
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärares medvetna val av högläsningsbok 

Med fokus på genusmedvetenhet 

Rhode Eriksson & Sanna Sepänaho 

Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen), 30 hp 
Svenska språket 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 
 

Handledare: Sarah Ljungquist 
Examinator: Ann Blückert 



 

2 
 



Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka lärares genusmedvetenhet inför valet av högläsningsbok. 
Studien ämnar besvara om lärare väljer att läsa litteratur som utmanar den rådande 
genusordningen samt om lärare använder högläsningsboken för att synliggöra och diskutera 
genusfrågor med eleverna. Underlaget för undersökningen är baserat på enkätundersökning 
och semistrukturerade intervjuer med grundskollärare för de yngre åldrarna. Resultatet av 
undersökningen visar att de flesta deltagande lärare stödjer användandet av litteratur med 
utmanande könsmönster. Det finns ett fåtal lärare som motsätter sig att högläsningsboken ska 
innehålla utmanande genusroller. Slutsatser som kan dras utifrån resultatet tyder på att de 
flesta lärare i undersökningen anser att genusmedvetenhet inför valet av högläsningsbok är 
viktigt. Detta betyder dock inte att det läses litteratur som utmanar den rådande 
genusordningen. De flesta lärare i undersökningen ansåg att diskussionen kring bokens 
innehåll var av störst betydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: högläsning, genus, lärare, grundskola, genusperspektiv 
 

Förord 
Insamlingen av data fördelades mellan oss skribenter. 22 enkäter delades ut, 12 enkäter av 
Rhode och 10 enkäter av Sanna. Två intervjuer genomfördes av Rhode och en intervju 
genomfördes av Sanna. Resultatet analyserades gemensamt och all skriven text är 
genomarbetad av oss båda. Tabellerna under resultatet gjordes av Sanna.  
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1.Inledning 
Högläsning är ett vanligt inslag under skoldagen för elever i skolan och barn i förskolan. En 
del lärare läser längre stunder och andra lite kortare för eleverna. Gruppernas storlek kan 
variera men högläsningstillfället behåller ofta samma struktur. Under högläsningstillfällena 
får eleverna lyssna på berättelser, sagor eller andra texter, som kan påverka deras vardag och 
utveckling. Fox (2010:53) menar att det räcker att välja vilken bok som helst att läsa för barn 
för att öka deras läs- och skrivförmåga. Fox (2010:53) anser att det är möjligt att utveckla 
högläsningsstunderna genom att leka och samtala om böckernas innehåll. Genom att göra det 
skapas möjlighet för elever att nå en större förståelse kring böckernas innehåll och budskap. 
Då är det viktigt att boken som läraren väljer har ett rikt innehåll att diskutera och samtala 
kring. Det är viktigt för läraren att välja en bok som intresserar hen. Läraren läser bättre om 
boken är intressant. Eleverna kan höra lärarens ointresse om valet av bok inte har något 
medvetet syfte för läraren. En bok läraren inte tycker om kan innebära att eleverna tappar 
fokus (Braxton 2007:52–53). De flesta av oss är bekanta med högläsningssituationer i skolan 
men vi är inte alltid informerade om hur valet av bok går till. 
 
Kåreland (2005:16), Fox (2010:107–111) och Braxton (2007:52–53) pekar på vikten av att 
erbjuda litteratur till eleverna som ökar intresset för böcker. Kåreland (2005:16) menar att det 
är viktigt att böcker som eleverna erbjuds är böcker som kan påverka deras syn på 
genusordningen. Att erbjuda eleverna en rik variation av litteratur anses vara viktigt. En del 
av den variationen bör vara litteratur som synliggör genusordningen i samhället. 
 
Genus är ett högaktuellt ämne i dagens svenska samhälle, som eftersträvar jämställdhet. 
Genus är ett ämne som utmanar. Det blir särskilt tydligt när det går från att vara något som 
kopplas till det i sammanhanget ofarliga jämställdhetsideal som hör till den svenska 
självbilden, till att handla om den förändring som krävs för att vi ska uppnå genuin 
jämställdhet (Hedlin 2006:22–25). Att läsa skönlitteratur som utmanar traditionella 
könsmönster kan vara ett sätt att ge eleverna inblick i andra könsmönster än de som eleverna 
möter i vardagen. 
 
Jämställdhet utgör i dagens Sverige en del av den svenska självbilden – i så hög grad att det 
blivit ett slags svenskt varumärke. Till grund för det politiska jämställdhetsarbetet ligger 
genusforskningen inom vilken, som namnet pekar på, genus är ett centralt begrepp (Hirdman 
2001:162–175). Med ordet genus avses inom genusforskningen det som tidigare kallades 
socialt kön och könsroll. Genus är dock ett vidare begrepp än såväl socialt kön som könsroll, 
då det syftar både till en kulturellt könad identitet och till konstruktionen av könsskillnad i 
social interaktion, samt hur dessa två delar förhåller sig till varandra (Hirdman 1988:49–51).  
  



 

6 
 

 
Genus kan också beskrivas som en social struktur som genomsyrar alla nivåer i samhället. 
Detta synliggörs genom den strikta uppdelningen av människor efter kön. Den könade 
uppdelning av människor i kategorierna kvinnor och män innebär emellertid mer än själva 
uppdelningen. Isärhållningen mellan kvinnor och män utgör också grunden för den 
hierarkisering som kan beskrivas med hjälp av begreppet genusordning, det vill säga den 
sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationen mellan könen (Hirdman 
1988:51–59).  
 
Skolans uppdrag att motverka stereotypa könsmönster, vilket tydligt kommer till uttryck i 
såväl skollagstiftning som styrdokument, handlar om att utmana den isärhållande struktur som 
upprätthåller den samhälleliga könshierarkin. Att utmana traditionella könsmönster i skolan 
handlar alltså både om att utvidga flickors och pojkars möjligheter att positionera sig utanför 
det könsmönster som tilldelas dem och om att bryta könshierarkin. Hirdman (1988:51–55) 
menar att den maktordning som finns tillskriver det föreställt manliga högre status än det 
föreställt kvinnliga och därmed tillskriver pojkar/män högre status än flickor/kvinnor.  
 
Utifrån observationer från våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi noterat att lärare har 
ett syfte med sitt val av högläsningsbok. Vår subjektiva erfarenhet är dock att valet sällan 
faller på en bok som utmanar stereotypa könsmönster. I den här undersökningen vill vi 
undersöka om lärarna väljer genusmedvetet när de väljer högläsningsböcker till klassen. I de 
fall lärarna anser att de väljer högläsningsbok med en genusmedvetenhet är vi intresserade av 
att veta vad lärarna anser vara genusmedvetna böcker. Vi vill med detta arbete nå ut till lärare 
för att synliggöra vikten av att lärare lever upp till målen med läroplanen vad gäller 
genusfrågor. Genom att lyfta fram vikten av att arbeta med dessa frågor och visa på arbetssätt 
som enkelt kan vävas in i en planerad undervisning hoppas vi att fler lärare finner ämnet 
intressant och viktigt. 

1.1	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med detta arbete är att undersöka om och i så fall i vilken utsträckning lärare i 
grundskolans yngre åldrar väljer högläsningsböcker med utmanande könsmönster. Vi vill 
också undersöka hur lärare som deltar i undersökningen definierar genusmedvetna 
skönlitterära böcker.  
 
Vårt mål med arbetet är att ta reda på om de lärare som deltagit i undersökningen använder sig 
av högläsningsboken som en väg att diskutera och synliggöra genusfrågor i sina klassrum. Vi 
vill också undersöka vad forskning och tidigare beprövad erfarenhet anser i frågan. Ytterligare 
en fråga som undersöks är hur dessa lärare definierar genusmedveten litteratur och om det är 
viktigt att lärare har en genusmedvetenhet vid valet av högläsningsbok. 
 

• Finns det en genusmedvetenhet i lärarens val av högläsningsbok? 
• Hur definierar lärare genusmedveten litteratur? 
• Är det viktigt att läraren har en genusmedvetenhet vid val av högläsningsbok? 
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1.2 Termer och begrepp	
I detta examensarbete kommer vi att använda några begrepp vilka förklaras nedan för en 
bättre förståelse av innehållet i texten.   
 

1.2.1	Genus	och	könsroll	
Begreppet könsroll utvecklades under 1950-talet. Begreppets betydelse var att kön skulle vara 
inlärt men gick att förändra och byta (Tallberg Broman 2002:25). Idag har begreppet nytt 
innehåll inom genusteorin. Maria Hedlin (2010:4–20) forskar om könsteoretiska frågor och 
beskriver genus som tvärvetenskaplig forskning. Hedlin (2004a:68–69) menar att begreppet 
könsroll uttrycker ett snävt begrepp. Att använda ordet roll öppnar för möjligheten att tolka 
genus som något valbart, något som du kan stiga i eller ur efter eget önskemål. Hedlin 
(2004a:68–69) jämför detta med att ingen använder ord som klassroll eller invandrarroll. 
Vidare beskriver Hedlin (2004a:68) att könsroll lätt associeras till biologiska skillnader 
mellan könen.  
 
I slutet av 1970- talet började begreppet gender användas inom den engelska forskningen. Det 
är den sociala relationen i kön som begreppet syftar på. Gender fick en svensk översättning 
när Hirdman lanserade begreppet genus 1988 (Hirdman 1988:49–63). Begreppet genus syftar 
på relationen mellan könen som inte är givna från födseln utan är historiskt och socialt 
konstruerade. I begreppet genus vägs också maktdimensionen mellan könen in (Tallberg 
Broman 2002:25).  
 
Genus är enligt Nationalencyklopedin (2016) ett begrepp som används inom 
samhällsvetenskaplig forskning för att urskilja de idéer, handlingar och föreställningar som 
formar människors sociala kön. Begreppet används som en benämning på könsegenskaperna 
det vill säga vad som i en viss social kontext, vid en viss tid och i en viss kultur ses som 
kvinnligt respektive manligt. Hedlin (2004b:1) beskriver begreppet genus som föreställningar 
om kvinnor och män vilket är grunden för den genusordning som placerar kvinnor och män på 
olika maktpositioner. Forskningen undersöker hur föreställningen om kvinnligt respektive 
manligt påverkar individens vardag.  
 
Hirdman (2001:11) menar att begreppet genus lånades från lingvistiken och började användas 
flitigt som en översättning till engelskans gender inom den feministiska forskningen från 
1980-talet. Som tidigare nämnts introducerades ordet genus i svenskan av Hirdman (1988:49–
63). Hirdman (2011:11–12) menar att anledningarna till att använda ordet genus var för det 
första att ordet inte hade någon tydlig innebörd, sett utanför sin lingvistiska betydelse, i det 
svenska språket. För det andra ville dåtidens kvinnoforskare inte använda ytterligare ett 
engelskt lånord. Anledningen till att begreppet genus byttes ut från den tidigare benämningen 
könsroll var att genus handlar om män och kvinnor och sociala processer vilket begreppet 
könsroll aldrig uttryckt. Uppdelningen mellan kvinnor och män behöver tas bort för att förstå 
genus, vilka egenskaper könen har (Hirdman 2001:11–16).  
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Inom genusforskningen finns olika genusteorier, olika forskare förespråkar olika modeller 
eller teorier. Några svenska forskare väljer att benämna begreppet genus eller genusteoretisk 
forskning andra föredrar kön eller könsteoretisk forskning (Hedlin 2006:45–46). Detta är 
möjligt då ordet kön har dubbla betydelser i svenska språket. 
 

1.2.2	Genusperspektiv	och	genusmedvetenhet	
Genusperspektiv definieras enligt Nationalencyklopedin (2016) som en analys av 
 

Företeelser, förhållanden och processer i samhället inom politik, ekonomi, utbildning, 
vetenskap, kultur etc. utifrån ett perspektiv som beaktar att relationer mellan kön kan 
inverka även i till synes könsneutrala sammanhang och att tillskrivna kollektiva 
könskarakteristika, som skapar systematisk ojämlikhet mellan könen, uppmärksammas. 
(Nationalencyklopedin, genusperspektiv, 2016).  
 

Hedlin (2004b:1) beskriver begreppet genusperspektiv som att perspektivet måste utgå från 
kunskap om genusteoretisk forskning. Att det är först efter att kunskap om genus förvärvats 
som vi kan se på världen med ett genusperspektiv. Hedlin (2004b:1) menar att det finns en 
skillnad mellan genusperspektiv och könsperspektiv. Olika saker kan undersökas utifrån olika 
begrepp. Att könen granskas i olika sammanhang betyder inte att genusperspektivet är i fokus. 
Utgångspunkten måste vara genusteoretisk för att undersöka någonting med ett 
genusperspektiv. Hedlin (2004b:1–2) och Tallberg Broman (2002:22–23) beskriver att 
använda genusperspektiv på en verksamhet är en problematisering och kritisk granskning av 
den egna verksamheten, men också ett kunskapsområde med frågor som rör genus eller kön. 
Genom att ställa frågor och problematisera finns möjligheten att synliggöra det som tidigare 
varit osynligt. En förutsättning för att påverka en norm är att först synliggöra den. 
 
I denna text används begreppet genusperspektiv i enkätundersökningarna och intervjuerna i 
resultatdelen. När begreppet genusperspektiv används i texten syftar det på lärarens 
genusmedvetenhet när hen väljer högläsningsbok. Högläsningsböcker kan väljas utifrån olika 
kriterier och innehåll; det handlar om vad läraren vill förmedla med bokens innehåll. Läraren 
kan dock läsa boken med olika perspektiv där hen kan ställa frågor om innehållet för en annan 
inriktning.   
 
Tallberg Broman (2002:21) påpekar att frågor ställda utifrån kön- eller genusperspektiv kan 
vara känsliga att prata om eftersom det rör alla individer på något sätt. Diskussioner om genus 
kan lätt leda till att flera personer antar en aggressiv eller avvisande hållning. Denna hållning 
är ett försvar då det är lätt att uppleva sig anklagad eller hotad av situationen. Det kan handla 
om en kollektiv skuldbeläggning av ett kön och därför kan samtal om detta stanna av.  
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1.2.3	Jämställdhet	
Jämställdhet är ett begrepp som kan blandas ihop med jämlikhet, vilket kan förstås då 
begreppen är lika i bokstaveringen men betydelsen är olika. Jämställdhet innebär att kvinnor 
och män har lika villkor i samhället, att inte det ena eller det andra könet har större makt eller 
status. Med jämlikhet menas en strävan efter rättvisa mellan alla olika människor i samhället. 
Exempelvis rika och fattiga eller funktionshindrade och icke-funktionshindrade (Hedlin 
2004b:2–4). Att välja högläsningsbok som utmanar traditionella könsmönster kan vara ett sätt 
att arbeta för ett jämställt klassrum.  
 

