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ABSTRAKT 

Beroende på hur karaktärer i barnböcker framställs påverkas uppfattningar om olika 

normer i samhället. Syftet med vår studie är att synliggöra elevers tolkningar av 

könsneutrala barnbokskaraktärer, detta för att belysa vilken betydelse böcker kan ha för 

barns ställningstagande kring genus. I studien medverkade förskoleklasselever som fått 

ta del av två sagor. Den ena sagan som gavs ut 1980 (men som gavs ut första gången 

1907) har ändrats för att bli genusneutral och den andra sagan som har använts är en 

genusneutral saga från 2012. Sagornas karaktärer har illustrerats och eleverna har 

samtalat kring dem. Materialet har analyserats och på så sätt har elevernas uppfattningar 

synliggjorts. Det skiljde sig inte mycket i resultatet när det gällde karaktärerna och vad 

som var ett pojkigt eller flickigt agerande däremot gjordes tydliga gränstagningar vid 

tolkningar av en djurkaraktär. Även illustrationerna visade på att eleverna hade en tydlig 

uppfattning om vad som är pojkigt och flickigt då det gällde färger.  

 

 

Nyckelord: genus, barnlitteratur, hen, könsneutrala barnbokskaraktärer. 
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1 INTRODUKTION 

 

År 1995 utsågs Sverige till världens mest jämställda land av FN. Samtidigt visar 

forskning på att män och kvinnor omedvetet upprätthåller bristen på jämlikhet och att 

normer i samhället utgår ifrån mäns villkor (Olofsson 2007). 

Eidevald (2009) menar att våra föreställningar om vad som är maskulinitet och 

femininitet och vad som är accepterat inom dessa grupper har att göra med vår syn 

på relationer och hur samhällsstrukturen ser ut. Först när ifrågasättande sker kring 

dessa föreställningar och att det finns förståelse för att olika situationer kan tolkas på 

olika sätt utifrån flera perspektiv, kan det leda till att de olika normerna och 

föreställningarna angående genus tunnas ut. Genom att ifrågasätta och synliggöra 

uppfattningar om genus kan arbetet kring genusarbetet utvecklas till det bättre. 

Havung (2006) menar att pedagoger och lärare i skola och förskola anser att de 

jobbar på ett könsneutralt sätt, men att det har visat sig i studier att skolan och 

förskolan snarare förstärker traditionella könsmönster. Detta i sin tur leder till att 

lärare och pedagoger inom skola och förskola inte följer styrdokumenten som skola 

och förskola ska följa.  

I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet 2011) framgår tydligt skolans uppdrag då det 

gäller värdegrundsfrågor. Lärare och pedagoger i skolan ska jobba mot 

diskriminering samt främja elevers förståelse för allas lika värde.  

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 (utbildningsdepartementet 2011:8 ). 

Skolan ska arbeta mot traditionella könsmönster samt jobba för att eleverna, 

oberoende av kön, ska känna att de kan utvecklas till öppna människor. Skolan ska 

överföra värden, kultur till eleverna för att fostra samhällsmedborgare som i 

framtiden ska forma vårt samhälle. Läroplanen påvisar att språk och lärande har en 

stark samhörighet med identitetsskapande för eleverna. Ett av skolans mål är att lära 

eleverna allas lika värde oavsett kön, etnicitet etc. Även förståelse för mänskliga 

rättigheter är ett mål som skolan ska jobba för. Vidare står det i Lgr11 att alla som 

verkar på skolan ska föra en öppen dialog som behandlar och synliggör olika 

värderingar i samhället, även diskussion kring värdegrund samt konsekvenser kring 

den ska lyftas (Utbildningsdepartementet 2011).  

Först när vi förstått att vi alla är medskapare, när det gäller att överföra 

traditionella och stereotypa könsmönster, har vi tagit det första och avgörande 

steget till ett verkligt förändringsarbete. ( Olofsson 2007:22) 

 

För att uppnå ett bra jämställdhetsarbete anser Kjellberg (2004) att barnen måste 

tillåtas att få nya erfarenheter, genom att positionera sig på nya sätt, för att bryta 

traditionella könsmönster. Genom att låta barnen bryta normer om vad som är 

manligt och kvinnligt, ökar pojkar och flickors möjligheter till att känna sig trygga i 

att befinna sig utanför traditionella könsmönster. 

Kjellberg belyser även vikten av att pedagoger och lärare reflekterar över sina egna 

värderingar och sitt eget sätt att tänka kring genusfrågor vid jämställdhetsarbete. 
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Jämställdhet handlar inte om att förändra elevernas personlighet utan om att 

utöka deras handlingsrepertoar och ge dem flera valmöjligheter. ( Hedlin 

2006:94) 

Under den verksamhetsförlagda delen i vår utbildning har vi många gånger 

reflekterat över hur förskollärare jobbat kring genus. Vi tycker att det saknas 

reflektion tillsammans med elever när det gäller att synliggöra olika normer och 

uppfattningar. Ett bra tillfälle att göra det är när man har läst en bok för eleverna. 

Genom att tillsammans samtala kring böcker får eleverna reflektera kring innehåll 

och vilka budskap som förmedlas. Vid val av böcker tror vi att det är viktigt att det 

finns ett syfte till varför en speciell bok väljs.  
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2 BAKGRUND 

Det kommande avsnittet berör begrepp gällande genus samt en redogörelse för 

sagors historia och hur dessa genom tiderna har förändrats då man ser på dem utifrån 

ett genusperspektiv. Avslutningsvis presenteras det sociokulturella perspektivet 

vilket vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

 

2.1 Begrepp 

I studien används begrepp så som genus, genusifiera, genusordning, könsroller, 

genuskontrakt och maskulinitet. Dessa begrepp förklaras i kommande avsnitt. 

 

2.1.1 Genus 

Begreppet genus uppstod i början av 1980-talet och kom att avse det sociala könet 

(Olofsson 2007). 

Enligt Hedlin (2006) behövdes ett begrepp för att kunna benämna föreställningar 

kring manligt och kvinnligt utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Genus 

används därför som ett begrepp för att påvisa att man inte menar de biologiska 

könen. Vidare menar författaren att genus handlar om olika uppfattningar om vad 

som ses som manligt och kvinnligt. Då genus används bör man vara medveten om att 

uppfattningar om manligt och kvinnligt är föränderligt beroende på socialt och 

kulturellt sammanhang. Enligt Davies (2003) är det inte könet, hormoner eller gener 

som påverkar ett maskulint eller feminint beteende utan det är omgivning och 

samhälle som formar de olika könsrollerna.  

Olofsson (2007) menar att då man inte vet en persons kön kan det uppstå 

obehagskänslor, detta för att kategorisering av människor utifrån kön ofta görs för 

indelning i olika fack. Enligt Davies (2003) finns det ramar för vad som är normalt 

och tillåtet då det handlar om vad som är manligt och kvinnligt. För barn blir det då 

viktigt att kunna identifiera sig inom dessa ramar för att inte känna sig annorlunda 

och utanför.  Hellman (2008) beskriver liknande angående könsnormer nämligen att 

det finns markörer för ageranden och egenskaper som håller sig inom ramarna för 

vad som är accepterat. Barns lärande av och användande av könsnormer varierar 

beroende på olika sammanhang, sociala sammanhang kan både erbjuda barnen till att 

testa överskridande av normerna samt göra så att normerna förstärks. En slags 

markör kan vara en sak som har genusifierats. Det behöver inte vara så att barn vet 

vilka markörer som tillhör en viss norm. Hellman (2008) menar att barn ofta provar 

olika positioner i samspel med andra det leder till att de omedvetet experimenterar 

med könsroller. Det som påverkar experimenterandet är andra barn men även vuxna 

som finns med i det sociala sammanhanget.  

 

2.1.2 Genusifiera och genusordning 

Kjellberg (2004) menar att i det samhälle vi lever i utgår man ifrån och särskiljer 

människor beroende på vilket kön en person har. Kjellberg (2004) nämner Hirdmans 

förklaringsmodell som kallas Genussystemet. Genussystemet delas in i två olika 

områden nämligen ”isärhållning mellan könen” samt ”hierarki där mannen ses som 
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norm” innehållet i dessa områden förändras med samhället, men finns hela tiden 

kvar som ett sätt att skapa ett genussystem.  

Hirdman menar att det kan ske en uppdelning av våra uppfattningar kring manligt 

och kvinnligt i olika nivåer. På dessa nivåer pågår olika processer som skapar 

uppfattningar, föreställningar och värderingar kring könen. Uppfattningarna delas in 

i tre dimensioner. Den första är ”Det individuella könet” där man utgår ifrån sig själv 

och sina egna erfarenheter av hur det är att vara man eller kvinna. Den andra är ”Det 

strukturella könet”, det menar Hirdman är arbetsfördelningen mellan könen. Den 

sista dimensionen benämns ”Det symboliska könet” och här kommer de tankar och 

idéer som finns kring manligt och kvinnligt till uttryck (Kjellberg 2004). 

 Hedlin (2006) menar att då något tillskrivs som manligt eller kvinnligt genusifieras 

det, genusifiering kan ske inom exempelvis yrken, kläder, färger, leksaker o.s.v. Då 

man särskiljer utifrån kön läggs värderingar in i sorterandet detta leder till att det 

uppstår genusordning, de sociala mönstren varierar beroende på hur samhälle och 

kultur ser ut. Davies (2003) nämner olika situationer då man som vuxen leder barn in 

i genusordning genom att genusifiera saker. Genom de vuxna som barnen har runt 

sig lär sig barnen om vad som är manligt och kvinnligt på detta sätt förstärks 

genusordning. Objekt som genusifieras tilldelas även olika mycket makt då de 

kopplas ihop med det manliga eller kvinnliga könet. Hellman (2008) menar att barn, 

då de leker rollekar, ofta utmanar genusordningen genom att de provar och använder 

olika könsmarkörer (genusifierade objekt) oberoende om de är manliga eller 

kvinnliga. Enligt Davies (2003) använder sig barn av ett symboliskt tänkande som 

innebär att de använder sig av exempelvis klädesdetaljer som symboliserar ett kön. 

Barn använder sig av typiska pojk- och flicksaker som har blivit genusifierade.  

 

2.1.3 Könsroller  

Kjellberg (2004) menar att det finns ett biologiskt och ett psykologiskt skapande av 

könsidentiteter. Den biologiska startar vid födseln och den psykologiska identiteten 

formas från noll till tre år. Det som är avgörande för hur könidentiteten skapas är på 

vilket sätt barnets behov av närhet uppmärksammas.  Enligt Kjellberg får pojkar och 

flickor olika slags bekräftelser och på så sätt skapas olika könsroller för barnen redan 

i tidig ålder. Flickor bekräftas då förtrogenhet och intimitet skapas medan pojkars 

bekräftelser uppstår då egna prestationer uppmärksammas.  

Kjellberg (2004) kopplar samman flickor och pojkar med olika begrepp där begrepp 

som intimitet, närhet, likhet kopplas till flickor och prestationer, hierarki och 

skillnader kopplas till pojkar. 

 

2.1.4 Genuskontrakt 

Enligt Hirdman (2001) användes begreppet genuskontrakt som beskrivning av 

samhällets oskrivna regler för vad som är manligt och kvinnligt. Genuskontraktet 

lever vidare från generation till generation men förändras ständigt utefter hur 

samhället förändras. Genuskontrakt talar om vad som är accepterat för en man eller 

kvinna att vara, olika arbetsuppgifter samt dess olika rättigheter och skyldigheter. 

Davies (2003) menar att om en individ bryter mot genuskontrakt d.v.s. bryter ifrån 

normer av vad som är manligt och kvinnlig, kan det leda till att individen ses handla 
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efter ett onormalt mönster. Även Kjellberg (2004) tar upp normbrytande beteende 

som kan leda till utanförskap, det finns normer som kvinnor respektive män ska hålla 

sig till dessa normer leder till att det finns begränsningar för hur man ska vara inom 

de två grupperna. Vuxnas förhållningssätt då det handlar om genus överförs till 

barnen och för att bryta dessa normer krävs det att vuxna men även barn får en 

förståelse för hur man påverkar och påverkas genom andras tycken men även genom 

sitt eget synsätt. 

Kjellberg (2004) anser att det är av vikt att man analyserar och tolkar exempelvis 

bilder i böcker med elever för att synliggöra de budskap som dessa kan förmedla. Ett 

sådant arbetssätt kan leda till att eleverna själva kan tänka kritiskt kring det som 

media förmedlar.  

 

2.1.5 Maskulinitet 

Enligt Kjellberg (2004) genomsyras vår kultur och även andra kulturer av en hierarki 

där manligt genus har en högre status än det kvinnliga. Detta leder till att det 

kvinnliga genusområdet får en lägre värdering och det i sin tur gör att det uppstår ett 

icke jämställt samhälle. Vidare menar författaren att dessa värderingar gör att 

jämställdhet vid bemötande och bekräftelse, av olika områden som anses manligt 

eller kvinnligt, uteblir. Genom att medvetandegöra och förstå de maktpositioner som 

finns i samhället kan ett mer jämlikt samhälle utvecklas.  

Harding (1986) delar in sättet att se begreppen manligt och kvinnlig på två olika sätt 

nämligen dikotomi och asymmetri. Dikotomi är då kvinnligt och manligt ses som två 

olika parter som står i motsats till varandra, att kvinnor är på ett sätt och att män är 

på ett motsatt sätt. Med asymmetri menas att män och kvinnor inte ses som 

likvärdiga och att manligt genus har högre status än kvinnor. I vårt västerländska 

samhälle utgör mannen en norm och kvinnan står utanför normen. Det som utgör 

normen har en självklar plats i samhället och det avvikande få kämpa för att nå upp 

till normen. Harding (1986) menar att dikotomi och asymmetri påverkar vårt sätt att 

tänka och agera kring manliga och kvinnliga normer och detta får konsekvenser för 

hur vårt samhälle ser ut och konstrueras.  

