sin självkänsla om
det får höra att det som intresserar det inte är bra. Även inredningen skall anpassas till
pojkar och flickor (ibid.).

I artikeln Sex in the library drar Debbie Abilock upp några riktlinjer för
barnbibliotekarier baserade på forskning om barn och könsskillnader. Till en början
konstateras att barnböcker oftare har pojkar som huvudpersoner och pojkar och flickor
framställs fortfarande på ett stereotypt sätt. För att bemöta detta ska, menar hon,
barnbibliotekarier aktivt ska samla litteratur som porträtterar kvinnor och flickor i icke-
stereotypa roller. De ska också vara medvetna om att det blir balans mellan pojk- och
flickprotagonister i urvalet böcker för t ex bokklubbar och högläsning. I diskussioner
med lärare och föräldrar kan man gärna visa direkt på stereotyper i litteraturen (Abilock
1997, s. 1-2).

Angående pojkars och flickors läsvanor redovisas forskning som antyder att det faktum
att pojkar läser mer facklitteratur än flickor gör dem mer redo att klara av högre
utbildningar och samhällets krav. Abilock menar att bibliotekarier ska visa på kvinnor
som forskar och aktivt uppmuntra flickors intresse för vetenskap. Hon går sedan in på
pojkars och flickors olika beteenden i skolan och menar att flickor tar mindre risker och
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är mindre offensiva i sitt problemlösningsbeteende. Hon menar att bibliotekarier ska ge
flickor stöd i att våga ta risker och uppmuntra egna initiativ i informationssökningen.
Pojkar ska istället få hjälp även om de inte ber om det, eftersom de ofta är mer
självständiga när de söker information. Bibliotekarier kan också ha en uppgift i att visa
på hur kvinnor och män framställs olika i medier, för att skapa medvetenhet. Vidare går
Abilock in på att pojkar tar större ”plats” än flickor i skolan, samt att barn ju äldre de
blir mer och mer umgås i grupper av barn med samma kön. Hon tycker att bibliotekarier
i det här sammanhanget har en uppgift i skapa mixade grupper i skolarbetet (Abilock
1997, s. 1-2).

Kvinnobiblioteket i Luleå

Kvinnobiblioteket i Luleå är exempel på biblioteksverksamhet där genusperspektivet
inte bara finns som bakgrundsfaktor utan där hela biblioteket har en ”kvinnoprofil”. Två
uppsatser gjorda på Bibliotekshögskolan i Borås handlar om Kvinnobiblioteket. Marja
Haapalainen skriver i Kvinnobiblioteket – ett eget rum att kvinnoperspektivet
genomsyrar hela verksamheten och påverkar inredning, bokinköp, skyltning och
öppettider. Biblioteket driver också en föreläsningsserie med kvinnliga föreläsare om
ämnen som belyses ur ett kvinnligt perspektiv (Haapalainen 1997, s. 8-11) Bibliotekets
profilering gäller främst vuxna kvinnor och för t ex tonårsflickor fungerar biblioteket
mer som ett vanligt bibliotek. Bibliotekarien och initiativtagaren Berith Forsberg,
framhåller att avsikten med profileringen på kvinnor i valet av litteratur och
bokuppställning är inte att låsa kvinnor vid det traditionella utan att bekräfta kvinnors
val av litteratur (ibid. s. 16).

I uppsatsen diskuteras bl a om Kvinnobibliotekets gynocentriska hållning är rätt taktik
när det gäller att tillvarata kvinnors intressen. Genom att skapa ett bibliotek för kvinnor
markerar och stärker man att det är något särskilt med just kvinnor. Haapalainen
kommer fram till att eftersom man på Kvinnobiblioteket inte strävar efter att isärhålla
kvinnor och män, så bryter biblioteket snarare mot det gängse genusystemet genom att
ifrågasätta samhällsordningen som utgår från en manlig norm (ibid. s. 39-40).

Åsa Strandberg intervjuar  i sin uppsats – Jag älskar att vara kvinna! både låntagare och
personal i Kvinnobiblioteket. Intervjuerna tar bl a upp hur respondenterna upplever
Kvinnobibliotekets profilering. I den sistnämnda frågan kommer Strandberg fram till att
ingen av låntagarrespondenterna upplever kvinnoprofileringen som begränsande på så
sätt att de inte skulle hitta de böcker de vill ha pga det kvinnliga företrädet i urvalet. Inte
heller personalen upplever profileringen som begränsande eller könsrollskonserverande.
De menar t ex att den avdelningen inom facklitteraturen som speciellt är utformad efter
kvinnors intressen är avsedd att lyfta fram kvinnors kunskaper och erfarenheter, inte att
hänvisa kvinnor enbart dit. Meningen är att synliggöra kvinnor (Strandberg 1995, s. 57).
Strandberg menar i sin koppling till litteratur i ämnet att man kan se kvinnoprofileringen
som ett sätt att delta i ansträngningarna att bryta kvinnors underordning, eftersom
kvinnogemenskapen uppges fungera stärkande (ibid. s. 65).
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3. Resultatredovisning

Resultatet redovisas i tre delkapitel som vart och ett inleds med en beskrivning av
arbetssättet. Eftersom materialet är så skiftande till sin karaktär är varje del upplagd som
det passar materialet bäst. Det innebär att den övergripande genomgången av
recensioner avslutas med en kort sammanfattning. Redovisningen av fördjupningen i
Hcf-böcker och -recensioner avslutas däremot med ett analysavsnitt eftersom detta
material kräver att man resonerar utöver de objektiva fakta som föreligger. Intervjuerna
talar för sig själva och analyseras vidare i diskussionen.

3.1 Genomgång av Hcf- och Hcg- recensioner

3.1.1 Arbetssätt

Jag har läst sambindningsrecensioner för alla Hcf-böcker som kategoriseras som
kapitelböcker och för alla Hcg-böcker för år 2001 – både nyutgivna böcker och böcker
utgivna i ny upplaga. När det gäller Hcf-böckerna har jag tagit med även dem som
handlar om djur och andra fantasifigurer efter som dessa antingen är definierade som
pojke eller flicka eller samspelar med människobarn. Jag har räknat hur många gånger
recensenten tar upp något om genusperspektivet i den recenserade boken och på vilket
sätt. Med genusperspektiv menar jag om recensionerna tar upp hur flickor och pojkar
eller män och kvinnor framställs, utifrån vilket kön de tillhör. Jag har också räknat på
hur många gånger recensenterna riktar boken till pojkar eller flickor och på vilka
grunder det gjorts. Slutligen har jag jämfört Hcf och Hcg-recensioner och recensioner
av nya och återutgivna böcker med avseende på hur ofta genusperspektivet tas upp.

3.1.2 Recensionernas utformning

I sambindningshäftena blir varje barnbok bedömd av två eller tre recensenter.
Recensionerna är ungefär 150 ord långa. I min läsning av recensionerna har jag noterat
att följande tas upp i recensionerna: den yttre handlingen, bokens tema och tyngdpunkt,
genre (t ex hästbok eller deckare), bokens tempo och spänningsnivå, miljö- och
personbeskrivning, tidsfärg (om historisk tid), språket och bokens illustrationer.
Dessutom bedömer lektörerna vilken målgrupp boken har och vilken svårighetsgrad den
har. Efter läsning av recensioner har jag kommit fram till att böckernas värderingar tas
upp ganska sällan och i de fall lektören finner dessa vara på något sätt
anmärkningsvärda.

3.1.3 Genusperspektivet i böckerna tas upp

Det sammanlagda antalet lästa recensioner var 585 stycken, fördelade på 261 böcker.
Av dessa böcker var 169 böcker nyutgivna och 92 återutgivna. 161 böcker (368
recensioner) var Hcg-böcker och 100 böcker (217 recensioner) var Hcf-böcker. I
sammanlagt 30 (4,9%) recensioner reflekteras över genusperspektivet i boken. Av dessa
återfanns 10 bland Hcf-böckerna och 20 bland Hcg-böckerna. I 16 av fallen var lektören
negativ till bokens könsmönster, i 14 fall var lektören positiv.

Några exempel på negativa kommentarer:
”kanske titeln blir mer pojkläsarvänlig utan flicknamn” (om bok om tre barn där flickan
inte nämns i titeln), ”just så tafatta och fåniga som prinsessor brukar vara” (om en
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samling nutida prinsessagor), ”ett förlegat könsrollsmönster stör inte nämnvärt med
tanke på tillkomståret (om Barnen i Bullerbyn-bok)

Några exempel på positiva kommentarer:
”boken rymmer ett feministiskt budskap” (om fantasybok med stark kvinnlig
huvudperson som river könsbarriärer),”lite tjejpower förmedlas” (bok om Tuva-Lisa av
Sören Ohlsson), ”många kvinnor har Pippi som idol” (om Pippi Långstrump)

Förutom denna typ av kommentarer fanns ytterligare 8 recensioner som jag kallat
”gränsfall”. Där tar lektören upp hur t ex pojkar och flickor beskrivs, men utan att
kommentera detta ur ett genusperspektiv. Exempel på sådana kommentarer är ”Petra är
den drivande och mest förslagna”, ”Nils är en stillsamt reflekterande pojke av den
typen som förekommer i alla decennier”, ”kul att systern har så stort inflytande på
Adam” (om ishockey-bok där huvudpersonen har mycket kontakt med sin syster, trots
avstånd).

Av de kommentarer med ett genusperspektiv som jag hittat gäller bland Hcg-böckerna
17 av 20 recensioner återutgivna böcker och endast tre nya böcker. Av dessa 17 gäller
10 återutgivna Enid Blyton-böcker och 5 Sune-böcker (av Sören Ohlsson & Anders
Jacobsson) och 1 en Tuva-Lisa-bok (av samme Sören Ohlsson). När det gäller Enid
Blyton så fick hennes böcker sammanlagt 27 recensioner i 2001 års sambindningshäften
och 10 av dessa tog upp könsperspektivet i böckerna. Samtliga var negativa. När det
gäller Sune-böckerna är bilden en annan. Två av recensionerna är positiva (t ex ”det
bästa med Sune är att han inte är macho”), två blandade (t ex ”positivt är Sunes
kvinnliga egenskaper, men i denna bok dominerar buspojken Sune”), en negativ (”det
är en typisk grabb-bok, tjejerna är knepiga och vill eller vill inte pussas”). Bland Hcf-
böckerna är fördelningen mellan kommentarer på nyutgivna och äldre böcker 5 till 7.
Det mönster man kan urskilja här är att bland de äldre böckerna kommenteras Pippi av
två recensenter i positiv bemärkelse, Bullerbyn i negativ bemärkelse och Sune (återigen)
i positiv bemärkelse.

3.1.4 Boken riktas till flickor eller pojkar

I 32 fall riktar recensenten boken till antingen pojkar (11 st.) eller flickor (21 st.). Detta
riktande är ofta formulerat som ett slags bruksanvisning. Med bruksanvisning menar jag
en anvisning till bokens förmedlare (bibliotekarierna) vem recensenten tror kommer att
läsa och ha glädje av boken. I 25 fall gäller det Hcg-böcker och då handlar det 8 gånger
om häst- eller hundböcker som riktas till flickor och i 4 fall om sport-böcker till pojkar.
Andra böcker som riktas bland Hcg-böckerna gäller oftast böcker om relationer om
flickor (7 st. för  flickor) och böcker om relationer om pojkar (2 st. för pojkar). Bland
Hcf-böckerna kan jag inte urskilja något klart mönster när böckerna riktas eftersom det
görs endast i sju fall. (böcker om att ta hand om ett djur, om relationer och om kvinnliga
sjörövare till flickor och bok om skojigt bus till pojkar).

I sammanlagt fyra fall rekommenderas boken aktivt till både flickor och pojkar och då
gäller det relationsböcker med både pojkar och flickor i huvudrollen eller hästbok med
pojke i huvudrollen. Noteras kan att en bok om kvinnliga sjörövare rekommenderas av
en lektör till flickor och av en annan till både pojkar och flickor. En annan bok
rekommenderas av en lektör till flickor, medan den andra lektören kunde tänka sig att
läsa boken högt i klassen.
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3.1.5 Sammanfattning

Genusperspektivet tas bara upp i ca fem % av recensionerna och ungefär lika många
gånger i negativ som positiv bemärkelse. Man kan notera att de flesta kommentarerna
gäller återutgivna böcker och då särskilt Blyton-böcker och Sune-böcker. 2/3 av
kommentarerna gäller Hcg-böcker. I ca fem % av recensionerna riktas böckerna till
pojkar eller flickor och fyra böcker riktas till både pojkar och flickor.

3.2 Fördjupning

3.2.1 Arbetssätt

I sambindningshäftena för år 2001 fanns 59 nya Hcf-kapitelböcker och 29 nya
lästräningshäften. Dessutom fanns 9 s.k. berättelser och 24 sago- och verssamlingar, 44
kapitelböcker i ny upplaga och 12 lästräningshäften i ny upplaga. Jag räknade inte med
böcker under rubriken ”lagerböcker”. När jag i kategorin ”nya kapitelböcker” tog bort
bearbetningar av äldre böcker och samlingar av fristående berättelser återstod 54 nya
kapitelböcker. Av dessa handlar 18 om en pojke, 13 om en flicka, 3 om pojke och
flicka, 3 om flera pojkar, 8 om djur, 5 om en grupp barn, resten (4) om vuxna och
fantasifigurer. Efter att ha bestämt mig för att läsa 10 böcker med en flicka som
huvudperson och 10 böcker med en pojke som huvudperson, lottade jag ut dessa från de
respektive 13 och 18 böckerna.

Dessa böcker lästes och analyserades efter en mall (se bilaga 1) som utgår från Pil
Dahlerups analysmodell som den refereras av Gunilla Zackari i Textanalys ur
könsrollssynpunkt (se s. 15 i uppsatsen). Jag har dock gjort flera tillägg och
omformuleringar. Jag hade från början utelämnat den del som handlar om de vuxna
personerna (mamman och pappan) i böckerna, eftersom jag ansåg att det skulle bli för
mycket att ta med. Efterhand insåg jag att det var hos de vuxna det var lättast att urskilja
uppenbara stereotyper, varpå jag lade till en fråga om hur de vuxna skildras. Förutom
den modell som presenteras i Textanalys ur könsrollssynpunkt har jag har lagt till frågor
som jag ansåg intressanta efter genomgång av litteratur. Det gäller främst drivkrafter
och mål, där jag bl. a ville se om drivkraften är den egna personens status eller om det är
ett yttre projekt som driver. Detta tillägg kommer från Marika Andræs avhandling Rött
eller grönt?, om Wahlströms pojk- och flickböcker (se s. 20-21 i uppsatsen). Ett annat
tillägg är frågan om självupplevelse där jag blev inspirerad bl a av Kristin Hallbergs
essä Änglaprinsessa eller flickbyting (se s. 15 i upps.). Förutom detta har jag tagit med
en fråga om vilka aktiviteter huvudpersonen ägnar sig åt.

Efter bokgenomgången läste jag sambindningsrecensionerna för de aktuella böckerna
och gjorde en jämförelse av de genusaspekter som tas upp i recensionerna och de som
jag funnit anmärkningsvärda i min läsning av böckerna.

3.2.2 Läsning av fördjupningsböckerna

I detta avsnitt görs en sammanfattning av bokgenomgången, följt av ett avsnitt där jag
gör en analys av detta resultat. Detta följs av redovisningen av hur sambindnings-
recensionerna kommenterar dessa böcker. För att spara utrymme kallas böckerna med
en flicka i huvudrollen för flickböcker och böckerna med en pojke i huvudrollen för
pojkböcker. Jag skriver inte ut titlarna till alla exempel jag tar upp i texten, utan
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hänvisar med siffror inom parantes till titellistan i bilaga 2. I följande redogörelse, som
följer analysmallen, har jag tagit ut det jag fann intressant efter en sammanställning och
avstår från att rada upp en massa fakta som inte leder till ett relevant resonemang.

Böckernas tema och tonfall

Sju av flickböckerna (4, 7, 9, 11, 12, 14, 18) har relationer som huvudtema i boken –
antingen till kompisar, killar eller till familjen. De andra tre handlar om att få en svår
sjukdom, ta hand om ett djur och fantasi/humor (2, 8, 16). Vad det gäller pojkböckerna
handlar tre om relationer (5, 15, 1), de andra sju har en stor spridning i ämnesvalet: leta
bläckfiskar, rädsla, bli rik (två stycken), utomjordingar, troll, läsinlärning. Tre av
flickböckerna (9, 12, 11) men ingen av pojkböckerna, har problem med familjen och
föräldrarna som tema. En av flickböckerna (18) och en av pojkböckerna (15) har att bli
kär som huvudtema och i flickböckerna finns det med som deltema i två böcker till (14,
4).

Böckernas ”ton”: sex av flickböckerna är mycket allvarliga i tonen (2, 7, 11, 12, 14, 8),
medan fyra har ett klämmigare tonfall (4, 9, 16, 18). Två av pojkböckerna har en
allvarlig ton (5, 6,) medan fyra är mer klämkäcka (1, 17, 19, 20). Dessutom finns bland
pojkböckerna fyra böcker med ett ömsint och allvarlig tonfall blandat med humor (3,
10, 13, 15). Detta stämningsläge finner jag inte motsvarighet till i flickböckerna.

Handlingsramar

Tre av flickböckerna handlar om bästisproblem (4, 12, 14). I alla tre böckerna är det
bästisen som sviker och man får följa den ångest som huvudpersonen känner inför detta.
I två av böckerna är ångesten nattsvart, medan den tredje beskriver huvudpersonen som
något tryggare och inte framställer bästisrelationen som det viktigaste i världen. I de två
”svartare” böckerna är huvudpersonen överhuvudtaget utanför och ensam, medan
huvudpersonen i den tredje mår ganska bra i övrigt. I alla tre böckerna framställs
huvudpersonen som helt hjälplös inför bästisens svek. I alla tre böckerna handlar det
också om att få tillbaks bästisen – bara i en bok reflekterar huvudpersonen över om
bästisen är värd att få tillbaks.

I två av pojkböckerna finns bästisproblematiken med som deltema (1, 15). Här har
temat en helt annan ton. Det handlar inte om att bästisen ratar och sviker
huvudpersonen, utan det är något problem eller en konflikt som uppstår mellan
vännerna från båda sidor. Dessutom står inte allt och faller med bästisen utan
huvudpersonen har annat att falla tillbaka på.