1.2.4	Högläsning		
Med begreppet högläsning menas det traditionella sättet att läsa högt för elever i ett klassrum. 
Att läraren läser en skönlitterär eller annan text högt för klassen som lyssnar. Körling 
(2012:30) beskriver att högläsning i skolan inte enbart är själva läsningen av text utan även 
bör omfatta samtal kring den text som läses.  
 
2. Forskningsbakgrund 
I denna uppsats undersöks hur lärare väljer högläsningsböcker, med specifik inriktning på om 
de väljer böcker genusmedvetet. Undersökningen ämnar svara på vad lärarna anser att böcker 
som utmanar den rådande genusordningen är, hur de definierar att boken utmanar de 
stereotypa könsmönstren i samhället. Är det viktigt att läsa böcker som utmanar den rådande 
genusordningen. I forskningsbakgrunden tas tidigare forskning upp i området om högläsning 
och genus i förskola och skola. Högläsningens betydelse i skolan och hur genus tolkas i 
böcker behandlas. 
 

2.1 Högläsning i skolan	
Mem Fox är föreläsare i läs- och skrivutvecklingsfrågor och tidigare lektor vid Institutionen 
för humaniora vid Flinders University i Adelaide och menar att högläsning utvecklar språket 
redan från födseln. Fox (2010:20–21) menar att läs- och skrivutvecklingen startar långt 
tidigare än barnen börjar skolan. Fox hävdar att vid ett års ålder har barnet lärt sig alla de ljud 
språket består av. Detta är en anledning till att det kan vara svårt att forma alla ljud i ett 
främmande språk. Fox hävdar dessutom att lära sig att läsa kan jämföras med att lära sig ett 
nytt språk och på grund av det finns en stor anledning att läsa för barn redan innan barnet är 
ett år (Fox 2010:20–21). Andra forskare som Lena Kåreland (2005:62–63) påpekar att språket 
utvecklas vid högläsning men att högläsningen bidrar till mycket mer. Boyd & Devennie 
(2009:148) anser att högläsningen kan främja språkutvecklingen på flera olika plan. 
Högläsningen främjar skrivandet, läsningen och hörförståelsen men framförallt motiverar det 
elever att läsa själva. Körling (2012:44–45) menar att högläsning hjälper eleverna i deras 
utvecklingsprocess mot enskild läsning. Högläsningen ger läsaren liv åt orden, det som 
verkade vara en samling svarta streck på ett papper får plötsligt en mening. Körling (2012:45) 
betonar att arbetet med högläsning i skolan är ett långtidsprojekt. Lärare behöver lita på 
högläsningens förmåga att utveckla elevernas läsning fast resultaten inte visar sig direkt. 
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Vid högläsning lär sig eleverna att förstå och använda texter innan de själva kan läsa eller 
skriva (Kåreland 2005:63). Genom skriven text kommer barn i kontakt med fler ord än de gör 
genom samtal trots att samtalen sker med högutbildade vuxna. I en engelsk studie styrker 
Holmes & Tompson (2014:40) behovet av att läsa för barn genom att beskriva barnets 
kontakter med nya och ovanliga ord. De preciserar att genom barnböcker kommer barn i 
kontakt med 30,9 ovanliga ord per 1000 ord. Genom konversation kommer barn i kontakt 
med 17,3 ovanliga ord per 1000 ord. För att ett ord ska räknas som ovanligt ska det enligt 
Holmes & Tompson (2014:40) inte finnas med i de 10 000 mest använda engelska orden. 
Lennox (2013:381–389) menar att interaktiv högläsning ökar barnens ordförråd. Detta kan 
tyda på att liknande resultat bör kunna ses i svenska språket.  
 
Som tidigare nämnts anser Lennox (2013:381–389) att det är den interaktiva högläsningen 
som ökar barnens ordförråd och språkliga utveckling. Lennox beskriver den interaktiva 
högläsningen som en situation där läraren tar sig tid att skapa dialog med eleverna kring det 
lästa. Före högläsning, under högläsningen och/eller efter högläsningen diskuterar läraren 
med eleverna och skapar möjligheter för eleverna att utbyta tankar och idéer kring den lästa 
texten. Detta ger förutsättningar för en utökad förståelse av den upplästa texten.  
 
Att ställa öppna frågor för att skapa förutsättning för att diskutera ordens betydelse i sitt 
sammanhang är en viktig del i den interaktiva högläsningen (Hilden & Jones 2013:17–19). 
Hilden & Jones menar dessutom att det är viktigt att arbeta aktivt med högläsning. När 
eleverna tillåts tänka högt synliggörs elevens tankar, både för eleven själv och för andra. De 
menar att en god läsare inte bara kännetecknas av en läsare med ett bra läsflyt och bra 
avkodning utan också inbegriper att kunna läsa mellan och bortom raderna. Att eleven förstår 
den djupare innebörden av texten. 
 
Holmes & Tompson (2014:40) beskriver vidare att de barn som kommer till skolan utan att ha 
fått ta del av högläsning kan ha ett mycket mindre ordförråd än de barn som har fått ta del av 
högläsning regelbundet. Utan insatser från skolan kommer avståndet mellan de båda 
grupperna att finnas kvar och sannolikt öka under skolgången. Att skillnaden i barnens 
förkunskaper om bokstäver och det skrivna ordet har att göra med föräldrarnas 
utbildningsbakgrund styrker Pentimonti & Justice (2010:242–246). Pentimonti & Justice 
(2010:242–246) lyfter fram att skillnaden kan ses vid fyra års ålder, när barnet går i förskolan. 
Pentimonti & Justice betonar att skillnaden kan överbryggas genom att förskollärare använder 
sig av rätt lässtrategier. Användandet av lässtrategier kan minska skillnaden mellan 
grupperna. 
 
I sin studie undersökte Pentimonti & Justice (2010:242–246) vilka lässtrategier förskollärare 
använde med sina elever. Lässtrategierna delades in i två grupper, den ena var att betrakta 
som hjälp att komma vidare i sin läsupplevelse och den andra som en nödvändig hjälp för att 
kunna delta i läsundervisningen. Generalisering, förutsägelser och resonemang betraktades 
som hjälp att komma vidare i sin läsupplevelse. Läsa stycken högt tillsammans, ställa slutna 
frågor med få alternativ och att upprepa ord tillsammans betraktades som nödvändig hjälp för 
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att delta. Studien visade att barnen med låg socioekonomisk bakgrund främst behövde de 
strategier som ansågs vara nödvändig hjälp för att delta. Tyvärr visade utfallet av studien att 
de strategier som främst användes var de som räknades som hjälp att komma vidare i sin 
läsupplevelse. Pentimonti & Justice (2010:246) uppmärksammar att förskollärarna själva 
trodde att de främst använde sig av de lässtrategier som betraktades som nödvändig hjälp för 
att kunna delta.  
 
Holmes & Tompson (2014:39–43) beskriver i sin artikel ett program skapat av skolan för att 
försöka överbrygga den socioekonomiska klyftan. Programmet var förlagt efter ordinarie 
skoltid. Där undervisade lärarna eleverna med målet att undervisningen skulle vara så olik den 
ordinarie skolan som möjligt. Anledningen till detta var att hålla elevernas intresse uppe. 
Programmet pågick under 12 veckor och under den tiden läste lärarna 72 böcker och dikter 
samt sjöng 36 sånger. Intresset och fokus höll de uppe genom att arbeta med aktiv 
undervisning, där eleverna förväntades ta aktiv del i läsning på olika sätt. Ett exempel på den 
aktiva undervisningen var att svara på frågor genom att hålla upp skyltar med ord, ett annat 
var att de läste med i texten eller sjöng med i sången. Lärarna arbetade med att skapa en 
stämning kring läsning och illustrera den genom drama, utklädning och annan rekvisita. 
Holmes & Tompson (2014:43) angav att efter programmet kunde de flesta av eleverna visa att 
de lärt sig betydelsen av de nya orden. Flera av eleverna i programmet uppgav att de tidigare 
inte gillat böcker men att de nu ändrat åsikt.  
 

2.2	Valet	av	högläsningsbok	
De människor som gått i skolan har sannolikt varit med om en högläsningssituation. Enligt 
vår erfarenhet väljer läraren en bok, läser den högt och ibland får eleverna ställa frågor i 
efterhand. Men valet av högläsningsbok är inte alltid bekant för andra än läraren. Det kan 
finnas flera olika urvalskriterier eller anledningar till att läraren väljer den specifika boken att 
läsa för klassen. Valet upplevs vissa gånger som väl genomtänkt och andra gånger kanske 
mindre genomtänkt. Fox (2010:106–107) beskriver att ett av felen vuxna gör i valet av 
högläsningsbok är att välja en bok som är för svår för barnet. Boken måste i första hand vara 
på en nivå som passar barnets utveckling.  
 
Enligt Maureen Boyd & Meredith Devennie (2009:149) väljer kunniga lärare sina 
högläsningsböcker utifrån kriteriet att elevens intressen och behov ska kombineras med deras 
utvecklingsnivå och sociala nivå. Braxton (2007:52–53) anser att det viktigaste att ta hänsyn 
till i valet av högläsningsbok är att personen som genomför högläsningen kan höra sig själv 
läsa boken och gillar den. Braxton anser att om den som läser högt inte gillar boken kommer 
den inte läsas väl och lyssnarna kommer att höra ointresset.  
 
Boyd & Devennie (2009:149) beskriver att en lärare i deras studie föredrar att välja böcker 
som kanske inte är välkända för eleverna men som läraren anser är bra böcker. Till skillnad 
från det menar Braxton (2007:52–53) att det är väl motiverat att välja populära böcker som 
exempelvis Harry Potter-böckerna som högläsningsböcker. Braxton motiverar detta genom att 
visa på risken att barnet hamnar utanför gemenskapen i klassen. De böcker som är populära 
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kommer antagligen att diskuteras av eleverna. Ett sätt att ge alla samma chans att ta del av 
böckerna är att läsa dem högt i klassen. Genom att välja dessa böcker för högläsning 
underlättar läraren för de elever som har problem med läsning. De eleverna kommer att få ta 
del av samma text som sina klasskamrater och läsupplevelsen kommer att bli gemensam. 
Detta kan särskilt gagna elever med ett annat modersmål. 
  
Körling (2012:30–31) menar att all text kan användas till högläsning och att det är en fördel 
för eleverna att få möta flera olika genrer som högläsning. Körling skriver att skillnaderna 
mellan olika texter som faktatext, listor, skönlitteratur och så vidare är något som läraren bör 
problematisera för att ge eleverna möjlighet att möta och få förståelse för hur olika texter 
låter. 
 
Holmes & Tompson (2014:40–41) beskriver ett annat urvalskriterium vid valet av 
högläsningsbok. Lärarna arbetade då under en tolvveckorsperiod intensivt med att utöka 
elevernas ordförråd. Läraren valde till varje entimmeslektion ut två texter, en skönlitterär bok 
och till den en sång, ett poem eller faktabok. Båda texterna innehöll de nya orden som läraren 
ville att eleverna skulle möta. Eleverna möts av en välplanerad undervisning som ställer höga 
krav på lärarens förberedelser. Holmes & Tompson (2014:41) lyfte fram att vikten av 
förberedelse är något som de deltagande lärarna uppgav att de lärt sig. Lärarna fick en inblick 
i att lärandet av nya ord är mer än att bara skriva av ord och få en förklaring på dem. Det 
handlar om att läraren skapar förutsättningar för att använda ordet utifrån sammanhang och få 
diskutera det med andra för att verkligen skapa en djupare förståelse av helheten. Detta kräver 
mycket förarbete av läraren men genom att lägga ner den extra tiden kan läraren skapa 
förutsättningar för givande lektioner med aktiva elever som verkligen lär för framtiden. 
 
Kåreland (2005:102–112) lyfter fram en förskola som arbetar med jämställdhets- och 
genusfrågor. Syftet med arbetssättet på förskolan är att alla barn ska behandlas lika. Barnen 
ska behandlas som individer och inte som flicka eller pojke. Förskolan vill undvika att 
förskollärarna behandlar barnen olika på grund av kön. När förskollärarna på den specifika 
förskolan väljer böcker till högläsning, försöker de att välja böcker som utmanar traditionella 
könsmönster. Förskolans personal försöker välja normbrytande böcker. Hittar de inga böcker 
med normbrytande innehåll läser de vanliga böcker, som gestaltar ett traditionellt 
könsmönster, som de lägger ett genusperspektiv på. Förskollärarna menar att om böckerna 
innehåller traditionella könsstereotypa mönster kan de byta ut vissa egenskaper eller detaljer 
hos karaktärerna för att utmana det stereotypa könsmönstret. 
 
I valet av högläsningsbok på den specifika förskolan väljs bok med fokus på 
jämställdhetsfrågor. Förskollärarna menar dock att det kan vara svårt att välja bort de 
klassiska sagorna eftersom de är en litteraturskatt. De böcker förskollärarna anser vara 
klassiker kan läsas som de är skrivna ibland men detta varvas med att förskollärarna läser 
böckerna på ett annorlunda sätt. Återigen berättar förskollärarna att de kan byta egenskaper 
och namn mellan karaktärer i sagor för att få en diskussion. Varför finns det inte elaka 
styvpappor eller varför är det pappa som ska laga stolen och mamma som ska laga gröten? 
(Kåreland 2005:102–112). 
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2.3	Genus	i	vår	omvärld		
Genus är något som vi människor skapar i förhållande till vår omvärld. Genus skapas aldrig ur 
ett tomrum utan genom ett samspel mellan det som betraktas som maskulint respektive 
feminint i den kultur, alltså det samhälle och omvärld barnet växer upp i. Genus är en 
inflytelserik aspekt av mänsklig utveckling. Varje dag påverkas och utvecklas individers 
identitet av olika anledningar. Redan från ung ålder påbörjas en identitetsutveckling där genus 
har ett stort inflytande (Connell & Pearse 2015:18–27). 
 