Enligt Kjellberg (2004) menar Hirdman att genusordningen förstärks genom media 

och att samhället delas in i olika ordningar för att en viss del ska kunna gynnas både 

inom ekonomiska och sociala system. Först när både män och kvinnor står för 

normen är jämställdhet uppnådd enligt Hedlin (2010).   

 

2.2 Barnlitteratur 

Här ges en inblick i barnlitteraturens historia och hur barnlitteratur kan påverka 

elever. Även hur genus framställs i barnlitteratur presenteras. 

 

2.2.1 Barnlitteraturens historia 

Hellsing (1963) skriver att den första barnboken troligtvis kom ut 1591. Enligt 

Kåreland (2001) hade de äldsta böckerna för barn endast ett pedagogiskt syfte. De 
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användes som hjälp för att förmedla önskvärda attityder och värderingar. Länge var 

det främsta syftet att göra barn till goda kristna. 

Kåreland (2009) skriver att debatten om barnböcker har gått upp och ner. Det har 

diskuterats om barnet ska skyddas från sådant som är skrämmande eller om barnet 

ska informeras och medvetandegöras om samhället de lever i. Dock ses en 

utveckling inom barnlitteraturen från en idealistisk till en alltmer samhällskritisk 

realism. I början av 1900-talet var det många författares önskan att barnen skulle få 

vara barn så länge som möjligt. De skulle skyddas från problem och hemskheter. 

Idag är det tvärtom, barnen ska göras medvetna om sin omvärld och dess problem. 

Samtidigt har skildringen av barn i litteraturen ändrats. De har gått från hjälpsamma 

och väluppfostrade barn till busiga och alltmer utlevande. Vidare menar Kåreland 

(2009) att barnlitteraturens utveckling visar de sociala samhällsförändringar som 

skett och sker.   

De flesta människor har väl en allmän föreställning om vad en barnbok är: en 

sagobok, en bilderbok, en äventyrsbok eller helt enkelt Pippi, Babar, den vilda 

Bebin, Pettson eller Pelle Svanslös. En barnbok ska handla om barn eller någon 

figur som barn kan identifiera sig med, vara lättläst, inte för tjock och helst ha 

många bilder (Kåreland 2001:25). 

 

2.2.2 Barnlitteraturens påverkan på eleverna 

Gooden, A. och Gooden, M. (2001) påstår att böcker är ofta något barn har 

gemensamt med varandra och genom dem läggs grunden till deras första sociala 

värderingar.  

Kåreland (2009) skriver att många anser att sagan har stor betydelse för barns 

utveckling. Barnlitteratur har varit en betydande del i barnuppfostran. Det har ansetts 

att barnet ska fostras upp och socialiseras genom litteraturen. I skolan har böcker 

använts för att förmedla rätta uppfattningar om saker och ting i samhället bl.a. genus. 

Litteraturen används således som ett instrument för att utveckla både barnets 

förmåga att skriva och dess moral. Det har också framkommit att barns 

karaktärsutveckling påverkas av böcker och barnens personligheter formas med 

litteraturupplevelser. Davies (2003) menar att då barn möter bl.a. berättelser får de en 

uppfattning om hur vuxenvärlden ser ut. Klingberg (1972) skriver att det är angeläget 

att lärare och pedagoger har god kunskap om litteratur som förmedlas till barn.  

Hellsing (1963) anser att ur ett socialt sett är barnlitteraturen ett redskap för 

uppfostran. Barnlitteraturen har fyra viktiga uppgifter och en av dem är att vägleda 

barnet socialt och bygga upp föreställningar om relationer mellan människor i sin 

omgivning. Vidare menar han att barn kan ses ur två perspektiv; barnet som 

människa eller barnet som blivande människa.  

Även Klingberg (1973) skriver att barnlitteratur i regel kan ses som ett 

uppfostringsmedel. Författare kan både medvetet och omedvetet förmedla åsikter och 

budskap i en bok. Har författaren ett medvetet budskap eller tema i boken kallar 

Klingberg (1973) det för att författaren har en intention. Är det däremot omedvetna 

åsikter författaren förmedlar kallas det för en underliggande attityd. De 

underliggande attityderna kan ha samma eller till och med större effekt på 

mottagaren av boken. Vidare skriver Klingberg (1973) att all litteratur barn använder 

sig av bidrar till träning att iaktta och tolka verkligheten.  
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Kåreland (2009) skriver att under 1800-talet ökade utgivningen av barnböcker stort. 

Böcker med moraliserande budskap för att lära barnen ett bra uppförande var mest 

framträdande. Förhoppningarna var att om barnen läste moraliskt korrekta böcker 

skulle de göra som de läste och ville bli likadana som de i böckerna. Och läste de om 

barn som inte skötte sig och straffades för det skulle barnen känna att det var bäst att 

lyssna på de vuxna och lyda deras regler.  

Kåreland (2009) påstår att det finns en slags livskunskap som hela tiden förs vidare 

till den yngre generationen genom de klassiska sagorna, berättelserna och rimmen 

och ramsorna som läses. Men hon frågar sig på vilket sätt barnen identifierar sig med 

de olika figurerna i sagorna. Det verkar vara så att de lättare kan jämföra sig med 

barnkaraktärer än med de vuxna karaktärerna. Olika figurer i sagor och böcker kan 

hjälpa barnen att lära sig se saker från olika perspektiv samt hjälpa dem med sitt 

identitetsskapande. Olika tankar och idéer väcks till liv hos barnen när de hör eller 

läser en saga som de sedan kanske testar i leken eller i verkligheten. Samtidigt menar 

Hellsing (1963) att de mindre barnen har svårt att skilja på vad som är fantasi och 

vad som är på riktigt.  

Kåreland (2009) menar att det är av vikt att inte låta barnen bestämma alla böcker 

själva som ska läsas. Läsningen är inte endast till för barnens nöjes skull utan ska 

dessutom ge dem kunskap. När lärarna väljer ut böcker att läsa för barnen i dagens 

samhälle är de troligtvis inte först och främst styrda av vilka värderingar boken är 

tänkt att förmedla. Men skolan ansvarar för att verksamheten anpassas så att den 

stämmer överens med grundläggande demokratiska värderingar. 

 

2.2.3 Genus i barnlitteratur 

 

Bör man utan vidare få propagera till exempel för att det är en ära att dö för 

fäderneslandet, att kvinnor är ett slags lägre väsen, att det finns av Gud givna 

klasser högre och lägre? (Hellsing, 1963:61) 

 

Hellsing (1963) menar att detta kanske inte är så förekommande i de nyare 

barnböckerna. Men i äldre litteratur är det vanligt att det förekommer mindre 

önskvärda sociala skildringar. Till och med den första barnboken som gavs ut 1591 

var först och främst vänd till flickor. Året efter kom den första pojkboken ut. 

Kåreland (2009) skriver att i samband med det den ökande bokutgivningen under 

1880-talet började även barnböckerna delas in allt mer i olika kategorier och de 

klassiska flick- och pojkböckerna började breda ut sig. Pojkböckerna innehöll bl.a. 

spännande äventyr med indianer, skattjakter eller kriminalberättelser. Handlingarna i 

pojkböckerna kunde utspela sig runtom i hela världen. Flickböckerna däremot 

utspelade sig för det mesta inom hemmet. De handlade om känslor och relationer i 

vardagslivet. Tydliga könsmönster skildrades i böckerna och visade vad samhället 

hade för förväntningar på barnen. Och trots att böckerna kritiserades levde de länge 

kvar och lästes bland unga. Hellsing (1963) skriver om de pekböcker för ett- till 

tvååringar som gavs ut av Svensk läraretidnings förlag, Saga. En rosa för flickor som 

innehöll små hemtrevliga saker som t.ex. sked, tallrik, mat och skor. Saker som styr 

in barnet mot hemmet och känslor och är passande för en blivande fru och mamma. 

Pojkarnas pekbok var blå och innehöll bilder på olika motorfordon och riktade in sig 
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på bl.a. äventyr och initiativtagande. Kåreland (2001) skriver att även idag finns det 

leksaker, TV-program, filmer och böcker som influerar och förstärker olika attityder 

och visar in pojkar och flickor i olika roller.  

Kåreland (2009) skriver om en vändning som skedde på 60-talet. Det pågick då 

livliga debatter om könsroller. Tankarna kring jämställdhet fick ett genombrott och 

en ny ideologi och uppfostran började anas. Detta var något som även 

utbildningsväsendet påverkades av. I slutet av 60-talet fastställdes skolans uppgift att 

motverka de traditionella attityderna mot könsroller i läroplanen för grundskolan. 

Även barnlitteraturen påverkades och en medvetenhet i barnböckerna om de olika 

könsrollerna började visa sig. På 70-talet skärptes kraven på jämställdhet och 

feminister började skriva litteratur för barn. Men ändå visar det sig tydligt att flickors 

beteende värderas annorlunda än pojkars. Troligtvis blir barnen påverkade av de 

vuxnas uppfattningar och värderar sig själva och de olika könen annorlunda. Både 

vuxna och barn kan ha svårt att föreställa sig att en flickkaraktär kan vara busig, 

högljudd och vill få sin vilja igenom.  

Klingberg (1972) skriver om olika undersökningar som gjorts om barnlitteratur. 

Dessa undersökningar påvisar att det finns klara skillnader mellan det manliga och 

det kvinnliga. Ett exempel är skillnaden mellan mammor och pappor i böcker. 

Pappan är oftast den som försörjer familjen, han brukar vara lite sträng men rolig. 

Mammorna beskrivs som lugna, flitiga och osjälviska. Både mammorna och 

papporna är förstående men på två olika sätt, mammorna på ett mer känslosamt sätt 

och papporna på ett insiktsfullt sätt. Det finns också skillnader mellan pojkar och 

flickor. Pojkar är mer aktiva och orädda i böckerna medan flickor är snälla och 

hjälpsamma. Vidare menar Klingberg (1972) att utifrån en pedagogisk synpunkt är 

det av vikt att påpeka att dessa skillnader inte förekommer under alla förhållanden. 

Även Gooden och Gooden (2001) anser att könsroller kan förstärkas i böcker och att 

det är bra med böcker där kvinnor framställs på ett positivt sätt för att sudda ut de 

könsstereotyper som finns. 

Kåreland (2009) menar att trots att lärarna idag anser sig vara medvetna om frågor 

och attityder kring genus och olika könsmönster visar det sig att mannen oftast ses 

som norm i skolans litteraturundervisning. Kvinnliga karaktärer i böcker är 

underrepresenterade i skolan. Även manliga författare förekommer mer än kvinnliga. 

Gooden och Gooden (2001) skriver att detta blivit bättre sen 70-talet men att kvinnor 

fortfarande inte är lika mycket förekommande i barnlitteratur. Vidare menar 

Kåreland (2009) att det idag finns flera bokförlag som ger ut böcker med en 

genusmedvetenhet. Dessa förlag riktar in sig på litteratur med positiva genusmönster. 

Ett av dessa förlag är Olika förlag som 2012 gav ut den första henboken Kivi och 

Monsterhund där bl.a. begreppen han och hon byts ut mot hen för att göra 

karaktärerna i boken könsneutrala. Men redan på 60-talet skrev Hellsing (1963) att 

för att möjliggöra en utveckling borde det finnas exklusiva och experimenterande 

barnböcker. Kåreland (2001) påstår att genom läsning av barnlitteratur får barn en 

chans att möta ett varierat utbud av verkligheter och förebilder. Idag är utbudet av 

varierande barnböcker stort och det är lätt att hitta böcker som visar upp nya världar, 

ger nya upplevelser och är till hjälp för barn som lär känna sig själva. Gooden och 

Gooden (2001) skriver om att då barn utvecklar sin könsidentitet kan de påverkas av 

karaktärer i böcker. Om deras kön framställs på ett negativt sätt kan det påverka 

barnens identitetskapande och deras självförtroende.  
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2.3 Teoretiskt perspektiv 

I kommande avsnitt kommer en beskrivning av det sociokulturella perspektivet. 

Resultatet kommer att tolkas utifrån detta perspektiv.  

 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Hundeide (2006) skriver att ett sociokulturellt perspektiv innebär att ett barn föds in i 

en social värld, där t.ex. historia och kultur påverkar barnets utveckling. Miljön och 

personer runt omkring formar barnets uppfattning av verkligheten. Säljö (2000) 

menar att genom sociala och kulturella erfarenheter påverkas vårt sätt att agera, 

kommunicera och uppfatta verkligheten.  

Hundeide (2006) ser barnen som sociala varelser som tar åt sig av omgivningen med 

hjälp av dialoger med viktiga personer i sin omgivning. Barnet behöver därför olika 

omsorgspersoner och vägledare, så som exempelvis föräldrar och lärare, som ger 

dem trygghet och hjälper dem att utvecklas och växa in i samhället. Barns utveckling 

är på så vis inte endast en utvecklingsprocess som drivs på inifrån utan barnet är 

även beroende av viktiga personer i sin omgivning som vägleder och stöttar dem. 

Gooden och Gooden (2001) skriver om att vuxnas förhållningssätt kring genus 

påverkar barnen. Även Säljö (2000) anser att barn är beroende av vuxna omkring sig 

för att utvecklas. Vidare menar författaren att vuxna i barns familjer är viktiga 

omsorgspersoner eftersom att det är genom familjen som barn får sina 

grundläggande värderingar och regler för socialt samspel.  

Hundeide (2006) menar att barns utveckling är en kulturellt styrd process. Det är inte 

alltid denna styrning görs medvetet av de vuxna i barnens omgivning. I ett samhälle 

finns det uppfattningar om vad som anses normalt och om barn och deras uppfostran 

och utveckling. Mycket av de grundläggande uppfattningar och värderingar de vuxna 

har förs alltså över automatiskt till barnen. Människor lever inom historiska och 

kulturella ramar för normalitet, dessa ramar är så självklara att de blir osynliga. Men 

ändå är det dessa ramar som styr barns utveckling i ett samhälle.  