Förutom i bästisproblematiken finner jag ingen stor skillnad på vilka handlingsramar
pojkar och flickor har och hur de utnyttjas.

Drivkrafter och mål

Att tillhöra en gemenskap är ett mycket viktigt tema i flickböckerna, antingen det gäller
vänner eller familj. I tre av flickböckerna är att ingå i en gemenskap den viktigaste
drivkraften (4, 12, 14). I fyra andra är drivkraften till handling genererad av
relationsproblemen (7, 9, 11, 18). I de tre övriga är det att ta hand om ett djur (8), att bli
frisk (2), samt att klara ut ett fantasiäventyr (16) som är drivkraften. Av de tio böckerna
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om flickor är det bara en där flickan har ett projekt som hon vill genomdriva som inte
handlar om relationer. I pojkböckerna är drivkraften oftare ett projekt som ska
genomföras och huvudpersonerna är inte i lika hög grad engagerade i relationsproblem.

Utseende

Varken flickor eller pojkar definieras i någon högre grad av sitt utseende. I de fall där
utseendet beskrivs handlar det i fyra fall av sju om att huvudpersonen beskriver en tjej
eller kille hon eller han är kär i (18, 15, 13, 10). I de flesta böckerna sägs mycket lite om
huvudpersonernas utseende, både vad det gäller pojkar och flickor. I 12 böcker (sex
flickböcker och sex pojkböcker) får vi inte veta något om hur huvudpersonen ser ut. I
ytterligare sex får vi någon liten kommentar. Utseende beskrivs några gånger ur ett
okonventionellt barnperspektiv, som när Zigge (13) tycker om en flickas utseende för
att hennes svarta blanka hår liknar ett skalbaggeskal (Zigge älskar skalbaggar!).

Endast två av böckerna gör någon större affär av utseendet. I den ena (18) är utseendet
temat i hela boken och det rör sig om en Cyrano de Bergerac-problematik, där
huvudpersonen (flicka) tror att hon får vackra brev av en vacker pojke, men i själva
verkat får det av en ful och tjock pojke. Den andra boken där utseende får stor betydelse
är också en flickbok (14) där flickorna i hög grad definieras med sitt utseende.

Egenskaper

Bland pojkböckerna kan man urskilja fyra lite egna pojkar (3, 10, 13, 15). De är
stillsamma, eftertänksamma och i ett fall väldigt rädd av sig. Däremot mår de alla
ganska bra, de lider inte direkt av att vara lite udda, de är inte utanför och är trygga i
familj och med vänner. I de övriga böckerna står handlingen och projektet i centrum och
pojkarnas personlighet får ingen ingående beskrivning. I inget fall beskrivs en pojke
som mår direkt dåligt. Bland flickböckerna finns tre flickor som på olika sätt mår dåligt
och som är ensamma och utsatta (12, 14, 11). Fyra flickor beskrivs på ett mer hurtfriskt
sätt (4, 9, 16, 18) och de övriga tre böckerna (8, 7, 2) har en allvarligt skildrad men
någorlunda trygg  huvudperson.

Känslor

Vad gäller vilka känslor huvudpersonen uttrycker fann jag inga intressanta skillnader
mellan pojk- och flickböckerna.

Aktiviteter

Ofta tillskrivs flickhuvudpersonerna icke könsstereotypa intressen. I två av böckerna
spelar flickorna fotboll (4, 7) och i ytterligare två böcker sysslar huvudpersonen med
simning respektive löpning (2, 18). I tre av dessa fall handlar böckerna i övrigt om
kärlek och relationer.

Pojkarna har mer problem med sitt sportande. I fem av böckerna sportas det på något
sätt (1, 5, 13, 15, 19) och i tre av dessa böcker framställs sportandet som något mer eller
mindre problematiskt (13, 1, 19). En pojke är rädd för att göra sig illa, en annan orolig
för att göra bort sig, en tredje har en lillasyster som är duktigare.
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Självreflektioner

Några av frågorna visade sig inte vara så givande att ställa till böckerna. Det gäller
frågorna om självreflektion och reflektioner om den egna personens förhållande till
andra personer. Jag ville se om det är så att flickor i högre grad än pojkar i böckerna
ägnar sig åt reflektioner över den egna personen och om de i högre grad än pojkar ser
sig själva utifrån, med andras ögon. Eftersom böckerna innehåller ganska mycket text
blev dessa frågor för komplexa. Någon uppenbar skillnad gick inte att påvisa och det
skulle behövas en noggrann och tidsödande textgenomgång för att kunna säga något om
detta.

Vuxna rollmodeller

I de flesta fall skildras föräldrarna som jämställda på ett ytligt och praktiskt plan. Det
betonas att båda städar och lagar mat och engagerar sig i barnen och ofta arbetar båda
två. Vad det gäller föräldrarnas egenskaper och beteende finner jag dock i nio böcker av
tjugo mer eller mindre stereotypa beskrivningar av föräldrarna (3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16,
19). Mamman är t ex den som oftare finns där, som blir rädd och oroar sig, tjatar, blir
hysterisk, etc. Pappan är den som läser tidningen, mekar med bilen, säger ”lugna dig,
det ordnar sig” etc.

Tre av böckerna innehåller tydligare stereotyper i hur föräldrarna beskrivs än de övriga.
I ett fall (16) är det mamman som vill se såpopera och som stickar, medan pappa vill se
nyheter och bestämmer för att han är starkast. I denna bok är föräldrarna endast en
diffus bakgrund till ett absurt äventyr. I ett annat fall (9) är mamman och pappan mest
komiska, men också stereotypt beskrivna. Mamman fattar humör och slänger i dörrar
och pappan gömmer sig bakom tidningen och undrar om inte allt ska lugna ner sig. I en
tredje bok (8) är det inte alls samma snabba tempo eller humorinslag, men här är det
ändå mamman som oroar sig och blir arg och som är rädd att rävungen, som
huvudpersonen tagit hand om, ska smutsa ner. Pappan i boken är mer sorglös och
impulsiv.

I flera böcker (9, 14, 16, 19) läser pappan tidningen vid frukostbordet och kräver att få
göra det - oftast med vidhängande kommentar att han inte kan lyssna eller prata pga. sitt
läsande. Motsvarande beteende förekommer inte bland mammorna, de läser
överhuvudtaget aldrig tidningen.

Två hemmapappor finns beskrivna (12, 20). I den ena boken (12) byter pappan av
mamman som hemmaförälder under bokens gång och allt är realistiskt och vardagsgrått.
I den andra (20) är pappan hemmaman och mamman kommer hem från kontoret, men
här är hela boken ett galet äventyr och pappan också lite tokig och hysterisk. I en tredje
bok (10) är pappan bohemisk uppfinnare, men då beskriven som ansvarslös och
frånvarande.

I endast en bok (7) tas könsroller upp aktivt och då i historiskt perspektiv. Här beskrivs
hur äldre tiders kvinnor fick sluta arbeta mot sin vilja, för att ta hand om familjen.
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3.2.3 Analys av fördjupningsböckerna

I det här urvalet handlar flickböckerna oftare om relationer och det är endast
flickböckerna som har familjeproblem som huvudtema. Detta urval böcker är alltså
konventionellt om man ser till temat i boken: flickböckerna handlar om relationer och
pojkböckerna om äventyr. Läser man böckerna en och en är det ingenting
anmärkningsvärt med att en bok handlar om en flicka och hennes relationer till familj
eller vänner. Det är först när man läser många böcker man kan urskilja ett mönster.

Ämnesområdena är mer begränsade i flickböckerna och de har oftare en gravallvarlig
ton. Flickböckerna är som grupp mörkare och har inget mellanläge mellan gravallvar
och skämtsamhet, medan pojkböckerna ofta förmedlar ett slags trivsel med inslag av
både humor, allvar och värme.

Den ångest och hjälplöshet flickorna känner inför sina bästisars svek är mycket
autentisk beskriven i böckerna och kan säkert vara stödjande att läsa om. I och med att
detta tema är vanligt i flickböckerna, gör det dock att flickorna får mindre
handlingsutrymme. De är handlingsförlamade inför bästisens svek och dessutom är helt
beredda att svälja stoltheten om bästisen ändrar sig igen. Även i de pojkböcker där
huvudpersonen har en bästis betyder denna relation inte allt och det stämmer nog med
verkligheten att pojkar i allmänhet tar lättare på bästisrelationen än flickor. Det innebär
dock att pojkarna i böckerna på så sätt framställs om friare och med mer handlings-
utrymme. Även detta är något man kan se som ett mönster, men som inte är
anmärkningsvärt i det enskilda fallet.

Pojkarna i böckerna beskrivs överlag inte som mer framåt eller initiativrika än flickorna.
I och med att de intresserar sig för saker utanför den egna relationen till andra, framstår
de dock som självständigare. Att vilja föra ett projekt i hamn gör personen friare i
förhållande till andra människor, jämfört med när relationerna i sig är i fokus.

Jag blev positivt överraskad över att utseendet i de allra flesta böcker spelar liten
betydelse. I två fall anser jag att utseendet får för stor plats i att definiera personerna och
deras status. I dessa böcker får utseendet en traditionell betydelse där man är värd mer
om man är söt eller snygg. I den ena boken (18) problematiseras i och för sig utseendets
betydelse, men upplösningen i boken tyder på att utseendet betyder mer än personlighet
när det gäller kärlek. I den andra boken är utseendet det som signalerar om en person är
populär eller inte. Detta är inte orealistiskt skildrat (te x att den populära också är söt),
men det problematiseras inte tillräckligt.

Pojkarna beskrivs, även om de ofta är veka och stillsamma, i de flesta fall som trygga
personer. Flickorna är ofta duktiga på sport och kompetenta, men otrygga inför problem
i familj och bland kompisar. De blir så helt slagna till marken av t ex bästissvek och har
ingen egen kärna, eller egna intressen att gå vidare med. Bland flickorna finns inte den
där känsliga och egna personen som ändå är trygg och glad. Måste det vara en pojke?
De flickor som är lite egna är så olyckliga dessutom.

Möjligen blir det en omvänd stereotyp att flickorna är duktiga på sport, medan pojkarna
tillåts ha vissa problem. Sportandet framstår som ett yttre attribut för att flickorna ska
framstå som tuffa och ”jämställda” och nämns i förbigående innan man går över på det
som boken egentligen handlar om – relationer! Alla dessa flickor är duktiga i sin sport
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och har inga problem i detta avseende, det tas inte upp att de skulle vara nervösa eller ha
prestationsångest. Den enda gången en tjej inte kan något, handlar det om att gå ner i
spagat. Denna ”tjejiga” övning är det tillåtet för en tjej idag att inte kunna!

Om man ska hitta traditionella genusstereotyper får man titta på hur föräldrarna skildras.
Det är inte fråga om grova stereotyper av de vuxna personerna i böckerna. Även
papporna är lyhörda för och intresserade av sina barn, men det finns ändå skillnader. I
tre fall tycker jag att föräldrarna är uppenbart stereotypt beskrivna. I dessa tre exempel
blir inte föräldrarna levandegjorda i boken, utan blir lite komiska och förutsägbara. Det
verkar som om stereotyperna mest används när personerna ska beskrivas snabbt och
övergripande. Om man med några korta ord ska beskriva en mamma som fungerar som
bifigur, drar man till med stickning och såpopera.

Sammanfattning

Om man läser böckerna en och en framstår de som jämställda i sin beskrivning av
pojkar och flickor. Det är bland de vuxna rollfigurerna man urskiljer uppenbara
stereotyper. Läser man däremot en grupp böcker så framträder flera mönster som tyder
på en snedfördelning i böckernas tema och ton. Den traditionella tendensen att
flickböcker oftare handlar om relationer och pojkböcker om äventyr stämmer in på det
här bokurvalet. Det handlar inte om några tuffa grabbar på farliga äventyr, utan i de
flesta fall är det veka och snälla pojkar ute på ganska ofarliga äventyr. Dock är det en
större spännvidd i pojkböckernas teman och pojkarna är oftare engagerade i någon form
av projekt. Detta bidrar till att som grupp framställa dem som friare och mer
självständiga. De framställs dessutom som tryggare i sina respektive sammanhang än
flickorna. Utseende spelar med några undantag liten roll i böckerna och tjejerna är på ett
yttre plan oftast kompetenta och sportiga.

3.2.4 Fördjupningsböckernas recensioner i sambindningen

I sambindningsrecensionerna för de 20 böckerna i fördjupningen tas genusperspektivet
upp endast två gånger. Det innebär att det finns med i knappt fem % av recensionerna
vilket stämmer med det större materialet. I de båda fall där genusperspektivet nämns är
det i positiv bemärkelse - ingen har någon kritik mot någon av böckernas
genusvärderingar.

På ett ställe anmärker en recensent att det är positivt med en mamma som arbetar på
kontor och en pappa som är hemmaman, men samtidigt noteras att pappan i boken är så
tafflig (Bulskallarna kommer!). På ett annat ställe noterar en recensent att pojkprota-
gonisten är långt från schablonbilden av hur småpojkar ska vara (Zigge, nästan proffs).
En annan recensent av samma bok noterar också att huvudpersonen Zigge kan ingjuta
mod hos alla dem som föredrar annat än fotboll, men formulerar sig allmänt och till alla
barn. I en recension nämns att utseendet inte spelar så stor roll i boken (Bra med
tandställning, Matilda!), men då i sammanhanget att boken går att identifiera sig med
även i Sverige (boken är tysk) eftersom omgivning och utseende inte är så viktiga.

I två fall riktar recensenterna boken till flickor och då utan att tveka det minsta. I en av
recensionerna av Huvudsaken av Eva Embrink Lannersten nämns att detta är en bok för
mellanålderns flickor. Denna bok handlar om en flicka vars mormor får Alzheimers
sjukdom. Om boken ”Jonna och rävungen” skriver en recensent att ”även om boken är
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präktig så fyller den ett behov hos flickorna när de är i sin mest omhändertagande
ålder”.

3.2.5 Analys

Recensionerna för just de här 20 böckerna tyder på att lektörerna inte har funnit något
anmärkningsvärt i böckerna vad det gäller genusperspektivet utom i två fall då de funnit
positiva aspekter. I min analys av böckerna fick jag inte fram så många uppenbara
stereotyper, utom i hur de vuxna personerna är beskrivna. I följande fem böcker, som
lektörerna alltså inte kommenterar ur genusperspektiv, ser jag viss anledning att göra
det:

I Lyckan är en råtta av Birgit Lönn definieras personerna i hög grad av sitt utseende och
utseendet följer karaktären så att den populära är söt och ljuslockig och den som är
utanför är stor och klumpig, när någon är arg på en person beskrivs denna som ful, etc.
Utanförskapet beskrivs på ett annat ställe genom att alla de andra har finare klänningar.
Att utseende har stor betydelse stämmer med verkligheten, men här problematiseras det
inte. Huvudpersonen får sin revansch i historien delvis för att hon har fått en beundrare
som kan ge henne status i de andras ögon. Det är detta som får henne att räta på ryggen,
vilket påminner om hur man vann status i äldre flickböcker.

I Mini får kärleksbrev av Christine Nöstlinger bli Mini geléaktig och viljelös inför
drömprinsen och gör sig bl.a till med kläder. Hon börjar vänta och oroa sig, tills pappan
förklarar att det inte spelar någon roll vem som ringer först. Mini tar då första steget och
illustrerar en blandning av våpighet och mod, som framstår som trovärdig. (Intrigen i
stort däremot är inte speciellt trovärdig –  det handlar om nioåringar!) Bokens tema är
också utseende – Mini blir lurad och kärleksbreven hon får är inte från drömprinsen
utan från hans fula och tjocka kusin. Detta problematiseras visserligen av författaren,
men inte mer än att det får plats på en halv sida och följden blir sedan att Mini inser att
hon inte är kär i den tjocke killen. Boken slutar där den kanske borde börja, i att
utseendet trots allt har så stor betydelse och så tidigt i barns liv. Man kan naturligtvis
vända på det och tycka att boken skildrar något som har betydelse för alla barn –
utseendet och att det skildras på ett ganska roligt och fräsigt sätt. Jag saknar dock en
fördjupning (t ex om vad det betyder för den vars utseende inte stämmer överens med
mallen för en ”drömprins”), en mindre förutsägbar upplösning och en kommentar om
detta i recensionerna.

I Jonna och rävungen av Bisse Falk är det mamman som oroar sig och blir hysterisk om
rävungen, som Jonna tagit hand om, skräpar ner. Om denna bok skriver en recensent att
hon inte gillar hur mamman skildras. Hon är enligt recensenten tråkig och förutsägbar,
men resonemanget förs inte vidare till att mamman faktiskt är ganska könsstereotypt
skildrad. Även i Liten hemsk syster försvunnen av Pia Hagmar och Fjärrkontrolleriet av
Katrina Mazetti beskrivs mamman och pappan med könsstereotypa egenskaper. I den
förstnämnda boken gömmer sig pappan bakom tidningen när det blir besvärligt, medan
mamman fattar humör och i den sistnämnda bestämmer pappan för att han är starkast
och mamman ser på såpoperor och stickar. Inte heller detta har någon recensent anmärkt
på.

I de få fall då boken riktas till en pojke eller flicka, är jag tveksam till motiveringen.
Alzheimers sjukdom kan inte rimligtvis vara ett ”tjejämne”, om man inte är så
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konservativ att man tycker att allt som rör relationer och närhet är kvinnliga domäner.
Boken är i och för sig ”kvinnlig” i det avseendet att det handlar om dotter, mamma och
mormor, och det de sysslar med (att göra hattar) är också en traditionellt kvinnlig syssla.
Kanske är det få pojkar som skulle kunna identifiera sig med denna boks huvudperson.
Men om man kan relatera till boken borde mer bero på om man har någon egen nära
relation till en gammal eller sjuk människa snarare än om man är flicka eller pojke. Man
kan istället för att hävda att det är en flickbok säga att det är en bok om sjukdom och om
andra världskrigets Finland. Jonna och rävungen riktas också till flickor. Jonna beskrivs
som praktisk och modig och kompetent och hon är påfallande könsneutralt beskriven.
Hon är med om ett skeppsbrottsäventyr i skärgården och tar hand om en rävunge på
egen hand. Jag förstår inte varför det faktum att ett djur är inblandat och att en flicka är
huvudperson skulle göra boken omöjlig för pojkar att läsa.