Drolett Creany (1995:289) menar att från ung ålder påbörjas en identitetsutveckling där genus 
har ett inflytande över barn. Barn som påbörjar sin identitetsutveckling ser hur människor 
beter sig, klär sig och agerar för att se hur deras kön ska förhålla sig till omvärlden. Utifrån 
det skapar barnet en könsidentitet. Dessa beteenden och ageranden kan barn se på alla möjliga 
platser i omvärlden. Men pojkar och flickor kan förneka eller undertrycka egenskaper som 
påstås ha en viss könsstereotypisk förknippning. Barnets skapande av en könsidentitet är en 
social process som startar tidigt i livet.  
 
Davies (2003:27) menar att barn inte föds med maskulina respektive feminina egenskaper 
utan det är en inbyggd struktur i samhället som barnen så småningom lär sig att positionera 
sig i. Processen är både social och fysisk. Barnen tar till sig föreställningar om vad som är 
kvinnligt och manligt i alla situationer och ageranden. Enligt Bussey & Bandura (1999:694–
695) anses den tydligaste skillnaden mellan kvinnligt och manligt vara kläder och frisyrer. 
Nordenmark & Rosén (2008:52) påpekar att ett sätt att problematisera normerna som finns 
kring kön vore just att frigöra femininitet från kvinnan och maskulinitet från mannen. Genom 
att se femininitet och maskulinitet som egenskaper kan varje individ välja att positionera sig 
utifrån det. Nordenmark & Rosén anser att det skulle göra urskiljandet av hierarkier lättare 
samt förtydliga de variationer som finns inom femininitet respektive maskulinitet. 
 
Hedlin (2004b:1) använder sig av begreppet genusifiering, vilket betyder en kodning av vad 
som är kvinnligt respektive manligt. Det kan handla om färger, egenskaper och 
arbetsuppgifter. I detta särskiljande finns en aspekt av värdering med – vissa saker värderas 
högre än andra. Beroende på tid och plats varierar genusifieringen i samhället. Graden av 
genusifiering varierar mellan olika kulturer (Hedlin 2004b:10). 
 
Den sociala utvecklingen startar i början av livet och Bussey & Bandura (1999:695) samt 
Drolett Creany (1995:289) menar att föräldrarna är en bidragande faktor till att 
kategoriseringen av kön startar i tidig ålder. Bussey & Bandura (1999:695) menar att 
kategoriseringen börjar när föräldrarna klär sina barn samt möblerar och dekorerar deras rum. 
Föräldrarna dekorerar och klär barnen i färger som associeras med barnets kön, rosa för 
flickor och blått för pojkar. Föräldrarna placerar fordon, sportutrustning och maskiner i 
pojkarnas rum. I flickornas rum placeras dockhus, dockor och blommor som inredning. En del 
av genusordningen är associationen av olika könsstereotypiska föremål och färger (Bussey & 
Bandura 1999:695). 
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Föräldrar påverkar barns kategorisering av kön genom sina sociala reaktioner exempelvis att 
beskriva sina nyfödda flickor som finare och ömtåligare än hur de beskriver sina nyfödda 
pojkar. Föräldrar kan påverka kategoriseringen av kön vid tillfällen då deras barn bryter mot 
traditionella könsmönster. De kan då reagera på ett negativt sätt vilket barn lägger märke till. 
Det kanske inte är något som föräldern säger, ibland kan det vara ett tonfall, ett ansiktsuttryck 
eller en rynkad panna som barn lägger märke till (Bussey & Bandura 1999:695).   
 
Connell & Pearse (2015:33) beskriver i sin bok om aktiva barn. Barn observerar vuxna och 
vill efterlikna dem. Genom observationer av de vuxna lär sig barn om genus, klasskillnader, 
uppförande o.s.v. Barn gör dock detta på sitt eget sätt. De tycker ibland att genus är 
spännande och intressant och rör sig då över genusgränserna. Connell & Pearse menar att barn 
använder lek för att utforska genusordningen, för att bekräfta den men även för att bryta mot 
den. Genus finns i deras värld och det är en viktig del av deras liv, som de hanterar.  
 

2.3.1	Synen	på	kön		
Hedlin (2004b:8–9) menar att det finns tre olika sätt att se på kön: genom genustänkande, 
likhetstänkande eller traditionellt olikhetstänkande. Inom det traditionella olikhetstänkandet 
ses man och kvinna som helt olika väsen. Det som är annorlunda mellan kvinnor och män 
anses vara egenskaper som är naturgivna från födseln. Detta synsätt var en självklarhet för 
över hundra år sedan och flera är än idag övertygade att detta stämmer. Hedlin (2004b:8–9) 
berättar vidare att under tiden utvecklades ett annat slags tänkande – likhetstänkandet. Det 
innebär att kön inte ska ha någon betydelse. De som ser kön med ett likhetstänkande menar att 
kvinnorna måste sätta ner foten och säga ifrån om de känner sig orättvist behandlade. Risken 
är dock att om kvinnorna skulle säga ifrån kan de bli anklagade för att gå mot normen och 
betraktas som okvinnliga.  
 
Hedlin (2004b:8–9) beskriver att inom genustänkandet ses könen i sin kontext där hänsyn tas 
till samhällsskillnader och kulturella föreställningar. Hedlin (2004b: 8–9) påpekar dock att 
föreställningarna kan skilja sig åt på olika platser i världen och i olika tidsepoker. Ett 
kvinnligt respektive manligt kodat beteende kan anses vara normalt i en del av världen men 
anses vara onormalt i en annan. Uppfattningen om genus förändras och skapas hela tiden i 
samspelet med andra människor. Genusföreställningar och könsmönster kan förändras inom 
de ramar samhället har satt upp. Vid vissa tillfällen går det att tänja på gränserna mer och 
andra gånger lite mindre.  
 
Tallberg Broman (2002:31–36) menar att barn i sitt skapande av könsidentitet behöver få 
uppleva olika föreställningar om vad och hur kön är, samhällets föreställningar om hur flickor 
respektive pojkar bör vara. Det är föreställningarna om hur och vad ett kön är som styr och 
formar oss. Tallberg Broman (2002:31–36) beskriver olika ideologier under tidens gång som 
varit tongivande gällande uppfattningarna om kvinnligt respektive manligt. Det vill säga 
föreställningarna om hur mäns och kvinnors beteende och utseende ska vara för att stämma 
överens med den rådande normen i samhället.  
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Tallberg Broman (2002:35) uttrycker en liknande åsikt som (Hedlin 2004b:8–9) gällande 
likhetstänkande eller – som Tallberg Broman uttrycker det – en likhetsideologi där syftet är 
att behandla alla lika oavsett kön. Inom ideologin ses barnet eller eleven som en individ 
istället för flicka respektive pojke och ska behandlas lika oberoende av vilket kön eller 
bakgrund barnet har. Gannerud (2001:17) uttrycker också att det inom skolans värld finns en 
uppfattning om att skolan ska vara könsneutral. Detta kan vara problematiskt då det kan göra 
det svårare för lärare och övrig personal att se vilken del skolan har i skapandet av 
genusordningen i samhället.  
 
Föreställningar om kön och genusordningen kan påverka samhället och skolan. Tallberg 
Broman (2003:32–35) beskriver att den samtida uppfattningen om kön påverkade den svenska 
skolans struktur redan från start. Vid skolans uppkomst hade samhället olika syn på män 
respektive kvinnor vilket ledde till en separat skolgång för flickor och pojkar. Då ansågs det 
att kvinnor och män inte skulle utbildas på samma sätt då de inte hade samma möjligheter 
eller mål med utbildningen. Med tidens gång har skolan utvecklats och nu idag går flickor och 
pojkar i samma skola. Lärare kan idag ha en uppfattning om att skolan är könsneutral 
(Gannerud 2001:17). Det är något som både Gannerud (2001:17) och Tallberg Broman 
(2002:31–35) påvisar inte stämmer överens med verkligheten. Gannerud (2001:17) hänvisar 
till att en finsk forskningsobservation har visat att pojkar och flickor behandlas olika beroende 
på kön.  

2.3.2	Genus	i	skolan	
1969 kom den andra läroplanen för svensk grundskola. I den fanns det inskrivet att skolan 
skulle arbeta för att förändra de stereotypa könsroller som fanns. 

Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på 
arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 
könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande 
förhållanden. (Lgr1969:14). 
 

Sedan dess har det funnits med i svenska skolans styrdokument att skolan ska arbeta mot 
stereotypa könsroller. I dagens läroplan Lgr 11 finns det ett stycke om genus från skolans 
värdegrundsuppdrag: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighet. Skolverket (2011) Lgr 11. 
 

Dagens läroplan går ett steg längre när det skrivs att skolan ska motverka traditionella 
könsmönster, inte bara könsroller utan de traditionella könsmönster som existerar i vårt 
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samhälle. 1 Lgr 11 beskriver både i syftet och i det centrala innehållet, att eleverna ska ges 
kunskap om hur religion och livsåskådningar kan ha påverkan på människors syn gällande 
frågor som rör sexualitet, kön, jämställdhet bland annat. Att arbeta med genus i skolan är 
varken nytt, något som kan väljas bort eller struntas i då det är en del av lärarens uppdrag att 
arbeta med dessa frågor.  
 
Tyvärr är förekomsten i styrdokument ingen garanti för att skolan lever upp till detta. 
Läromedlen i skolan bör alltid granskas kritiskt av varje lärare då det material som finns inte 
alltid är jämställt (Wernersson 2006:34–38). Wernersson beskriver vidare att ett exempel kan 
vara att läromedel framställer naturvetenskapliga ämnen som manliga områden. Det kan ske 
genom att läromedel främst nämner manliga forskare och deras upptäckter, och de kvinnliga 
forskare med viktiga upptäckter som finns inom området förbises.  
 
Som tidigare lyfts fram beskriver Gannerud (2001:17–20) att det finns en uppfattning inom 
skolan att den som institution är könsneutral. I den finska studien som Gannerud redogör för 
uppfattade lärare att de såg eleverna som barn med de individuella skillnader som alltid finns 
mellan barn men inte att de skulle göra skillnad på barnen på grund av kön. Det framkom 
dock vid en närmare granskning att lärarnas bedömningar ändå skilde sig åt beroende på om 
könet på eleven var flicka eller pojke. Gannerud (2001:17–20) lyfter fram vikten av att 
medvetandegöra vilka traditionella uppfattningar om kön som lever kvar i svenska skolan. 
 

2.3.3	Genus	i	berättelser	och	böcker	
Davies (2003:65) menar att berättelser kan spegla verkligheten på ett fantasifullt sätt. Hon 
menar att barn lär sig den sociala ordningen i samhället genom berättelser och sagor som 
innehåller både begränsningar och möjligheter. Sagorna ger barnen metaforer, modeller och 
skisser om samhällets struktur. Utifrån dessa modeller kan barnen sedan positionera sig själva 
i den sociala ordningen i samhället. Det är relationen mellan könen, barn och vuxna eller 
fattiga och rika som skapar ett politiskt budskap i böcker. Ett budskap barn kan ta del av 
(Davies 2003:66).  
 
Davies (2003:65–66) menar att barn använder vardagserfarenheter och kunskap om sagor de 
redan känner till för att förstå figurerna och intrigerna i de nya sagorna. Barn använder både 
den direkta texten och den underliggande meningen i sagan när de försöker förstå en ny sagas 
innebörd. En ny saga borde innebära en möjlighet till en helt ny förståelse. Tyvärr stämmer 
det inte då barn utgår från tidigare erfarenheter, sagors uppbyggnad och vilket mönster olika 
sagor brukar ha. Utifrån detta försöker barn passa in den nya sagan i det gamla mönstret. 

                                                
1 Könsroller som begrepp har dock inte försvunnit från Lgr 11 utan finns kvar som beskrivning i bland annat 
kursplanerna inom samhällsorienterande ämnen. 
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Detta är en av anledningarna till att det kan vara svårt att skapa nya feministiska sagor där den 
feministiska poängen framgår för barn (Davies 2003:70–71).  
 
Bussey & Bandura (1999:700) menar som tidigare framgått att föräldrar har en stor inverkan 
på barns kategorisering av kön. De menar att media kan ha en inverkan på barns uppfattning 
av den rådande genusordningen vilket också Drolett Creany (1995:289) visar på. I begreppet 
media ingår bland annat alla sorters böcker, videospel och TV-program. Drolett Creany 
(1995:289) menar att böcker är en stor del av de medier som påverkar barns syn på genus. 
Anledningen till att böcker kan påverka barns uppfattning om den rådande genusordningen är 
att män och kvinnor ofta skildras på olika sätt. Bland annat kan beskrivningen av männens 
och kvinnornas yrkesliv skilja sig åt i böcker. Män framstår som karriärlystna och kvinnor 
framställs som anställda på lågstatusjobb (Bussey & Bandura 1999:701). Drolett Creany 
(1995:290) menar att det kan vara skillnad mellan hur ofta män och kvinnor har 
huvudkaraktärer och hur de framställs i beskrivningen av deras egenskaper. På grund av att 
kvinnor respektive män kan framställas stereotypt i barnböcker anser Drolett Creany 
(1995:290) att det finns ett behov av barnlitteratur som utmanar den rådande genusordningen. 
Drolett Creany (1995:290) menar att barn påverkas av de könsmönster de möter i böcker. 
Eftersom de flesta könsmönster barn möter i böcker är stereotypa bidrar det till att 
genusordningen upprätthålls. 
 
Drolett Creany (1995:290) uttryckte 1995 att behovet av litteratur som utmanar det rådande 
könsmönstret bör öka. Davies (2003:70–71) visar på svårigheten att skapa ny feministisk 
barnlitteratur då barn utgår från tidigare erfarenheter. Davies (2003:69) påpekar att 
feministiska versioner av gamla sagor eller nya sagor är en bristvara på bibliotek och i skolor. 
Davies menar att det är därför flera lärare är omedvetna om de alternativ som finns och att 
dessa därför inte används i skolorna lika mycket.  
 