Vidare menar Hundeide (2006) att människors liv påverkas av händelser, aktiviteter 

och språkspel som är socialt och historiskt grundade. Även kulturella redskap och 

artefakter som hjälper till vid kommunikation är på olika sätt är bidragande till att 

skapa människors utveckling, tänkande och tyckande. Det är genom dessa redskap 

människor tar åt sig av omgivningen och skapar uppfattningar om saker och ting. 

Säljö (2000) menar att genom att dela in objekt utifrån exempelvis färg och form 

hjälper det till att se skillnad på och förhålla sig till dessa objekt beroende på 

situation.  Vidare skriver Säljö (2000) att genom kommunikation och interaktion lär 

sig barn om hur personer i deras omgivning tolkar och förklarar olika händelser.    

Kjellberg (2004) menar att barn genom samhällets normer och i mötet med varandra, 

skapar ett jag och ett du och att det är i dessa möten som vi skapar kön. Samhället 

har en stor påverkan på hur vi ser på manligt och kvinnligt och det förstärker våra 

förväntningar och föreställningar på hur man ska vara som man respektive kvinna. 

Vidare menar Kjellberg (2004) att vi förhåller oss på olika sätt beroende på situation 

och på vem eller vilka vi möter. Vårt förhållningssätt varierar beroende på situation 

och genom att förstå dessa variationer gör det att förståelsen för mångfalden blir 

tydligare. Säljö (2000) skriver att för att människan ska kunna omvärdera sin 

omgivning krävs att diskussion om omvärlden och samhället förs.   
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Om nu manligheten står i fokus i både filmer, böcker, leksaker och i bemötandet 

av de vuxna i förskolan och skolan är steget inte långt till att tänka sig att hela 

barnens vardag genomsyras av en social påverkan om hur manligt och kvinnligt 

bör uppfattas. (Eidevald 2009:28) 
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3 PROBLEM 

 

Syftet med studien är att synliggöra elevers tolkningar av könsneutrala 

barnbokskaraktärer, samt belysa vilken betydelse böcker kan ha för barns 

ställningstagande kring genus.  

 

Följande frågeställningar har utformats utifrån vårt syfte. 

 Hur tolkar eleverna barnböcker med könsneutrala karaktärer? 

 Vad ligger till grund för elevernas tolkningar? 

 Vilka likheter/ olikheter finns mellan flickors och pojkars tolkningar? 
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4 METOD 

I följande kapitel kommer val av undersökningsinstrument, genomförande av 

undersökning samt databearbetning och undersökningsgrupp tas upp. Även den 

etiska aspekten samt metodkritik tas upp. 

 

4.1  Undersökningsmetod 

Undersökningen som gjordes är en kvalitativ undersökning. Løkken och Søbstad 

(1995) beskriver en kvalitativ undersökning som att forskarna vill få fram en 

helhetsbild inom det område man har valt att forska kring och att man drar allmänna 

slutsatser utifrån det enskilda resultatet . Viktigt är att belysa att den här studiens 

undersökning inte är så omfattande att generalisering av resultatet kan göras. 

 

4.1.1 Intervjuer 

Enligt Løkken och Søbstad (1995) är det viktigt att vid undersökningar, som handlar 

om att få fram barns tankar, använda sig av intervjuer för att få fram ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Den information som kommer fram vid intervjuer 

bör även sammanställas med annan information om barnet. Exempelvis kan barns 

svar jämföras med barnens alster som gjorts kring ämnet, genom att då sammanföra 

olika delar kan en helhets bild kring barns tankar bildas. I den här undersökningen 

fick eleverna svara på frågor kring de valda böckerna samt rita en bild föreställande 

huvudpersonen i boken. Samtal kring bilderna gjordes under intervjuernas gång.  

För att få en helhetsbild användes både intervjuer och analys av och samtal kring 

elevernas illustrationer vid undersökningen. Løkken och Søbstad (1995) menar att 

genom att använda sig av flera informationskällor och då jämförelser sker mellan det 

insamlade materialet leder det till en mer tillförlitlig helhetsbild av barnens svar. 

Vid undersökningar kan intervjuare, enligt Patel och Davidson (2003), använda sig 

av mer eller mindre standardiserade frågor. Frågor som delvis utformas under 

intervjuer benämns som ostandardiserade, dessa frågor ställs i en ordning som passar 

för den person som intervjuas och ordningen varieras beroende på hur intervjun 

utvecklas. Under intervjuerna i undersökningen var det låg grad av standardisering 

därför att samtal med barnen fördes, med utgångspunkt i de redan förbestämda 

intervjufrågorna och följdfrågor improviserades fram och konstruerades under 

intervjuernas gång. 

Vid intervjuerna i undersökningen användes både strukturerade och ostrukturerade 

frågor (bilaga 1). De flesta frågorna som ställdes var öppna där det inte fanns några 

fasta svarsalternativ utan gav utrymme för eleverna att svara fritt. Det ställdes även 

strukturerade frågor med endast två svarsalternativ. Vid dessa frågor fick eleverna 

mindre tolkningsföreträde. Vid kvalitativa intervjuer är det enligt Patel och Davidson 

(2003) vanligt att intervjuerna formas utifrån låg grad av strukturering och 

standardisering. 

Vid intervjuerna användes ljudinspelning, detta för att intervjuarna lättare skulle 

kunna koncentrera sig på samtalet med eleverna. Under intervjuerna fördes även 

anteckningar om det var så att det uppstod några reflektioner under samtalet.  Enligt 

Løkken och Søbstad (1995) är det ett bra sätt då man intervjuar barn att spela in 
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intervjuerna, det gör att intervjuaren endast behöver koncentrera sig på frågorna som 

ska ställas, samt att det blir lättare att verkligen ta till sig svaren och ställa följdfrågor 

om så krävs. Genom att använda sig av ljudinspelning gör det att intervjuaren kan ha 

ögonkontakt med den som blir intervjuad samt att kunna registrera exempelvis 

ansiktsuttryck och gester. 

I undersökningen skedde intervjuerna enskilt med varje elev, detta för att eleverna 

inte skulle påverkas av andra då frågorna ställdes.  

Enligt Patel Och Davidson (2003) kan det vara bra att starta en intervju med några 

neutrala frågor, dessa frågor kan vara ställda så att intervjuaren kan få svar på sådant 

som kan vara av stor vikt för hur resten av svaren kan användas. I studien användes 

uppvärmningsfrågor som Hur var sagan? Var den svår att förstå? Vad handlade 

sagon om? Dessa frågor utformades för att eleverna skulle få en mjuk start men även 

för att intervjuarna skulle få en inblick för om eleverna hade förstått vad sagan 

handlade om. Detta var av stor vikt för om resultatet skulle bli trovärdigt eller inte. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Förskoleklasserna som medverkade i undersökningen valdes för att intervjuarna helt 

eller delvis var kända för eleverna då intervjuarna tidigare har haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning i dessa klasser. Enligt Løkken och Søbstad (1995) är 

det en fördel att intervjuaren känner barnet därför att det då redan finns tillit mellan 

barnet och den vuxna.  

I undersökningen medverkade åtta elever ifrån förskoleklass. Grupperna bestod av 

fyra pojkar och fyra flickor ifrån två olika skolor. Det gjordes ett medvetet val av 

könsfördelningen eftersom att undersökningen skulle belysa både pojkars och 

flickors tolkningar utifrån genus. De elever som valdes till undersökningen valdes 

med tanke på egenskaper eleverna hade. Eleverna som medverkade i undersökningen 

sågs som fantasirika och att ha lätt för att förklara och samtala kring texter.  

 

4.3 Genomförande 

De barnböcker som användes valdes för att de förmodligen var okända för eleverna. 

Genom att använda sig av sagor som eleverna inte tidigare har hade hört ansåg 

intervjuarna att eleverna inte skulle ha några föreställningar om karaktärerna innan 

sagan lästes upp. 

Böckerna som användes som underlag för undersökningen var Olles skidfärd av Elsa 

Beskow. Denna bok valdes för att den ses som en äldre traditionell saga och antogs 

vara okänd för eleverna. Den andra boken som användes i undersökningen var Kivi 

och Monsterhund författad av Jesper Lunqvist. Den boken valdes därför att det är 

den enda utgivna boken som är könsneutral och där man använder sig av begreppet 

hen istället för han eller hon. 

Innan intervjuerna genomfördes bearbetades texterna i de två böckerna. I Olles 

skidfärd  byttes namnet Olle ut till Kivi, detta för att namnet skulle vara könsneutralt. 

Även orden han och hon byttes ut mot begreppet hen. Namnet i Kivi och 

Monsterhund ändrades då namnet Kivi användes i den första sagan, Kivi ändrades 

till Kaka, detta för att eleverna inte skulle tro att sagorna handlade om samma person. 
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Sagorna lästes in på dator och spelades sedan upp för eleverna. Detta för att alla 

eleverna skulle ha samma underlag att utgå ifrån. Detta för att intervjuarna tänkte att 

exempelvis betoningar av ord och röstläge kunde få betydelse för elevernas 

tolkningar av sagorna. Eleverna skulle få möjlighet att själva skapa sig en 

uppfattning om hur vida huvudpersonerna i böckerna var pojke eller flicka och därför 

visades inte heller några bilder ur böckerna för eleverna innan intervjuerna var 

genomförda. 

Genom att eleverna fått möta olika sagor samt själva illustrera en bild utifrån de 

specifika sagorna och samtala kring dem, kommer elevernas uppfattningar om 

könsroller att synliggöras. Lökken och Søbstad (1995) anser att genom att använda 

sig av metodtriangulering kommer det fram mer pålitlig information eftersom att 

olika redskap används för att få fram information. Vid metodtriangulering kan 

exempelvis information tas fram genom användning av intervjuer och analyser av 

bilder för att få fram olika vinklar av informationen, det vill säga att information 

samlas in med hjälp av olika metoder som kan ge en bättre helhetsbild. 

 

4.3.1 Genomförande av Olles skidfärd 

Olles skidfärd handlar om en pojke som ger sig ut på en skidfärd i skogen. Där 

träffar han på farbror Rimfrost som tar med honom till kung Vinters slott. Där blir 

Olle visad runt och få se barn som arbetar med att tillverka julklappar. Då barnen har 

rast leker de tillsammans med Olle, de åker pulka, skridskor och har snöbollskrig. 

Efter en dag i kung Vinters slott åker Olle hem och berättar om sitt äventyr för 

familjen.  

Texten till boken Olles skidfärd ändrades något dels för att det skulle vara lättare för 

eleverna att förstå berättelsen men även för att sagan skulle bli genusneutral. För att 

eleverna lättare skulle förstå det äldre språket i boken byttes vissa ord ut. Alla ord 

som syftade på vilket kön Olle hade byttes ut mot hen även namnet Olle byttes ut 

mot Kivi.  

Innan eleverna fick lyssna på sagan förklarade intervjuarna att sagan inte innehöll 

han eller hon utan att hen användes istället. Vidare förklarades att eleverna själva 

skulle fundera på om sagan handlade om en pojke eller en flicka då de lyssnade på 

sagan.  

Eleverna satt tillsammans, två och två, i ett rum där de kunde lyssna ostört på den 

inspelade sagan. Intervjuarna bad eleverna att inte prata med varandra detta för att 

eleverna inte skulle påverkas av varandras tolkningar. Direkt efter att eleverna 

lyssnat på sagan satte sig en intervjuare med varsin elev. Först blev eleverna 

ombedda att rita en teckning på hur de tolkat huvudkaraktären. Sedan blev de 

intervjuade om sagan och teckningarna. Hela samtalet spelades in med hjälp av 

mobiltelefon med elevernas godkännande. 

 

4.3.2 Genomförande av Kivi och Monsterhund 

Kivi och Monsterhund handlar om Kivi som önskar sig en hund på sin födelsedag. 

När Kivi sover drömmer hen att hen får en hund som är mycket busig och vild. När 

Kivi vaknar vill hen inte längre ha en hund. 
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Boken var redan skriven på ett genusneutralt sätt. Det som ändrades i boken var 

namnet Kivi, detta för att namnet använts i den tidigare nämnda boken. Kivi 

ändrades till namnet Kaka.  

Intervjuarna förklarade för eleverna att sagan inte innehöll han eller hon utan att hen 

användes istället. Även här förklarades att eleverna själva skulle fundera på om 

sagan handlade om en pojke eller en flicka då de lyssnade på sagan. Eleverna satt 

tillsammans, två och två, i ett rum där de kunde lyssna ostört på den inspelade sagan. 

Intervjuarna bad eleverna att inte prata med varandra detta för att eleverna inte skulle 

påverkas av varandras tolkningar. Direkt efter att eleverna lyssnat på sagan satte sig 

en intervjuare med varsin elev. Först blev eleverna ombedda att rita en teckning på 

hur de tolkat huvudkaraktären. Sedan blev de intervjuade om sagan och 

teckningarna. Hela samtalet spelades in med hjälp av mobiltelefon med elevernas 

godkännande. 

Efter intervjuerna fick eleverna tillsammans, två och två, titta på bilderna i boken 

samt reflektera över dem och jämföra deras syn på Kaka innan och efter det såg 

bilderna (bilaga 3). Även detta samtal spelades in med hjälp av mobiltelefon. 