3.3 Intervjuresultat

3.3.1 Arbetssätt

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på de respektive biblioteken, och tog mellan
45-60 minuter. Jag spelade in intervjuerna in på band och antecknade också viktiga
stolpar. Intervjuerna utfördes efter frågeformuläret i bilaga 3, men fritt och på så sätt att
jag under samtalets gång höll reda på vilka frågor som prickades in ”automatiskt” och
vilka som behövde ställas särskilt. Jag upplevde atmosfären som avspänd och att
respondenterna svarade utförligt och utan att försöka svara ”rätt”.

Efter genomförandet av intervjuerna skrev jag ut bandinspelningarna i refererande och
lätt sammanfattad form. Efter att ha gett varje intervju en färg sorterade jag sedan in
respondenternas uttalanden under olika teman. Därefter sammanställde jag dessa teman
(rubrikerna i kursiv stil nedan) i referat och citat. För att få citaten gick jag tillbaka till
banden och skrev ner den exakta ordalydelsen. I uppsatsen har jag tagit bort tvekanden,
hummanden och otydliga talspråksvändningar. Respondenterna är anonyma och för att
underlätta för läsaren har jag i min redovisning gett respondenterna fingerade namn.

3.3.2 Förvärv och bokbestånd

Funderar bibliotekarierna aktivt på genusperspektivet (dvs hur pojkar och flickor, män
och kvinnor framställs) i barnböcker och hur stor vikt lägger man därvid?

På frågan om de medvetet funderar över genusperspektivet i de barnböcker de kommer i
kontakt med svarar tre av bibliotekarierna (Lotta, Karin och Ingrid) att de mest ser till
helhetsintrycket och att de alltså inte funderar så mycket över genusperspektivet. Eva
avviker lite från detta och menar att det är ”både och”. Hon menar att hon har saknat
flickförebilder i bilderböcker, men att det nu händer mycket på bilderboksavdelningen.
Fortfarande är det dock så, menar hon, att:

”om det ska hända mycket, mycket aktivitet, om någon råkar ut för något och ska
lösa en knipa då är det oftast en pojke i huvudrollen om han är ensam. Många
författare väljer att ha en pojke och en flicka i huvudrollen så att det ska finnas
identifikationsobjekt för båda könen. I 75 % av böckerna är det en pojke som är
den aktive. Det börjar vända och diskuteras mycket. Länge hade vi bara Pippi att
identifiera oss med. Fortfarande är det det här lite gulliga med flickor. Detta är
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man medveten om och det är stor skillnad mellan vår barnboksutgivning och den
engelska där man fortfarande har en väldigt stark mansdominans i barnböckerna.
De gamla engelska konventionella rollerna. Det tar tid att vända detta. Öka
medvetenheten!”

På vidare frågor om hur prioriterade genusfrågorna är jämfört med hur boken är i övrigt,
får jag långa och lite trevande svar. Eva och Karin menar att man är restriktiv till att
köpa böcker som man upplever har stereotypa beskrivningar av könen:

”Nej, vi diskuterar ju ganska mycket…nej, det kan jag nog vara tveksam till, ja.
För det är ju jätteviktigt. Men jag kan ju inte säga att jag tänker på det varje gång
jag sitter och beställer böcker, vi beställer ju mest från Btj:s listor. Det framgår ju
inte heller alltid från recensionerna, hur genusperspektivet ser ut. Så det tänker
jag inte alltid på. Men om beskrivningen av pojkar och flickor är tveksam så är
man också tveksam till inköp.”(Karin)

”Det är ju ingen enkel fråga för det beror ju väldigt mycket på berättelsen. Vi är
väldigt kvalitetsmedvetna och läser mycket recensioner och försöker skaffa oss
en god uppfattning. Men många gånger köper vi böcker utan att ha sett dem
själva. Det gör att man får förlita sig på recensenterna. De är ju vaksamma på
sådana här aspekter naturligtvis. Schabloner och klichéer och sådant är vi väldigt
försiktiga med. Ta Fem-böckerna som har väldigt mycket de här stereotypa
bilderna på barn och ungdomar… Det köper man ju inte in för man är väldigt
medveten om att böckerna har de här stereotyperna som vi inte vill att barn ska
få.” (Eva)

Lotta och Ingrid menar att man är tvungen att kompromissa. Lotta menar att den kärva
ekonomin gör att de oftast bara köper böcker som fått bra recensioner, men att hon inte
tror att man låter sig hindras av eventuella stereotyper i böckerna om den för övrigt har
fått bra recensioner. Hon menar också att man är beroende av vilka böcker som finns att
tillgå. Ingrid menar att hon måste acceptera att böckerna innehåller stereotypa
beskrivningar av könen eftersom hon annars inte skulle kunna köpa så många böcker.
Hon menar att hon inte kan rata sådana böcker om inte kritiken går ut på att det bara är
det boken handlar om.

”…Men de flesta böcker har, tycker jag, stereotypa beskrivningar av mamman
och pappan i alla fall. Sedan att tjejerna och killarna i böckerna är lite mer
frimodiga eller moderna eller vad man ska säga, eller de nyaste böckerna som har
kommit som beskriver små barn i förhållande till mormor eller farmor – de är ju
definitivt inte moderna, det är bullbakande och stora förkläden och sådär. Det är
författarnas mormödrar och farmödrar, tror jag, inte dagens hårt arbetande 55-
åriga karriärkvinnor.
Så där får man kompromissa?
Ja, det är bara att handla -  man får se på andra saker.
Det värsta sållas bort?
Ja.”(Ingrid)
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Vad har bibliotekarierna för inställning till litteratur som innehåller mer eller mindre
uttalade genusstereotyper i sitt beståndsarbete?

Frågan om de kan nämna en bok som de tycker innehåller stereotyper och som
biblioteket ändå har, tycker de flesta är svår att svara på och det är svårt att komma på
exempel. Eva tar i sina resonemang upp långserieböcker som t ex Fem-böckerna. Ingrid
återkommer här till att mormödrar och farmödrar ofta skildras på ett gammaldags sätt
och nämner en pekbok (Lilla Moffan) med bullbakande mormor som hon inte tycker
passar dagens två- treåringar. Hon tycker dock att den ska finnas i alla fall eftersom den
kanske har ett barnperspektiv istället och att det viktigaste är att barnen känner igen sig:

”Sedan en massa detaljer som vi vuxna retar oss på, det kanske barnen inte ens
märker.”(Ingrid)

Ingrid menar också att det inte ingår i hennes roll att bestämma för mycket över vad folk
ska läsa:

”…om jag skulle bestämma att vi inte skulle köpa en bok för att den har ett
konstigt könsperspektiv - då skulle jag ju få kritik för det. Vad är det för ställning
jag tar, jag kan ju inte styra och bestämma vad människor ska läsa. Jag tycker inte
det. Utan det är det här stora, starka… rasistiska saker som man ska välja bort.
Eller om det är plumpa grejer, dåliga saker helt enkelt, eller trista böcker.”

Eva menar att man som bibliotekarie ska vara kritisk, men att man inte kan slå ner på
allt:

”Vi ska erbjuda ett bra urval och alla ska kunna komma hit och kunna få något,
men därmed inte sagt att de kan få vad som helst. Vi har en policy och det
handlar om kvalitet. Det handlar om demokrati och rättigheter. Fördomar vill vi
inte ha, barn ska inte ha det i våra böcker. Absolut inte rasism och andra
fördomar. Det här med könsperspektivet är väl det som kan slinka med.”

Nästa fråga som rör bibliotekariernas tolerans gentemot olika typer av böcker gäller
långserier och de serier som specifikt nämndes var Fem-böcker, Kitty-böcker och
Tvilling-böcker. Här tenderar samtalen att gå över till allmänna resonemang om kvalitet
kontra skräp. Det är svårt att hålla isär böckernas allmänna kvalitet och hur de
framställer könen.

Anledningarna till att inte ta in sådana böcker varierar. Eva, Lotta och Ingrid tar upp
kostnaderna som en av anledningarna till varför man inte vill köpa in dem. Lotta menar
att de har en mycket pressad ekonomi och att de måste prioritera annat och att barnen
ganska lätt får tag på den typen av böcker på annat håll. Eva talar om att man vill bygga
upp ett bestånd där man riktar sig till alla kategorier människor och där man vill erbjuda
kvalitet och att långserierna inte har något bestående värde. Ingrid menar att det rent
administrativt kan vara krångligt om barnen ska köa på alla dessa böcker och inte få
dem i rätt ordning, etc.

Genomgående menar dock respondenterna att man inte vill kategoriskt döma ut den här
typen av böcker och att det är viktigt att bjuda in människor till biblioteket och få dem
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att känna sig välkomna. Tre av respondenterna (Eva, Karin och Ingrid) tar upp att denna
typ av litteratur kan vara inkörsporten till annan läsning.

”På sätt och vis kan det vara rätt bra att tjejerna kommer in och frågar. Och om de
inte finns inne, så försöker man med andra godbitar. Så det är en viss mening
med det också, ’att vi har inte så många sådana men då kan du kanske ta den här
istället.’ Så kan man föra in dem på den goda litteraturen. Så det kan vara en
inkörsport till att de läser överhuvudtaget. Den policyn hade skolan förut också,
man hade Kitty-böcker och menade att det är bättre att de läser det, än ingenting.
Att man har begränsat med de här böckerna och sedan kan föra in dem på annat.
Då får man de igång att läsa, får igång en bokdiskussion. Då kan man fråga om
för- och nackdelar och värderingar i böckerna.”(Karin)

Respondenterna har alltså liknade strategier vad det gäller den här typen av böcker, men
skiljer sig ändå delvis åt i sina åsikter om böckerna i sig. Deras åsikter fördelar sig
mellan att förhålla sig restriktiv, till att bejaka barnens önskningar:

”…Men vi är väldigt medvetna att inte böckerna inte ger starka bilder om att
flickor bara ska vara sexiga och söta som t ex i s k high-schoolböcker,
amerikanska serier, där pojkarna är subjekten och flickorna objekten. Vi får
väldigt mycket frågor på sådana böcker och jag känner mig väldigt restriktiv till
det och tar inte gärna in det. Så har jag ju lite Tvilling-böcker, men väldigt
få.”(Eva)

”Nej, jag tycker inte att man ska ta bort Fem-böckerna heller. Här har de inte
funnits, men vi har börjat köpa in dem ändå. Och Kitty och det här...det är ju
också genusperspektivet där, men det är ändå något som barn vill ha, som retar
dem på något vis. I vissa skeden av livet så söker man ju sin identitet väldigt
starkt. Och då kanske man behöver det här stereotypa för att hitta vem man är.
Det kan också vara en vinklig på det. Det behöver inte alls bara vara att man vill
läsa en berättelse som är likadan hela tiden, det är ju också en trygghet, att läsa 27
böcker med samma innehåll. Man kan se till sig själv, vissa tider faller man in i
vissa fack - jag tycker inte man ska moralisera för mycket….”(Inger)

Hur ser man på äldre litteratur och hur gallrar man sitt bestånd?

Som exempel på äldre barnlitteratur som kan anses förmedla förlegade värderingar tar
jag upp Den hemliga trädgården, Anne på Grönkulla och Kulla Gulla. Alla
respondenterna svarar likartat och den gemensamma nämnaren i svaren är att denna typ
av böcker (de tar fasta på olika böcker) är gammal god litteratur och att de är harmlösa.
Lotta förmedlar den mest positiva inställningen:

” Jag älskar ju de här böckerna. Speciellt Burnett. Så att nej det har jag inte (några
betänkligheter inför, min anm.). Jag tycker att de är bra. På de här hundra åren
har samhället förändrats fruktansvärt mycket och det som var för hundra år sedan
eller femtio år sedan behöver inte vara fel, för att verkligheten ser annorlunda ut
idag.” (Lotta)

Karin menar att den här typen av böcker fyller en funktion för flickor i en viss ålder och
att särskilt serien Kulla Gulla är efterfrågad, men att det är svårt att veta hur de tar till
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sig de här böckerna. Eva och Ingrid betonar båda att denna typ av böcker är harmlösa
jämfört med allt annat barnen får med sig:

”Jag tror att barn är så medvetna idag – det är inte böckerna idag. Det är vuxna
som behövs och reflekterande läsning är oerhört viktigt. När vi läser så behöver
vi prata om det vi läser också. Vi måste träna barn till reflekterande läsning. Det
är det det handlar om. Jag tror att väldigt många barn blir lämnade åt sig själva. I
TV-tittande och i allting de gör. De har inte den här dialogen med vuxna som
behövs. För att fundera över varför det är si eller så i en bok.”(Eva)

”Jag är ganska liberal. Jag tycker det är helt okey, eftersom det finns andra saker
också. Och jag ser inte att det är farligt. Jag kan inte se det. Det är nästan farligare
att ha tidskriften Julia på biblioteket, som verkligen är stereotypa. Den har vi ju,
så sådana val gör vi också, hela tiden. Sajter på Internet…jag tycker inte att Anne
på Grönkulla och de här äldre böckerna med den förlegade synen är
farliga.”(Ingrid)

På frågan om man har gallrat bort litteratur av den anledningen att de innehåller
förlegade könsroller svarar respondenterna ganska olika. Eva och Karin menar att det
har de gjort och Eva tar som exempel en del långserieböcker som är riktiga
skräckexempel, där det är väldigt gulligt och mamman är hemma och lagar mat i
förkläde och med rosor på kinderna. Även socialrealistiska böcker från 70-talet som hon
menar var själlösa och utan fantasi har Eva varit med om att gallra ut. Karin menar vid
närmare eftertanke att det ofta har varit andra värderingar än just könsroller som varit
avgörande; t ex rasfördomar. Ofta är det en kombination av orsaker som gör att
böckerna plockas bort, som i exemplet Scarry (Richard Scarrys bilderböcker, ofta med
stora uppslag med massor av djur i olika mänskliga roller):

”De finns nog inte kvar. Men det är inte bara p.g.a. könsrollerna utan det har att
göra med att de är fruktansvärt röriga rent bildmässigt. Stora uppslag, väldigt
mycket på varje sida, de är förlegade rent bildmässigt, framförallt. Alldeles för
svårt för barnen att kunna urskilja någonting. Men det finns de som fortfarande
tycker de är roliga, det är ju så med allting.”(Karin)

Lotta och Ingrid menar att de inte har gallrat bort böcker beroende på förlegade
könsroller. Ingrid utgår i resonemanget om gallring mer ifrån barnen och menar att
barnen ofta ratar äldre böcker och att de gallras p.g.a. minskad efterfrågad och att man i
första hand har barnens perspektiv. Hon menar också att man ibland använder
könsrollerna som ett svepskäl för att få ta bort en bok som man helt enkelt tycker är
dålig och säger apropå exemplet Scarry:

”Då tror jag att man har tagit bort dem och bestämt sig för att det handlar om
könsroller. Att det är därför man tar bort boken, för då har man något att skylla
på. För att man tycker att boken bara är dålig. Att man tycker att den inte ger
barnen något, det här litterära som vi gärna vill att de ska få. Då kan jag tänka
mig att man skyller på någonting som egentligen inte är så viktigt. För nästan
varenda unge som finns gillar ju de böckerna. Och varför ska man inte få gilla de
böckerna då? Då finns det ju något i dem som gör att de liksom vill… Då handlar
det återigen om att ge dem alternativen.”(Ingrid)
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Vilka hjälpmedel använder man i urvalsprocessen och vad tycker man om dem?

Alla respondenter menar att de till en helt övervägande del använder sambindningen
som hjälp vid förvärv. Dock tar man också hjälp av andra media som tidnings-
recensioner, fackpress, tittar i bokhandel, mm. Lotta tar upp efterfrågan som en annan
faktor som styr. Men sambindningen behövs som heltäckande hjälpmedel. De största
problemen med tidningsrecensioner är att de kommer in för sent för att kunna användas
i urvalsprocessen samt att långt ifrån alla barnböcker recenseras:

”Förra veckan var två barnböcker recenserade i GP (Göteborgsposten, min anm.).
Men det var böcker som vi redan hade. Det var böcker som hade släppts för något
halvår sedan. Så det är inte alltid det är nya böcker. Det är säkert mer med
vuxenlitteraturen att man släpper recensionen och boken samtidigt.” (Lotta)

Jag tar också upp frågan om de anser att man kan utläsa mer om genusvärderingarna i
böcker från tidningsrecensioner än från sambindningen. Detta visar sig vara en svår
fråga att svara på. Så här säger Eva och Karin om tidningsrecensioner kontra
sambindningen:

”… Det finns ju bra och dåliga recensioner. Svenska Dagbladet t ex gör ju ibland
stora recensioner men tyvärr inte tillräckligt ofta. Så undrar man över deras urval.
En del recensioner är bra och ingående. Sedan har vi ju våra specialtidskrifter, de
ska vi inte glömma. Opsis Kalopsis är väldigt bra och Barn och Kultur har varit
väldigt bra, men är nu mer präglad av skolan. Abrakadabra var bra när den
kom…. Om det är någon stereotyp beskrivning av personer i en bok så har ofta
recensenten med det även i sambindningen. Men sambindningsrecensionerna är
så korta…Ibland är recensionen i Sambindningen bara en beskrivning av boken
och då har ju recensenten missförstått sin uppgift. Det blir varudeklaration. Vi vill
veta om form och innehåll och om den är värd att köpa.”

”…tidningsrecensioner kan ju ge mer. Man får mer kött på benen när man läser
de, men oftast är det ju böcker som man redan har. Så jag kan inte säga att jag går
efter de när jag handlar. Det blir en efterhandskoll, ’ja så tyckte jag ju
också’…”(Karin)

Lotta menar att recensioner är fruktansvärt svårt överhuvudtaget eftersom det är så
godtyckligt vare sig det är sambindningsrecensioner eller tidningsrecensioner. Ingrid
menar att beroende på om recensenten har valt att ta upp genusperspektivet så kan det
bli fylligare beskrivet i en tidningsrecension. Hon anser att även sambindningen tar upp
genusperspektivet ganska ofta:

”Ja, det tycker jag. Det här med att ’det här handlar om en stark tjej som…’, små
korta beskrivningar, eller ’en fantasifull tjej som…’ Jovisst. Tjej och kille
beskriver de.”