2.4	Hur	män	och	kvinnor	framställs	i	barnlitteraturen		
Forskning visar att män och kvinnor kan framställas på olika sätt i böcker. Den tidiga 
forskningen om genus och kön inom barnlitteraturen fokuserade på hur män och kvinnor 
beskrivs i litteraturen (Nikolajeva 2004:129). Drolett Creany (1995:289–290) visar att könen 
hos de olika karaktärerna i böcker ofta framställs genom traditionella stereotypa egenskaper 
vilket Bussey & Bandura (1999:701) också påpekar. Enligt Bussey & Bandura (1999:701) 
framställs männen som äventyrliga, företagsamma och drivna. Kvinnor framställs enligt dem 
som beroende, icke ambitiösa i yrkeslivet och känslomässiga. Drolett Creany (1995:290) 
uttrycker en liknande åsikt som Bussey & Bandura (1999:701) om att männen framställs som 
äventyrliga samt lägger till att de visar på ledarkunskaper, medan kvinnor framställs som tysta 
och passiva. Drolett Creany (1995:290) påpekar att i vissa böcker framställs kvinnor och 
flickor som angelägna att hjälpa eller behaga män.  
 
Nikolajeva (2004:129) listar egenskaper för män som starka, tävlande, självständiga och 
aktiva och kvinnorna/flickorna benämns vackra, självuppoffrande, beroende och passiva. 
Nikolajeva (2004:129–133) beskriver att det som benämns könsstereotypa kvaliteter ska 
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sättas i sin kontext. Det som uppfattas kvinnligt respektive manligt skiljer sig mellan olika 
kulturer och tider. Uppfattningen av vad som är stereotypt förändras med samhället. 
Nikolajeva (2004:130–131) anser att barnböcker liksom samhället vilar på en manlig norm. 
Vidare menar Nikolajeva att det behöver vägas in i tolkningen av barnlitteratur. Barnlitteratur 
som utger sig att vara riktad till både flickor och pojkar utgår från en manlig norm. Detta har 
betydelse då element av böcker som anses vara neutrala egentligen utgår från en manlig norm. 
Det är det specifikt kvinnliga som uppfattas som kvinnligt. 
 
Det finns litteratur som inte utgår från ett manligt perspektiv som norm, bland annat 
feministiska sagor för barn. Davies (2003:65–97) redogör för en undersökning där barn tolkar 
feministiska sagor. Davies läste feministiska sagor för en grupp med barn i åldern 4-5 år och 
lät sedan barnen återberätta sagan och/eller diskutera sagan med henne. Meningen med 
undersökningen och arbetssättet var att få en inblick i hur barnen upplevde och tolkade 
sagorna. 
 
I undersökningen kom flera av diskussionerna att handla om det skolan brukar benämna 
värdegrundsfrågor. En av sagorna som lästes var Oliver Button is a Sissy. Boken handlar om 
en pojke som tycker om att göra stereotypa flicksaker exempelvis dansa. Oliver blir i sagan 
retad av sina kamrater och när Davies (2003:71–79) frågar om det här beteendet anser de 
flesta av barnen att han borde sluta göra tjejsaker. Istället anser barnen att Oliver bör ägna sig 
åt killsaker fast han inte gillar det. Davies tolkar detta som att barn är medskapare av den 
moraliska ordningen. För barn är det en enklare värld med ett tydligare rätt och fel. Oliver är 
en pojke och borde göra pojksaker.  
 
Från början trodde Davies (2003:71) att sagan om Oliver Button var en bra feministisk saga 
att läsa för barn då den kan hjälpa till att vidga barns uppfattning om huruvida en man kan 
vara feminin eller inte. Davies såg senare att det fanns en del problem med sagan då den delar 
saker i tjejsaker och killsaker. Detta problem tror dock Davies att vuxna kan använda för att 
skapa diskussion med barn efter högläsning. Genom att diskutera och problematisera kan 
uppdelningen i vad som anses kvinnligt och manligt bli synlig för barnen (Davies 2003:71).  
 
En annan saga som Davies (2003:86) läste för barnen var Prinsessan papperspåse. Den 
handlar om prinsessan Elisabeth som ska gifta sig med prins Roland. Roland blir bortrövad av 
en drake som bränner ner Elisabeths slott och kläder. Elisabeth bestämmer sig för att rädda 
Roland och drar iväg utan kläder för att hitta draken. På vägen till draken får hon en 
papperspåse att ha på sig och hon kommer iklädd den, sotig och smutsig för att rädda Roland. 
Roland vill inte bli räddad av en smutsig prinsessa klädd i en papperspåse. Elisabeth blir då 
arg och kallar Roland för knöl och avblåser bröllopet.  
 
När det gäller sagan Prinsessan papperspåse berättar Davies (2003:87) att hon i tidigare 
analyser av sagan gjort bedömningen att barns möjlighet att förstå sagan är beroende av två 
saker. Dels vem de väljer att identifiera sig med, dels att barnen med förvärvsarbetande 
mammor kommer att ha lättare att förstå den feministiska poängen sagan försöker framföra.  
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Davies bedömning (2003:87) visade sig också stämma då barnen i undersökningen hade olika 
tolkningar av sagan och få av dem förstod sagans feministiska poäng första gången sagan 
lästes. Då det blev en av barnens favoritsagor, lästes den flera gånger. Davies (2003:87–97) 
beskriver att grunden till att barnen tolkade sagan olika var beroende på två faktorer. Den 
första var vem barnen valde att identifiera sig med. Den andra var vilka tidigare erfarenheter 
barnen hade angående samspelet mellan kvinnor och män. Några av pojkarna identifierade sig 
med Roland, någon med draken och någon med Elisabeth. Av pojkarna var det de som 
identifierar sig med Elisabeth som faktiskt såg att det centrala i historien var att Elisabeth 
lurade draken för att rädda Roland. Davies hade tidigare utgått från att det var pojkarna med 
förvärvsarbetande mammor som skulle ha tillräckliga erfarenheter för att kunna göra denna 
koppling. Det visade sig att Davies bedömning om vad som krävdes för att förstå den 
feministiska sidan av sagan stämde överens med vilka pojkar som faktiskt förstod den 
feministiska poängen. 
 
När det gäller flickornas bedömning av sagan var det ingen av flickorna som identifierade sig 
med prins Roland. Det var också tydligt att de flesta av flickorna var medvetna om Elisabeths 
plan att lura draken och rädda Roland. Davies (2003:86–97) beskriver vidare att flickorna och 
pojkarna reagerade på olika sätt på det som hände i sagan. Flera av pojkarna fokuserade på att 
prinsessan var naken men det var bara en av flickorna som reagerade på detta. 
 
Davies (2003:96) sammanfattar sagan med att fast den var en av barnens favoritsagor och 
berörde dem var det få av fyra- eller femåringarna som verkligen förstod sagan. Flera av 
barnen i undersökningen ville ha ett så kallat riktigt slut på sagan och sa att de skulle ha 
uppskattat om sagan slutat bättre. Davies kopplar detta till att barnen är vana att sagor följer 
ett visst mönster, en struktur och då har de svårt att ta till sig att det finns flera olika sorters 
sagor. Davies betonar dock att det finns barn som förstår de feministiska kopplingarna. Att 
läsa feministiska sagor där de vanliga maktstrukturerna är upp och nervända kan ge barn en 
motpol till den traditionella sagan med en manlig hjälte som räddar prinsessan från eventuella 
faror.  
 

2.5	Barnens	medvetenhet	om	kön	och	genus	
Det är inte bara vilka karaktärer som finns i barnböcker och hur de framställs med egenskaper 
som visar och bygger könsmönstret i barnlitteraturen. Einarsson (2009:179–192) lyfter fram 
hur mäns och kvinnors uttalanden skiljer sig åt. Det rör sig dels om rena skillnader i hur 
personen talar, som uttal och ordförråd. I en undersökning med barn skrev Einarsson 
(2009:179–192) fantasimeningar och sedan fick elever från årskurs 3 och årskurs 5 läsa dessa 
och avgöra om meningarna skrivits av en man eller kvinna.  
 
Einarsson (2009:179–192) fann tecken på att barnen i undersökningen tolkade vissa sätt att 
tala som manligt tal respektive kvinnligt tal. Att använda sig av tvekande ljud i sitt tal eller i 
det här fallet skrift, ansågs 100 % som manligt av elever som nästan uteslutande hade 
föräldrar med akademisk bakgrund. På en skola där elevernas föräldrar bara till 15 % hade en 
akademisk bakgrund blev utfallet inte det samma. Bland dessa elever var det jämnt fördelat 
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om en text innehållande flera tvekande ljud som eh eller öh var tal av en kvinna eller en man. 
Einarsson (2009:190) kopplar detta resultat till sin egen undersökning av kvinnors och mäns 
språk som visade att det eleverna uppfattat stämde med verkligheten. Tvekande ljud 
förekommer främst i talet hos män och hos männen är det mest utbrett bland dem med 
akademisk bakgrund. 
 
Vidare undersökte Einarsson (2009:179–192) meningar som handlade om kvinnors påstådda 
personintresse i tal samt männens påstådda sakintresse. Einarsson undersökte vidare vilka 
förstärkningsord som användes. Det undersökningen visade var att elevernas resultat stämde 
överens med det som antas vara stereotypt kvinnligt respektive manligt. En mening om en fin 
baby tolkades övervägande som en kvinnas mening. En mening om en motorcykel och dess 
förgasare tolkades som manlig. Gällande svordomar och förstärkningsuttryck i talet visade 
undersökningen att eleverna tolkade ordvalet ”Å, en sån förfärlig film” (Einarsson 2009:191) 
som kvinnligt. Eleverna tolkade ordvalet ”Sicken djävla skitfilm” (Einarsson 2009:191) som 
manligt.  
 
Intressant var dock den del av undersökningen där meningar med stereotypt kvinnligt 
samtalsområde valdes men med manliga kraftuttryck och vice versa. Där visade Einarssons 
(2009:191) undersökning att det var valet av förstärkningsord som avgjorde om eleverna 
tolkade meningen som uttalad av en man eller en kvinna. Einarsson (2009:191) drar slutsatsen 
av sin undersökning att detta bör ha inverkan på elevernas egna språkbruk. Einarsson 
(2009:181–186) visar dessutom på att det fortfarande i det offentliga rummet är män som tar 
störst plats. I dagstidningar och i styrelserum är det männen som dominerar talutrymmet.   
 
Det råder inga tvivel om att barn kan vara medvetna om sitt eget och andras kön. Att de kan 
se skillnader utifrån kön som kategori. Kåreland (2005:71) och Bussey & Bandura (1999:695) 
menar att barn vid tidig ålder kan se skillnader mellan kategorierna män och kvinnor utifrån 
könens typiska roller, fysiska karaktärer och ägodelar. Omgivningen i samhället gör klart för 
barn hur könen ska vara, vad de ska ha på sig eller leka med men framförallt är det 
föräldrarna, kamraterna och lärarna som påverkar barn (Bussey & Bandura 1999:695–701). 
Som tidigare redovisats påverkar föräldrarna barns syn på genus. Hedlin (2004a:68) menar att 
barn blir påverkade i skolan.  
 
Utöver de fysiska miljöer som kan påverka barn menar Kåreland (2005:71–72) att 
könsidentiteten formas genom sociala interaktioner som i vardagligt samspel mellan 
människor. I leken på förskolan visas stereotypa mönster dels i de lekar barn väljer att leka. I 
en studie som Kåreland lyfter fram leker barnen könsspecifika lekar där pojkarna höll sig för 
sig och flickorna för sig i så kallade flick- och pojklekar. När flickor och pojkar lekte 
tillsammans behöll de sina flick- respektive pojkroller. Exempel på detta var att i familjelekar 
hade pojkarna de manliga rollerna och bestämde. Flickorna hade de kvinnliga rollerna och 
medlade och kompromissade (Kåreland 2005:71–75).  
 
Bussey & Bandura (1999:694–695) menar som Kåreland (2005:71) att barn formar sin 
könsidentitet vid sociala interaktioner exempelvis när de leker. När barn sedan uppnår en 
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könssjälvkännedom agerar de på antingen ett manligt eller kvinnligt sätt. Som redan påpekats 
menar Bussey & Bandura (1999:695) att barn blir medvetna om vad de har för kön samt 
andras kön genom bland annat vilka leksaker föräldrarna ger till dem. De menar att 
föräldrarna placerar stereotypa leksaker för pojkar i deras rum som fordon och 
sportutrustning. 
 
3. Metod 
I denna del av texten presenteras det tillvägagångssätt som använts i genomförandet av detta 
examensarbete. För att erhålla en fördjupad kunskap om lärarnas medvetna val av 
högläsningsbok föll valet på att först dela ut enkäter, se bilaga 1 för enkätfrågor. Enkäterna 
delades ut till 22 lärare. Sedan valdes tre lärare ut för personliga intervjuer. I den här delen av 
arbetet presenteras den metod som valdes samt hur urvalet av intervjuer gjordes.  
 

3.1 Val av metod	
Valet av metod styrdes av frågeställningen. Frågeställningen var hur lärare gör sina medvetna 
val när de väljer högläsningsbok, om de väljer genusmedvetet. Därför föll det sig naturligt att 
enkät- och intervjufrågor samt litteraturanalys inom fältet blev de metoder som användes i 
undersökningen. Då undersökningens syfte var att visa på lärares uppfattningar och tyckanden 
var det ett svårt val mellan enkät- och intervjufrågor. Enligt Ejvegård (2009:49) är det dessa 
metoder som är relevanta för frågeställningar av den här typen.  
 
I arbetets början vägdes för- och nackdelar med enkätundersökningar samt för- och nackdelar 
med intervjuundersökningar. Fördelen med att använda enkäter var möjligheten till ett större 
underlag. De största nackdelarna med enkätundersökningar var risken att inte få in tillräckligt 
stort underlag samt att inte kunna ställa några följdfrågor. Fördelen med intervjuer var 
möjligheten att kunna ställa följdfrågor och få utförligare svar på frågorna. Den största 
nackdelen var att intervjuer kräver mycket tid (Bryman 2011:227–240). Då insamlingstiden 
var begränsad valdes därför kombinationen av dessa två metoder.  
 
Bryman (2011:554–580) beskriver att det är långt ifrån alltid som nackdelarna från två olika 
metoder kan ta ut varandra genom att kombinera metoderna. Vi gjorde ett medvetet val att 
genomföra undersökningen med både enkät- och intervjufrågor. Möjligheten till att få både 
bredd och djup i undersökningen genom att använda enkät- och intervjufrågor ansågs 
viktigare än de eventuella nya problem som kan uppkomma med kombinerade metoder.  
 