 

4.4  Databearbetning 

Bearbetningen av materialet var både kvalitativ och kvantitativ. Med kvalitativ 

bearbetning menar Patel & Davidsson (2003) att texterna från intervjuer bearbetas 

och att även analys av reflektioner, som uppstått under undersökningens gång, ska 

analyseras. Även citat är vanliga då resultatet sammanställs. Under bearbetningen av 

studiens intervjuer har både svar från eleverna och intervjuarnas reflektioner 

analyserats och sorterats. I studiens resultat har citat används för att elevernas svar på 

vissa frågor skulle bli tydligare. En kvantitativ bearbetning är, enligt Patel och 

Davidsson (2003) när resultat redovisas med hjälp av exempelvis stolpdiagram för 

att redovisa det insamlade materialet med hjälp av siffror. Den här studiens resultat 

redovisas även med hjälp av stolpdiagram för att tydliggöra elevernas svar vid 

intervjuerna. 

Inspelningarna av intervjuerna fördes över från mobil till dator. Alla intervjuer 

lyssnades igenom och transkriberades (bilaga 2). Vissa delar av språket har ändrats 

för att materialet skulle vara lättare att arbeta med. Bjurwill (2001) anser att man vid 

databearbetningen kan ändra formen i språket men att det är viktigt att innebörden i 

svaren inte ändras. Vid bearbetningen av studiens material har intervjuarna 

transkriberat och sorterat ut det material som var väsentlig för undersökningen med 

utgångspunkt från studiens frågeställning. Enligt Løkken och Søbstad (1995) får man 

då man intervjuar barn vara beredd på att de kan använda sig av nonsensord eller 

rim. Det är viktigt att man som vuxen analyserar barnens svar utifrån deras 

perspektiv, därför att det som ses som mindre viktigt för en vuxen kan vara av stor 

betydelse för barn. Reflektioner kring elevernas svar har gjorts tillsammans av 

intervjuarna och på så sätt har det material som använts valt ut av båda, utifrån vad 

båda har ansett vara betydelsefullt för undersökningens syfte.  

Därefter delades texterna in i olika kategorier utifrån elevernas svar på 

intervjufrågorna. 
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4.5 Etisk aspekt 

Enligt Patel och Davidson (2003) är man vid intervjuer beroende av 

intervjupersonernas villighet att svara på frågor och att denna villighet utgör grunden 

i hur mycket information som kan komma att kunna användas. Innan studiens 

intervjuer genomfördes förklarades, på ett inspirerande sätt, för eleverna vad som 

skulle ske, detta för att de skulle få en inblick i vad de skulle få vara med om. 

Under intervjuerna deltog endast en intervjuare för att det skulle kännas så tryggt 

som möjligt för eleverna. Patel Och Davidson (2003) anser att det är viktigt att en 

intervjuare visar ett genuint intresse för intervjupersonen och svaren som ges. 

Relationen mellan intervjuaren och den som intervjuas är även den viktig, det är 

viktigt att den som intervjuas känner sig trygg i situationen. Eleverna i 

undersökningen var helt eller delvis bekanta med intervjuarna, detta för att skapa en 

trygghet hos eleverna. Intervjuarna ansåg att medverkan av båda intervjuarna skulle 

ha kunnat göra att eleverna känt sig pressade och på så sätt utsatta och obekväma i 

situationen därför deltog endast en intervjuare vid varje intervju. 

4.6 Metodkritik 

Genom att använda sig av hjälpmedel som exempelvis teckningar kan barnen känna 

sig tryggare då fokus riktas från frågorna till samtal kring bilden. En av pojkarna i 

studien ville inte rita sina karaktärer så det blev ett bortfall på en teckning till varje 

karaktär. Vid analysen av hur eleverna hade visat hur de ritat en pojk- respektive 

flickkaraktär blev det trots bortfallet tydligt vilka markörer eleverna använde sig av. 

Det visade sig under intervjuerna att en av flickorna hade hört sagan Olles skidfärd 

därför användes inte hennes svar om hur vida Kivi (Olle) var en pojke eller flicka 

eftersom att hon redan viste det. Dock användes hennes teckning där hon ritade sin 

Kivi, detta för att intervjuarna ansåg vid analysen av bilden att flickan förmodligen 

inte hade sett bilderna i boken tidigare. Elevernas svar om Kivi var en flicka eller 

pojke var jämna och därför påverkades resultatet inte nämnvärt trots bortfallet. 

Patel och Davidson (2003) anser att frågan varför kan vara till stor hjälp då 

intervjuare använder den som en följdfråga. Under undersökningens gång tolkades 

det som att eleverna ibland kunde bli lite stötta och ta varför frågan som kritik för att 

den nyttjades så ofta som den gjorde. På grund av detta tror intervjuarna att några av 

elevernas motivation minskade under intervjusituationerna och att en del information 

uteblev. Løkken och Søbstad (1995) menar att tillförlitlighet av intervjuer kan grunda 

sig i flera olika faktorer. Barnens svar kan vara mer eller mindre tillförlitliga 

beroende på intresse och situation. Det kan vara så att barnens svar anpassas efter 

vad barnen tror att de vuxna vill höra. Vid någon av studiens intervjusituationer 

tolkade intervjuarna elevens svar som att den svarade på det sätt som eleven trodde 

var rätt. Vid dessa tillfällen nämnde intervjuaren att det inte finns något rätt eller fel 

på frågorna och att eleven skulle svara utifrån vad den trodde och tyckte. Några av 

intervjuerna var svårtolkade eftersom att eleverna ibland svarade emot sig själva. 
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5 RESULTAT 

I resultatkapitlet kommer pojkars och flickors tolkningar av de två olika sagorna att 

redovisas. Även elevernas teckningar av böckernas karaktärer redovisas.  

 

5.1 Elevernas tolkning av Kivis skidfärd 

Det första diagrammet visar elevernas svar på om de tror att Kivi är en pojke eller 

flicka. Det andra diagrammet visar på varför eleverna tolkar Kivi som en pojke eller 

flicka. 

 

5.1.1 Är Kivi en pojke eller en flicka? 

 

En flicka hade hört sagan tidigare och visste att den handlar om en pojke, därför 

används inte hennes svar på frågan om Kivi är en flicka eller pojke.  

Hälften av de fyra pojkarna trodde att Kivi var en flicka och den andra hälften trodde 

att det var en pojke som sagan handlade om. 

Tror du det var en pojke eller flicka? 

P - En pojke. 

 

Två av de tre flickorna som medverkade trodde att Kivi var en flicka och en trodde 

att Kivi var en pojke. 

Vad tänkte du när du hörde sagan? Var det en pojke eller flicka? 

F - Jag tänkte inte så mycket på det. Men jag tror att det var en flicka. 
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Ingen av eleverna var osäkra på valet av Kivis kön eftersom att de svarade fort och 

utan att tveka på frågan om Kivi är en pojke eller flicka 

5.1.2 Varför tror du att Kivi är en pojke eller flicka? 

 

En flicka hade hört sagan tidigare och visste att den handlar om en pojke, därför 

används inte hennes svar på frågan om varför Kivi är en flicka eller pojke.  

Diagrammet visar varför eleverna ansåg att Kivi var en pojke eller flicka. Det syns i 

intervjuerna att eleverna kopplat könet till namnet, egenskaper eller till någon 

aktivitet. Två av eleverna kunde inte svara på varför de trodde som de gjorde. Men 

en av eleverna menade att flickor och pojkar beter sig olika i sagor. 

Beter de sig på samma sätt? 

P - Nej. Ibland är tjejer dumma i sagor och killarna är snälla. Och ibland är det 

dumma killar i sagorna och snälla tjejer. 

 

En av flickorna som ansåg att Kivi var en pojke trodde det på grund av Kivis val av 

aktiviteter. Hon ansåg att om Kivi varit en flicka hade Kivi valt andra aktiviteter.  

Den andra flickan trodde att Kivi var en flicka på grund av att Kivi åkte skridskor. 

Hon utgick utifrån sig själv och menade på att eftersom att hon själv tycker att det är 

roligt att åka skridskor så trodde hon att kivi var en flicka. Även att hon hade bestämt 

sig för att Kivi var en flicka benämnde hon Kivi som han då hon berättade vissa delar 

av sagan. 

En av pojkarna trodde att Kivi var en flicka därför att Kivi hade en lillebror i sagan.  

 

Tror du det är en pojke eller flicka? 

P - En flicka tror jag. 

Varför? 

P - För att lillebror är en kille. 
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Pojken som via namnet bestämde kön på Kivi tyckte att namnet Kivi lät som ett 

pojknamn.  

Varför tror du att Kivi är en pojke? 

P - För att jag tror att Kivi är ett pojknamn. 

 

Flickan däremot tyckte att Kivi lät som ett flicknamn. 

Och du tror att Kivi var en…? 

F - En tjej. 

Varför? 

F - För det låter nästan som ett tjejnamn. 

 

 

5.2 Elevernas tolkning av Kaka och Monsterhund 

Det första diagrammet visar hur många av eleverna som trodde att Kaka var en pojke 

respektive flicka. Det andra diagrammet visar på vilka grunder eleverna har gjort 

sina tolkningar. Sista diagrammet visar elevernas tolkningar då de sett bilderna i 

boken Kaka och Monsterhund. 

 

5.2.1 Är Kaka en pojke eller en flicka? 

 

 

Diagrammet visar att det var en jämn fördelning av flickornas ställningstagande. 

Hälften av de fyra flickorna trodde att Kaka var en pojke och den andra hälften 

trodde att Kaka var en flicka. 
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Hur ser Kaka ut? 

F - Han har grön tröja, sen har han svarta ögon och sen ska han ha blåa byxor. 

 

Tre av pojkarna trodde att Kaka var en flicka och endast en pojke tolkade Kaka som 

att det var en pojke. 

Tror du Kaka är en pojke eller flicka? 

P - En flicka. 

 

Ingen av eleverna var speciellt osäkra på valet av vilket kön Kaka hade när vi 

frågade om Kaka var en pojke eller en flicka. Däremot framgår i intervjuerna att det 

fanns en viss osäkerhet bland några av eleverna då eleverna blandade han och hon 

när de berättade om Kaka. 

Ska du rita Kaka? 

F - Ja, jag tror att det är en kille nästan. Faktiskt så tror jag det. 

 

5.2.2 Varför tror du att Kaka är en pojke eller flicka? 

 

 

Resultatet visar att hälften av pojkarna och hälften av flickorna bestämde kön på 

Kaka utifrån vilka egenskaper Kaka hade. En pojke och en flicka utgick ifrån namnet 

Kaka. Två av eleverna kunde inte svara på varför de trodde som de gjorde. 

En av pojkarna som utgick ifrån Kakas egenskaper förklarade sitt val med att Kaka 

var som en flicka. Den andra pojkens svar grundade sig i Kakas relation till 

Monsterhunden. En av flickorna menade att Kaka var en flicka därför att Kaka var 

lite rädd för Monsterhunden. 
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Det var inget hon gjorde eller sa som fick dig att tro det? 

F - Nja… Jo att hon blev rädd för hunden. Killar skulle nog inte blivit det. 

Skulle killar inte bli det? 

F - Nä, för militärerna var ju pojkar och de var ju modiga. Men den där tjejen var 

ju lite rädd. 

Flickan sa även att hon tyckte att pojkar i sagor och i verkligheten är mer 

hjälpsamma. 

Den andra flickan som utgick från Kakas egenskaper trodde att Kaka var en pojke. 

Hon menade att Kaka skulle ha pratat annorlunda och att Kaka hade tyckt att det var 

roligare att göra andra saker om det istället hade varit en flicka. 

Hur hade sagan varit om Kaka var en flicka? 

F - Han hade prata annorlunda, hade han gjort. Och sen hade han nog tyckt att 

det var roligt med lite andra saker än vad han tyckte. 

 

En pojke trodde att boken handlade om en flicka på grund av namnet Kaka. Flickan 

tyckte tvärt om, att Kaka lät som ett pojknamn. 

 

5.2.3 Elevernas tolkningar efter att ha tittat på bilderna i Kaka och 

Monsterhund. 

 

 

I diagrammet kan man se att mer än hälften av eleverna trodde att Kaka var en flicka 

innan de såg bilderna i boken. 

I samtalet som skedde då eleverna fick titta på bilderna i boken Kaka och 

Monsterhund visade det sig att samtliga elever trodde att Kaka var en pojke.  

Vad tycker ni det ser ut som? 
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P - En kille. 

Vad ser det ut som där? ( Pekar på en annan bild av Kaka) 

F - En pojke, fortfarande. 

 

Några av eleverna trodde att Kaka var en pojke på grund av färgerna på kläderna 

som var gröna, vita och blå. De nämnde även de stora röda glasögonen som att de var 

killglasögon.  Vissa av eleverna ansåg att Kaka var en pojke på grund av att Kaka 

hade kort hår och en mössa på sig vilket en flicka inte skulle ha haft.  

Några av eleverna blev tveksamma till könet då de hade kommit en bit in i boken, 

tveksamheterna grundade sig i vad Kaka gjorde. 

Vad gör Kaka där då? 

P - Tvättar monsterhunden. 

F - Där ser det ut som en tjej. 

Varför? 

F - Jag vet inte. 

Är det något som Kaka gör eller hur han/hon ser ut? 

F - De är mer renliga tror jag. Jag vet inte. 

Här anser flickan att Kaka beter sig som en tjej då hon tvättar Monsterhunden. 

 

5.3 Tolkningar av teckningarna 

Det har gjorts tolkningar av sammanlagt fjorton teckningar som eleverna har 

illustrerat på huvudrollskaraktärerna i sagorna. Åtta stycken teckningar föreställer en 

flicka och sex stycken föreställer en pojke. En elev i undersökningen ville inte rita 

därav ett svinn på två teckningar. 

5.3.1 Hur har du visat i din teckning att det är en pojke eller flicka? 
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I diagrammet visas endast resultatet av fjorton teckningar då en elev inte ville rita 

någon av gångerna. 