Ingen av respondenterna hinner i någon större utsträckning läsa böcker innan de köps
in. Karin menar att hon önskar att de i större utsträckning hann åka och titta på
böckerna, framför allt bilderböcker och menar att det kan bli väldigt fel även om en bok
får bra recensioner. Ingrid menar att hon genom erfarenhet ofta kan utläsa av bokens
omslag, förlag och författare om det är en bra bok eller inte.
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3.3.3 Förmedling

Upplever bibliotekarierna att pojkar och flickor beter sig på olika sätt i biblioteket
avseende hur de frågar efter böcker?

På denna fråga svarar Lotta och Karin att de inte ser några skillnader i hur och i vilken
utsträckning pojkar och flickor frågar efter böcker på biblioteket. Lotta menar dock att
det mest är flickor som kommer till biblioteket på fritiden, pojkarna kommer mest när
klassen går till biblioteket. Eva och Ingrid glider i sina svar över på att pojkar är mer
rastlösa och tar mer utrymme i allmänhet. Dessa kommentarer faller lite utanför frågans
syfte. Karin menar att flickor i högre grad än pojkar kommer fram och frågar – att de är
mer aktiva i att fråga än pojkarna.

Upplever de att pojkar helst läser om pojkar, men att flickor läser om båda könen och
vad anser de i så fall om det?

I denna fråga delar respondenterna upp sig i två grupper. Karin och Ingrid menar att de
inte märker av att pojkar skulle rata böcker som handlar om flickor, medan Eva och
Lotta säger sig märka detta tydligt. Jag frågar vidare om de respondenter som upplever
att pojkar helst läser om pojkar försöker att ändra på detta och får följande svar:

”Ja, i vissa fall kan man känna att den här boken skulle en pojke kunna ha glädje
av att läsa oavsett om det är en flicka i huvudrollen, men det är svårare att
motivera pojkar att ta en sådan bok.
Avstår du från det därför?
Ja, det är klart jag prackar aldrig på. Man får försöka hitta en ingång och läsa
något stycke ur boken som kan väcka läslust. Det är viktigt att man är försiktig,
jag kan inte fostra barnen, det är inte min roll. Jag vill förmedla läsglädje och
hoppas att de så småningom ska upptäcka mångfalden och att det kan vara
intressant att stöta på en tjej i huvudrollen också.”(Eva)

”Försöker du t ex förmedla en bok om en flicka till en pojke för att ändra på det?
Det gör man ju. Men mitt sätt att förmedla, och så är det ju för många
barnbibliotekarier, så är det ju klassbesök, där jag då pratar om ett antal böcker
beroende på vilken ålder det är på barnen.” (Lotta)

Upplever bibliotekarierna att pojkar och flickor har skilda läsintressen vad det gäller
genre och tema och hur ställer de sig till det i så fall?

Alla respondenter är överens om att flickor och pojkar har ganska olika läsintressen.
Eva menar att det finns en tendens bland yngre pojkar att vilja ha så hemska böcker som
möjligt. Pojkarna vill också ha sportserier, fotbollsserier och fantasy. Flickor, menar
Eva, vill gärna ha något gulligt, om djur, faktaböcker om djur, eller hästserier.
Kärleksböcker läses av både pojkar och flickor, menar Eva. Det är sport och hästar man
ser den största uppdelningen på. Hon menar också att pojkarna har ett större mått av
prestigetänkande i sitt läsande:

”Pojkar vill ha något häftigt och har de hört talas om t ex Harry Potter - även om
de inte kan läsa den själva för det är för jobbigt för dem, så ska de ha den stora
tjocka boken.  De har en bild av sig själv som läsare som de inte lever upp till.
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Flickorna har inte det prestigetänkandet, de vill läsa och får ut något av det. Detta
mönster ser man ganska tidigt.” (Eva)

Lotta menar att pojkar inte vill ha kärleksböcker och att man i så fall får förmedla
böcker som har andra teman också:

”Med pojkar och kärlek t ex, jag tror inte ens att man kan använda det ordet eller
begreppet, för pojkar vill inte ha det.”

Så här sammanfattar Karin pojkars och flickors läspreferenser:

”Ja, framför allt när de har kommit igång att läsa (då märks skillnaderna, min
anm.). Flickorna frågar efter relationsproblem och kärlek, pojkarna läser mycket
fantasy.”

Ingrid tycker det är jättestor skillnad på vad pojkar och flickor vill läsa. Pojkar vill ha
mera fysisk aktivitet och äventyr. Hon menar att det framkommer tydligt även om det är
svårt att säga vad som passar för den ena eller den andra. Hon är dock försiktig med att
kategorisera för mycket:

”Fast jag vill inte kategorisera – att tjejer läser bara det och killar det, så menar
jag inte. Det vill jag verkligen understryka. Men jag kan se att visst finns det
böcker som killar inte vill läsa och böcker som tjejer inte vill läsa, sedan finns det
massor med böcker som båda läser.”

Ingrid menar vidare att böcker om relationer kan både pojkar och flickor läsa men att
det beror mycket på omslaget och på vilket kön huvudpersonerna i böckerna har. Hon
menar vidare att Eva och Adam- böckerna blir gångbara för båda könen trots att det
handlar om relationer, genom att det finns båda perspektiven i de böckerna.

Hur ser respondenterna på att pojkar och flickor har olika lässtilar?

Tre av respondenterna (Eva, Lotta och Karin) har liknande åsikter om att pojkar och
flickor läser olika typer av böcker. De tycker att det i viss mån kan vara en begränsning
och att de vill försöka luckra upp detta med boktips och annat, samtidigt som de känner
att deras möjlighet att påverka är begränsad:

”Jag känner inte att jag kan påverka så. Vad vi vill är att upplysa och naturligtvis
försöker vi att hålla oss neutrala… När vi presenterar böcker, att vi tänker på hur
vi väljer i det material vi har, att det inte bara är kill- eller tjejböcker. När vi t ex
bokpratar så försöker man göra det så levande så att alla kan känna att det här är
något för mig, oavsett om det är en kill- eller tjejbok.”(Eva)

Lotta och Karin tar också fasta på att man genom fortsatt läsande så småningom breddar
sig. Lotta menar också att det sker en uppluckring i och med att många böcker kan ha en
yta som tilltalar antingen flickor eller pojkar men som sedan tar upp många olika saker
innanför pärmarna. Även om barnen då i och för sig letar efter böcker på ett könsbundet
sätt och lånar böcker om ett visst tema, så kan de ändå få mycket annat på köpet som
boken också innehåller och som breddar deras upplevelse. Lotta menar att man sedan
successivt kan bredda sin läsning:
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”Jag tror att om man börjar i det lilla med det man är intresserad av och tycker att
det är kul med läsning, och får en bra bok som får en att vilja låna en till, så ger
man den bredden så småningom. Jag tror inte att jag kan sätta en bok i handen på
någon som inte är så sugen på att läsa, som jag anser vara en utmärkt bok ur
genusperspektiv …– det kan bli så himla tokigt. Man är också olika mottaglig i
olika perioder för information och påverkan, det är ett högt tryck i samhället idag
och oavsett perspektiv så är det inte alltid man vill ha så medveten
påverkan”(Lotta)

Karin menar också att vissa typer av böcker är det ingen idé att försöka få pojkar att
läsa. Så här svarar hon på frågan om hon försöker luckra upp det könsbundna läsandet:

”Ja, när man har läst alla Harry Potter och fantasy så måste man ju försöka få in
dem…då vill de ha något liknade och det är alltid så svårt. Man får försöka få in
dem på annat. Men att få in de på den här rena tjejlitteraturen, det gör de ju inte.
Det är mycket med idrott för pojkar, mycket med fotboll, ishockey, sådana
böcker.
Och du känner inte att du kan göra så mycket åt det?
Nej, man är så glad att de läser överhuvudtaget. Det går inte att säga att ”ta den
här istället, den handlar om kärlek”. Nej, det vill de inte ha. De vill inte ha den
sorten, sådana här relations…jag tycker inte det.
Tycker du det är en begränsning att pojkar och flickor läser så olika typer av
böcker? Ser du en uppgift i att försöka luckra upp det?
Jag vet inte. Jag har nog inte försökt påverka dem så mycket…Men ibland när jag
pratar om kärleksböcker så händer det faktiskt att pojkarna tar dem. Så det är inte
alldeles omöjligt. Och det tycker jag är jätteroligt. Man försöker ju lite grann. Det
finns alltid några pojkar som inte ska ha de här tuffa böckerna. Det finns ju små
barn som frågar efter Stephen King och Tolkien som kanske knappt kan läsa. För
att det ska vara häftigt. Då försöker man med någon annan liten bok och då kan
det gärna bli en kärleksbok också. Det är väldigt individuellt hur man
gör.”(Karin)

Ingrid skiljer sig något från de övriga och ser inga direkta nackdelar med att flickor och
pojkar har olika lässtilar:

”Nej, det är väl fullständigt naturligt. Är man tjej så är man tjej, är man kille så är
man kille, sedan handlar det om att ha förståelse för de andra världarna – och lära
barn tidigt att man är olika – att man är tjej att man är kille, att man bor i Sverige
eller att man bor någon annanstans att man har mamma och pappa hemma eller
att man inte har det. Det är olikheterna som är viktiga att påpeka. Inte att man
bara för att man är tjej och kille, att man ska vara lika då och ha samma leksaker
eller läsa samma böcker. Det tycker jag är fullständigt absurt. Det är så
hårddraget, jag är så trött på det där…Det handlar om att man ska presentera, tror
jag, allt, hela  spektrat, och sedan får de välja själva. Bara man har gett de alla
möjligheter. Så är min uppfattning även i biblioteket.”

Ingrid menar att det är viktigt att man får hitta sin identitet som flicka eller pojke för att
man ska klara sig i livet. Det kan kräva att man ibland nischar in sig och läser ensidigt.
Detta är något hon inte vill påverka så mycket.
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Anser bibliotekarierna att de i sin yrkesroll ska påverka barns läsvanor eller bejaka
dem hur de än ser ut?

Två av respondenterna (Lotta och Ingrid) menar att man i första hand ska bejaka
barnens önskningar. Ingrid menar att man ändå påverkar med det urval man har. Hon
kommer också in på att som bibliotekarie så möter man barn en mycket kort stund av
deras liv och att det därför är svårt att bedöma varför de väljer en viss bok och inte en
annan. Lotta är också emot att försöka påverka för mycket:

”Jag tycker inte man ska pådyvla någon sina egna värderingar, utan det måste var
och en själv få göra. Böckerna i sig påverkar ju. Det är de som kan påverka. Det
enda jag kan göra är att berätta innehållet om den har någon inriktning…Annars
tycker jag inte att det är min sak att påverka valet varken för barn eller vuxna.
Du känner alltså inte att du ska göra något åt att pojkar och flickor väljer olika
genrer och teman?
Vad jag känner att jag ska göra åt det är att rekommendera annan litteratur som
inte bara handlar om det. Det är mitt sätt att påverka och det gör jag ju, självklart.
Men det är ingen direktpåverkan och något genusperspektiv i den påverkan har
jag inte. Det är nog mer innehållet.”

Lotta menar också att målet i allmänhet är att få folk att läsa och att alla ska hitta något
som fångar dem. Läsning är i sig utvecklande och ger vidare referensramar. Karin är
något mera positiv till att försöka påverka barns läsvanor och uttrycker sig såhär:

”Ja, på något sätt kan man ju påverka, tycker jag… Många gånger när de frågar
om sådant som inte finns. Typ Tvilling, Kitty, som inte är så speciellt god
litteratur. Då försöker man med att ”vi har inte så mycket sådant, med vi har den
och den istället”. Ofta kan det funka. Ofta kommer det från föräldrarna när de vill
ha t ex Kitty…Man kan ofta leda in dem på något annat, om det nu finns de rätta
böckerna inne. Så kan man påverka.”

Eva menar att bibliotekarier både kan bejaka och påverka barnens läsning genom att ge
dem både det förväntade och det oväntade. Det viktiga är att skapa en dialog och att
skapa läslust. Eva menar också att utifrån sitt arbete som bibliotekarie, har hon
begränsade möjligheter att påverka:

”Vi kan inte lösa de problemen utifrån vårt arbete. Det är inte vår uppgift. Man
får vara vaksam så att man inte gör blunders så att man inte har böcker om
tjejer…Vi lever inte ett vakuum, vi har hela samhället och TV och tidningar och
vi kan inte missionera bara utifrån vårt sätt att se det, utan det tar lång tid att
vända. Det sker små förändringar hela tiden. Ju mer medvetna vi blir själva om
vårt beteende, ju bättre kommer det att bli och ju mer kommer vi att bejaka
varandra.”

Hur beter man sig i praktiska förmedlingssituationer?

En fråga som gäller det praktiska förmedlingsarbetet var om man vid en öppen fråga om
”en bra bok”, brukar tipsa om böcker som brukar vara gångbara hos pojkar respektive
flickor, eller om man försöker utmana. Tre av respondenterna (Eva, Lotta och Ingrid)
har en liknande strategi vid sådana frågor och utgår från vad barnet sist läste som det
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tyckte om. De tycker det är viktigt att skapa en god relation till barnet och vill hitta det
som känns ”rätt” för barnet. Så här uttrycker Ingrid sig:

”I första hand så börjar jag med att fråga vad dem har läst nyligen som de
kommer ihåg. Jag vill pejla av var barnet själv står någonstans…. Jag brukar
försöka välja något som är ungefär lika det de har gillat eller läst nyligen. Bara
för att jag vill skapa någon slags relation, att de känner när de kommer tillbaka
nästa gång att de kan fråga mig, vi känner varandra lite och då kanske jag kan
utmana mera. Men till att börja med vill jag att det ska bli ett bra möte.”

Karin kommer i in på att man vid en öppen fråga möjligen utan att tänka på det håller
sig till det som brukar vara gångbart till pojke och flicka:

”…Annars har man alltid sina godbitar som man går på som man försöker med
till både pojkar och flickor. Det är inte Bert och inte Sune, utan det finns andra
bra.
Och då riktar du inte en sådan bok till pojkar eller flickor?
Det kanske man gör. De här mysterieböckerna av Ulf Nilsson. Det gör man
kanske till en kille, men det kanske jag inte hade gjort till en tjej. Då hade jag nog
tagit något annat, t ex Mirja-böckerna.
Och inte Mirja till en kille?
Nej, det hade jag nog inte gjort. Man kanske gör så, ja.”

Nästa fråga om praktiska förmedlingssituationer rörde bokprat och om man någon gång
riktar böckerna man använder till pojkar eller flickor. Två av respondenterna (Eva och
Lotta) var entydiga i sina svar att vid en blandad grupp så riktar man sig inte med vissa
böcker till pojkar och vissa till flickor:

Nej, då är jag neutral, då blandar jag, då säger jag inte att det här är för en tjej
eller för en kille, utan försöker att inte säga så mycket om huvudrollen och vänder
på det och talar om vad det handlar om det är äventyr eller spänning, vad
huvudpersonen gör, så att man inte lägger stämpeln på en gång. Att de kan läsa
på baksidan och lura ut själva.”(Eva)

Karin kommer återigen in på att man kan komma på sig själv med att rikta sig med olika
böcker till pojkar och flickor:

”Om det är en klass, riktar du dig någon gång till pojkar eller flickor eller är du
neutral?
Då är jag neutral. …
Du säger inte att ”det här är något för er pojkar”?
Jo men det blir ju lätt att man säger så…det har jag kommit på mig själv. Det
finns en liten serie för lågstadiet ”Kasper spelar fotboll”, det är typiskt killar som
läser den och det blir så lätt att man säger ”här har jag några stycken för er…”,
och så är det samma författare som har skrivit om Mia och Mette och då…så då
kommer jag på mig själv. Det får man försök tänka på, att det behöver faktiskt
inte vara så, men det…det blir…tyvärr…”

Ingrid gör inte så mycket bokprat i skolorna, men menar att hon mycket väl skulle
kunna rikta sig med vissa böcker till pojkar eller flickor:
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”Jag har bokprat mest för förskollärare och på föräldramöten och givetvis i
hyllorna, det är ju också små bokprat, när man tipsar om böcker…Vissa böcker
skulle jag rikta i ett bokprat. ”det här ska ni tjejer inte läsa eller ni killar, för ni
kommer inte att gilla det”
Det skulle du säga utan omsvep?
Ja, det skulle jag. Och då kan det bli så att de faktiskt gör det.
Du känner inte att du bygger på skillnader genom att säga så?
Nej, det står jag för.”(Ingrid)

En intressant fråga som är svår att svara på är om man tror att man beter sig lika mot
pojkar och flickor i sitt sätt att bemöta dem. Detta går naturligtvis inte att svara objektivt
på, utan visar på hur man upplever sig själv (Eva fick inte denna fråga i intervjun).
Karin menar att hon använder samma argument och ordval när hon pratar med pojkar
respektive flickor i biblioteket. Lotta och Ingrid menar att de beter sig olika mot pojkar
och flickor, men tar upp olika aspekter på detta. Lotta menar att man måste använda
olika argument för varför man ska läsa en bok beroende på man vänder sig till en flicka
eller pojke. Hon menar att om en bok om kärlek även tar upp andra teman, så kan hon
framhålla även dessa teman för att inte ”skrämma bort” pojkarna från boken. Hon menar
också att böckernas baksidestext ibland har samma strategi:

”Så du beter dig olika mot pojkar och flickor för att rekommendera en bok?
Ja, det tror jag man måste göra. Petter Lidbäck kom ut med en bok som hette
”Bäst i laget”…Han har skrivit för yngre barn förut, urduktig. Det här är för
tonårspojkar och handlar egentligen om en pojkes första sexuella erfarenhet. Men
på baksidan står det inte mycket om det, utan om att han spelar fotboll och att det
är det den handlar om. Det gör den inte om man läser boken. Och det tror jag är
medvetet.”

Ingrid är medveten om att tonfallet blir annorlunda då hon talar med en pojke respektive
flicka:

”Tror du att du använder olika argument och språk till pojkar och flickor när du
boktipsar?
Ja, det tror jag. De vet jag att jag gör…Överhuvudtaget tror jag att vi omedvetet,
alla alltid har ett tonläge i hur vi pratar med tjejer och killar. Att vi använder
melodin i rösten, vi är lite vänare i rösten mot flickor, lite rakare mot killar. Man
kan ju tänka på det, ändra på det, försöka att inte…Men i de flesta fall så är man
omedvetet olika.
Och ser du det som en nackdel eller som nånting som…?
Det bara är så. Jag tror inte att det kan vara en så stor nackdel. Men om man är
väldigt kategorisk, man ska försöka att inte ha någon skillnad, men det tror jag
inte går.”