En litteratursökning gjordes först för att ha en bas att stå på inför intervjuerna och 
enkätundersökningen. Därefter utformades enkätfrågor utifrån undersökningsfrågorna. 
Enkätundersökningen delades ut först och sedan tillfrågades tre lärare om de var villiga att 
delta i en personlig intervju. Valet att genomföra enkäterna före intervjuerna var baserat på en 
önskan att läsa ett antal enkäter innan intervjuerna genomfördes. Möjligheten var då större att 
ställa mer specifika frågor till de intervjuade lärarna. 
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Intervjuerna undersöktes på ett kvalitativt sätt. Den kvalitativa metoden innebär att 
undersökaren sätter sig in i den undersöktas perspektiv för att se världen utifrån denna (Holme 
& Solvang 1997:92). Dock analyseras data och resultat på både ett kvalitativt och ett 
kvantitativt sätt. Den kvantitativa analysen görs statistiskt utifrån enkätundersökningen där 
svaren anges i antal eller procent. Intervjuerna och litteraturinsamlingen analyseras på ett 
kvalitativt sätt genom att jämföra resultaten med varandra och söka likheter och skillnader.  
 
Studien är begränsad i sitt omfång vilket gör att utfallet skulle kunna bli annorlunda med 
andra deltagande lärare eller om fler lärare medverkat i studien.  
 

3.2 Genomförande	
Enkäterna delades ut personligen under 2-3 veckor med önskan om att få tillbaka dem snarast. 
Utförligare information om hur enkätundersökningen genomfördes finns under avsnitt 3.3. 
Tiden som löpte mellan utdelning och insamling varierade mellan 2 och 4 veckor. Vid 
utdelning av enkäter tillfrågades lärarna om de önskade att delta. Det fanns utrymme att 
utöver presentationstexten i enkäten diskutera syftet med undersökningen och för deltagarna 
att komma med frågor. 
 
Till de personliga intervjuerna tillfrågades våra respektive handledare från den 
verksamhetsförlagda utbildningen samt en utomstående lärare. De tre lärarna har alla en 
längre erfarenhet inom yrket. När lite mer än hälften av de utdelade enkäterna besvarats och 
lämnats in genomfördes de tre personliga intervjuerna med en veckas mellanrum. 
 
Senare bearbetades de data som insamlats via enkäterna. Sedan lyftes några gruppers resultat 
ut för att möjliggöra en jämförelse mellan grupp och det totala resultatet. De grupper som 
valdes ut för jämförelse var kvinnors och mäns svar samt olika åldersgrupper.  

3.2.1	Genomförande	av	intervjuer	
Formen för intervjuerna bedöms vara semistrukturerad. Ett frågeschema för intervjuerna 
fastställdes i förväg för intervjuerna men utrymme fanns även för spontana följdfrågor. 
Frågeschemat finns i bilaga 2. Formen för intervjun avgjordes efter dess syfte. Målet var en 
intervju som var öppen att följa intervjuobjektets tankegång, där det fanns öppenhet och 
ärlighet då det framkommit i litteraturen att genus kan vara ett svårt ämne att diskutera för en 
del lärare.  
 
Hedlin (2004b:19–20) beskriver att frågor som rör genus är känsliga. Yngre individer kanske 
inte vill kännas vid att det finns problem utan tror att det var ett problem för den förra 
generationen. Andra vill kanske inte kännas vid att det är ett problem som finns i Sverige, att 
Sverige som land är jämställt och att problemet bara finns i andra länder. Det Hedlin (2004b) 
påtalar är att det lätt blir att problemet skjuts över på andra parter istället för att eget ansvar 
tas. Hedlin menar att det är på grund av okunskap om vad genusperspektiv och jämställdhet 
innebär. Genom att hålla intervjuformen mindre formell fanns förhoppningen om ett mer 
öppet och familjärt samtal om genus i högläsningsböcker.  
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Intervjuerna spelades in med godkännande av intervjuobjekten för att sedan transkriberas till 
text. Inspelningen gjordes för att underlätta bearbetningen av intervjun. Att intervjua utan 
inspelning innebär en risk att intervjuaren missuppfattar sitt intervjuobjekt samt att 
intervjuaren måste gå tillbaka till intervjuobjektet för att be om förtydligande i efterhand. 
Dock finns det en risk med att spela in, då vissa blir hämmade av att bli inspelade och då kan 
de bli avvaktande i intervjun (Ejvegård 2009:51). Efter övervägande av riskerna valdes 
inspelning som metod.  
 
Intervjuerna hölls i enrum; enbart intervjuare och informant närvarade i rummet vid 
intervjuerna. Anledningen var att intervjuobjekten skulle känna sig trygga med att berätta alla 
sina åsikter och tankar men också för att ingen skulle behöva offentliggöra sina åsikter och 
tankar. Alla intervjuobjekt är anonyma. Med tanke på anonymiteten har inte namn, ålder, 
bostadsort med mera skrivits ut i texten (Ejvegård 2009:53). Intervjuerna genomfördes med 
samma frågeschema fast de skedde på olika platser och med olika intervjuare. Detta eftersom 
det förbättrar möjligheterna att sammanställa och jämföra de olika intervjuerna (Ejvegård 
2009:54). Intervjuerna utfördes likadant med undantag för följdfrågor då informanterna inte 
svarade samma sak vid frågorna.  

3.3 Urval	
Gällande enkäterna gjordes ett medvetet urval, urvalet kan klassas som det 
bekvämlighetsurval Bryman (2011:194–196) beskriver. De lärare som deltog i 
undersökningen valdes utifrån ett tillgänglighetskriterium. 
 
22 enkäter delades ut till lärare i grundskolan. Valet föll på lärare i kommuner där 
verksamhetsförlagd utbildning har genomförts samt andra skolor i närområdet. Urvalet 
gjordes utifrån en önskan att få svar från målgruppen, lärare som arbetar i grundskolans lägre 
årskurser. Enkäterna delades ut till lärare inom Bollnäs kommun och Sigtuna kommun. 
Samtliga lärare som deltog i enkätundersökningen jobbar på grundskolor inom nämnda 
kommuner. 
 
22 enkäter delades ut och 21 besvarades. Av dessa valdes en bort då den inte var fullständig. 
Det ger en avrundad svarsfrekvens på 86 %, 20 besvarade enkäter av de 22 utdelade 
enkäterna. Enligt Bryman (2011:231) är en svarsfrekvens som ligger över 85 % att betrakta 
som utmärkt.   
 
Den enkät som valdes bort, gjorde det utifrån de grunder som Bryman (2011:192) och 
Ejvegård (2009:56) påpekar. De menar att de enkäter som inte är fullständiga bör väljas bort 
om det saknas svar på ett flertal av frågorna eller om det finns tecken som tyder på att 
personen som svarat inte tagit frågorna på allvar. Enkäten valdes bort då den fråga som inte 
besvarats korrekt bedömdes som en viktig fråga, sett till undersökningens mål. Det fanns 
misstanke om att personen inte läst instruktionerna till frågorna och risken är att resterande 
svar inte är tillförlitliga. Istället lades fokus på de enkäter som besvarats korrekt och i sin 
helhet. 
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4. Resultat  
Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att undersöka om läraren har en 
genusmedvetenhet vid valet av högläsningsbok och om läraren väljer att läsa normkritisk 
litteratur. En annan fråga som är aktuell i uppsatsen är att undersöka hur läraren definierar 
genusmedvetenhet i skönlitterära böcker. Utifrån den teoretiska utgångspunkten redovisas 
resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna. Resultaten krävde en förnyad 
litteraturstudie och viss ny forskning finns refererad. Resultatet redovisas sedan uppdelat efter 
tidigare rubriker och frågeställningar. I vissa fall har diagram använts för att förtydliga 
resultatet.  
 

4.1	Resultatet	av	intervjuer	
De tre personliga intervjuerna var av olika karaktär och det var förväntat eftersom 
intervjuformen var semistrukturerade intervjuer med möjlighet att ställa följdfrågor. 
Resultatet är främst fokuserat på frågorna från frågeschemat och dess eventuella följdfrågor. 
För att vidhålla anonymiteten för de deltagande lärarna namnges dessa som Lärare A, Lärare 
B och Lärare C. För att ytterligare förstärka anonymiteten används pronomenet hen. 
 

4.1.1	Valet	av	högläsningsbok	
Intervjuerna med de tre lärarna A, B och C gav lite olika svar på frågan hur de väljer 
högläsningsbok. Lärarna berättade att urvalsprocessen varierade. Lärare A beskrev att ibland 
var det hens val av bok, ibland var det eleverna som valde bok åt klassen. Hen poängterade 
dock att trots att de ibland läste böcker som eleverna valt behövde böckerna godkännas innan 
de lästes av läraren. Lärare A beskrev ett sådant exempel där några elever kommit med en bok 
de önskat skulle läsas högt i klassen. Boken var dock i det ”läskigaste” laget enligt Lärare A 
som informerade klassen om att valet i det här fallet inte skulle läsas upp högt då boken nog 
passade bättre till äldre barn. Eleverna som önskade läsa boken fick låna den och läsa den 
själva. 
 
Lärare A beskrev att valet av bok styrdes av målet med högläsningen. Det fanns en tanke 
bakom valet av litteratur och den bakomliggande tanken styrde valet av högläsningsbok. Flera 
av de böcker som valdes hade en djupare mening och de skapade utrymme för diskussioner i 
klassen. 
 
Lärare B uttrycker att hen lutar sig på tidigare erfarenheter i valet av högläsningsbok. Böcker 
som fungerat väl i föregående klasser samt böcker av samma slag som fungerat tidigare i 
klassen är de hen gärna valde. Andra gånger var högläsningen en del av ett större temaarbete 
och då valdes högläsningsboken ut för att passa det tema klassen arbetade med. 
   
Lärare C beskriver att det främst är gruppen som styr valet av högläsningsbok. Hen ser till 
gruppens behov av litteratur som tar upp vissa värdegrundsbegrepp samt vilka intressen 
eleverna ger uttryck för både i och utanför klassrummet.  
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Jag använder de kriterierna som eleverna har. Till exempel om jag hör i 
korridorerna att de tycker det är intressant med Pippi. Då läser jag om Pippi. 
Eller om jag hör att de bråkar och retar varandra så väljer jag bok som handlar 
om sådant. (Lärare C)  

  

4.1.2	Syftet	med	högläsning	i	klassrummet	
Syftet med högläsningen varierade mellan lärarna men det fanns en gemensam nämnare, 
språkutvecklingen. De intervjuade lärarna var tydliga med att de läste för att främja elevernas 
språkutveckling. Lärare A svarade att hen läste för att det var viktigt för språket, 
språkförståelsen samt för att eleverna får skapa egna inre bilder till det lästa. Lärare A ansåg 
att det kan ge eleverna tillfälle att återge kunskapen de lärt sig med egna ord. Lärare B 
uttryckte att syftet med högläsningen kunde variera med boken. Ibland var syftet att eleverna 
skulle lära sig något specifikt, ibland bara att de skulle ha en mysig stund tillsammans. Främst 
läste hen för språkutvecklingens skull och för att eleverna skulle lära sig nya ord.  
 

Eh, den kan ha olika syften. Ett syfte kan vara att vi har en mysig stund 
tillsammans. Ett annat syfte kan vara att jag vill att de ska lära sig någonting 
utav det. Och sedan, och framförallt lära sig nya ord och berika deras 
språkutveckling (Lärare B) 

 
Lärare C uttrycker sig inte lika precist men säger att "Jag läser väl för språkets skull när vi 
bara tar en bok. Annars läser vi också för att träna på de olika sakerna som gemenskap och 
andra viktiga frågor i klassen" (Lärare C). Vid följdfrågor om vad som är viktiga frågor 
förtydligar Lärare C att det handlar om rätt och fel, att hjälpa fram en gemenskap i klassen 
och motverka mobbning.  
 

4.1.3	Genusmedvetenhet	under	högläsning	i	klassen	
Lärare A uppgav att hen ibland väljer böcker genusmedvetet. Vilken bok och när den läses 
beror på vad hen önskar ta upp med klassen. "Händer det i klassen kan det vara svårt att 
diskutera men är det en bok så tror jag barnen förstår på ett annat sätt. Det går lättare att 
förklara" (Lärare A). Lärare A anser att det kan vara bra att använda högläsningsboken för att 
skapa en medvetenhet och en öppen diskussion. 
 
Lärare B uppgav att hen aldrig väljer böcker till högläsning utifrån ett genusperspektiv.  
 
Lärare C säger: " Men det finns nog lite genus i de böcker jag läser. Nån gång har jag tänkt att 
jag ska ha böcker med mer flickor i centrum". Vad Lärare C egentligen menar med genus 
framgår inte exakt. Valet är inte medvetet. Lärare C menar då att det inte spelar någon roll för 
de diskuterar inte böckerna i klassen. Hen är osäker om eleverna förstår vad böckerna handlar 
om. Ibland väljer Lärare C bok medvetet en bok där huvudkaraktären är en flicka. Det betyder 
inte att hen är medveten om vad genus innebär.  
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4.1.4	Viktigt	med	genus	i	högläsning	
En del av undersökningen behandlade lärarnas åsikt om huruvida det var viktigt att läsa 
böcker som utmanar det traditionella könsmönstret inför klassen. Här rådde det delade 
meningar om det var viktigt eller inte. Lärare A påstod att det var viktigt att läsa 
genusmedvetna böcker högt för klassen för att synliggöra könsstereotyper. "O. Eller liksom 
vad då så kan väl inte tjejer. Så där kan väl inte killar? Det kan vara rätt spännande att läsa 
och diskutera det där att: Kan verkligen tjejer göra så här?"  (Lärare A). 
 
Lärare B däremot menar att diskussionen om genus börjar bli lite tramsig, som hen uttrycker 
det. "För mig tycker jag att det där överhuvudtaget diskussionen om genus är, ja jag tycker att 
den är lite tramsig" (Lärare B). Lärare B uttrycker att den nuvarande genusdebatten lyfter 
manliga lekar exempelvis att bygga med klossar men att det blivit lite fult att leka med 
traditionella tjejleksaker, dockor och liknande. Hen tycker att det borde vara upp till varje 
barn att välja vilken lek eller leksak som helst utan att någon leksak eller lek ska tolkas som 
bättre eller sämre.  
 