Diagrammet visar tydligt att de flesta pojkar visar i sina teckningar om det är en 

pojke eller flicka genom hur de har ritat håret. Endast en pojke visade genom färger 

att han ritat en pojke eller en flicka. En pojke använde sig av färger men också längd 

på håret för att visa om det var en pojke eller en flicka. 

Tre av flickorna nämner att de har använt sig av vissa färger för att markera om de 

ritat en pojke eller en flicka. En flicka nämnde endast håret som markör medan 

hälften av flickorna nämnde både färg och hår. Nästan alla elever ritade kort hår på 

pojkarna och långt hår på flickorna. Endast en elev ritade en pojke med långt hår, 

förklaringen till valet av hår var att eleven hade en storebror med långt hår.  

En av pojkarna som trodde att båda karaktärerna var en flicka svarade på frågan om 

hur han visade på sin teckning att det var en flicka, svarade att han ritade en röd 

jacka. 

Hur har du ritat för att visa att det är en flicka? 

P - Hon har röd jacka, för det brukar de ha. 

Hur hade du gjort om det var en pojke? 

P - Gul jacka, för det brukar de ha. 

Trots att han här påvisade att han skulle ha gjort en gul jacka på en pojke så ritade 

han en flicka med gul jacka tillfället senare. Och vid det senare tillfället var det inte 

jackan som var markör för vilket kön karaktären hade utan det var karaktärens hår 

som var markör. 

Vid intervju och analys av elevernas teckningar påvisades andra detaljer som 

kopplades till pojk- eller flickkaraktärer.  En flicka som ritade en pojkkaraktär ritade 

ett hjärta med en pil igenom på karaktärens tröja.  

Kan du berätta vad du ritar? 

F - Det är en pil rätt igenom magen, eller jag menar på tröjan. 

Vad har du ritat på tröjan? 

F - Ett hjärta och en pil som skjuter igenom på hjärtat. Jag tänkte att det kanske 

mer är en kill- grej. Att skjuta är mer en kill- grej. 

En annan flicka ritade en krona på sin flickkaraktär, hon påpekade att hon skulle ha 

gjort en större krona om hon hade ritat en pojke. 

F - Hon ska ha en liten krona på sig för det är hennes födelsedag. 

Hade du gjort det på en pojke? 

F - Nä, då hade jag gjort en krona som killar har, en sån kungakrona. 

En lite större krona? 

F - Ja. 
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5.3.2 Val av färger.  

 

Färger som använts för att rita flickor.  

 

 

De färger som endast pojkarna har använt sig av då de har ritat flickor är brun, grön, 

orange. De färger som har används av endast flickor är blå, lila och rosa. Endast tre 

av färgerna har både pojkar och flickor använt dessa är svart, gul och röd. De 

dominerande färger som flickorna använt är lila och rosa. Svart är den färg som flest 

pojkar har använt. 

 

Är det några särskilda färger som du tycker är pojk- eller flickfärger? 

F - Jag tycker rosa är fint. Och lila. 

Är det pojk- eller flickfärger? 

F - Jag tycker det inte finns något som heter pojk- eller flickfärger, jag tycker 

alla är samma. Jag tycker att grön och blå är fin. 

 

I flickans bild som föreställer Kaka har hon använt sig av endast färgerna rosa och 

lila för att visa att Kaka är en flicka. 

Flera av flickorna i intervjuerna sa att rosa och lila är flickfärger medan blått och 

grönt är pojkfärger.  

Hur har du ritat för att visa att det är en flicka? 

F - Långt hår och lite rosa. Jag kommer ha ännu mer rosa sen. 

Hur ritar du nu när Kivi är en pojke? 

F - Kort hår och sen kommer det bli lite mer blått och grönt och kanske lite gult. 

Varför väljer du de färgerna? 
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F - För att jag tycker att när man ser pojkarna så brukar de ha de flesta av de 

färgerna på sig. 

Trots att flickorna ofta hade rosa och lila med i sina teckningar vid framställning av 

flickkaraktärerna och påstod att detta var deras favoritfärger påpekade de även att det 

inte fanns pojk- eller flickfärger.  

 

Färger som använts för att rita pojkar. 

 

Här syns det att färre färger används för att framställa pojkar. De färger som använts 

mest är blå och grön. Brun och svart har används av bara pojkar och gul av endast 

flickor. Blå, grön och röd har använts av både pojkar och flickor. De färger som inte 

förekommit för att rita pojkar är lila, orange och rosa.  

 

F - Killar har väl inte så mycket rosa och lila och sånt. Men de kan ha det, killar 

också. Jag hade gjort lite mer turkos och sånt också. Turkos och blå och grön. 

 

5.4 Elevernas tolkningar av Monsterhund 

Alla elever, utom en som svarade vet inte, tolkade det som att Monsterhunden var en 

pojke. Dessa tolkningar gjordes redan då de endast fick höra sagan men de stod fast 

vid sina val även efter att de hade sett bilderna på hunden. Anledningen till att 

eleverna trodde som de gjorde var hundens beteende och namnet Monsterhund.  

Tror ni hunden är en pojke eller flicka? 

P - Jag tror det är en pojke. 

F - Det tror jag med faktiskt. Jag ritade som att det var en kille. 

Varför? 

F - Monsterhund… monster, det är ju mer för killar. 

P - Den är konstigare än tjejer tycker jag. 
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Är det något monsterhunden gjorde? 

F - Den är olydig kanske. 

 

Beteenden som eleverna ansåg låg till grund för elevernas ställningstagande 

angående hundens kön var att den var olydig, busig och att den åt skor och att den 

dreglade. Eleverna menar att om det skulle varit en flickhund så skulle den vara mer 

stillsam och väntat på sin mat. När eleverna hade sett bilderna på Monsterhund 

tyckte de även att den skulle ha varit mindre, ha haft längre hår, varit mer rosa och 

lila samt varit mindre lortig om det hade varit en flickhund. 

Även andra karaktärer diskuterades av eleverna. Eleverna hade svårt för att 

bestämma om de tyckte att de andra karaktärerna i boken var pojkar eller flickor.  

Eleverna pekar på en figur i boken och säger att det är mamman. 

Varför är det mamman då? 

F - Därför man ser det på örhängena. Och så ser man det på kläderna. Och på 

längden. 

De ser sedan samma figur på en annan sida. 

F - Amen nu ser jag att det är en pojke. 

Hur ser du att det är en pojke då?  

P - Man ser det på den 

Vad är det för skillnad på bilderna då? Där tycker ni det är en pojke och där en 

flicka, är det samma figur då? 

F - Ja. Därför den har släppt bebisen kanske. 

P - Den har inte örhänge på sig nu. 

L - Men den kanske bara har örhänge på en sida. 

 

Två andra elever diskuterade kring andra bilder i sagan och hade även dem 

svårigheter att bestämma kön på de olika figurerna. 

F - Det där ser ut som en farmor eller något. 

P - Farmor eller mormor. 

Eleverna tittar på nästa sida och ser samma karaktär. 

F - Där ser det mer ut som en kille också. 

Hon jämför de båda bilderna.  

F - Där ser det kille ut, där ser det tjej ut. Örhängen där, inga örhängen där. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat 

Tolkningarna om böckernas karaktärer var en pojke eller en flicka är jämnt fördelat, 

det syns ingen större skillnad på pojkars och flickors svar. Eleverna hade relativt lätt 

till att ta ställning till vilket kön karaktärerna hade med däremot hade en del svårt att 

förklara varför de trodde som de gjorde. Vid flera tillfällen under intervjuerna fick 

frågorna ställas på olika sätt för att eleverna skulle kunna ge ett svar. Trots detta var 
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de cirka en fjärdedel av eleverna som fortfarande inte kunde svara på frågan varför 

de trodde att det var en pojke eller flicka i sagorna. 

I sagan om Kivi var resultatet mer utspritt om varför eleverna trodde att det var en 

pojke eller an flicka. I sagan om Kaka hade egenskaperna störst betydelse för 

elevernas ställningstagande. 

I diagrammen kan man se att det inte var någon skillnad på hur pojkar och flickor 

hade svarat när det gällde karaktärernas namn i de båda sagorna. 

Några av eleverna visade tydligt att de utgick utifrån egna erfarenheter när de 

svarade på vilka egenskaper, aktiviteter eller familjeförhållanden de tolkade könet 

utifrån. 

Trots att eleverna tagit ställning till om det var en pojke eller flicka i sagorna kunde 

de under intervjuerna använda sig av både hon och han när de berättade om 

karaktärerna. 

När eleverna hade fått se bilder på Kaka ansåg samtliga elever att Kaka var en pojke, 

detta på grund av Kakas utseende. Vissa elevers ställningstagande varierade dock 

beroende på vad Kaka gjorde i boken. 

Skillnaden mellan framställningar av pojk- och flickkaraktärer är att pojkarna oftare 

markerade med endast längd på hår, medan flickorna har visat mer med färg samt hår 

vilket kön karaktären hade. Då eleverna ritade sina karaktärer använde sig flickorna 

mer av de uttalade flick- och pojkfärgerna än vad pojkarna gjorde. Flera av flickorna 

använde sig mycket av lila och rosa då de ritade flickor, däremot använde sig ingen 

av pojkarna av de färgerna då de ritade sina flickkaraktärer. I helhet använde 

eleverna fler färger vid framställningarna av flickor än av framställning av pojkar. 

Nio färger användes för flickor och sex färger användes för framställning av pojkar 

där lila, rosa och orange uteblev. Vid frågan om vad som hade varit annorlunda om 

karaktärerna hade varit av det motsatta könet svarade de flesta eleverna att de skulle 

använt sig av andra färger samt ändrat håret på karaktärerna.  

Elevernas tolkningar av Monsterhunden, där alla trodde att den var en pojkhund, 

grundade sig på hundens egenskaper, på vad den gjorde samt på att den hette 

Monsterhund.  
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6 DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet kommer bakgrund och resultat knytas ihop. Även egna 

tolkningar och slutsatser samt förslag till vidare forskning kommer att tas upp. 

 

6.1 Pojkars och flickors tolkningar av könsneutrala 

karaktärer 

Hedlin (2006) menar att genus visar på vilka uppfattningar som finns när det gäller 

vad som är manligt och kvinnligt och att uppfattningarna är föränderliga beroende på 

socialt och kulturellt sammanhang. Det är omgivningen och samhället som gör att 

olika könsroller formas. Detta visas i studiens resultat då eleverna tar ställning till om 

karaktärerna är pojkar eller flickor. Dock framgår det att eleverna har olika 

uppfattningar av vad som är pojkigt och flickigt eftersom att resultatet av vilket kön 

karaktärerna har är jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. Resultatet visar heller 

inga större skillnader mellan pojkars och flickors tolkningar. Några av eleverna kan 

inte svara på varför de tror att det är en pojke eller flicka som sagorna handlar om 

och det kan tolkas som att de är omedvetna om sina uppfattningar. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan detta kopplas till de osynliga ramarna för normer av 

vad som är manligt och kvinnligt. Dessa normer är inte synliga om de inte tas upp 

och lyfts fram genom exempelvis diskussion (Säljö 2000, Hundeide 2006). Vår 

tolkning är att eleverna i studien är påverkade av samhället och dess osynliga normer 

utan att de vet om det. De kan därför inte ge en förklaring till varför de tror som de 

gör. I studien fick eleverna reflektera och diskutera sina tankar kring genus och 

genusifiering. Slutsatsen vi drar är att fler lärare borde arbeta kring böcker på 

liknande sätt som vi har gjort. Lärare borde oftare diskutera böcker med elever samt 

belysa vilka budskap och underliggande attityder som böcker kan förmedla. 

Kårland (2009) är frågande till hur barn identifierar sig med karaktärer i sagor. 

Gooden och Gooden (2001) menar att barn påverkas av karaktärer i böcker och då 

dessa framställs könsstereotypt kan det påverka barns identitet på ett negativt sätt. I 

studien visar det sig inte att någon av eleverna påverkas på ett negativt sätt av 

barnbokskaraktärerna. Däremot syns det tydligt att några av eleverna i studien som 

kan ge en förklaring till sina tolkningar, utgår från egna erfarenheter eftersom de 

svarar vad de själva tycker är roligt att göra.  Elevernas sociala omgivning ligger 

också till grund för hur de tolkar de olika karaktärerna. Ett exempel på det är en 

pojke i undersökningen som tror att Kivi är en flicka eftersom Kivi har en lillebror, 

det visar sig att han själv är lillebror och har en storasyster. Här syns en av Hirdmans 

dimensioner, som Kjellberg (2004) skriver om, som handlar om olika uppdelningar 

om vad som är manligt och kvinnligt. Den dimension där man utgår ifrån sig själv 

och sina egna erfarenheter benämner Hirdman som det individuella könet. 

Utifrån elevernas svar i studien visas det tydligt att de genusifierar olika artefakter. 

Davies (2003) menar att när saker genusifieras uppstår det genusordning. De objekt 

som genusifieras kan tilldelas olika mycket makt när de kopplas ihop med det 

kvinnliga eller manliga könet. En av flickorna i studien som ändrar sitt val av kön på 

en av karaktärerna gör detta på grund av vad karaktären gör. Hon tror först att det är 

en pojke men när hon ser bilder då karaktären tvättar sin hund tror hon istället att det 

är en flicka. En annan flicka påpekar att en av karaktärerna är en flicka eftersom att 

hon tolkar det som att karaktären är rädd för hunden. Hon menar vidare att flickor är 
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räddare än pojkar och kopplar till militären där det bara finns modiga pojkar. Detta 

kan kopplas till Kjellberg (2004)som menar att samhället genomsyras av en manlig 

hierarki som leder till ett icke jämställt samhälle. Vi ställer oss frågan om det kan 

vara så att dessa två flickor ser det som att flickor är omhändertagande och tar hand 

om andra medan pojkar är ute på modiga uppdrag. Kåreland (2009) skriver att på 

1800-talet börjar barnlitteraturen alltmer delas in i pojk- eller flickböcker där 

pojkböcker är mer äventyrliga och utspelar sig runtom i världen. Flickböckerna 

däremot handlar om känslor och relationer och utspelar sig i hemmet. Kjellberg 

(2004) kopplar flickor till begreppen intimitet och närhet och pojkar till prestationer 

och hierarki. Klingberg (1972) nämner också skillnader mellan pojk- och 

flickkaraktärer i böcker där pojkar är mer aktiva och orädda och flickor är mer snälla 

och hjälpsamma. Dessa pojk- och flickböcker läses fortfarande av och för barn. 