I intervjuerna frågade jag också om de tyckte att man i biblioteksrummet på något sätt
ska rikta sig till pojkar och flickor. Alla respondenter var överens om att det inte skulle
vara någon bra idé. På de flesta biblioteken hade man dragit ut spänningsböcker och
häst- och kärleksböcker ur de övriga böckerna, men menade att det var av praktiska
orsaker för att det som är efterfrågat ska vara lätt att hitta. Oftast hittar man de här olika
hyllorna bredvid varandra.
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4. Diskussion

4.1 Genusaspekter i barnböcker

4.1.1 Genusfrågornas plats vid bedömning av barnböcker

I intervjuerna framkom att bibliotekarierna inte i så hög grad tänker medvetet på hur
genusperspektivet ser ut i de böcker de köper in och ska förmedla. De ser mer till
helhetsintrycket. Utifrån detta kan man ställa följande fråga: upptäcker man
genusstereotyper även om man inte tänker specifikt på dem? Jag tror att dessa erfarna
barnbibliotekarier kan göra det till stor del. De har många källor de skaffar information
ifrån och de talar själva om att man utvecklar ett slags fingertoppskänsla med åren. Det
måste emellertid vara lätt att missa mindre uppenbara stereotyper om man inte medvetet
gör sig uppmärksam på detta, eftersom den prägling och inlärning man själv utsatts för
kan göra att man inte ser.

Min analys av barnböcker visade att ett urval av dagens barnböcker inte visar upp den
typen av uppenbara stereotyper som könsrollsforskningen från 60- och 70-talen tar upp
(Boëthius 1991 s. 174). Det kan istället handla om mer svårupptäckta mönster. I
litteraturavsnittet refererades Debbie Abilocks artikel där hon bl.a menar att
bibliotekarier aktivt (det engelska ordet som används är ”aggressively”) ska samla
litteratur som skildrar flickor och kvinnor i icke-stereotypa roller. En sådan insats tror
jag inte man kan göra om man inte medvetet undersöker böckernas genusperspektiv.
Det är dock inte självklart att man som bibliotekarie har sådana ambitioner (se vidare
under 4.6).

Mitt intryck av de fyra intervjuerna är att två av bibliotekarierna är ganska medvetna om
hur de ser på genusfrågor i allmänhet och i sitt arbete. De andra två verkar inte ha
reflekterat lika mycket över sådana frågor. Det faktum att man är medveten behöver
dock inte betyda att man bedömer barnböcker på samma sätt. Det handlar också om
vilken syn man har på genus och genusutveckling. I litteraturgenomgången framgår att
samma bok kan tolkas på olika sätt, utifrån olika ståndpunkter. En bibliotekarie som
anser att skillnaden mellan könen skapas av yttre påverkan och som vill försöka sudda
ut dessa skillnader, kan t ex tycka att det är en begränsning om de flesta böcker om
flickor handlar om relationer medan böcker om pojkar har en bredare ämnesspridning.
En bibliotekarie som menar att könsidentiteten till stor del är medfödd och naturlig
kanske koncentrerar sig mer på att inom de ämnesområden som flickor av naturen
intresserar sig för, hitta goda och starka förebilder.

4.1.2 Hur ska barnböcker skildra verkligheten?

Svårupptäckta stereotyper

För att illustrera hur svårt det är att precisera vad som är acceptabelt och inte i
barnböcker diskuteras nedan några av de reflektioner jag gjorde i min bokanalys. Där
framkom att vad man upptäcker beror på vilken typ av läsning man gör av böckerna.
Om man tittar efter uppenbara stereotyper, kanske man inte finner något att anmärka på.
Barnen i böckerna i min undersökning beskrivs, om man ser till böckerna en och en, på
ett jämställt sätt. Kristin Hallberg beskriver i kapitlet Änglaprinsessa och flickbyting hur
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barnlitteraturen skildrar hur viktigt utseendet är för flickor (Hallberg 1998, s. 105-107).
Endast i två av de böcker jag studerade spelar utseende en stor roll och då är det i en av
böckerna en pojkes utseende det handlar mest om. Det är alltså på ett mindre uppenbart
sätt som stereotyperna fortfarande finns i barnböcker när det gäller hur barnen beskrivs.
Hallberg säger vidare att, att vara flicka är att bli sedd, eftertraktad eller bortstött utifrån
omgivningens flickkoncept (ibid.). På denna djupare nivå stämmer behovet av att bli
accepterad in på flickorna i de böcker jag studerat. Flickorna är på ett annat sätt än
pojkar beroende av att bli godkända i kompisgemenskapen.

I min undersökning var det mest bland de vuxna i böckerna jag kunde upptäcka
uppenbara stereotyper. I den amerikanska undersökning som refereras i Textanalys ur
könsrollsynpunkt, framgick att modern i barnböckerna ofta framställdes som tråkig och
otrevlig genom att hon avskyr upptåg och smuts. Pappan framställs som den trevliga
personen i familjen. Han tar med barnen på roliga saker, han fixar, lagar och uppfinner
(Zackari 1976, s. 29-33). Så är det ofta även i dagens barnböcker! I den amerikanska
undersökningen framkom också att ansvaret för hemmet var strikt uppdelat med
mannen som arbetade utanför hemmet och kvinnan i hemmet. Detta stämde inte in på
mitt urval böcker, som i konkreta frågor som arbetsfördelning framställde föräldrarna
som ganska jämställda.

Barnboksförfattarens balansgång

När det handlar om hur mer djupgående skikt i pojkars och flickors personligheter
skildras kommer man till slut in på hur barnböcker ska förhålla sig till verkligheten.
Flera författare som refereras i litteraturgenomgången diskuterar den balansgång det
innebär att beskriva verkligheten för barn. Enligt Ellen Handler Spitz ska man inte, utan
ifrågasättande, acceptera stereotyper. Böckerna får dock inte heller vara alltför
förvirrande i sina beskrivningar av könen, för då kan barnen inte ordna sina kunskaper
om tillvaron på ett tillfredsställande sätt (Handler Spitz 1999, s. 195- 199). Sunder
Rajan skriver att barn använder skillnader för att ordna verkligheten så att den blir
hanterbar (Sunder Rajan 1999, s. 99). De behöver alltså i viss mån få poängtera
skillnader och identifiera sig själva som en som är lik vissa och olik andra. Barnboks-
författare måste göra en avvägning hur de ska beskriva skillnader. Att beskriva
verkligheten som helt och hållet jämställd kan bli svårt att göra levande och trovärdigt.
En författare som skriver om en flicka måste ju känna in hur denna flicka skulle reagera
i olika situationer. Om det nu är så att flickor ofta är väldigt sårbara inför relationen med
en bästis, ska man då inte skildra detta? Dessa böcker kan vara stödjande för flickor i
liknande situationer att läsa och då gör de nytta i den verklighet vi har idag.

Lösningen måste vara att barnböckerna problematiserar de genusmönster som finns. Om
utseende och relationer är viktigt för flickor måste detta få skildras men med någon
form av ifrågasättande. Det var just ifrågasättandet som saknades i de två böcker i min
undersökning som hade utseende som ett väsentligt inslag. Flickors inriktning på
relationer förefaller mig svårare att problematisera. Det är ingen nackdel att intressera
sig för relationer, tvärtom ger det värdefulla erfarenheter och man lär sig att tolka sig
själv och andra människor. Det som kan ifrågasättas är i så fall den vikt som läggs vid
att bli accepterad och omtyckt. I de böcker jag läste ifrågasattes inte vikten av att få
tillbaks bästisen, och flickorna framstod då som svaga.
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Biblioteksarbetet

Avsikten med ovanstående resonemang var att visa att om man gör en djupare läsning
och framförallt om man läser många böcker kan man upptäcka saker som man inte ser
vid en hastig genomläsning. Denna typ av läsning är naturligtvis omöjligt för en
bibliotekarie att ha tid med i det dagliga urvalsarbetet. Bibliotekarier har också det
befintliga utbudet av barnböcker att använda sig av och kan inte, om de ska kunna köpa
in böcker, vara för strikta i sin bedömning. Bibliotekarier kan inte leva i en idealvärld
och bara köpa in få och helt ”korrekta” böcker. En av bibliotekarierna poängterade att
hon måste acceptera en del stereotyper, om hon ska kunna köpa böcker.

Bibliotekarier har också barnens efterfrågan att ta hänsyn till som en mycket viktig
aspekt. Barnen kanske frågar efter böcker som man inte anser förmedlar bra förebilder
och då måste bibliotekarierna förhålla sig till detta. I en jämförande bokanalys som jag
gjorde handlar det om att upptäcka mönster i hur män och kvinnor skildras i böckerna.
De mönster man finner är uttryck för djupt liggande psykologiska tendenser hos
författarna, och inget man kan döma ut rakt av. I litteraturen har också framgått att det
inte är entydigt hur man ska skildra verkligheten för att på bästa sätt tillgodose barns
behov. Detta är också något som det är svårt för bibliotekarier att ta ställning till i sitt
dagliga arbete. De kan inte fördjupa sig i resonemang om hur världen egentligen borde
se ut, utan måste utgå från att i möjligaste mån tillgodose barnens önskemål.

4.1.3 Styrdokument

Tidigare betonades att varje bibliotekaries personliga inställning till könsidentitet och
deras intresse för sådana frågor inverkar på hur man bedömer barnböcker. Finns det då
några riktlinjer för hur man ska gå tillväga? De styrdokument jag har tagit del av säger
mycket lite om vilken litteratur biblioteken ska tillhandahålla. Det rör sig om svepande
argument om att man ska lägga sig vinn om ett kvalitetsutbud. Handboken  Barnspåret
från 1994, nöjer sig med att säga att bokens värderingar ska vara acceptabla (Eriksson
1994, s. 47- 50).  Folkbiblioteksutredningen betonar i och för sig vikten av att böckerna
håller hög kvalitet, men behandlar inte mer precist och konkret vad som är acceptabelt
och hur man identifierar detta.  Man får gå tillbaks till 70-talets debattböcker och
målsättningar för att hitta något mer konkreta anvisningar. I SAB:s målsättnings-
manifest från 1975-76 står det att ”barnbibliotekets medieutbud bör syfta till att
motverka kommersialismens verkningar och skapa ett alternativt utbud samt söka ändra
efterfrågemönstret” (Rydsjö 1994, s. 16). I Barnbiblioteket - en resurs står det att man
bör fråga sig vilken historiesyn och vilken uppfattning om könsroller som döljs i till
synes vardagliga oförargliga texter (1977, s. 43- 44). Detta är något kraftfullare
formuleringar, men inte heller de ger någon anvisning om var gränsen går för vad man
ska acceptera.

Anledningen till att det inte finns några riktlinjer för hur man ska bedöma barnlitteratur
på bibliotek, är naturligtvis att medan det är lätt att säga vilka värderingar som inte ska
finnas i barnböcker (rasism, sexism, etc.), är det svårare att precisera när en bok ger
uttryck för sådana oönskade värderingar. I Sverige har vi kommit ganska långt vad
gäller jämställdhet mellan könen och det är inte alltid fråga om grova övertramp i
barnböcker. Det innebär att frågan om en barnbok innehåller könsstereotyper kan bli
ganska komplicerad och ytterst gå tillbaka till vilken uppfattning man har om könen.
Naturligtvis är inte allt bara godtyckliga åsikter. Vi har en lag i Sverige som förbjuder
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diskriminering av något av könen. Att framställa det ena könet som sämre än det andra
är därför officiellt oacceptabelt. Men det finns en gråzon där man antingen kan anse att
en bok bekräftar flickor och pojkar i deras olika könsidentiteter eller att den framställer
personerna på ett stereotypt sätt. Där blir det varje bibliotekaries åsikt som blir
avgörande och att deras åsikter om genus kan skifta är uppenbart.

Jag menar alltså att det är omöjligt att ge precisa och objektiva riktlinjer för var gränsen
går mellan det acceptabla och det oacceptabla i barnböcker. Att sådana riktlinjer inte
finns innebär en myndighetsförklaring av bibliotekarierna - att de i kraft av utbildning
och erfarenhet ska kunna avgöra detta själva. Jag menar också att en sådan myndighets-
förklaring kräver att man är medveten om hur man resonerar. Därför tycker jag att det i
riktlinjer och målsättningar mer borde betonas att man i alla fall ska ifrågasätta hur
könen framställs. Bedömningarna kan fortfarande bli olika från person till person, men
jag tror man vinner på att ha problemets komplexitet klart för sig. Då blir man mer
uppmärksam på att genusstereotyper kan vara undanglidande och svåra att upptäcka.

4.1.4 Sammanfattning

Hur mycket genusperspektivet finns med i barnbibliotekariernas arbete med inköp och
bestånd skiftar ganska mycket från person till person. Några intervjusvar tyder på en
medveten hållning i sådana här frågor, medan andra tyder på att detta inte är något man
har funderat över. En medveten hållning är heller inget entydigt, utan påverkas av hur
man ser på genusutveckling och på arv och miljö. Litteratur i ämnet visar att det är
komplicerat och åsiktsmättat att bedöma barnböcker, vilket innebär att det skulle vara
omöjligt att ge detaljerade riktlinjer om vilka böcker biblioteken ska acceptera och vilka
som ska ratas. Detta innebär att bibliotekarierna måste lita till sin bedömningsförmåga
och då är det viktigt att graden av medvetenhet är hög.

4.2 Genusperspektivet i Bibliotekstjänsts sambindningsrecensioner

4.2.1 Recensionernas betydelse och innehåll

I intervjuerna framkom att bibliotekarierna inte hinner läsa barnböcker innan de köps in.
Tidningsrecensionerna kommer alltför sent och tjänar mer som en efterhandskontroll. I
första hand används sambindningen som urvalsinstrument. Detta bekräftar tidigare
undersökningar som gjorts om sambindningens betydelse för folkbiblioteken. Det
innebär att det är mycket viktigt att recensionerna i sambindningen gör en rättvis och
belysande bedömning av böcker.

I litteraturgenomgången framgick att sambindningen är ett mycket smidigt sätt för
biblioteken att få information om böcker. Det skulle vara omöjligt för biblioteken att
annars skaffa sig en överblick. Samtidigt menar många att det är omöjligt att på ett
minimalt utrymme rättvisande karaktärisera och bedöma litterära verk och att utfallet
därför kan bli slumpartat (Yrlid 1984, s. 101-102).

Min genomgång av recensionerna gav mig uppfattningen att böckers värderingar
överhuvudtaget endast tas upp i de fall det lektören finner dem anmärkningsvärda. Så
t ex tar de flesta recensioner som behandlar C.S. Lewis ”Narnia- böcker” upp att de har
ett kristet budskap. Många lektörer tar upp att Enid Blytons böcker innehåller både
rasism, sexism och förlegade beskrivningar av ett klassamhälle. På ytterligare några



61

ställen kommenteras människosynen i böckerna. En Bert-bok (av Sören Ohlsson &
Anders Jacobsson) beskrivs t ex som cynisk i sin människosyn. Genusfrågor är alltså
bara en av många värderingar som man kan fråga sig om sambindningen tar upp på ett
tillräckligt och korrekt sätt.

4.2.2 Tas genusperspektivet upp i tillräcklig utsträckning?

I min undersökning av sambindningsrecensionerna framkommer i den övergripande
kvantitativa delen att genusperspektivet tas upp endast i få fall (ca 5 %). Detta stämmer
med det resultat Bodil Alvarsdotter får i sin uppsats (2002, s. 59). I fördjupningen
framkom att böckerna jag läst inte innehåller så många uppenbara genusstereotyper,
utan att pojkar och flickor beskrivs på ett neutralt sätt i de flesta fall. När det gäller
framställningen av vuxna personer är stereotyperna tydligare, men de är å andra sidan
oftast bifigurer i böckerna. Det hade dock varit belysande med kommentarer om
genusperspektivet i böckerna i fem av tjugo böcker och då i negativt avseende.

Intervjuerna visade att bibliotekarierna behöver upplysningar om bokens innehåll och
form och om de är värda att köpas. Det är alltså mycket som ska in på ett mycket litet
utrymme. Om man skulle kommentera varje bok ur ett genusperspektiv skulle man
prioritera ett specialintresse. Diskussionen i stycke 4.1.2 ovan visar hur svårt det kan
vara att objektivt slå fast vad som är en stereotyp och inte, innebär att man bara kan
begära att genusperspektivet tas upp i graverande fall.

Att i recensionerna kommentera de genusstereotyper jag fann i böckerna skulle vara att
börja engagera sig i den balansgång det innebär att skriva barnböcker. Det skulle kräva
utförliga diskussioner t ex om huruvida verkligheten ska skildras som den är eller som
den borde vara. Det skulle också kräva förklaringar för hur man har tänkt, eftersom det
inte är helt självklart att det är fråga om stereotyper. För sådana resonemang finns inte
plats i sambindningsrecensionerna.  Detta innebär, anser jag, att man inte räkna med att
genusperspektivet kan få så mycket större utrymme och att man inte kan anse att
sambindningslektörerna utelämnar genusperspektivet på ett alarmerande sätt.

Undantaget är de böcker där mamman och pappan följer genusstereotyper ganska
tydligt. Detta anser jag borde kommenteras i recensionerna. Inte heller detta är
emellertid självklart. Om föräldrar fortfarande ofta följer vissa genusmönster, hur ska
det då skildras för att barnen fortfarande ska känna igen sig och för att berättelsen ska
bli levande? Man kan inte heller begära att varje bok ska utmana rådande könsnormer -
det är inte rimligt. Såsom framkom i intervjuerna tar sådant här tid att ändra på och man
kan inte vara för hård i sin bedömning om man ska kunna fortsätta att köpa böcker.