Lärare C menar att det är viktigt att läsa böcker som handlar om genus, att vi strävar efter ett 
jämställt samhälle och därför är det viktigt att börja det arbetet redan i de yngre åldrarna. Hen 
uttrycker dock en osäkerhet om eleverna verkligen förstår och tar till sig det som läses högt 
för dem. "Jag är väldigt medveten om att det är viktigt [...] nej men vi vill ju ha ett mer 
jämställt samhälle så det är ju viktigt i tidig ålder att de kan behandla alla på samma sätt." 
(Lärare C)   
   

4.1.5	Värde	av	diskussion	ur	böcker		
När det gäller diskussion kring det läraren läser högt för eleverna var det återigen skilda svar. 
Lärare A uttryckte att det ofta finns tid att diskutera det som lästes högt i klassen. Inte alltid 
men ofta diskuterar klassen kring innehållet i böckerna de läser. Ibland är boken tillräckligt 
intressant för att några djupare diskussioner ska uppstå. Ibland finns det inte tid att diskutera 
direkt efter högläsningen. När det gäller bristen på tid berättar Lärare A att hen i de fallen 
börjar diskutera nästa gång de har högläsning innan de läser vidare. Chambers (2011:218) 
anser att ett sätt att hålla intresset för längre böcker vid liv är att diskutera mellan 
lästillfällena. Lärare A berättar också att i de fall böckerna inte fångar lärares och elevers 
intresse tillräckligt för att skapa bra diskussioner låter hen det vara. Hen jämför med att vuxna 
ibland läser böcker bara för avkoppling och den upplevelsen bör eleverna få ta del av. 
 
Lärare B anser också att det är viktigt att diskutera innehållet i böckerna, att skapa möjligheter 
för eleverna att diskutera. Hen berättar att det händer att högläsningsböcker läses utan någon 
diskussion kring bokens innehåll. Lärare B vill ändå att eleverna ska förstå vad boken 
innehåller. "Men då kan det vara nästan som att jag sitter och läser kinesiska om du inte 
förstår." (Lärare B). Hen lyfter vikten av att gå tillbaka i texten och fråga om eleverna förstått 
innehållet i ett visst avsnitt och förklara svåra ord för att eleverna ska kunna förstå och 
tillgodogöra sig den text läraren läser högt för dem. 
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Molloy (2007:21) redogör för hur gemensam reflektion på en text kan användas i klassen för 
att öka förståelsen för alla elever. Eleverna har kommit olika långt i läs- och 
skrivutvecklingen, har olika stora ordförråd och andra svårigheter med en läst text. Molloy 
(2007:21) betonar vikten av att skapa ett tillåtande klimat för öppna funderingar kring texten. 
De elever som kanske har minst läsförståelse kommer antagligen inte att lyfta alla funderingar 
högt men de kommer att ta del av och höra andras frågor och den diskussion som 
förhoppningsvis följer. Målet enligt Molloy (2007:21–22) med att diskutera det vi läst är inte 
att alla ska tolka texten på samma sätt utan att skapa ett öppet klimat där frågor är tillåtna och 
diskussioner kan förekomma om olika tolkningar av texten.   
 
Lärare C berättar att det är sällan de diskuterar efter högläsningen. Högläsningen är 
inplanerad direkt innan lunchen. Läraren läser högt för eleverna tills det är dags att ställa upp i 
led till matsalen. Lärare C beskriver att då eleverna ännu är väldigt unga har de inte kommit 
så långt att de diskuterar mycket kring det hen läser för dem. "Men det är ju inte något som vi 
gör riktigt än. Jag har ju ganska små elever. Om jag hade äldre tror jag att vi hade kunnat 
diskutera mer" (Lärare C). Diskussionen kring högläsningen är ändå någonting Lärare C anser 
vara viktigt. Hen uttrycker en förhoppning att diskussionsdelen kommer att öka med elevernas 
ålder. 
 
Chambers (2011:127–130) anser att elever som lär sig att diskutera bra kring böcker och 
böckers innehåll kan transformera den kunskapen vidare till att tala väl vid andra tillfällen och 
om andra ämnen. Chambers menar att eleverna tränar upp förmågan att uttrycka sina tankar 
högt. Våga yttra en åsikt samt att uttrycka sig väl då eleverna lär sig att det finns en mottagare 
av ett budskap och för att nå mottagaren behöver eleven uttrycka sig väl. 
 

4.2	Resultat	av	enkätundersökning	
Totalt tillfrågades 22 lärare om att delta i enkätundersökningen och av dessa besvarade 20 
lärare enkäten. Av dessa 20 respondent var 16 kvinnor och 4 män. Respondenter var 
representerade från alla ålderskategorier med en tyngdpunkt på åldern 46-55 år. 
  
Av 20 respondenter kryssade 19 i att de arbetar som lärare idag. Vilken årskurs de arbetar i 
var jämnt fördelat mellan årskurserna F–3. Inga lärare uppgav att de arbetade med årskurs 4 
eller årskurs 6 men två lärare arbetade i årskurs 5. 
 
Samtliga lärare angav att de läste högt för sina elever. Nästa fråga som undersöktes var hur 
många minuter i veckan lärare avsätter för högläsning. Resultatet var fördelat enligt 
diagrammet nedan.  
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Om JA, hur många minuter i veckan ägnar du åt högläsning av 
skönlitteratur?  

 
Figur 1. Lärarnas svar angående hur mycket utrymme högläsning ges varje vecka.  
 
Lärarna som besvarade enkätundersökningen läste skönlitteratur högt för sina elever minst 30 
minuter varje vecka. Av respondenterna svarade 45 % att de läser högt 30-59 minuter varje 
vecka. 50 % av lärarna svarar att de läser högt 60-89 minuter varje vecka och 5 % svarar att 
de ägnar 120 minuter eller mer varje vecka åt högläsning. De flesta av respondenterna svarade 
att de läser mellan 30 och 89 minuter i veckan.  
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Vem är det som väljer högläsningsbok?  

 
Figur 2. Lärarnas svar på vem som ansvarar för att valet av högläsningsbok. 
 
För att undersöka det medvetna valet av högläsningsbok var nästa del av enkäten fokuserad på 
urvalet av bok. Först undersöktes det om läraren gjorde valet på egen hand eller om det fanns 
andra faktorer som påverkade valet. Det var två svarskategorier ingen av respondenterna 
valde, dessa var att eleverna valde högläsningsbok samt att någon annan valde vilken bok 
läraren skulle läsa. De flesta av lärarna i undersökningen, 65 %, anser att de själva väljer 
högläsningsbok. Att ibland välja bok själv som lärare och ibland låta eleverna välja svarade 
35 % av våra respondenter. Övriga 10 % svarade att det är ett gemensamt beslut i klassen.	 
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Om du svarat att du väljer bok själv, hur anser du att du väljer? 

 
Figur 3. Lärarnas svar på vilka urvalskriterier de använder för att välja högläsningsbok. 
 
Diagrammet ovan visar vilka kriterier respondenterna väljer högläsningsbok utifrån. 
Följdfrågan till vem som väljer högläsningsbok var frågan hur lärarna själva anser att de 
väljer högläsningsbok. 54 % av respondenterna ansåg att de valde den bok som passar klassen 
för tillfället i deras gemenskap och svårigheter. 12,5 % svarade att de väljer en bok som de 
personligen gillar och 21 % svarade att de väljer en bok som fungerat bra att läsa i tidigare 
klasser. 12,5% av de tillfrågade hade skrivit in egna kommenterar på det öppna 
svarsalternativet.  
 
Den här frågan hade flera svarsalternativ och respondenterna blev uppmanade att välja det 
alternativ de ansåg stämde bäst för dem. Trots detta inkom fler svar på frågan än antalet 
respondenter. Två respondenter kryssade i två alternativ och vissa kryssade i ett alternativ 
men valde sedan att skriva en egen kommentar till frågan.  
 
Följande kommentarer skrevs under öppet svarsalternativ på denna fråga: 
 
"Men även nyutkomna, för att inspirera till intresse för självständigt lån eller köp." 

"Jag väljer utifrån alla tre alternativen" 

"En bok som engagerar, gärna en bok som ger dem hjälp i sitt eget skrivande, som ger dem 

idéer och uppslag." 
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Vad anser du vara viktigast när du väljer högläsningsbok?  

 
Figur 4. Vilka kriterier anser lärarna är viktigast vid valet av högläsningsbok. 
  
När det gäller syftet med högläsning och vad lärare vill få ut av att använda högläsning i 
undervisningen visade svaren från respondenterna att de resonerar enligt följande. 
Respondenterna ombads att rangordna en rad påståenden med siffrorna 1–5. I diagrammet har 
påståendena omformulerats på grund av platsbrist men frågan i ursprunglig form finns att läsa 
ovanför diagrammet. Svarsalternativen finns att läsa i helhet längre ned i avsnittet. 
 
I diagrammet jämförs kvinnors, mäns och samtliga respondenters svar. För att få ett 
jämförelsetal lades totalsumman ihop för varje svarskategori. Den totalsumman dividerades 
sedan med antalet respondenter för att ge en snittsumma mellan 0 och 5 för att visa hur 
viktningen i frågan varit. Därigenom går det att få jämförelsetal som fungerar för alla 
respondenter och som går att dela upp till grupper om kvinnor och män.  
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Vad anser du vara viktigast när du väljer högläsningsbok? Rangordna varje 
fråga/påstående med sifforna 1-5? Där 5 betyder att det är viktigast för dig och 1 
betyder att det är minst viktigt för dig. 
 

• Det går att använda boken för värdegrundsdiskussioner? 

• Boken har en handling och huvudpersoner som motverkar stereotypa könsroller? 

• Huvudperson i böckerna jag väljer inte alltid är pojkar/alltid är flickor? 

• Boken är del av en serie 

• Boken kan fånga elevernas intressen 

När det gäller att använda högläsningsboken som en utgångspunkt för 

värdegrundsdiskussioner. Anser du att det är rätt att använda 

högläsningsboken som ett verktyg för att skapa diskussion med eleverna om 

värdegrundsfrågor?   

Samtliga respondenter har angett att de anser att det är rätt att använda högläsningsboken som 
ett verktyg för att skapa diskussioner om värdegrundsfrågor.  
 
När det gäller genusmedvetenhet i barnlitteratur, anser du att det är rätt 
att läsa böcker med utmanande könsroller? Exempelvis böcker som 
handlar om normbrytande beteende?  

 
Figur	5.	Är	det	rätt	att	läsa	böcker	med	normbrytande	beteende? 
 
När det gällde den här frågan inkom förutom de två angivna svarsalternativen ett tredje svar, 
VET EJ skrivet av en respondent.  
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17 respondenter svarade JA, 2 svarade NEJ och en skrev det egna svaret VET EJ. 73 % av 
kvinnorna ansåg det rätt att läsa böcker med utmanande könsroller för eleverna, 20 % ansåg 
att det inte är rätt att läsa sådan litteratur och lite drygt 6 % var osäkra i frågan. Alla 
deltagande män svarade att det är rätt att läsa böcker med utmanande könsroller för eleverna. 
För att försöka påvisa vad lärare kan tolka in i begreppet genusperspektiv ställdes en fråga om 
detta till respondenterna.  
 
Vad är genusperspektiv i barnlitteratur för dig? 

 
Figur	6.	Vad	respondenterna	anser	vara	genusperspektiv	på	barnlitteratur.	
  
Som svarsalternativ till frågan fanns det fyra angivna svarsalternativ samt öppet för att skriva 
ett eget svar. Observera att det var möjligt att ange flera svar i frågan. Det betyder att siffrorna 
anger hur många svar varje kategori fått, inte en jämförelse. I modellen ovanför är svaren 
omformulerade för att passa in i diagrambilden men står i fulltext nedan. De exakta 
svarsalternativen var följande: 
 

• Att det är jämställt mellan flickor och pojkars fördelning av talutrymme i boken   

• Att det är en bok som motverkar stereotypa könsroller 

• Att det är lika många kvinnliga som manliga karaktärer i boken  

• Att det inte spelar någon roll vilka karaktärer som finns eller hur bokens upplägg är så 

länge jag som lärare tar upp bokens innehåll till aktiv diskussion i klassen  

• Att innehållet i böckerna utmanar stereotypa könsmönster  
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Det fanns ingen enighet hos de lärare som besvarade vår enkät i denna fråga men det finns ett 
mönster att skönja om att kvinnorna i vår enkätundersökning ansåg att det viktigaste var 
diskussionen om bokens innehåll. Över 60 % av kvinnorna ansåg att den aktiva diskussionen 
kring boken var viktig jämfört med 25 % av männen.  
 
En fråga handlade om böcker som utmanar stereotypa könsmönster, då det i läroplanen finns 
inskrivet att skolan skall motverka traditionella könsmönster. Sett till de svar som gavs ansåg 
17 % av respondenterna att en bok som motverkar stereotypa könsroller är att betrakta som 
genusmedveten. 31 % av respondenterna ansåg att böcker som utmanar stereotypa 
könsmönster är att betrakta som genusmedveten. 
 
Det var ett medvetet val att använda svarsalternativ som innehöll orden könsroll och 
könsmönster. Syftet med ordvalet var att få svar på om lärare främst kopplar genusfrågor till 
tidigare läroplaners uttryck om könsroller eller till nuvarande läroplans uttryck om 
könsmönster. Resultatet visar att 31 % av de tillfrågade lärarna anser att en bok som utmanar 
stereotypa könsmönster är att betrakta som genusmedveten litteratur, medan 17 % av 
respondenterna ansåg att en bok som motverkar stereotypa könsroller var att betrakta som 
genusmedveten litteratur. 
 
5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras med utgångspunkt i frågeställningarna och 
problematiseras. Resultatet kommer att jämföras med det som framkommit i 
forskningsbakgrunden och vad annan relevant litteratur anser i frågorna. De olika resultaten 
kommer att presenteras med liknande rubriker och underrubriker som använts i 
forskningsbakgrunden.  
 

5.1	Val	av	högläsningsbok	
Resultatet från enkätundersökningen visar att de flesta lärare i undersökningen väljer 
högläsningsböcker själva förutom ett fåtal lärare. Dessa lärare lät eleverna välja böcker själva. 
Ett fåtal lärare valde böcker tillsammans med sina elever. Resultatet visar att de flesta, 54 % 
av alla respondenter, väljer att läsa böcker de tycker passar klassen sett till dess behov och 
svårigheter. Resultatet visar att lärarna väljer böcker för att stärka gemenskapen i klassen. 21 
% av respondenterna svarade att de valde en bok de vet av erfarenhet fungerar att använda 
som högläsningsbok. 12,5 % av respondenterna menar att de väljer en bok de personligen 
gillar.  
 