Boken om Kivi (Olles skidfärd) som skrevs 1907 var känd för ett av barnen. Det som 

är intressant här är att ovanstående flickors uttalande handlar om tolkningar om Kaka 

och Monsterhund som ju ska vara en könsneutral bok.  

Enligt Harding (1986) delas begreppen manligt och kvinnligt in i två olika områden. 

Det ena benämner författaren dikotomi där manligt och kvinnligt ses som två 

motsatsparter. En av pojkarna i studien ställer pojkarnas och flickornas egenskaper 

mot varandra. Han säger att i en saga kan pojkar vara dumma och flickor snälla, i en 

annan saga tvärtom, han ser alltså könen som två motsatser till varandra. Hardings 

(1986) andra område benämns som asymmetri och betyder att manligt genus har 

högre status än kvinnligt. I de flesta intervjuerna är detta inget som syns eftersom 

eleverna anser att karaktärerna kan vara både pojkar och flickor.  

 

6.2 Flickors och pojkars teckningar 

I studien visas två tydliga markörer som eleverna använder sig av för att visa att de 

ritat en pojke eller flicka. Dessa markörer är hår och färg, en del elever har använt sig 

av både och. Även här syns genusifiering tydligt eftersom eleverna tillskriver de 

olika markörerna till pojkar eller flickor. Hedlin (2006) anser att genusifiering sker 

exempelvis inom färger och kläder. Studien visar tydligt att eleverna genusifierar 

färger då de benämner pojk- respektive flickfärger. De har även använt sig av de 

uttalade pojk- och flickfärgerna i sina framställningar av karaktärerna. Intressant är 

att flickorna i större utsträckning har använt sig av pojk- och flickfärgerna än vad 

pojkarna har gjort. Studien visar att eleverna, då främst flickorna är medvetna om 

pojk- och flickfärger ändå nämner några av dem att det inte finns pojk- och 

flickfärger utan att alla kan ha vilka färger de vill. Vi gör den tolkningen att de till 

viss del är medvetna om att det inte borde finnas genusifiering av detta slag. 

Samtidigt är de ändå påverkade utifrån samhället då deras egna favoritfärger är rosa 

och lila, vilka ses som typiska flickfärger.  

I elevernas teckningar syns även att det har använts fler färger när eleverna har 

framställt flickor. Då pojkar har illustrerats har varken lila, rosa och orange används 

och av dessa färger anses lila och rosa vara flickfärger. Pojkarna i studien har inte 

använt sig av rosa och lila över huvud taget. Frågor vi ställer oss är om det är så att 

det är mer accepterat för flickor att ha flera olika färger även de som anses vara 

pojkfärger? Är det lättare för flickor att bryta de genuskontrakt som enligt Hirdman 

(2001) står för normer av vad som är manligt och kvinnligt? Studiens resultat 

angående färger skulle kunna tolkas som att det är okej för flickor att närma sig det 
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som anses pojkigt men att det inte är lika acceptabelt för pojkar att närma sig det som 

anses flickigt. En slutsats kan vara att det handlar om den hierarki som Kjellberg 

(2004) tar upp, där det manliga i samhället är normen och något att sträva efter. 

Flickor däremot har inte lika hög status så därför är det inte lika intressant för 

pojkarna att beträda områden som anses flickiga.  

I resultatet ses ytterligare en av Hirdmans dimensioner, som Kjellberg (2004) tar 

upp, om uppfattningar av vad som anses vara manligt eller kvinnligt. Den 

dimensionen kallas det symboliska könet och innefattar vilka uppfattningar och 

tankar som finns kring manligt och kvinnligt. Två av flickorna i studien använder 

sig, förutom hår eller färg, av symboler för att förstärka vilket kön karaktären har. 

Den ena flickan som ritar gör en liten prinsesskrona på sin flickkaraktär och säger att 

hon skulle ha gjort en större kungakrona om hon hade ritat en pojke. Här tilldelas 

flickan på teckningen en liten krona medan pojken skulle ha fått en stor. Tidigare har 

nämnts att Davies (2003) menar att de objekt som genusifieras tilldelas olika mycket 

makt. Eftersom att flickan i studien skulle ha ritat en större krona på pojken kan det 

tolkas som att pojken tilldelas större makt än flickan.  

Davies (2003) anser även att barn använder sig av symboliskt tänkande och använder 

sig av typiska pojk- och flicksaker för att symbolisera ett kön. Den andra flickan i 

undersökningen som använder sig av symboler för att förstärka vilket kön karaktären 

har ritade ett hjärta med en pil igenom på karaktärens tröja. Hon menar att det är just 

pilen som visar att det är en pojke för att hon anser att det är en pojksak att skjuta. 

Hundeide (2006) nämner olika artefakter som påverkar vårt sätt att tänka och tycka 

och genom dessa artefakter blidas uppfattningar om exempelvis vad som är manligt 

och kvinnligt. Flickorna som nämns ovanstående använder sig av genusifierade 

artefakter som för dem visar på vad som tillhör en flicka eller en pojke. Enligt oss är 

det så att elever blir påverkade av sin omgivning hela tiden. Leksaker, kläder, tv-

program, tidningar etc. är starkt genusifierade och inriktade mot pojkar eller flickor. 

Det finns så mycket i omgivningen som tillskrivs flickor eller pojkar att det är svårt 

att inte påverkas av det. 

Både Davies (2003) och Kjellberg (2004) skriver om normer för vad som är manligt 

och kvinnligt och hur dessa visas med oskrivna regler i samhället. Davies (2003) 

benämner dessa normer för genuskontrakt. Det finns en flicka i studien som skiljer 

sig ifrån de andra eleverna då det gäller håret som könsmarkör. Flickan ritade en 

pojke med långt hår. Hon anser att pojkar kan ha långt hår medan de andra eleverna 

framställer pojkar med endast kort hår. Flickan utgår ifrån ”Det individuella könet” 

(Kjellberg 2004) när hon associerar pojkar med långt hår eftersom att hon har en bror 

med långt hår.  

 

6.3 Hen  

Redan 1972 skrev Klingberg (1972) att författare både medvetet och omedvetet 

förmedlar budskap i böcker och att det är viktigt att pedagoger har en bra kunskap 

om litteraturen som används av och för elever. Ur det sociokulturella perspektivet 

anses pedagoger i barns närhet vara omsorgspersoner som vägleder elever. Vi anser 

därför att det är viktigt att förstå att de föreställningar pedagoger har om genus kan 

överföras till eleverna. Kjellberg (2004) nämner att det är viktigt att pedagoger 

tillsammans med elever tolkar och analyserar exempelvis bilder för att göra elever 

medvetna om de budkap som förmedlas, det kan göra att elever utvecklar ett kritiskt 
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tänkande. Vidare menar Kjellberg (2004) att både vuxna och barn behöver få 

förståelse för hur de påverkar och påverkas gnom egna och andras syn på genus. I 

studien diskuterar och reflekterar eleverna kring flera av karaktärerna som finns med 

i boken Kivi och Monsterhund. Eleverna delar sina tankar och åsikter för varandra 

och synliggör olika resonemang om vad som är pojkigt och flickigt. Både Säljö 

(2000) och Kjellberg (2004) menar att det är viktigt att diskutera kring olika 

uppfattningar och åsikter som finns i samhället detta för att få en förståelse och 

kunna omvärdera olika föreställningar kring exempelvis genus. Därför är det viktigt, 

anser vi, att lärare för diskussioner med elever kring normalitet för att belysa för 

elever att alla är olika och att alla har samma rättigheter trots dessa olikheter. Enligt 

Lgr 11 (utbildningsdepartementet 2011) ska skolan uppfostra demokratiska 

medborgare och sträva efter jämställdhet genom att bland annat motverka könsroller 

och överföra moraliska världen till eleverna.  

Kåreland (2009) skriver om att barnlitteraturen har utvecklats till att förmedla en mer 

samhällskritisk realism. Jesper Lundqvists (2012) bok om Kivi och Monsterhund 

(benämns i studien Kaka och Monsterhund) ska vara en bok där barn ska kunna 

identifiera sig med Kivi utan att påverkas av orden han eller hon. Lundqvist (2012) 

menar att språket spelar roll då normer och tankar kring genus befästs. I studiens 

resultat framgår att när eleverna endast gör tolkningar kring Kaka (Kivi och 

Monsterhund) då de inte har sett bilderna, är tolkningarna kring vilket kön Kaka har 

relativt jämnt fördelade. Det är ett fåtal fler som tror att Kaka är en flicka. När 

eleverna har sett bilderna tror däremot alla att Kaka är en pojke. Boken ska vara 

samhällskritisk då det gäller genus och olika normer kring könsroller, Kaka ska vara 

en könsneutral figur. Det som syns i studien är att texten i boken inte påverkar 

elevernas val av kön på Kaka åt något håll men att då eleverna får se bilderna på 

Kaka tror alla att Kaka är en pojke. Vår slutsats är att bilderna i boken påverkar 

eleverna mer än vad texten gör. Därför anser vi att det är av vikt att lärare samtalar 

både kring text och bild med elever för att synliggöra vad bilder samt text i böcker 

kan förmedla. 

Enligt Klingberg (1972) har författare en intension då de medvetet vill förmedla ett 

budskap genom en bok. Lundqvists (2012) intension är att Kivi och Monsterhund ska 

vara en könsneutral bok. Eleverna tolkar texten som neutral medan bilderna påverkar 

textens könsneutralitet. Klingberg (1972) skriver att om författare förmedlar 

underliggande åsikter så benämns det som en underliggande attityd. Vidare menar 

Klingberg (1972) att det kan ske en större påverkan av de underliggande attityderna 

än av intentionerna. I resultatet syns att de underliggande attityderna har en större 

påverkan för elevernas tolkningar av Kaka än vad intensionen har. Resultatet kan 

tolkas som att de underliggande attityderna finns i bilderna vilka påverkar elevernas 

ställningstagande mest.  

Kåreland (2009) skriver att litteraturen i skolan oftast representerar män och det 

manliga och att det finns en ojämn fördelning mellan pojk- och flickkaraktärer. I 

studien visar det sig att även henboken tolkas på ett sätt som gör att huvudkaraktären 

visar sig vara en pojke efter att eleverna sett bilderna. Kåreland (2001) menar vidare 

att barn identifierar sig med barnkaraktärer. Vi undrar hur det blir om det är så att det 

är flest pojkar som framställs i böcker som läses i skolan och hur det då blir för 

flickors identifiering med karaktärerna. Här kan vi se den manliga normen tydlig där 

det blir flickorna som får anpassa sig. Om flickor hör eller läser flest sagor som 

genomsyras av manligt genus kan det bli så att flickor eftersträvar att nå manliga 

normer eller att flickors självbild försämras. Åter igen blir det då så att pojkarnas 
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normer inte rubbas utan det är flickorna som ska beträda pojkarnas mark vilket leder 

till pojkarnas status förstärks. Enligt Gooden och Gooden (2001) identifierar sig barn 

med karaktärer i böcker och de kan påverka deras syn på sig själva och på andra. 

Även att boken om Kivi och Monsterhund kanske inte är könsneutral så syns det 

under intervjuerna att boken sätter igång tankar hos eleverna eftersom det sker en 

diskussion kring vilket kön Kaka (Kivi), Monsterhunden och övriga karaktärer har. 

Elevernas velande kan tolkas som att de funderar och gör avväganden kring 

karaktärerna.  Klingberg (1972) menar att all litteratur som barn möter hjälper dem 

att se och tolka den verklighet de lever i. Även Kåreland (2009) menar att barn, 

genom sagor, kan lära sig att se saker ur olika perspektiv samt att nya tankar och 

idéer kan utvecklas hos barn. Vi tolkar det som att osäkerheten kring vilken kön 

Kaka har verkar ibland vara en aning jobbigt för eleverna. Detta märks när eleverna 

berättar om sagan och fastnar där de ska använda sig av han eller hon. Detta styrker 

det Olofsson (2007) menar, att det kan uppstå obehagskänslor då det inte går att 

fastställa en persons kön, för att människor ofta indelas i fack beroende på kön.  

Kåreland (2009) anser att pojkars och flickors beteende värderas på olika sätt och att 

då en flickkaraktär är exempelvis busig kan det vara svårt för vuxna och barn att 

acceptera detta. Kjellberg (2004) nämner att samhället vi lever i utgår ifrån 

föreställningar kring normer om vad som är manligt och kvinnligt. Enligt Hundeide 

(2006) är dessa föreställningar djupt rotade då vi föds in i en social värld. Vid 

elevernas tolkningar av Monsterhund syns tydliga gränser för vad som är accepterat 

att göra då det handlar om vad en pojke eller flicka får göra eller inte göra. Samtliga 

elever tolkar det som att Monsterhund är en pojke på grund av hundens beteende. 

Eleverna påstår att en flickhund inte skulle vara lika smutsig och busig som 

Monsterhunden i sagan. Även namnet Monsterhund genusifieras och kopplas till 

pojkar då några av eleverna anser att monster och pojkar hör ihop. Både Hellman 

(2008) och Davies (2003) menar att det finns olika ramar angående könsnormer som 

påvisar vad som är normalt för en pojke eller flicka. Dessa normer handlar om vilka 

egenskaper samt vad som är ett normalt beteende för pojkar och flickor. I elevernas 

tolkningar kan även Hardings (1986) dikotomi ses då eleverna ställer pojkar och 

flickor mot varandra. De anser exempelvis att Monsterhund är en pojke för att den är 

smutsig och eleverna menar att flickor är mer renliga. Detta kan även kopplas till 

Kjellbergs (2004) isärhållning mellan könen, då eleverna håller isär vad som är 

pojkigt och flickigt. 