Jag menar alltså att i de fall man inte kan luta sig mot i vårt samhälle allmänt vedertagna
värderingar i sin bedömning av en bok, kan man inte utan vidare ge sig på att döma ut
en bok. Då ger man uttryck för en privat åsikt och ideologi och måste i så fall redogöra
för dessa. Om boken beskriver det ena könet som underlägset det andra ska den
självklart ratas, men det finns en stor gråzon. Hur preciserar man när en bok beskriver
det ena könet som underlägset det andra? Är det bättre att vara modig och företagsam än
blyg och försiktig? Är det bättre att vara ute på äventyr än att älta relationer? Det
handlar också om vad det är vi vill. Vill vi att det som är och har varit flickors
intresseområden ska få höjd status, eller vill vi att skillnaderna utsuddas?
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Vad lektörerna däremot skulle kunna göra är att objektivt peka på hur bokens personer
beskrivs, så att varje bibliotekarie sedan kunde avgöra om boken verkar värd att köpas.
På så sätt skulle man komma ifrån risken att ge uttryck för en åsikt. Om bokens
flickprotagonist framställs som försiktigare än pojkprotagonisten, så kan detta objektivt
påpekas, utan att man gör någon värdering av det. Sådana kommentarer förekommer,
men jag skulle välkomna dem i mycket högre grad!

4.2.3 På vilket sätt tas genusperspektivet upp?

Ungefär hälften av de recensioner som tog upp bokens genusperspektiv, gjorde det i
positiv bemärkelse. Det är utmärkt att även de positiva aspekterna tas upp, men i
kombination med att genuskommentarerna är så få tyder detta på en okritisk hållning i
denna fråga. I fördjupningen handlade den ena av de två ”genuskommentarerna” jag
fann, om att det var bra att det fanns en hemmapappa i boken, och den andra om att
huvudpersonen var långt ifrån schablonbilden av en pojke. Dessa motsvarades inte av
motsvarande negativa anmärkningar. Det kan vara så att det är lättare att urskilja när
genusstereotyperna bryts, än när de följs. Man kanske inte reagerar på en hemma-
mamma lika lätt som på en hemmapappa, eller man kanske inte märker när en pojke
uppfyller alla schabloner av hur en pojke ska vara såsom man märker han inte gör det.
Bjerrum Nielsen & Rudberg menar att man ofta reagerar starkare på när ett barn gör
något som inte stämmer med genusnormen, än när det följer den (1991, s. 37).

En författare som får lektörerna vaknar till liv vad det gäller att kommentera värderingar
är Enid Blyton, som får många anmärkningar angående det genusmönster som finns i
böckerna. Enligt litteraturen kan man se på Blytons könsperspektiv på olika sätt, så helt
självklart är det inte hur man ska bedöma hennes böcker. Tydligen har flera recensenter
ansett det så uppenbart att det är värt att ta upp och jag håller med om att det är helt på
sin plats. Lektörerna tar i fallet Blyton upp könsrollerna på olika sätt. Att i recensionen
meddela att flickorna i boken är fega och fjompiga och pojkarna modiga och klipska är
en upplysning, som inte nödvändigtvis behöver innebära att man avråder från att läsa
boken. Flera av recensenterna nöjde sig med sådana korta upplysningar utan vidare
kommentarer, medan andra lägger in värdeomdömen i sina kommentarer.

En annan bokserie där många recensenter tar upp genusperspektivet gäller Sune-
böckerna (av Ohlsson & Jacobsson). Många är kritiska till de här böckernas kvalitet i
allmänhet, men framhåller att det som trots allt är bra är att Sune inte är någon
machokille. Helt överens är man dock inte och någon recensent tyckte istället en av
Sune-böckerna var en typisk grabb-bok där flickorna framställs som knepiga.

4.2.4  Böckerna riktas till pojkar eller flickor

I ungefär fem procent av recensionerna riktas böckerna till ettdera könet, till flickor
ungefär dubbelt så många gånger som till pojkar. Till flickor riktar man främst
hästböcker och till pojkar sportböcker, men också böcker om relationer riktas beroende
på huvudpersonens kön. Det är uppenbart att vissa av recensenterna inte ser någon
anledning att försöka luckra upp det könsbundna läsandet, när de riktar böcker om
relationer om pojkar till pojkar, relationsböcker om flickor till flickor, och
relationsböcker om pojkar och flickor till pojkar och flickor. Man följer då helt
uppfattningen att barn måste ha en person av eget kön att identifierar sig med för att
kunna läsa en bok.
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Böcker om hästar och ishockey läses så gott som till 100 % av flickor respektive av
pojkar. Att i en recension skriva att boken är för hästtjejer eller för hockeykillar måste
därför anses vara harmlöst, om än också helt onödigt. I andra fall kan anledningen vara
mer oklar. I fördjupningen framkom att lektörerna i två fall riktade boken till flickor och
jag menade att det gjordes på ett ogenomtänkt sätt. Jag har svårt att förstå varför en bok
om en mormor som har Altzheimers sjukdom riktas till flickor. Ett mer allmänmänskligt
ämne får man leta efter! Eftersom det handlar om en flicka och hennes relationer till sin
mormor, kommer antagligen mest flickor att läsa den, men jag anser ändå att man ska
undvika att rikta boken. Det finns ingen anledning att ytterligare poängtera det svåra i
att förmedla en sådan bok till pojkar. Varför inte istället säga att boken kan vara givande
för någon i en liknande situation?

Utifrån den litteratur jag har läst om pojkars och flickors olika livsstilar och vad båda
könen kan tänkas förlora på detta, tycker jag att det är onödigt att rikta böcker till det
ena eller andra könet. Det gör det svårare att luckra upp barns könsbundna läsande om
man hela tiden utgår från hur det är och alltid har varit. Utifrån vad recensionerna
används till blir bilden dock en annan. Intervjuerna gav mig uppfattningen att man vill
ha viss bruksinformation om böcker. Det kan vara upplysande att få veta vem som,
enligt de läsvanor barn idag har, troligen kommer att ha intresse för boken. Utifrån den
pragmatiska och nedtonade syn bibliotekarierna har på sitt arbete tror jag att
recensionerna ganska väl tjänar sitt syfte.

4.2.5 Sammanfattning

En genomgång av sambindningsrecensionerna visar att det intresse för genusfrågor som
lektörerna ger uttryck för är högst sporadiskt. Det gör att man blir tveksam till om
lektörerna uppmärksammar de stereotyper som kan tänkas finnas. Utifrån min
bokundersökning och utifrån det utrymme recensionerna har och vad de används för
anser jag dock att sambindningsrecensionerna tar upp genusperspektivet i rimlig
omfattning. Jag kunde i de böcker jag undersökte inte peka på något exempel där
genusperspektivet definitivt borde ha fått lektören att avråda från boken. Däremot tycker
jag att man kan göra objektiva påpekanden om hur könen skildras utan att för den skull
avråda från boken. Riktandet av böcker till pojkar eller flickor kan möjligen vara
användbart för dem som ska förmedla böckerna, men eftersom det görs så sporadiskt
blir det ändå inte konsekvent. Sambindningen är inte användbar för den bibliotekarie
som verkligen är intresserad av genusperspektivet i barn böcker och kan inte sägas vara
en aktör i att främja jämställdhetsarbete på folkbibliotek.

4.3 Bibliotekariers syn på kritiserade barnböckers plats på biblioteket

4.3.1 Långserier

I intervjuerna tog jag upp hur bibliotekarierna ställer sig till litteratur som de ogillar ur
genussynvinkel, dvs. hur toleranta de är. Samtalen kom då mest att handla om långserier
och Enid Blytons Fem-böcker nämndes i intervjuerna som exempel. Tre av
bibliotekarierna hade några exemplar av långserier, medan den fjärde menade att deras
budget inte tillät detta. Två av bibliotekarierna ställde sig mycket tveksamma till den
här typen av böcker och köpte motvilligt in några exemplar för att möta efterfrågan och
inte stöta bort låntagare. En av bibliotekarierna däremot hade ingenting att invända mot
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att barn läser t ex Fem-böcker och menade att de mycket väl kan ha ett behov av detta
under en period av sitt liv.

I litteraturgenomgången togs några exempel upp på hur olika man kan tolka Fem-
böckerna. Man kan förkasta dem p.g.a. de stereotypa könsroller de skildrar, men man
kan också se könsrollerna i Fem-böckerna som problematiserade och som skildrande en
verklighet många barn lever i (Rudd 2000, s. 185-196). Appleyard talar om ett behov av
att läsa serier i åldern 6-12 år och att man då skulle behöva det repetitiva och enkelt och
svart-vitt framställda (1990, s. 62). Det som möjligen talar för Blyton är också att hon är
en av de få författare som läses i lika hög grad av pojkar som flickor. I Barnens tre
bibliotek utnämns hon skämtsamt som ”den enda sant jämställda författaren”, just för att
hon appellerar till både pojkar och flickor. (Asplund Carlsson & Wåhlin 1994 , s. 72).

Även om man anser att denna typ av litteratur är förkastlig, är det inte därmed sagt att
man inte vill ha den på biblioteket. Man kan hävda att barn läser sådant en period för att
sedan gå över till annat. Det är den syn som alla de intervjuade bibliotekarierna ansluter
sig till. De ser det som en inkörsport till annan litteratur och att barnen själva hittar ut ur
långserielitteraturen. De vill alltså inte helt utestänga denna typ av litteratur eftersom de
vill fånga upp alla barn. I en av BHS-uppsatserna menade de intervjuade flickorna att de
hade kommit till biblioteket oftare om det hade funnits Wahlströms-böcker där (Andolf-
Johannesson 1997, s. 58-59). Detta talar för att bibliotekariernas synsätt är relevant.

Det finns alltså argument för att släppa in Fem-böckerna i biblioteket. Mot detta kan
man ställa undersökningar som visar att ju mer stereotyper man får sig till livs, ju mer
sätter sig fördomar fast (Peterson & Lach 1990, s. 194). Det handlar enligt de här
undersökningarna om hur mycket och under hur lång tid man utsätts för stereotyper.
Utifrån detta skulle det inte vara helt harmlöst att under en period av sitt liv läsa en
mängd serieböcker med stereotypa beskrivningar av könen. Även om man sedan går
vidare och läser annat så har man ändå blivit påverkad av sin läsning. Även om
biblioteken oftast bara har några exemplar av dessa böcker, innebär det ändå ett
godkännande och en medverkan från bibliotekets sida om man väljer att ta in sådana
böcker.

I Barnens tre bibliotek beskriver Wåhlin & Asplund Carlsson  det ideala biblioteket
(1994, s. s. 246 -248). De beskriver en tredelad variant med café, bokhandel och
bibliotek. Bokhandeln säljer och byter böcker efter efterfrågan, medan biblioteket
tillhandahåller kvalitetslitteratur och ett brett utbud. Detta tycker jag är en intressant
vision. Biblioteket behöver då inte lägga pengar och tid på skräplitteratur, utan kan satsa
på kvalitet. Biblioteket kan då också avstå från att kompromissa med principer, men
utan att moralisera eller stänga ute. I de riktlinjer som finns betonas att biblioteken ska
lägga sig vinn om ett utbud av god kvalitet. Att då motvilligt ta in några stycken t ex
Fem-böcker, förefaller inkonsekvent. Jag tycker inte man ska rucka på sitt kvalitetskrav
och ta in sådant man tycker är dåligt!

4.3.2. Äldre litteratur

Alla bibliotekarierna ansåg ”god” äldre litteratur av typen Anne på Grönkulla, Kulla
Gulla och Den hemliga trädgården vara harmlös för barn att läsa, även om den skulle
innehålla förlegade könsroller. De ansåg att det kan vara bra böcker som är värda att
läsas trots sin gammalmodighet och att barn inser att det är en annan tid de läser om.
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Flera av dem framhöll också att de inte tror att det är böcker som står för den negativa
påverkan idag. Bara en av bibliotekarierna reflekterar över att hon inte vet vad hur
barnen tar till sig böckerna.

I den litteratur som jag gått igenom finns två olika sätt att se på den äldre
barnlitteraturen. David Rudd menar att barn faktiskt förstår att de läser om en tid då
förhållandena var annorlunda (2000, s. 110). Stick i stäv med detta menar Lennart
Hellsing att barn saknar ett historiskt perspektiv, som vuxna har. Barn har inte som vi
ibland tror, en medfödd etisk kompass, utan behöver hjälp att hitta rätt. Han menar
också att det ur barnets synvinkel inte heller finns något skäl att läsa böcker för att de
har ett kulturhistoriskt värde (1963, s. 61-66). Ett annat exempel på olika åsikter om
äldre litteratur är den omvärdering som har skett av flickboken. Boel Westin menar t ex
att flickboken inte alls är könsideologiskt konservativ och att de ofta under ytan berättar
historier som går tvärs emot normerna (Westin 1994, s. 12-14). Man kan också i
diskussionen om äldre litteratur återknyta till Peterson & Lach och de undersökningar
som visade att ju mer man utsätts för stereotyper ju fastare förankrade blir de.

Av den litteratur som finns att läsa i ämnet är det alltså svårt att bilda sig en säker
uppfattning om hur äldre böcker skulle kunna påverka barn. Jag tror att alla intryck har
betydelse för hur vilken könsidentitet man tillägnar sig. Bjerrum Nielsen & Rudberg
betonar att även rollmodeller är viktiga för barn i deras genusutveckling (1991, s. 17)
och böcker förmedlar ju rollmodeller. Jag tror också att det är pga. av att man minns hur
man själv älskade böckerna som man vill föra dem vidare till nya barn. Man tycker att
de har en sådan charm. Jag tycker att Hellsing har en poäng i att det nog ofta är mer för
den vuxnes skull än för barnets skull som man behåller de här gamla böckerna.
Samtidigt är det omöjligt att tänka sig ett bibliotek där alla gamla klassiker sållas ut. Vi
måste förmedla en känsla för det förflutna och dess eventuella charm också. Det skulle
bli väldigt fattigt att bara läsa moderna böcker. Lösningen på detta dilemma kom från en
av bibliotekarierna: att vuxna tar sig tid att läsa med barnen och förklara och diskutera,
så att de inte lämnas ensamma att tolka på egen hand. Denna lösning är dock inte så lätt
att få till stånd med stressade vuxna. Det handlar till slut om avvägningar. Varje bok
måste bedömas och man får dra en gräns någonstans. Var den gränsen går blir som så
mycket annat upp till den enskilda bibliotekarien. Kanske är det dock att ge sitt yrke för
liten betydelse om man som bibliotekarie faller tillbaka på att det är mycket farligare
med teve, tidningar och Internet än med böcker.

4.3.3 Sammanfattning

Bibliotekarierna har en tolerant syn på litteratur av typen långserier och äldre litteratur
av flickboksmodell. Man menar att det finns mycket värre saker i samhället som
påverkar och att man vill få barnen att känna sig välkomna genom att tillgodose deras
önskemål. I litteraturgenomgången framkom att det finns motstridiga åsikter om de
flesta sorters litteratur, vilket innebär att det inte heller här är möjligt att sätta riktlinjer
som alla måste följa. Det finns dock forskning som pekar på att det inte är helt harmlöst
att läsa mängder av triviallitteratur med stereotypa skildringar av pojkar och flickor.



66

4.4 Barnbibliotekariers agerande i olika bokförmedlingssituationer

4.4.1 När barn frågar efter en ”bra bok”

I intervjuerna framkommer att när barn ställer en öppen fråga om en bra bok,
koncentrerar sig bibliotekarierna på att mötet med barnet ska bli bra och att barnet ska
få en bok med sig som det kan ha glädje av. Flera av bibliotekarierna utgick från vad
barnet sist hade läst och tyckt om, och försökte hitta något liknande. Deras egna åsikter
om vad man borde läsa och eventuella ambitioner om att luckra upp stereotyp pojk-
eller flickläsning kommer i andra hand. Detta innebär att genusaspekterna inte i så hög
grad finns med i denna typ av bokförmedling. En av bibliotekarierna funderade på om
det faktum att man koncentrerar sig på att hitta rätt bok till barnen, möjligen kan
innebära att man håller sig inom ramarna för traditionella pojk- och flicklässtilar i sina
boktips.

Bibliotekarierna menar också att om man upprättar en god relation med ett barn så kan
man försöka påverka i ett senare möte. Det viktigaste för dem är att barnen vill läsa och
att de känner sig välkomna till biblioteket. Bjerrum Nielsen & Rudberg talar om att det
inte är så meningsfullt att pracka på barn sina ideal – att det kan bli som en läxa de
rabblar utan att ta till sig ( 1991, s. 24-27). Könsidentiteten ligger djupt i en människas
personlighet och då kan det vara meningslöst att försöka påverka genom att tipsa om en
bok som kanske inte alls passar barnet ifråga, med dess redan fast förankrade
könsidentitet. En försiktig påverkan där man tipsar om böcker som ger nya
infallsvinklar och som inte bara handlar om ett ämne torde vara den gyllene
medelvägen.

Jag tror att ovan beskrivna sätt att förmedla böcker på är bra och jag tycker att
bibliotekarierna gör en riktig bedömning av vad de kan åstadkomma i de korta möten de
har med barn. Förväntningar betyder dock mycket för hur ett barn beter sig. Barn
anpassar sitt beteende efter vad de uppfattar som önskvärt och förväntat (Gens 1998, s.
43). Det kan hända att man förväntar sig att en flicka eller pojke ska tycka om att läsa
ungefär det flickor och pojkar brukar läsa och att man därigenom omedvetet påverkar
dem att också göra det. Återigen tror jag att man ska vara medveten om hur man beter
sig. Att man ska respektera barnens önskningar, men se upp så att man inte antar att ett
barn nödvändigtvis de vill läsa det som andra av samma kön vill läsa. Ingenting kan
ändras om man okritiskt antar att pojkar och flickor alltid har varit och alltid kommer att
vara på ett bestämt sätt.

4.4.2 Bokprat

Tre av bibliotekarierna menar att de inte riktar sig särskilt till pojkar och flickor med de
böcker de berättar om i sina bokprat, utan att de är neutrala. En av dessa menade att hon
medvetet försöker att inte ”stämpla” boken med en gång genom att tala om huvudpers-
onens kön, utan att hon koncentrerar sig på handlingen. Ett annat förhållningssätt hade
den bibliotekarie som menade att hon mycket väl skulle kunna rikta sig och säga att ”det
här gillar nog inte ni killar”, eller liknande. Återigen menar jag att det beror på vilken
syn man har på genus. Den sistnämnda varianten visar på en hållning där man inte ser
det som en nackdel att pojkar och flickor har olika läsvanor, medan den första är ett
medvetet försök att sudda ut dessa skillnader. Här slås man av hur den strategi man
väljer beror på personlig övertygelse. I de handböcker och styrdokument jag har tagit
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del av finns det heller inga riktlinjer som definierar hur det ska gå till. Borde det inte i
ett yrke där bokförmedling till stor del är det arbetet går ut på, finnas en diskussion om
eller något slags riktlinjer för hur detta ska gå till?