Intervjuundersökningen och enkätundersökningen visade att de flesta lärare i undersökningen 
ansåg att läraren skulle vara delaktig i valet av högläsningsbok. Lärare A från 
intervjuundersökningen menade att ibland valde klassen bok och ibland läraren. Lärare A 
läste alltid de böcker klassen önskat innan de användes till högläsning. Lärare B från 
intervjuundersökningen uttryckte att erfarenheten styrde valet av högläsningsbok. Lärare C 
berättade att valet av högläsningsbok i huvudsak utgick från elevernas intressen. Hen lyssnade 
i korridorer och på skolgården vilka böcker eleverna uppskattade. Utifrån det eleverna 
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uttryckte, elevernas intressen och elevernas konflikter valde hen högläsningsbok. Lärarna i 
undersökningen använde högläsningsboken som en del i undervisningen gällande 
värdegrundsfrågor. 
 
Braxton (2007:52–53) beskriver att valet av högläsningsbok bör utgå från lärarens intresse då 
eleverna kan höra om läraren själv är intresserad av boken eller inte. Det kan avspeglas på 
klassen, om de blir intresserade eller inte. Det är också bra att välja populära och moderna 
böcker som eleverna finner intressanta. De intervjuade lärarna har varit öppna för elevernas 
inflytande över det som läses i klassen med en tydlighet i att läraren är ansvarig för att valet 
passar elevernas nivå. Det finns likheter med Braxtons (2007:52–53) beskrivning av hur olika 
sorters genrer passar olika åldersgrupper. Braxtons artikel visar att valet av högläsningsbok 
innehåller flera faktorer att ta hänsyn till.  
 
Boyd & Devennie (2009:152) påpekar att läraren är ytterst ansvarig för att texter använda till 
högläsning skapar lust till vidare läsning samt möter elevernas intressen och behov. Detta bör 
kopplas samman med det en respondent skrev om valet av högläsningsbok: "en bok som 
engagerar, gärna en bok som ger dem hjälp i sitt eget skrivande, som ger dem idéer och 
uppslag". Utifrån det görs tolkningen att hen tänker på elevernas språkutveckling, att de ska få 
möjlighet till fortsatt läs- och skrivträning och att hen vill öka elevernas intresse för läsning 
och skrivning.  
 
Boyd & Devennie (2009:148–152) menar att kunniga lärare väljer böcker utifrån elevernas 
intressen och behov i kombination med deras utvecklingsnivå samt sociala nivå. 54 % av 
respondenterna svarade att de valde böcker utifrån klassens svårigheter och gemenskap för 
tillfället. De flesta av respondenterna valde en högläsningsbok de anser passa klassen bäst i 
syfte att ge eleverna möjlighet att upptäcka problem som finns i klassen och för att få en bättre 
gemenskap. Vi tolkar att problemen kan variera mycket. Det kan handla om allt från 
värdegrunden, vara goda vänner, mobbning till genus och normer. Resultatet visar att flera av 
respondenterna väljer högläsningsbok utifrån de kriterier Boyd & Devennie (2009:148–152) 
anser vara viktiga. De flesta av respondenterna, 54 %, från enkätundersökningen uppger att de 
på flera sätt redan arbetar efter en modell som stämmer överens med det Boyd & Devennie 
(2009:148–152) förespråkar.  
 
Håkansson & Sundberg (2012:181–182) anser att duktiga lärare är lyhörda för elevernas 
behov och kan förutsäga hur eleverna kommer att reagera i nya situationer. I en beskrivning 
av lärares olika kompetensnivåer uttrycker de att en nybörjarlärare behöver en tydlig och 
förutbestämd struktur i sin undervisning. Detta kan i viss mån vara kopplat till de 21 % av 
respondenterna som besvarat undersökningsfrågan med att de väljer en bok baserat på tidigare 
erfarenhet. En annan möjlig tolkning är att det istället är de duktiga och lyhörda lärarna 
Håkansson & Sundberg (2012:181–182) beskriver att använder tidigare erfarenhet i valet av 
högläsningsbok, detta då dessa kan förutspå om en bok kan väcka intresse i olika klasser.  
 
Några få av lärarna, 12,5 %, arbetar på ett sätt som stämmer överens med det Braxton 
(2007:52–53) förespråkar om att personligen gilla högläsningsboken. Enligt Braxton 
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(2007:52–53) är det viktigt att valet av högläsningsbok i första hand utgår från att det är en 
bok läraren själv gillar. Andra urvalskriterier för lärare att ta hänsyn till, att boken tilltalar 
eleverna och att boken passar elevernas utvecklingsnivå, får komma i andra hand. Detta 
motsägs till viss del av det Fox (2010:107–111) beskriver om att läsa de böcker barnen finner 
intressanta. Fox (2010:107–111) lyfter fram att fast de vuxna inte gillar en bok så önskar barn 
ofta höra boken flera gånger. Detta händer när barn identifierar sig med en av karaktärerna i 
boken och är något positivt då upprepad läsning av samma bok är bra för barns läs- och 
skrivutveckling (Fox 2010:111). 
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5.2	Syftet	med	högläsning	i	skolan	
Resultatet av intervjuerna visar ett varierat syfte med högläsningen hos de deltagande lärarna. 
Det gemensamma för lärarna i undersökningen var att de läste högt för eleverna för att 
utveckla språket. En av lärarna ville att eleverna skulle träna sin förmåga att skapa inre bilder 
till högläsningen för att träna sin fantasi. Dominkovic, Eriksson & Fellenius (2006:41–42) 
redogör för att skapandet av inre bilder är en samprocess mellan de bilder individen sett 
tidigare och hur individen uppfattar verkligheten. Dominkovic, Eriksson & Fellenius skriver 
att en viktig del av människors tänkande sker i bilder och inte ord vilket är lätt att tro. Hur 
viktigt det är att skapa inre bilder till det som läses uttrycker McTigue (2010:53–56) i sin 
artikel. McTigue anser att skapandet av inre bilder ger ett större sammanhang och en bättre 
förståelse av högläsning. Fox (2010:114–115) påpekar att det muntliga berättandet av sagor är 
ett sätt träna barns fantasi och deras förmåga att skapa inre bilder till berättelser. I Kårelands 
bok (2005:105) finns en redogörelse där en förskollärare uttrycker att flera bilder i barnböcker 
är könsstereotypa. Förskolläraren ansåg därför att det ibland kan vara bättre att låta barn skapa 
egna inre bilder och inte visa bokens bilder. 
 
Lärare B från intervjuundersökningen uttryckte att ett syfte med högläsning var en mysig 
stund tillsammans med eleverna för att stärka gemenskapen. Körling (2012:11–13) lyfter fram 
att högläsning som aktivitet kan vara en stund av gemenskap, att tillsammans uppleva den 
lästa texten ger gruppen en gemensam upplevelse.  
 
Högläsningen blir då något som delas och en del av gruppens gemensamma historia. Körling 
är lärare och det finns likheter mellan den intervjuade lärarens inställning till högläsning och 
det Körling uttrycker om högläsningens roll i skapandet av gemenskap (2012:11–13). Den 
intervjuade läraren ansåg dock att högläsningens viktigaste roll är att bidra till elevernas 
språkutveckling. Att högläsning bidrar till elevernas språkutveckling finns det stöd för i Fox 
(2010:53).  
 

5.2.1	Genus	i	högläsningsböcker	
Sett till enkätundersökningen har några respondenter svarat att de väljer högläsningsbok med 
syfte att motverka stereotypa könsmönster. Det framkommer dock inte hur ofta 
respondenterna väljer högläsningsbok med syfte att motverka stereotypa könsmönster. Vad 
som ansågs vara en sådan högläsningsbok rådde det delade meningar om då respondenternas 
svar om vad de definierar som genusmedveten litteratur varierade. Enligt Davies (2003:65–
66) lär sig barn den sociala ordningen i samhället bland annat genom berättelser och sagor. 
Sagorna ger barn en mall av hur verkligheten kan se ut. Den mallen kan barn använda för att 
positionera sig själva i den sociala samhällsordningen. Bussey & Bandura (1999:701) menar 
att böcker kan påverka barns syn på samhället. Böcker kan ha inverkan på barns uppfattning 
om genusordningen och könsidentitetsskapande. Barn läser om karaktärer som har olika 
egenskaper och utseenden. Dessa olika egenskaper och utseendebeskrivningar kan kopplas till 
det Davies (2003:65–66) skriver om könsmönster i sagor och böcker.  
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5.3	Vad	är	genusmedvetna	böcker?		
I enkätundersökningen ställdes frågan vad lärarna anser att genusperspektiv på barnlitteratur 
är. De flesta respondenter, cirka 40 %, svarade att genusperspektivet kan användas på flera 
böcker genom att det tas upp till diskussion. Det spelar ingen roll hur bokens innehåll är 
uppbyggt, ifall det är fler pojk- eller flickkaraktärer eller tydliga normbrytande könsmönster 
med. Det viktiga är att läraren tar upp och diskuterar kring vilket innehåll som finns i boken. 
Läraren bör samtala med eleverna om vad som är norm och vad som är normbrytande.  
 
I skönlitterära böcker beskriver författare en modell av verkligheten på ett fantasifullt sätt 
(Davies 2003:65–66). Högläsningsböcker kan därför ge eleverna mer än bara 
språkutvecklande färdigheter, då eleverna får en inblick i hur samhället och den sociala 
ordningen ser ut.  
 
Davies (2003:67–68) menar att böcker som redan utmanar det traditionella könsmönstret är 
lätta att urskilja och definiera då dessa böcker skiljer sig från det könsmönster som finns i 
samhället. Två intervjuade lärare samt flera lärare från enkätundersökningen menar att så 
länge innehållet tas upp till diskussion kan vilka böcker som helst användas för att samtala om 
och synliggöra den rådande genusordningen.  
 
Kåreland (2005:103–112) tar i sin bok upp en förskola där lärarna läser högläsningsböcker för 
barnen under dagen med en genusmedvetenhet och ibland ur ett genusperspektiv. Det finns 
böcker som är tydligt normkritiska där karaktärerna går emot normen och har andra 
egenskaper eller utseende än traditionellt sett i samhället. Lärarna på förskolan som Kåreland 
beskriver anser som Davies (2003:69) att det är ont om normkritiska böcker i skolorna och på 
biblioteken. Förskollärarna har löst detta genom att läsa traditionella böcker på ett annorlunda 
sätt, där innehållet med traditionella könsmönster, egenskaper och/eller namnen byts ut och 
förskolläraren läser sagan med ett annat perspektiv. Har läraren en bok som innehåller 
traditionella könsstereotypiska egenskaper hos karaktärer och eller utseenden som anses 
tillhöra ett visst kön kan boken ändå läsas som den är skriven. Viktigt är då att innehållet i 
boken tas upp till diskussion och problematiseras. Kan inte killar laga mat och diska? Varför 
var det en pojke som lekte med båten och en flicka som lekte med dockan? Genom detta 
synliggörs den rådande genusordningen som finns beskriven i böcker.  
 
Några respondenter i enkätundersökningen anger att för att en bok ska betraktas som 
genusmedveten bör den innehålla utmanande könsmönster. Bland annat att innehållet ska 
bryta mot de normer som finns enligt den rådande genusordningen. Exempelvis att läsa 
böcker som handlar om en prinsessa som är kär i en flicka, en prinsessa som vägrar gifta sig 
med en knöl till prins, pojkar som gråter och tjejer som är tuffa. 
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Intervjuerna resulterade i delade meningar om vad genusmedvetenhet är i högläsningsböcker. 
Tolkningen som gjorts är att Lärare A väljer böcker genusmedvetet eftersom hen uttrycker en 
önskan om att läsa böcker med utmanande könsmönster. Om valet av högläsningsbok med 
genusmedvetenhet svarar Lärare C "ibland så, inte ofta medvetet. Men det finns nog lite genus 
i de böcker jag läser. Någon gång har jag tänkt att jag ska ha böcker med mer flickor i 
centrum". Tolkningen som gjorts antyder att hen inte är speciellt insatt i genusteoretisk 
forskning. En god vilja tolkas hos läraren att läsa böcker och arbeta med genusfrågor.   
 
Lärare B däremot säger att hen aldrig läser böcker som handlar om genus vilket tolkas som 
böcker med utmanande könsmönster.  
 
Då alla böcker innehåller genus på ett eller annat sätt tolkas Lärare B:s uttalande som att hen 
väljer böcker med ett traditionellt könsmönster och undviker de böcker som utmanar det 
traditionella könsmönstret. Lärare C väljer inte aktivt böcker som utmanar det traditionella 
könsmönstret utan läser alla sorters böcker som barnen uppskattar. Lärare C uttrycker att det 
saknas tid att diskutera med barnen om det som läses i klassen men att hen tror att de kommer 
att diskutera mer i kommande årskurser. 
 

5.4	Varför	är	det	viktigt	med	genus	i	högläsning?	
I frågan om varför det är viktigt att arbeta med genusfrågor i högläsningsböckerna rådde 
delade meningar. Lärare A påstod att det är viktigt att läsa böcker som utmanar den rådande 
genusordningen, för att bland annat synliggöra könsmönster. Hen menar exempelvis att 
diskussionen kan ifrågasätta vad pojkar och flickor kan och får göra enligt gällande tradition 
och norm.  
 
Lärare C menar att det är viktigt att läsa böcker som utmanar den rådande genusordningen. 
Hen menar att det bör eftersträvas ett jämställt samhälle och för att lyckas behöver arbetet 
starta i ung ålder då barn tidigt påverkas i dessa frågor. Lärare B säger "överhuvudtaget 
diskussionen om genus är, ja jag tycker att den är lite tramsig [...] Jag tycker att alla ska få 
vara som de vill och vi ska lyfta personerna som de är. Jag kan inte se något fel i någon bok 
som är på ett något vis eller en som är på ett annat vis utan det är så". Detta uttalande styrker 
det Gannerud (2001:17) påpekar om motståndet att se skolan som en medskapare av den 
rådande genusordningen. Gannerud beskriver en finsk studie där lärare angav att de ser sina 
elever som individer och barn. Lärarna i studien ansåg att de inte behandlade barnen olika 
beroende på kön men studien visade att de ändå värderade barnens egenskaper olika beroende 
på kön.  
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Det finns likheter i det som beskrivits tidigare från Tallberg Broman (2002:35) och Hedlin 
(2004b:8–9) om likhetstänkande. Tallberg Broman (2002:31) visar som tidigare beskrivits att 
lärare vill se elever som individer men att forskningsobservationer visat att i verkligheten 
behandlar lärare ändå pojkar respektive flickor på olika sätt. Utifrån det Gannerud (2001:17), 
Tallberg Broman (2002:31–35) och Hedlin (2004b:8–9) visar på görs antagandet att Lärare 
B:s uttalande är grundat på okunskap om hur den rådande genusordningen skapas och 
upprätthålls. 
 