 

6.4 Sammanfattande slutsats 

Utifrån studien syns det att det finns olika uppfattningar om vad som är pojkigt och 

flickigt. Det finns många faktorer i samhället som spelar in och påverkar elevernas 

syn på genus. Eleverna i studien anser att karaktärerna skulle kunna vara både pojkar 

eller flickor när de hör sagan. Detta gäller även boken om Kivi (Olles skidfärd) som 

är en pojke ute på äventyr och kan ses som en typisk pojkbok. När eleverna gör 

teckningarna däremot visar de tydliga markörer för vad som är pojkigt eller flickigt 

och det finns skillnader för vilka markörer som används av pojkar respektive flickor. 

Många gånger verkar eleverna omedvetna om att och hur de faktiskt är påverkade av 

de könsmönster som finns i samhället. Här spelar pedagoger en stor roll för att göra 

elever medvetna om de underliggande attityder som finns och som påverkar 

uppfattningar om normer, könsroller, genuskontrakt etc.    
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Vi ställer oss frågande till vad Hen -boken vill förmedla och hur könsneutral den är. 

Boken påstås vara könsneutral men Monsterhund tolkas som en pojkhund av alla 

elever och alla elever tycker att Kaka (Kivi) ser ut som en pojke.   

Vad gäller eleverna i studien verkar det som att de kan tänka utanför ramarna, men 

de agerar inte därefter. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

I den här studien medverkade endast barn med svenskt ursprung. Därför hade det 

varit intressant att göra en liknande studie med barn från olika kulturer för att se hur 

uppfattningar kring genus skiljer sig mellan dessa kulturer.  

Eftersom vi ställer oss frågande till boken Kivi och Monsterhund vore det även 

intressant med mer forskning kring den. 
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor till eleverna:  

Vad handlade sagan om? 

Vad har du ritat? 

Varför har du ritat så? 

Varför tror du att det är en pojke/flicka som var med i sagan? 

Hur har du ritat i din teckning för att visa om det är en pojke/flicka? 

Hur hade det varit om det hade varit en pojke/ flicka istället?  
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BILAGA 2 

Intervjuer Kivi i skidspåret. 

 

Intervju 1 

Pojke: 

Vad tyckte du sagan? 

”Bra.” 

Var den svår att förstå? 

”Nej.” 

Vad handlade sagan om? 

”Nä, det förstod jag inte så jätte mycket…men…” 

Vem handlade det om? 

”Kivi.” 

Tror du det var en pojke eller flicka? 

”En pojke.” 

Hur tror du han ser ur? 

”Jag har ingen tanke om det.” 

Varför tror du det är en pojke? 

”Det vet jag inte.” 

Var det något Kivi gjorde eller sa? 

”Nä faktiskt inte.” 

Du bara tror det? 

”Ja.” 

Är det någon skillnad på pojkar eller flickor i sagor? Beter de sig olika? 

”På det sättet vet jag inte.” 

Är det vissa färger eller saker som är mer pojkiga eller flickiga? 

”Nääe.” 

 

Intervju 2 

Pojke: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Bra.” 

Var den svår att förstå? 

”Nej.” 

Vad handlade sagan om? 
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”Han skrämde bort henne för att hon inte skulle ta bort all snö.” 

Vad har du ritat? 

”Kivi.” 

Tror du det är en pojke eller flicka? 

”En flicka tror jag.” 

Varför? 

”För att lillebror är en kille.” 

Var det något Kivi gjorde eller sa som gör att du tror det är en flicka? 

Inget svar, mycket inne i sitt ritande. 

Hur har du ritat för att visa att det är en flicka? 

”Hon har röd jacka, för det brukar de ha.” 

Hur hade du gjort om det var en pojke? 

”Gul jacka, för det brukar de ha.” 

Brukar pojkar och flickor bete sig olika eller göra olika saker i sagor? 

”Hon sa så här till han, varför skrämde du bort hon.” 

 

Intervju 3 

Flicka: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Bra.” 

Var den svår att förstå? 

”Nästan, lite.” 

Vad handlade saga om? 

”Kivi hade fått ett par skidor. Ha…ho…hon ville gärna prova dem men hon väntade 

och väntade för snön hade ju inte kommit. Men till slut kom ju snön, ett par dagar 

innan jul. Och så när hon skulle åka ut på skidor träffade hon farbror Rimfrost. Och 

först trodde hon att det var kung Vinter men det var det inte. Så att farbror Rimfrost 

gick och ledde henne till kung Vinter. Först så träffade de gumman Tö och så 

träffade de dem som arbetade där.” 

Vad har du ritat? 

”Kivi.” 

Och du tror att Kivi var en…? 

”En tjej.” 

Varför? 

”För det låter nästan som ett tjejnamn.” 

Hur har du ritat för att visa att det är en tjej? 
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”Lite tjejfärger.” 

Hur hade du gjort om det var en pojke? 

”Då hade jag inte gjort så långt hår. Och inte så tjejigt. Kanske mer grönt. Killar har 

väl inte så mycket rosa och lila och sånt. Men de kan ha det, killar också. Jag hade 

gjort lite mer turkos och sånt också. Turkos och blå och grön.” 

Brukar pojkar och flickor göra olika saker i sagor? 

”På vinter brukar de kanske åka skidor, både killar och tjejer. Men på sommaren då 

kanske de gör lite olika. För tjejer brukar inte spela så mycket fotboll men det gör 

killarna. Vi brukar mer bada kanske.” 

Brukar du tänka på om pojkar och flickor beter sig olika. Brukar det vara någon 

skillnad? 

”Jag brukar inte tänka på sånt. Det är egentligen ganska lika. Men tjejer har 

egentligen längre hår.” 

 

Intervju 4 

Pojke: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Den var bra men den var lång.” 

Var den svår att förstå? 

”Näe.” 

Vad handlade sagan om? 

”Om Kivi.” 

Vad har du ritat? 

”Kivi.” 

Tror du det är en pojke eller flicka? 

”Flicka.” 

Varför tror du det? 

”Jag vet inte.” 

Hur har du ritat för att visa att det är en flicka? 

”Håret är långt.” 

Hur hade du gjort om det var en pojke? 

”Lite kort hår.” 

Inga speciella färger? 

”Nä.” 

Brukar pojkar och flickor göra samma saker i sagor? 

”Ibland.” 
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Beter de sig på samma sätt? 

”Nej. Ibland är tjejer dumma i sagor och killarna är snälla. Och ibland är det dumma 

killar i sagorna och snälla tjejer.” 

 

Intervju 5 

Flicka: 

Har du någon bild av Kivi i huvudet? 

”Han hade ju skidor med sig”. 

”Han hade ju någon jacka på sig, den kan vara blå”. 

Varför tror du att han hade en blå jacka på sig? 

”Jag vet inte, jag bara tänkte att han…. Jag vet inte…. Det var nog för…. Vet inte. 

Det kändes så.” 

Varför tror du att Kivi var en han? 

”För att jag tänkte bara att det var nog det.” 

Var det något speciellt som Kivi gjorde? 

”Nej.” 

Nu ska han ha någon vante. Sen ska jag göra hans huvud. Sen har han byxor som är 

gröna. Sen ska han ha sina skidor, ska han ha dem på sig eller bredvid sig tro. 

Vilka färger har du valt till honom? 

”Grönt och blått, sen ska vi se vad han ska ha för färg på de där skidorna…. Blått. 

Hans vantar kan vara gula.” 

Vad var det i sagan som gjorde att du trodde att Kivi är en pojke? 

”inget speciellt riktigt.” 

Skulle Kivi kunnat vara en flicka? 

”Ja, det skulle det nog kunna va.” 

Hur tror du att sagan hade varit då? 

”Då hade han nog tyckt att det var roligast med det de tjejerna gjorde.” 

Vad gjorde tjejerna? 

”De gjorde de där skidorna, eller vad det var. Vantarna och det”. 

Vilka barn var det som var ute och åkte i backen? 

”Det var de som gjorde de där…. Kivi var det ju och sen var det de killarna som 

gjorde de där skridskorna.” 

”En mössa” 

Vad var det som gjorde att du valde de färgerna? 

”Vet inte.” 

Hur hade Kivi varit om Kivi var en flicka då hon träffade farbror Rimmfrost? 
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”Nästan lika dan tror jag.” 

Vad hade det varit för skillnad? 

”Kanske att hon hade pratat lite anorlundare. Sen kanske inte riktigt samma kläder.” 

Vad hade hon haft för kläder? 

”Det vet jag inte, kanske något rött eller lite mer såna färger (pekar på cerise, röd och 

gul) 

Var det kanske därför du valde de andra färgerna till din Kivi? 

”Ja.” 

 

Intervju 6 

Flicka: 

Var sagan svår att förstå? 

”Nej, för jag har lånat det, pappa har läst den för mig också.” 

Vad handlade sagan om? 

”Den handlade om att Kivi tog ut sina skidor, och sen så ville han åka ut på 

skidorna.” 

Hur vet du att Kivi är en han? 

”Därför jag har sett det på bilderna i boken.” 

Var det läng sedan du lyssnade på boken? 

”Nej, inte så jätte länge sen.” 

Vad ritar du nu? 

”En Kivi” 

Det gula menar jag? 

”Håret” och så en mössa. Sen är det en tröja, han måste ha en tröja så han inte fryser. 

Vad var det för speciellt som Kivi gör i sagan som gör att det är en pojk? 

”Inget.” 

Tror du att Kivi hade gjort samma sak om det hade varit en flicka? 

”Ja”. 

Hur ser man på din teckning att det är en pojke som du har ritat? 

”Att det är pojkfärger” 

Hur hade du valt färger om det varit en flicka? 

”Den, den och så den” (gul, röd och rosa) 

Är inte det pojkfärger? 

”Röd är det, men jag tycker i alla fall att den är fin.” 

Vilka färger har Kivi? 
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”gul, röd, grön och blå.” 

Vad hade Kivi gjort för annorlunda saker om Kivi hade varit en flicka istället för en 

pojke? 

Tror du kivi hade gjort samma saker? 

”Ja” 

( Flickan ritar en tjej Kivi.) 

Vad ritar du nu? 

”Håret” 

Hur ser håret ut? 

”Gult och långt. En rosa mössa också. Och sen en byxa som ska vara röd.” 

Skulle det kunna ha varit den Kivi som är i boken? 

”Ja” 

Skulle du gjort något annorlunda än vad Kivi gjorde? 

”Nej, det är bara det att jag inte kan ta på mig skidorna alldeles själv.” 

Vad blev det för skillnad på dem? 

”Att hon har ingen halsduk och han har en halsduk och så har hon längre hår och han 

har lite kortare hår. Och så har de inte samma färg på sina byxor eller tröja.” 

Hur ser man att det är en pojke eller flicka? 

”Att hon har längre hår och han har kortare.” 

Blir det konstigt om en kille har långt hår? 

”Nä, för en kille kan ha långt hår.” 

Och om en flicka har kort hår? 

”Det går också. För min mamma har kort hår, hon vill det. Och farmor också.” 

Och färgerna, hur tänker du där? 

”att de har blont hår som jag.” 

Och färgerna på kläderna? 

”Att det är kill- färger och det är tjej- färger.” 

Vad finns det för skillnader för hur pojkar och flickor är, i sagor exempelvis? 

Hur är pojkar i sagor oftast till skillnad från flickor? Är de lika eller olika varandra? 

”De är olika”. 

På vilket sätt är de olika? 

”Att en del har längre hår och en del har kortare.” 

Gör de samma saker i sagorna? 

”Jag har aldrig tänkt på det.” 

Kan du komma på någon typisk pojksaga eller typisk flicksaga? 
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”Jag har bara sett filmer med både pojkar och flickor.” 

Men i sagoböcker? 

”Då har det varit lite olika och gör olika saker.” 

Vad gör pojkarna och flickorna för saker? 

”I en kalender gjorde de olika saker, då bröt pojken benet och då tog flickan hand om 

honom.” 

Varför tror du att hon gjorde det? 

”För att han var hemma själv, och att det var bara hustomtarna hemma och de var 

mindre och kunde inte ta hand om honom.” 

Vad hade hänt om flickan bröt benet? 

”Då hade pojken tagit hand om henne.” 

Var detta svårt? Hört sagan innan så du visste att det var en pojke. 

”Ja och så hörde jag också att hon sa lite en pojke när jag lyssnade.” 

Menar du ordet hen? 

”Ja.” 

 

Intervju 7 

Pojke: 

Tror du att Kivi var en pojke eller flicka? 

”En pojke.” 

Varför tror du att Kivi är en pojke? 

”För att jag tror att Kivi är ett pojknamn.” 

Vad gjorde kivi i sagan som gör att du tror att det är en kille? 

”Jag vet inte. Namnet” 

Hur ritar du för att visa att Kivi är en pojke? 

”Håret.” 

Hur ser det ut? 

”Kort.” 

Ska du använda lite färger också? 

”Jacka och vantar.” 

Hur hade sagan varit om det hade varit en tjej i sagan istället för en kille? 

”Konstigt.” 

Varför? 

”För då hade det varit ett tjejnamn.” 

Vad hade hänt i sagan om det hade varit ett tjejnamn? 
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”Jag vet inte.” 

Vad hade Kivi inte gjort om det var en tjej? 

”Inte gått till farbror Rimfrost.” 

Varför tror du att hon inte hade gjort det? 

”Jag vet inte riktigt.” 