4.4.3 Attityder mot pojkar och flickor

De intervjuade bibliotekarierna har olika uppfattning om huruvida de tror att de beter
sig likadant mot pojkar och flickor i förmedlingssituationer. En av dem menar att hon
använder samma ordval och argument oavsett om hon vänder sig till en pojke eller
flicka, medan en annan menar att hon måste använda olika argument för att få pojkar
respektive flickor att intressera sig för en bok. En tredje menar att hon är övertygad om
att hon beter sig olika mot pojkar och flickor, vad det gäller tonfall och attityd. Hon
menar alla på ett mer eller mindre medvetet plan gör det och att hon inte ser det som
något naturligt om det inte går till överdrift.

Jag konstaterar att svaren sträcker sig från det mest optimistiska att man beter sig
likadant till det mer realistiska att man gör skillnad vare sig man vill det eller inte. Att
reda ut vad tonfall etc. kan betyda för barnet är komplicerat, och jag nöjer mig med att
koppla tillbaka till att barn rättar sig efter det sätt de blir bemötta på. I den refererade
undersökningen om hur pojkar på förskolor antogs ha bråttom och därför bemöttes
korthugget av personalen talar för sig själv (Gens 1998, s. 22- 43). Visserligen har
bibliotekarier en liten del i barns liv jämfört med förskollärare och lärare, men det är
viktigt att alla som arbetar med barn reflekterar över sitt eget beteende.

4.4.4. Sammanfattning

Bibliotekarierna koncentrerar sig på det individuella mötet med barnet i sin
bokförmedling och inte på hur de ska kunna påverka. Bibliotekarierna har olika
strategier när det gäller om man ska hålla sig neutral i sina bokprat. I min diskussion
framhåller jag att det borde finnas en yrkespolicy som säger att man ska hålla sig neutral
så att inte arbetsrutinerna bygger på personlig övertygelse. Det är också viktigt att vara
medveten om hur man beter sig i sina samtal med barn så att man inte omedvetet
påverkar dem till att vilja läsa det man tror att de vill läsa.

4.5 Barnbibliotekariers syn på pojkars och flickors läs- och
biblioteksvanor

4.5.1 Biblioteksvanor

Intervjuerna gav inga indikationer på att pojkar och flickor skulle bete sig olika i
biblioteket. Den enda skillnaden som togs upp var att flickor kommer till biblioteket i
större utsträckning än pojkar, vilket faller utanför frågans ram. Detta förvånade mig
eftersom jag tagit del av Maria Blåns uppsats som visade på att flickor frågar mer och är
mer öppna för förslag, medan pojkar frågar efter en specifik bok och inte vill ha något
annat (1997, s. 47-48). Mina intervjusvar kan antingen bero på att det inte finns sådana
entydiga skillnader, eller på att bibliotekarierna inte har tänkt på de skillnader som
eventuellt finns.
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4.5.2 Läsvanor - pojkar läser om pojkar, flickor läser om båda könen.

Att pojkar helst läser om pojkar medan flickor läser om båda könen, är ett förhållande
som tas upp som en allmän sanning i litteraturen. Mina intervjusvar visar inte entydigt
att så är fallet. Två av respondenterna märker av att pojkar helst läser om pojkar. Två av
respondenterna säger sig inte ha märkt det så tydligt och en av dem menar att det mest
är vad de gör i boken som betyder något. När vi senare återkommer vi till vilka genrer
pojkar och flickor väljer, menar samma respondent att pojkar kan läsa om relationer om
det handlar om pojkar och gör då reflektionen att huvudpersonens kön ändå betyder
något. Att respondenterna inte har märkt av den könsbundna läsningen kan alltså bero
på att de inte varit uppmärksamma på detta. På följdfrågan om de känner sig manade att
försöka ändra på detta menar de två bibliotekarier som uppfattar att pojkar bara vill läsa
om pojkar, att de gör det på ett försiktigt sätt utan att pracka på någon något.

I latensfasen (6-12 år) är könsuppdelningen starkare än den är både före och efter.
Pojkar leker med pojkar och flickor med flickor (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s.
151). Ur detta perspektiv kan man fråga sig om det någon idé eller om det ens är bra att
försöka ändra på detta. Om det är ett uttryck för ett behov att bekräfta sin
könstillhörighet, skapar det då inte bara förvirring med påverkan åt andra hållet? Barn
har också ett kognitivt behov av att ordna sin tillvaro och att skapa mening. Men varför
är då pojkar mer måna än flickor om att hålla sig till att läsa om sitt eget kön? Flera
författare menar att pojkar tidigt lär sig att sky allt som är feminint och att de utsätts för
en större social press för att undgå drag av det motsatta könet (Handler Spitz 1999, s.
195- 199 och Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991, s. 37). Sett ur den synvinkeln är det
synd om det får fortsätta utan att ifrågasättas. Min slutsats blir att det är tveksamt om det
har effekt att påverka på ett ytligt och tillfälligt sätt, men att varje yrkesgrupp som
arbetar med barn ändå bör utmana den könrollskonforma prägling som barn utsätts för.

I min bokanalys framkom att böckerna om pojkar har en större spridning i ämnesvalet
än böckerna om flickor. Böckerna med flickprotagonister handlade till stor del om
relationer. Böckerna om pojkar handlade till större delen om olika äventyr och till
mindre del om relationer. Några böcker om pojkar handlade om relationer, men endast
en tog upp sådana frågor med något större allvar. Detta innebär att det kan vara
begränsande för pojkar att bara läsa om pojkar. De kommer då i och för sig att läsa
böcker om många olika sorters äventyr och de kommer i högre grad än flickor att ha
förebilder som genomför projekt och inte bara koncentrerar sig på sitt förhållande till
andra människor. Men de kommer också att missa chansen att i samma utsträckning
som flickor, lära sig om hur relationer fungerar.

Om man tittar på flickornas läsning och antar att flickor gärna läser om båda könen så
får de i och för sig en bredd i sin läserfarenhet. Ändå har det betydelse för flickorna att
när de läser om andra flickor så rör det sig ofta om relationer och ofta på ett sätt som gör
att man uppfattar dem som svaga. Dessutom: om en bok om en flicka innehåller ett
äventyr så är det ofta genererat av relationsproblem och relationer är drivkraften, medan
pojkböckerna ofta har ett yttre projekt som drivkraft. På så sätt liknar dagens barnböcker
(i mitt urval) i viss mån gårdagens pojk- och flickböcker (Andræ 2001, s. 246-248).

Detta innebär att både det faktum pojkar bara läser om pojkar och att huvudpersonens
kön bestämmer vilken typ av handling boken får, begränsar pojkars och flickor
läserfarenheter. Åhmansson menar i sin artikel att både pojkar och flickor förlorar på
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könsbunden läsning. Pojkarna förlorar på att inte få läsa om och lära sig om relationer
och flickorna förlorar på att det är pojkarna i böckerna som utför hjältedåden
(Åhmansson 1992, s. 24-27). I litteraturdelen framgick att både kvinnor och män
förlorar på att man har var sina erfarenhetsområden (se t ex Gens 1998, Crona-Leandoer
1991, s. 13 i uppsatsen). Man kan också återknyta till Yvonne Hirdmans teorier om
genussystemet. Hon poängterar att förutom att könen har haft olika uppgifter och roller
så har det också alltid handlat om att det manliga varit överordnat det kvinnliga.
Därigenom kan det finnas en värdeladdning i olika uppgifter och egenskaper som faller
tillbaka på vad som traditionellt ansetts vara kvinnligt och manligt.

Återigen kommer man in på hur man ska tackla den verklighet vi lever i. Om flickor är
intresserade av relationer, vill de ju läsa om sådant. Är det då inte rimligt att de finner
flickhuvudpersoner i böckerna att identifiera sig med? Å andra sidan – hur åstadkommer
man en förändring om man hela tiden utgår från hur det alltid har varit? Jag menar att
barnboksförfattarna i mitt urval till stor del är mycket medvetna. Det kryllar av
försiktiga pojkar och handlingskraftiga flickor i böckerna. Det är som om pojkar numera
i högre grad än flickor kan framställas som fega och försiktiga. Dock finns det en
underliggande tendens att pojkarna är friare än flickorna och kan frimodigare gå ut i
världen, medan flickorna intresserar sig för sina relationer med andra.

Åhmansson menar i sin artikel att både pojkar och flickor behöver kvinnliga hjältar och
att pojkar visst skulle acceptera flickor i huvudrollen om det fanns några i den typen av
böcker de gillar att läsa. Är det då genre eller huvudpersonens kön som är avgörande?
Handlar det om att pojkar helst läser om pojkar och därför läser de genrer där
pojkhuvudpersonerna finns, eller handlar det om att pojkar föredrar vissa genrer och
därför automatiskt bara läser om pojkar? Båda varianterna talar för att det är barnboks-
författarna som borde bryta genrernas korrelation med huvudpersonens kön. Medan
man väntar på att barnboksutbudet och världen i övrigt ska se annorlunda ut, så tycker
jag att en av bibliotekariernas uppgifter är att försiktigt utmana barns könsbundna
läsande och göra dem uppmärksamma på vad de missar – med bibehållen respekt för det
enskilda barnets önskemål.

4.5.3 Läsvanor - genrer och handling

Alla respondenter var överens om att flickor och pojkar har ganska olika läsintressen.
Deras beskrivning av vad de föredrar stämmer i stort med de läsvaneundersökningar jag
refererat i litteraturgenomgången. Dock betonar de lite olika aspekter på detta. En av
dem menar att både pojkar och flickor läser kärleksromaner, medan en annan menar att
det inte ens går att nämna ordet kärlek för pojkar om de ska ta boken. Några av
bibliotekarierna har en närmast deterministisk syn på att pojkar inte vill läsa om kärlek
och relationer. Att detta inte är en självklarhet visar det faktum att både pojkar och
flickor, men kanske mest pojkar läser Sune- och Bert-böcker (se t ex Andolf-
Johannesson 1997, s. 58). Vad är det om inte en tydlig lust att läsa om relationer, om än
i skämtsam form? Hur mycket är förväntan från barnboksförfattare, bibliotekarier och
andra och vad är barnens behov och vilja?

På följdfrågan om de tycker att de ska försöka ändra på barns läsvanor svarar tre av
bibliotekarierna att de tycker att det kan vara en begränsning att pojkar och flickor läser
så olika böcker och att de vill försöka luckra upp detta med boktips och annat. Samtidigt
känner de att deras möjlighet att påverka är begränsad. En av respondenterna skiljer sig
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från detta och menar att hon tycker det är helt naturligt att pojkar och flickor vill läsa
olika typer av böcker för att kunna bekräfta sin identitet.

I denna fråga blir det extra tydligt att den uppfattning man har om genus, påverkar den
syn bibliotekarierna har på sin uppgift. Om man anser att könen är mentalt olika från
födseln är det bara naturligt att vilja bekräfta och understryka sin nedärvda
könsidentitet. Om man ser det som skapat av miljöfaktorer kan det finnas anledning att
vilja ändra på det. I litteraturgenomgången tog jag upp olika sätt att se på biblioteks-
arbete som speglar detta: Sussie Sørensen menar att man ska bejaka barns behov av att
skapa sig en könsidentitet. Hon menar att man inte ska försöka sudda ut skillnaderna i
läsvanor, utan bejaka dem (1996, s. 45-54). Debbie Abilock har en annan infallsvinkel
och betonar vikten av att aktivt försök att motarbeta stereotyper och könsroller (1997 s.
17-18). Kvinnobiblioteket i Luleå har valt att särskilja kvinnor i sin verksamhet och i
båda de refererade uppsatserna diskuteras om detta är en bra strategi för att uppnå
jämställdhet. Man kommer fram till att det i det specifika fallet fungerar bra
(Haapalainen 1997, s. 39-40 och Strandberg 1995, s. 65).

Sørensens ståndpunkt finns delvis representerad hos en av respondenterna i min
intervjuundersökning. Abilocks ambitiösa hållning kan jag inte hitta någon
motsvarighet till, i och med att de övriga respondenterna tonar ner sin möjligheter att
påverka. Jag menar att Sørensen glömmer en sak: förväntan. Om biblioteken också
ställer upp på att förvänta sig en viss sak av flickor och en annan av pojkar så
medverkar man till att göra det närmast omöjligt att bryta sig loss. Hon glömmer också
alla dem som inte passar in i de förväntade rollerna. Man understryker deras utanförskap
om det poängteras att vissa saker är för tjejer och vissa för killar.

Ovanstående visar att en bibliotekaries arbete kan se ganska olika ut. På ett bibliotek
kan det ordnas myshörna för tjejer med häst- och kärleksböcker och en hörna för killar
med sport och spänningsböcker. På ett annat bibliotek lägger man ner energi på att
aktivt försöka förmedla alla typer av böcker till både pojkar och flickor och på att skapa
ett bestånd av böcker som inte förmedlar stereotyper. I verkligheten hamnar de flesta
förmodligen någonstans däremellan. När jag gick igenom intervjuerna märkte jag att
även om de hade väldigt olika tankar om genusperspektivet i barnböcker och
biblioteksarbete, så framstod deras praktiska arbete som ganska lika. Det verkar som om
alla följer en medelväg trots sina olika ideal och olika grad av medvetenhet. Dock ska
man inte helt nonchalera betydelsen av underliggande åsikter. Jag tror att sådant ändå
präglar bemötandet av pojkar och flickor och därmed det beteende de svarar med.

4.5.4 Sammanfattning

Mitt resultat visar inte att det skulle vara någon uppenbar skillnad på hur pojkar och
flickor beter sig i biblioteket. Däremot märker några av bibliotekarierna av att pojkar
helst läser om pojkar. Jag menar, med stöd av litteraturen, att det är begränsande för
både pojkar och flickor att pojkar bara läser om pojkar. Alla bibliotekarier märkte av att
pojkar och flickor läser olika genrer och hade olika tankar om detta. Även detta kan med
stöd av litteraturen sägas vara begränsande och i jag vill i detta sammanhang poängtera
att det spelar roll vilka förväntningar man har på barns läsning och hur man ser på
skillnaderna.
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4.6 Barnbibliotekariers syn på sin uppgift – att påverka eller inte

4.6.1 Bibliotekariers syn på sin yrkesroll

Intervjusvaren visar att alla bibliotekarierna har en nedtonad syn på sin egen betydelse
och på sin möjlighet att påverka. Olika nyanser av synen på bibliotekarierollen går dock
att urskilja. En av respondenterna betonade att hon inte vill pådyvla andra sina
värderingar utan att var och en själv måste få välja. Denna hållning ger en bild av
bibliotekarien som den neutrala. Negativt uttryckt kan man se bibliotekarien som en
som levererar efter önskemål. En annan betonar att det inte är hennes uppgift att fostra
barnen; det ingår inte i hennes roll. Hon ser som sin roll att förmedla läsglädje.
Biblioteket spelar en liten roll i samhället i sin helhet. Därför kan man som bibliotekarie
inte förvänta sig att åstadkomma stora förändringar i barns liv. En tredje bibliotekarie
har stor distans till sitt arbete och menade att det visserligen är viktigt att man läser för
sina barn, men att det jämfört med att ge dem kärlek och trygghet ändå inte handlar om
ett grundläggande behov.

I Barnens tre bibliotek framkommer att barn endast till en liten del får sina boktips från
bibliotekarier (Asplund Carlsson & Wåhlin 1994, s. 139-142). Å andra sidan står det i
Barnspåret att barnbibliotekarien som person är mycket viktig. I förmedlingsarbetet ute
i skolor etc. är det bibliotekarien som väljer ut de böcker som ska förmedlas och
bestämmer vilka böcker barnen ska möta vid ett givet tillfälle (Eriksson 1994, s. 45).

Jag tror inte att bibliotekarier kan åstadkomma någon avgörande förändring i hur barn
uppfattar sig själv och andra ur ett genusperspektiv. Utifrån den yrkesroll som
bibliotekarier har i Sverige, gör de en fullt rimlig avvägning av vad de kan uträtta och
en rimlig avvägning mellan distans och engagemang. Men jag vill ändå ifrågasätta
vilken yrkesidentitet man får om man frånsäger sig möjligheten och ansvaret att
påverka. Bibliotekarierna verkar besitta stor erfarenhet och kompetens både vad gäller
barn och barnlitteratur, men det verkar som om man avfärdar sig själva med att man inte
betyder så mycket och inte kan påverka så mycket. Det förefaller mig märkligt att man i
ett yrke som går ut på att förmedla litteratur till barn, menar att man inte kan göra så
mycket i just den bemärkelsen.

Vissa debattartiklar inom biblioteksvärlden tyder på en helt annan syn på vad en
bibliotekarie kan uträtta och betyda (Se t ex Abilock 1997). I litteraturdelen refererades
också några projekt där man aktivt försökte påverka barns läsning, med goda resultat
både vad det gällde hur mycket de läser och vad de läser (Junker 1998 och Malmgren
1997, s. 84-87). Dessa projekt visar på att det ändå går att förändra läsvanor. Dock var
båda dessa projekt helt eller delvis drivna av skolan, vilket skulle kunna tala för att det
behövs den typen av kontinuerlig kontakt för att kunna uträtta något av betydelse.

4.6.2 Bibliotekariers syn på genusfrågor

Att påverka eller inte har också att göra med vilken syn man har på genus och
genusutveckling. Även här kan jag urskilja tre olika varianter. Den första bygger på en
demokratisk och myndighetsförklarande tanke, att var och en får välja själv och att
bibliotekarien inte ser sig som den som vet bäst. Jag tycker att detta hållningssätt visar
en stor respekt för barnen och deras rätt att vara som de är. Könsidentiteten sitter djupt
och går förmodligen inte att ändra med ytlig påverkan. Om man däremot ser det med
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feministiska glasögon så måste man försöka göra något åt förhållanden som begränsar.
Om då alla parter i samhället ser genus som något så djupt liggande att det går tillbaka
på det tidiga förhållandet till modern, då kan knappast någon göra något för att förändra.
Jag tror inte att bibliotekarier kan utgöra en stor påverkansfaktor, men alla kan bidra till
att ruska om en liten aning. Utan att förvirra för mycket och med bibehållen respekt för
vad barnet redan är.