I enkätundersökningen ställdes frågan om det är rätt att läsa böcker med utmanande 
könsroller, exempelvis böcker som handlar om normbrytande beteende. De flesta 
responderande lärare svarade att det är rätt att läsa böcker som innehåller normbrytande 
beteenden. Kåreland (2005:13) beskriver att barn i dagens samhälle är flitiga medieanvändare. 
Böcker är endast ett av flera andra medier som mobiltelefon, surf- och läsplattor, TV och 
radio. Forskning visar att barn påbörjar sitt identitetsskapande tidigt. De ser i sin omgivning 
vad föreställningen om normativt beteende är, hur folk klär sig eller förhåller sig till andra och 
skapar utifrån det sig själva en könsidentitet. Det är en social process som startar tidigt i livet. 
Individen föds inte med maskulina respektive feminina egenskaper utan det är någonting 
samhället i en social process ger uttryck för. Barn ser sedan vad som anses vara norm 
respektive normbrytande (Creany 1995:289). Bussey & Bandura (1999:701) påvisar att 
böcker är ett viktigt medium för att utmana den rådande genusordningen. Dels för att böcker 
kan ge uttryck för stereotypa könsmönster, dels för för att böcker kan ge näring åt barns 
identitetsskapande.  
 
Lgr 11 fastställer att skolan ska motverka traditionella könsmönster (Skolverket 2011:8). 
Gannerud (2001:17–20) beskriver att det finns en utbredd uppfattning inom skolan om att den 
som institution ska vara könsneutral. Lärarna från den finska studie Gannerud (2001) 
beskriver ansåg att de såg eleverna som barn med de individuella skillnader som alltid finns 
mellan barn. De trodde sig inte göra skillnad på barnen på grund av kön. Det framkom dock 
vid en närmare granskning att lärarnas bedömningar ändå skilde sig åt beroende på barnets 
kön. Gannerud (2001:17) lyfter att det behövs en medvetenhet om vilka traditionella mönster 
lärare bär med sig och som finns inom skolan. Utan den medvetenheten kan målet med den 
värdegrund som finns i Lgr 11 bli svår att nå.  
 
Vi anser att lärare bör läsa normkritisk litteratur samt böcker som utmanar den rådande 
genusordningen. Eleverna bör få möta en större bredd av olika sorters litteratur i skolan. Det 
betyder inte att de svenska klassikerna med traditionella könsmönster bör väljas bort. Lärare 
bör dock alltid kritiskt granska all litteratur som de läser för sina elever. Fast frågorna kan 
vara svåra för läraren att hantera, bör läraren inte bara tillåta diskussion om det som läses utan 
faktiskt skapa diskussion om högläsningsböckerna. Därför är det viktigt att använda sig av 
litteratur som utmanar det traditionella könsmönstret som högläsningsböcker i skolan och 
förskolan.  
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Som tidigare påpekats kan det vara ont om sådana böcker men det går lika bra att läsa vilken 
bok som helst om diskussion förs kring vad som är norm respektive normbrytande situationer 
och egenskaper.  
 

5.5	Varför	lärare	inte	läser	litteratur	som	utmanar	genusordningen	
Både lärare från intervjuundersökningen och flera av respondenterna från 
enkätundersökningen menar att de gärna läser böcker med genusperspektiv som möjligt 
diskussionsområde. Lärarna från undersökningen menar att det är rätt att läsa böcker som 
utmanar den rådande genusordningen. Dock var det få lärare i undersökningen som uppgav att 
de läste böcker som utmanar den rådande genusordningen. Lärarna angav att de diskuterade 
de böcker som fanns tillgängliga och försökte lyfta frågor rörande den rådande 
genusordningen. Davies (2003:69–70) påpekar att det har skrivits flera feministiska böcker 
för barn sedan 1970-talet. Dessa kan vara svåra att finna i bokhandeln och på bibliotek. 
Davies (2003:69–70) menar att det kan vara därför föräldrar och personalen på skolorna är 
omedvetna om de olika alternativen som finns. Davies menar dessutom att alla böcker kan ses 
som feministiska sagor då alla böcker och sagor har en undertext som ger en sexistisk eller 
klassbaserad bild av verkligheten. Det finns lösningar på de svårigheter Davies (2003:69–70) 
tar upp.  
 
Kåreland (2005:104–108) visar ett alternativt sätt att läsa böcker där läraren försöker välja 
bok med ett genusperspektiv. Läraren kan då byta ut vissa stereotypa egenskaper eller 
utseenden hos karaktärerna om detta krävs. Det finns böcker utformade på så sätt att de 
utmanar den rådande genusordningen. Finns inte dessa böcker att tillgå kan Kårelands 
arbetssätt vara ett alternativ. 
 
6. Slutsats 
Enligt undersökningens första frågeställning, om lärarens genusmedvetenhet i valet av 
högläsningsbok, visade resultatet av undersökningen att de flesta lärare gör valet av 
högläsningsbok med en genusmedvetenhet. Att lärarens val av högläsningsbok gjordes utifrån 
en genusmedvetenhet betyder dock inte att litteraturen som läses utmanar traditionella 
könsmönster.  
 
Ett fåtal lärare valde att inte läsa böcker som utmanar det traditionella könsmönstret. De flesta 
lärarna i undersökningen svarade dock att de läser normkritiska böcker eller böcker som 
utmanar det traditionella könsmönstret. Flera av lärarna uttryckte att det var viktigt att alltid ta 
upp innehållet i högläsningsboken för diskussion. Ett exempel på diskussion kring högläsning 
var vilka könsmönster som uppträdde i böckerna. Kan pojkar eller flickor vara på det här 
sättet?  
 
Den andra frågeställningen handlade om vad som kännetecknar en bok som utmanar den 
rådande genusordningen. I resultatet framkom det att detta kan vara vilken bok som helst så 
länge innehållet tas upp till diskussion och problematiseras. Det finns böcker som uttryckligen 
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utmanar den rådande genusordningen. Dessa kan exempelvis handla om pojkar som visar 
känslor, prinsessor som räddar prinsar, äventyrliga flickor och fega pojkar. 
 
Den sista frågeställning löd: Varför är det viktigt att läraren har en genusmedvetenhet inför 
sitt val av högläsningsbok? Varför är det alltså viktigt att läsa böcker som utmanar den 
rådande genusordningen? Vissa av lärarna uppgav att de ansåg att det var viktigt med en 
genusmedvetenhet vid valet av högläsningsbok. En av dessa lärare ansåg att det var ett sätt att 
synliggöra och diskutera den rådande genusordningen. Det fanns dock lärare som inte ansåg 
att det var viktigt att ha en genusmedvetenhet inför sitt val av högläsningsbok.  
 
Det framkom samband mellan dessa frågeställningar. Resultatet visade att det främst var de 
lärare som angav att det var viktigt att ha en genusmedvetenhet inför valet av högläsningsbok 
som också prioriterade böcker med innehåll som utmanar den rådande genusordningen. De 
intervjuade lärarnas svar tyder på ett samband mellan kunskapsnivån om genusteoretisk 
forskning och i hur stor utsträckning läraren väljer att läsa böcker som utmanar traditionella 
könsmönster.  
 
Vi vill visa att lärarna i skolan idag är medskapare till den rådande genusordningen. Vi önskar 
att fler insatta lärare i ämnet medför en större chans att påverka den rådande genusordningen 
och därmed skapa ett framtida samhälle som är mer jämställt. 
 
7. Slutord 
När ämnet valdes i början av examensarbetet, var vi medvetna om att detta kan vara ett 
känsligt ämne och var därför försiktiga med hur vi ställde frågor för att inte påverka svaren på 
ett felaktigt sätt. Nu i efterhand när vi fått resultat kan vi inte veta helt säkert om 
respondenterna av enkätundersökningen och intervjuerna har svarat helt ärligt men det är de 
svaren vi fått, och de svaren vi kan diskutera. När vi har analyserat och tolkat resultatet och 
diskussionen har vi därför utgått ifrån forskningsfrågorna, vad vi fått för resultat och varför de 
resultaten framkommit.   
 
Genus är någonting i ständig förändring, alla är medskapare till genusordningen. I Lgr 11 står 
det att skolan har ett ansvar att motverka stereotypa könsmönster (Skolverket: 2011:8). Genus 
förändras och skapas i sociala konstruktioner. I exempelvis lek, högläsning eller samtal. I 
böckerna speglas en modell av verkligheten och eleverna och barnen kan ta till sig innehållet 
utifrån sina egna erfarenheter. Om barnen enbart får ta del av litteratur med traditionella 
könsmönster lever inte skolan upp till sitt uppdrag att motverka stereotypa könsmönster.  
 
Som framhölls redan i inledningen vill vi visa att lärare i svensk skola är medskapare till vår 
rådande genusordning. Det betyder också att lärare kan påverka genusordningen. Ett sätt att 
påverka kan vara just valet av högläsningsbok.  
 
När det gäller vidare forskning är ett eventuellt forskningsområde att undersöka frågan om 
vilka böcker lärare valt att läsa högt i klassen. Böcker lärarna anser utmanar den rådande 
genusordningen. En sådan undersökning kan ge ett svar på vilka böcker lärare anser utmanar 
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den rådande genusordningen. Det skulle ge ett svar på hur frekvent dessa böcker används i 
läsundervisningen. 
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Bilagor 
 

Bilaga	1	

 

Hej! 

Vi heter Sanna Sepänaho och Rhode Eriksson och går grundlärarprogrammet på 
Högskolan i Gävle. Just nu skriver vi ett examensarbete där vi vill undersöka hur 
lärare väljer högläsningsbok i klassrummet. Vi är väldigt tacksamma om du skulle 
vilja hjälpa oss att svara på några frågor kring detta. 

Enkätundersökning angående högläsning i skolan 

Är du? 

MAN KVINNA HEN 

Ålder: 

18-25 26-35 36-45 46-55 56 eller äldre 

Har du lärarlegitimation? JA / NEJ 

Jobbar du som lärare idag? JA / NEJ 

I vilken årskurs arbetar du i? 

F 1 2 3 4 5 6 

Läser du högt ur skönlitteratur för dina elever? JA / NEJ 

Om svaret var NEJ får vi tacka för att du tog dig tid att svara om svaret var JA var 
vänlig fortsätt med nedanstående frågor. 

Om JA, hur många minuter i veckan ägnar du åt högläsning av skönlitteratur? 

0-29 30-59 60-89 90-119 120 eller mer 

Nu kommer några följdfrågor om hur urvalet av bok sker. 

Vem är det som väljer högläsningsbok? Var vänlig ringa in det alternativ som 
stämmer bäst in på din situation. 

-Jag väljer själv bok 
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-Mina elever väljer bok 

-Ibland jag och ibland mina elever bok 

-Vi väljer tillsammans i klassen 

-Någon annan väljer vilka böcker vi ska läsa 

Om du svarat att du väljer bok själv, hur anser du att du väljer? 

Välj det alternativ som stämmer bäst in på din situation. 

-Den bok som passar klassen för tillfället i deras gemenskap och svårigheter 

-En bok som du personligen gillar 

-En bok som fungerat bra att läsa i tidigare klasser 

Annat alternativ: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Vad anser du vara viktigast när du väljer högläsningsbok? Rangordna varje 
fråga/påstående med sifforna 1-5? Där 5 betyder att det är viktigast för dig och 1 
betyder att det är minst viktigt för dig. 

-Det går att använda boken för värdegrundsdiskussioner? 

-Boken har en handling och huvudpersoner som motverkar stereotypa könsroller? 

-Huvudperson i böckerna jag väljer inte alltid är pojkar/alltid är flickor? 

-Boken är del av en serie 

-Boken kan fånga elevernas intressen 

När det gäller att använda högläsningsboken som en utgångspunkt för 
värdegrundsdiskussioner. Anser du att det är rätt att använda högläsningsboken 
som ett verktyg för att skapa diskussion med eleverna om värdegrundsfrågor? 

JA / NEJ 

När det gäller genusmedvetenhet i barnlitteratur, anser du att det är rätt att läsa 
böcker med utmanande könsroller? Exempelvis böcker som handlar om 
normbrytande beteende? 

JA / NEJ 
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Vad är genusperspektiv i barnlitteratur för dig? Ringa in de alternativ som du anser 
stämmer bäst. Du kan välja flera alternativ. 

-Att det är jämställt mellan flickor och pojkars fördelning av talutrymme i boken 

-Att det är en bok som motverkar stereotypa könsroller 

-Att det är lika många kvinnliga som manliga karaktärer i boken 

-Att det inte spelar någon roll vilka karaktärer som finns eller hur bokens upplägg 
är så länge jag som lärare tar upp bokens innehåll till aktiv diskussion i klassen 

-Att innehållet i böckerna utmanar stereotypa könsmönster 

Eget alternativ: 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
______ 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 

Rhode Eriksson & Sanna Sepänaho 

  



 

50 
 

Bilaga	2	

Frågeschema 

1. Kan du beskriva hur du väljer högläsningsbok? 

2. Finns det några särskilda kriterier som du alltid utgår ifrån när du väljer bok? 
Om ja, vilka? Beskriv. 

3. Vilket syfte har högläsningen i din undervisning? Alltså varför läser du högt för 
dina elever. 

4. Finns det tillfällen då du väljer högläsningsbok utifrån ett genusperspektiv? 

5. Vad betyder genusperspektiv i skönlitteratur för dig? 

6. Är det viktigt att läsa böcker utifrån ett genusperspektiv? Varför? 

7. Anser du att det är viktigare att läsa böcker med ett genusperspektiv eller att 
diskutera alla böckers innehåll kritiskt? 

8. Om svar JA på fråga 4 

Av vilken anledning läser du böcker med genusperspektiv för klassen



 

 

 