Det andra förhållningssättet betonar att bibliotekariers uppgift är att förmedla läsglädje
och inte att fostra. Det visar på en realistisk syn på vad bibliotekarier kan göra i
samhället i stort. Det innebär inte att man har en ansvarslös syn på vilken litteratur
barnen läser. Respondenten var noga med vad hon tar in och vill bryta ett konventionellt
pojk- och flickläsande. Men det viktigaste är att sprida upplevelser och glädje till
barnen. Det kan vara så att det blir svårt om man som bibliotekarie försöker spela på
samma plan som föräldrar och lärare. Det kanske inte är bibliotekariens uppgift. Att på
ett anspråkslöst sätt sprida läsglädje kan också vara en stor uppgift, eftersom det kräver
att man kan hålla en distans till sin egen betydelse och att låta barn vara som de är. Barn
behöver kanske en oas där ingen försöker påverka så mycket. En av bibliotekarien
menade att hon låter böckerna talar för sig själva. Hon menar att många böcker
innehåller mycket stoff och därför kan man även om ytan visar ett konventionellt
könsbundet läsande ändå få mycket mer i en bok.

Det tredje förhållningssättet handlar om att man inte tycker att det är något fel att flickor
och pojkar läser olika böcker. Man vill helt enkelt inte påverka i en annan riktning. Här
handlar det om att bejaka barns behov av att skapa sig en identitet och det bygger på att
man ser könen som i grunden olika. Eftersom det inte finns några bevis varken för eller
emot detta synsätt, kan man inte säga att det är fel att hävda detta.

Det handlar alltså dels om på vilken nivå man lägger sin uppgift som bibliotekarie, dels
om hur man ser på barns könsidentitet. Vad det gäller könsidentiteten handlar det inte så
mycket om hur man tror att genus skapas, som hur man förhåller sig till de skillnader
som finns. Vill man att de ska bestå eller vill man förändra och sudda ut dessa
skillnader. Vill man bemöta människor som individer och inte placera människor i olika
fack beroende på vilket kön de tillhör. Vill man undvika att skapa förväntningar på hur
ett barn bör bete sig som beror av det kön det tillhör? Som vi har sett finns olika åsikter
om vad som är önskvärt och om hur man uppnår detta.

4.6.3 Sammanfattning

Bibliotekarierna uttrycker sin syn på yrkesrollen lite olika, men gemensamt för dem är
att de anser sin betydelse och möjlighet att påverka begränsad. Jag tycker att de ibland
ställer förväntningarna på vad de kan uträtta för lågt. Bibliotekarierna ger uttryck för
olika hållningar när det gäller deras syn på om och hur man kan påverka barns
genusutveckling. Det handlar dels om huruvida man har rätt att försöka påverka andra
människor i deras läsvanor, dels om huruvida man kan påverka. Den bibliotekarie som
menade att hennes roll inte var att fostra barn, men som ändå gjorde sitt bästa för att
locka barn att bredda sin läsning, menar jag gav uttryck för en konstruktiv hållning.
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5. Slutsatser

Syftet med uppsatsen var att undersöka om och hur ett genusperspektiv finns med i
barnbibliotekariers arbete att förvärva och förmedla skönlitteratur till barn och hur
sambindningsrecensionerna i detta avseende kan vara dem till hjälp.

I uppsatsen har framkommit att genusperspektivet inte i så hög grad finns med varken i
barnbibliotekariers arbete med barn och barnlitteratur, eller i sambindningsrecen-
sionerna. Barnbibliotekarierna har ofta reflekterat över genusfrågor i sitt arbete, men
genusfrågorna tenderar att överskuggas av andra aspekter och behandlas oftast inte på
ett metodiskt sätt.

När det gäller förvärvs- och beståndsarbete har bibliotekarierna att förhålla sig till det
utbud som finns, och man anser sig därför inte kunna vara alltför kritisk. När det gäller
förmedling av böcker kommer ofta andra aspekter i förgrunden, som att få barn att läsa
överhuvudtaget eller att sprida läsglädje. Dessutom är barnbibliotekariernas syn på sin
roll i samhället är ganska nedtonad vilket gör att man inte uppfattar sig som så
betydelsefull för barns genusutveckling.

Sambindningen hjälper inte till att föra upp genusaspekterna på dagordningen, utan
bidrar till ett slumpmässigt och ljumt intresse för dessa frågor. I sambindningen tar man
upp genusfrågor om det är något verkligt anmärkningsvärt, eller om recensenten råkar
vara intresserad. För de bibliotekarier som aktivt vill arbeta för ett jämställt samhälle är
inte sambindningen rätt hjälpmedel.

När jag jämför mina resultat med litteratur i ämnet kommer jag fram till att det trots allt
skulle vara svårt att sätta upp riktlinjer för hur man ska bedöma barnlitteratur ur
genusperspektiv. Det finns olika teoretiska utgångspunkter som gör att nästan all
litteratur har både anhängare och motståndare. Bibliotekarierna i undersökningen
belyser detta i och med att de antar olika ståndpunkter.

Hur man ser på barnbiblioteksarbete ur genusperspektiv påverkas av den syn man har på
genusutveckling och frågor om arv och miljö. Detta har betydelse för hur man ser på
pojkars och flickors olika läsvanor, samt för hur man bedömer barnlitteratur. I
litteraturen finner man också denna uppdelning när det gäller vilken inställning man ska
ha till att flickor och pojkar har så olika läsvanor. På så sätt uppstår två skalor: en för
hur medveten man är i genusfrågor och en för vilken inställning man har till hur genus
skapas.

Den redovisade litteraturen visar att barn påverkas på många olika nivåer och av subtila
signaler från omgivningen. Jag menar att det därför skulle vara bra med en större
medvetenhet om genusfrågor både bland bibliotekarier och bland Bibliotekstjänsts
lektörer. Även om det inte finns några ”sanningar” i hur man ska se på förhållandet
mellan könen så är det för varje yrkesgrupp som arbetar med barn viktigt att
medvetandegöra sina egna tankar och åsikter. Då kan man undvika att genom sina egna
förväntningar och inlärda beteenden omedvetet bidra till att reproducera ett genussystem
som är begränsande för alla parter.
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6. Sammanfattning

Bakgrunden till den här uppsatsen är resonemang om hur påverkan från omgivningen
till stor del skapar och vidmakthåller människors könsidentitet. Böcker är en av många
påverkansfaktorer barn möter under sin uppväxt och de förmedlar alla något om vilka
egenskaper och relationer de båda könen har. Folkbibliotekens barnbibliotekarier är
viktiga förmedlarna av barnböcker och är en yrkesgrupp som tar ett samlat grepp kring
barnlitteratur och barns läsning.

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur ett genusperspektiv finns med i
barnbibliotekariers arbete att förvärva och förmedla skönlitteratur till barn och hur
Bibliotekstjänsts sambindningsrecensioner i detta avseende kan vara dem till hjälp.
Följande frågor ställdes för att konkretisera uppsatsens syfte:
1. I vilken utsträckning och på vilket sätt finns ett genusperspektiv med i

barnbibliotekariers bedömning av barnböcker?
2. I vilken utsträckning och på vilket sätt tas genusperspektivet upp i Bibliotekstjänsts
    sambindningsrecensioner?
3. Hur ser barnbibliotekarier på några typer av barnböcker som har kritiserats för sina
    värderingar avseende hur könen framställs?
4. Hur agerar barnbibliotekarier i olika bokförmedlingssituationer utifrån ett

genusperspektiv?
5. Hur upplever barnbibliotekarier pojkars och flickors läs- och biblioteksvanor?
6. Hur ser barnbibliotekarier på sin roll avseende att påverka eller bejaka barns

läsvanor?

För att undersöka detta har flera metoder använts. Fyra kvalitativa intervjuer med
barnbibliotekarier gjordes för att få inblick i hur de ser på barns läsning och
barnlitteratur ur ett genusperspektiv. För att undersöka hur sambindningen kan vara en
hjälp i att bedöma genusperspektivet i barnlitteratur, gjordes dels en övergripande
kvantitativ undersökning, dels en fördjupning som är övervägande kvalitativ. I den
övergripande undersökningen läste jag 585 recensioner av Hcg- och Hcf-böcker för att
se om och hur genusperspektivet tas upp i recensionerna. I fördjupningen läste jag 20
Hcf-klassificerade barnböcker och analyserade böckernas genusperspektiv. Min
bedömning av böckerna jämfördes sedan med recensionerna i sambindningen.

Litteraturgenomgången är uppdelad i fyra avsnitt och det första handlar om
genusteorier. Där framkommer bl.a att genusutveckling är ett komplext skeende på flera
olika nivåer, vilket skapar en djupt liggande könsidentitet. Förväntningar och
rollmodeller spelar en väsentlig roll i genusutvecklingen. Den syn man har på om
könens olika egenskaper är nedärvda eller skapade, spelar avgörande roll för hur man
menar att dessa olikheter ska hanteras.

Nästa avsnitt behandlar barnlitteratur ur ett genusperspektiv och tar bl.a upp exempel
som visar att det inte är självklart hur en viss boks genusperspektiv ska bedömas, utan
att det beror på hur man ser på genus och på hur böcker påverkar barn. Det framkommer
också att, att författa barnböcker är en svår balansgång, där man måste förhålla sig till
verkligheten och varken försköna eller förenkla.

I det tredje avsnittet redovisas olika läsvaneundersökningar som bl.a visar att pojkar och
flickor läser olika typer av böcker där den gemensamma nämnaren är att pojkar läser
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mer äventyr och helst om sitt eget kön, medan flickor läser om båda könen men håller
sig mer till vardagsrealism. Det sista avsnittet tar upp barnbiblioteksarbetets olika inslag
och förutsättningar och här framkommer bl. a att de riktlinjer som man har att rätta sig
efter endast mycket övergripande tar upp på vilka grunder biblioteken bör bedöma
barnlitteratur.

Litteratur och empiri ger mig följande svar på de frågor jag ställt:

Intervjuerna visar att det är mycket individuellt hur medvetna bibliotekarier är om
genusfrågor. Eftersom de styrdokument som finns inte närmare preciserar hur
barnlitteratur ska bedömas blir det upp till varje bibliotekarie vilka bedömningar man
gör. Detta ansvar innebär att det är viktigt att alla bibliotekarier medvetandegör på
vilken grund de bedömer barnböcker.

Min undersökning av sambindningsrecensionerna visade att genusperspektivet endast i
ringa grad (5 %) tas upp i recensionerna. Fördjupningen visade att de böcker som ingick
inte uppvisar många uppenbara stereotyper, med undantag av hur de vuxna framställs.
Recensionerna tog inte upp de genusaspekter jag fann i böckerna. Jag menar dock att
man, utifrån det utrymme varje recension har och det syfte de tjänar, inte kan vänta sig
att genusperspektivet ska få mer utrymme. Det sporadiska intresset för genusfrågor hos
lektörerna innebär dock att Sambindningen inte är stor hjälp för bibliotekarier att få
information om genusperspektivet i barnböcker.

Bibliotekarierna är samstämt positiva till äldre litteratur av typen flickböcker. Dessa
anses inte vara skadliga och utan ses som ganska obetydliga jämfört med andra
influenser. Långserieböcker som Fem-böckerna vill de flesta ta in till biblioteket för att
alla låntagare ska känna sig välkomna. I litteraturen finns argument både för och emot
dessa typer av böcker, vilket innebär att det är svårt att veta om de kan anses skadliga
eller inte.

Trots att bibliotekarierna har olika idéer om barns läsning ur ett genusperspektiv, har de
liknande strategier i de praktiska förmedlingsssituationerna. Mötet med barnen och att
förmedla läsglädje är för dem det viktigaste. I litteraturen framkommer att barn är
känsliga för påverkan och att det således är viktigt att vara medveten om hur man beter
sig mot pojkar och flickor så att man inte omedvetet påverkar dem att läsa det man
förväntar sig att de ska läsa.

Alla bibliotekarierna betonade att pojkar och flickor läser olika genrer, men alla var inte
av den åsikten att det är dem till nackdel. Några av bibliotekarierna märker att pojkar
helst läser om pojkar och menar att de försöker påverka försiktigt. I litteraturen
framkommer att det kan vara begränsande för barn att läsa könsbundet och i
biblioteksdebatten finns argument både för och emot att försöka vidga barnens vyer.

Gemensamt för bibliotekariernas syn på sin yrkesroll är att de anser sin betydelse och
sin möjlighet att påverka begränsad. Däremot skiljer de sig en del åt när det gäller om
man vill påverka eller inte, dels beroende på vad man anser är en bibliotekaries uppgift,
dels om man ser pojkars och flickors olika läsvanor som en nackdel eller inte. Läspro-
jekt visar att det går att påverka barns läsvanor både vad gäller frekvens och bokval,
vilket talar för att det är idé att försöka.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Förvärv och bestånd

1. När du läser och bedömer en barnbok, funderar du medvetet över genusperspektivet i
barnböcker, eller är det en del av helhetsintrycket av boken?
Skulle du kunna tänka dig att ta in en bok som är bra och/eller spännande, men som
beskriver personerna på ett könsstereotypt sätt?
Kan du komma på en bok som du ogillar avseende genusperspektivet och som
biblioteket ändå har?

2. Hur ser du på äldre litteratur som är rolig att läsa, men som ändå innehåller förlegade
värderingar? (t ex Den hemliga trädgården, Anne på Grönkulla?, Unga kvinnor)
Har du något exempel på böcker som gallrats ut för att de innehåller förlegade
könsroller (tex Scarry-böckerna)?

3. Tar ni in långserier? Vilka? Hur ser du på genusperspektivet i t ex Fem-böckerna?

4. Vad tycker du om utbudet av barnböcker vad det gäller huvudpersonens kön?
Funderar du över om det ni köper in ger en jämn fördelning mellan böcker som handlar
om pojkar och flickor?

5. Används något annat hjälpmedel än sambindningen i urvalsprocessen?
Kan man utläsa mer om böckernas genusperspektiv ur något annat hjälpmedel, t ex
tidningsrecensioner?
I vilken utsträckning hinner man läsa barnböcker innan de köps in?

Förmedling

6. Upplever du att pojkar och flickor beter sig olika i biblioteket avseende hur de frågar
efter böcker?

7. Är det så att pojkar bara vill läsa om pojkar, medan flickor läser om båda könen? Vad
tycker du i så fall om det? Försöker du någon gång att förmedla böcker om en flicka till
en pojke? Vilken respons har du i så fall fått?

8. Märker du tydligt att pojkar och flickor har olika läsintressen vad det gäller genrer
och tema?
Om ja, ser du detta som något naturligt, eller som något man ska försöka luckra upp?

9. Vid en öppen fråga om en bra bok, tar du då oftast fram något som brukar vara
gångbart hos pojkar respektive flickor?

10. Hur ser du på bibliotekariens uppgifter – ska man försöka påverka eller ska man
bejaka de önskningar barnen redan har, även om de i viss mån kan bygga på förutfattade
meningar?
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11. Bokprat – anpassar du bokvalet beroende på om det är pojkar eller flickor? Riktar
man sig någonsin med en bok till antingen gruppens pojkar eller flickor?

12. Upplever du att du beter dig olika mot pojkar och flickor för att stimulera dem till
läsning (dvs om du använder olika argument för att man ska läsa en bok, försöker
inspirera med olika ordval, etc.)?

13. I vilken utsträckning används boktipsböckerna för pojkar och flickor?
Vad tycker du om sådana riktade boktips?

14. Tycker du att biblioteksrummet ska på något sätt speciellt rikta sig till pojkar
respektive flickor? (tjejhörna, kärlek och hästhörna, riktade utställningar, möblering,
etc?)
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Bilaga 2

Analysmall

Tema och tonfall
Vilken är bokens övergripande tema och handling?
Vilket stämningsläge och tonfall har boken?

Aktivitet - passivitet
Vilka handlingsramar har huvudpersonerna och hur utnyttjas de?

Drivkrafter och mål
Vilka drivkrafter har huvudpersonerna?
Vilka problem och mål framställs?

Utseende
I vilken utsträckning beskrivs pojkars och flickors utseende i böckerna?
Beskrivs utseendet som en viktig egenskap?

Egenskaper
Vilka egenskaper har flick-  respektive pojkhuvudpersonerna?

Känslor
Vilka känslor uttrycker flickor respektive pojkar i böckerna?

Aktiviteter
Vad sysslar huvudpersonerna i böckerna med?

Självreflektion
I vilken utsträckning reflekterar huvudpersonen över sig själv?
Hur ser de eventuella självreflektionerna ut, dvs hur upplever huvudpersonen sig själv?
Reflekterar huvudpersonen över sin relation till andra och över vad andra anser om dem
och i så fall i vilket avseende?

Vuxna rollmodeller
Hur framställs föräldrarna och eventuella andra viktiga vuxna?
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Bilaga 3

Böckerna som ingick i barnboksundersökningen

1. Bengtsson, Hans & Jernudd, Mats: Mårten Bloms drömmar och andra småkakor

2. Benno Hjerpe, Annika: Därför är Sofia glad

3. Biessels, Carli: Bennys upptäckt (översättning från Nederländska av Angelica Trap)

4. Boie, Kirsten:  Bra med tandställning Matilda! (översättning från tyska av Karin
Nyman)

5. Brandt, Hanne: Molnskeppet (översättning från danska av Solveig Rasmussen)

6. Drån, Ander: Ett liv för Bobo

7. Embrink Lannersten, Eva: Huvudsaken : en berättelse om sjukdom och krig, hattar
och nya vägar

8. Falk, Bisse: Jonna och rävungen

9. Hagmar, Pia: Liten hemsk syster försvunnen

10. Jaensson, Håkan: Bullers bingo

11. Kadefors, Sara: Långlördag i city

12. Karlsson, Ylva: En liten bok om Malin

13. Lindahl, Inger: Zigge nästan proffs

14. Lönn Birgit: Lyckan är en råtta

15. Magner, Ingela: Ville, valparna och instinkten

16. Mazetti, Katarina: Fjärrkontrolleriet

17. Nilsson, Ulf: Se upp för miljonerna!

18. Nöstlinger, Christine: Mini får kärleksbrev

19. Oskarsson, Marie: Bläckfiskresan

20. Stewart, Paul: Bulskallarna kommer!