Hade hon gjort något annat ute tror du? 

”Ja, badat. Nej, lekt snöbollskrig.” 

Tror du att hon hade gjort det om hon hade varit en tjej? 

”Ja.” 

Tror du att din Kivi hade gjort det? 

”Nej.” 

Vad gjorde barnen i slottet? 

Flickorna gjorde strumpor och vantar och pojkarna gjorde skridskor” 

Vad skulle din Kivi gjort? 

”Åkt skidor. Gjort skridskor.” 

Tror du att din Kivi skulle gjort vantar? 

”Nä, eller jo.” 

Varför använde du de färgerna till din Kivi? 

”För det ser ut som Kivi. Kivi är grön.” (frukten) 

Hur skulle du rita din kivi om det var en tjej? 

”En tjej, brunt hår. Blå kläder. Blå mössa och vit jacka och turkosa vantar och lila 

byxor.” 

Varför skulle hon haft de färgerna? 

”Jag vet inte.” 

 

Intervju 8 

Flicka: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Bra.” 

På vilket sätt var den bra? 

”Det kändes som att den var jätte fin, med vitt glitter och så.” 

Var den svår att förstå? 

”Nej.” 

Vad gjorde Kivi? 

”Han ropade på kung vinter.” 
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Vad ritar du för något? 

”Jackan.” 

Tror du att det var en pojke eller flicka? 

”Jag vet inte.” 

Vad tänkte du när du hörde sagan? Var det en pojke eller flicka? 

”Jag tänkte inte så mycket på det. Men jag tror att det var en flicka” 

Varför tror du det? Gjorde kivi något speciellt i sagan som gör att du tror att det är en 

flicka? 

”Åkte skridskor.” 

Hur visar du i din teckning att det är en flicka? 

”Långt hår. Och sen kommer det vara ganska mycket rosa på den.” 

Hur hade du gjort om det var en pojke? 

”Lite kortare hår och lite mer blått.” 

Vad tror du att Kivi hade gjort i sagan om kivi hade varit en kille? 

”Åkt skidor. Mer än vad han gjorde där. Eller hon, jag sa han.” (skratt) 

Vilken färg fick hon på håret? 

”Gult.” 

Hur har du ritat för att visa att det är en flicka? 

”Långt hår och lite rosa. Jag kommer ha ännu mer rosa sen.” 

Hur tror du att Kivi kände sig när hon träffade på Frost? 

”Glad. För att hon längtade ju efter vintern. Och han hade tagit dit vintern” 

Och när hon träffade gumman tö? 

”Då visste han först inte att hon tog bort snön. Först tyckte han att han var elak men 

sen tyckte han inte det.” 

Vem tyckte det? 

”Kivi” 

Hur ritar du nu när Kivi är en pojke? 

”Kort hår och sen kommer det bli lite mer blått och grönt och kanske lite gult.” 

Varför väljer du de färgerna? 

”För att jag tycker att när man ser pojkarna så brukar de ha de flesta av de färgerna 

på sig.” 

Vilka färger har tjejerna på sig? 

”Dom där” (pekar på tjej kivi) 

Vem är det som bestämmer vilka färger man ska ha på sig? 

”Det bestämmer man själv. Vilka man tycker är fina.” 

Vilka är dina favoritfärger? 
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”Rosa, lila och gult. Och sen två till. Men gul är inte min favorit färg.” 

Vilka är de andra två? 

”Det är guld och silver. Och glitter.” 

Vad låter namnet Kivi som, pojke eller flicka? 

”Mest som flicka.” 

Var det svårt när man inte fick reda på om det var en pojke eller flicka som var med i 

sagan? 

”Lite svårt. Det blev lite tokigt för det lät som en flicka men samtidigt som en 

pojke.” 

Var det rösten eller vad den sa? 

”Nej, det var på namnet lät det som det var en flicka men i sagan kändes det som att 

det var en pojke.” 

Vad var det som kändes att det var en pojke? 

”I mitten, för han åker både skridskor och skidor. Och som en flicka när han åkte 

skridskor. Nu sa jag hon.” ”Förut så sa jag han och nu sa jag hon.” 

Varför tror du att han hade åkt mer skidor om det var en pojke? 

”Därför att jag inte gillar att åka skidor lika mycket som att åka skridskor.” 

( tittar på de två bilderna) 

Två olika Kivi. Vad är skillnaden? 

”Han har kortare hår och mer blått och grönt och hon har längre hår och mer gult och 

rosa och sånt.” 

Vad tror du skillnaden är på hur de är? 

”Jag vet inte. Först hade den varit en flicka och sen förvandlat sig till pojke och sen 

en flicka och sen en pojke.” 

Tänk om man kunde göra så. Vad hade du gjort då? Om du var en pojke? 

”Jag vet inte:” 

 

 

Intervjuer Kaka och Monsterhund. 

 

Intervju 1 

Flicka: 

Vad handlade sagan om? 

”Den handlade om att han ville ha en hund först, men sen när han hade haft den där 

hunden då ville han inte det.” 

Varför tror du att det var en pojke? 

”Jag vet inte riktigt.” 
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Hur ser Kaka ut? 

”Han har grön tröja, sen har han svarta ögon och sen ska han ha blåa byxor.” 

Varför tror du att det var en pojke i sagan? 

”För att han…. Jag bara tänkte att det var det.” 

Hur hade sagan varit om Kaka var en flicka? 

”Han hade prata annorlunda, hade han gjort. Och sen hade han nog tyckt att det var 

roligt med lite andra saker än vad han tyckte.” 

Vad tyckte han var roligt? 

”Han tyckte att det var roligt att ha en hund, det tycker nog en flicka också.” 

Hur visar du i din teckning att det är en pojke? 

”För jag tänkte mer att de färgerna kunde vara till en tjej. Och de till pojken. 

Vilka färger hade du valt om det var en flicka? 

”Röd, rosa och gul.” 

Och nu valde du? 

”Grön, blå och svart.” 

”Det var lite hur han pratade. Han pratade lite konstigt, svåra ord.” 

Vad tyckte du om Monsterhunden? 

”Den verkade vara väldigt stor och sen lurvig i pälsen.” 

Intervju 2 

Pojke (ville inte rita): 

Vad tyckte du om sagan? 

”Den var rätt så bra. Rolig.” 

Var den svår att förstå? 

”Näe.” 

Vad handlade sagan om? 

”Att Kaka ville ha en hund.” 

Tror du Kaka är en pojke eller flicka? 

”En flicka.” 

Varför tror du det? 

”Vet inte.” 

Om du skulle rita Kaka, hur skulle du göra då? 

”Jag vet inte.” 

Vilka färger skulle du använda? 

”Vet inte.” 

Vilken saga tyckte du mest om? 
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”Tyckte om dem lika mycket.” 

Vilken var svårast att förstå? 

”Ingen. Fast den var lite svårare idag (nr2). Lite mer rim i den.” 

 

Samtal 1 kring boken och bilderna. 

Flicka och pojke: 

Där är Kaka. Vad tycker ni Kaka ser ut som? 

Båda” En kille.” 

Varför? 

F - ”För han har lite mer gröna och blåa kläder.” 

Vad tycker ni om bilderna? 

F - ”De är fina.” 

P - ”Jag vet inte.” 

De säger han om Monsterhunden. 

Tror ni att Monsterhunden är en pojke eller flicka? 

P - ”Jag vet inte.” 

F - ”Jag tror det är en pojke.” 

Varför? 

F - ”För …. Jag vet inte.” 

 

Intervju 3  

Flicka: 

Vad handlade sagan om? 

”Att Kaka ville ha en hund, men sen ville inte den, han det, eller den det.” 

Kan du berätta vad du ritar? 

”Jag ritar Kaka.” 

Kan du berätta om Kaka lite? Vem tror du att det är? 

”Jag tror att det är en tjej.” 

Varför tror du det? 

”Därför att jag tror att det är en tjej, för jag vet inte, jag bara tror det.” 

Vad gjorde Kaka i sagan som gör att du tror att det är en tjej? 

”Det vet jag inte.” 

Hur ritar du Kaka i teckningen för att visa att det är en tjej? 

”Långt hår, sen tycker jag samma färg som jag brukar ha på min tröja.” 

Vilken färg är det? 
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”Rosa. Men ibland brukar jag ha svarta saker, men jag valde rosa.” 

Vem är det som väljer kläder? 

”Pappa, han tar fram kläderna åt mig.” 

Vilken är din favorit färg? 

”Blå.” 

Vilken färg skulle du valt på kläder? 

”Alla möjliga färger.” 

Vad fick Kaka för färger? 

”Röd och rosa.” 

Hur hade sagan varit om Kaka hade varit en pojke? 

”Han hade haft lite kortare hår och andra färger på kläderna. Men byxorna kunde han 

faktiskt haft lika på färgen. Röda.” 

Varför kunde han ha haft det? 

”Därför att det är både en kill- färg och tjejfärg.” 

Finns det fler färger som är kill- och tjejfärger? 

”Gul och grön.” 

Finns det någon färg som inte är en pojkfärg? 

”Rosa och lila har jag faktiskt fyra killar i min klass som inte tycker om.” 

Vad tycker du? 

”Ljusblå och mörkblå, rosa och lila och sen röd, gul, grön och svart gillar jag.” 

Tycker du att det finns pojk- färger och flick- färger? 

”Ja.” 

Vilka färger tycker du är pojkfärger? 

(visar gul, grön, röd, blå och svart) 

Och vad blev det kvar? 

”Rosa.” 

Är det ingen pojkfärg? 

”Nä.” 

Hur hade Kaka varit om det hade varit en pojke i sagan? 

”Hade haft kortare hår.” 

Vad hade han gjort eller sagt? 

”Det vet jag inte.” 

Hade berättelsen blivit annorlunda? 

”Nej.” 

När kom du på att det var en flicka som sagan handlade om? 
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”Det kom jag på ifrån början.” 

 

Intervju 4  

Pojke: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Bra, den var rolig.” 

Var den svår att förstå? Varför? 

”Lite. Därför de pratade lite konstigt.” 

Vad handlade sagan om? 

”Om Kaka. Hon ville ha en hund. Och den hunden…hon ville inte ha en sådan 

hund.” 

Vad har du ritat? 

”Kaka.” 

Tror du det är en pojke eller flicka? 

”En flicka.” 

Varför? 

”För det passar det namnet.” 

Det var inget Kaka gjorde eller sa som fick dig att tro det? 

”Njä…” 

Hur har du ritat för att visa att det är en flicka? 

”Jag har ritat så att håret ska vara så, långt.” 

Hur hade du gjort om det var en pojke? 

”Ritat lite kortare hår.” 

 

Samtal 2 kring boken och bilderna. 

Flicka och pojke: 

Varför trodde du att det var en flicka? 

P - ”Därför hon hette Kaka.” 

F - ”Ja, det tänkte jag också på nu.” 

Var det något annat i sagan som Kaka gjorde som gör att du tror att Kaka är en 

flicka? 

F - ”Jag vet, jag vet. Att han inte hämtade hunden när den sprang iväg.” 

Tänkte du att det var en flicka då? 

F - ”Ja.” 

Tror du att en pojke hade gjort det? 
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F - ”Nä.” 

Visar bilderna. 

Där är Kaka. Vad tycker ni det ser ut som? 

Båda - ”En kille.” 

Varför då? 

P - ”För hans kläder och hans näsa.” 

F - ”Och glasögonen också.” 

Ser det ut som killglasögon? 

Båda - ”Ja.” 

Varför ser det ut som killglasögon? 

F - ”Därför att de är röda.” 

P - ”Jag tycker bara att de är stora.” 

Tror ni att hunden är en pojke eller en flicka? 

Båda – ”En pojke.” 

Varför tror ni det? 

F - ”därför att den är mycket lortigare.” 

P - ”Och den är läskig.” 

Hur hade hunden sett ut om det var en flickhund? 

F - ”Typ lite längre hår på den. Och den hade varit lite mindre.” 

P - ”Och den hade haft mindre öron.” 

Hur hade Kaka sett ut om det hade varit en flicka? 

F - ”Lite längre hår.” 

P - ”Han skulle ha haft längre hår. Och ingen mössa på sig.” 

Varför skulle den inte ha haft någon mössa på sig om det hade varit en flicka? 

F - ”Därför att flickor inte brukar ha det på sig.” 

Om Monsterhunden hade varit en flicka, vilka färger hade den haft då? 

F - ”Den skulle varit rosa och lila.” 

Vad har den för färg nu då? 

F- Gul, rosa, mörkröd, lite svart, brun, vit och mörk grön.” 

Tror ni att hunden hade betett sig på ett annorlunda sätt om den hade varit en flicka? 

Båda - ”Ja.” 

F - ”Den hade inte dreglat.” 

Hade den ätit upp skona och busat? 

Båda – ”Nä.” 

Vad hade den gjort? 
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P - ”Den hade väntat till middagen kom.” 

F - ”Den hade varit mer stilla.” 

P - ”Ja, och väntat.” 

Varför hade det varit så om det hade varit en tjejhund? 

F - ”Därför att min farmor har en tjejhund och jag har sett det att den var mycket 

lugnare än killarna som farmor har nu.” 

Vad är det för skillnad mellan flickor och pojkar? 

F - ”Att ha längre hår och lite kortare.” 

Hur flickor och pojkar är eller vad de gör? 

F - ”Jo, det är det.” ( F fnissar.) ”Vågar inte.” 

Tittar i boken. 

Är det en pojke eller flicka? 

P - ”En flicka.” 

Varför? 

F - ”Längre hår.” 

De börjar prata om en figur på bilden som har en bebis hängande runt halsen. 

F - ”Titta det där är konstigt, en melon på huvudet och hänger runt mammans hals.” 

Är det mamman? 

F- ”Ja det är mamman.” 

Varför är det mamman då? 

F- ”Därför man ser det på örhängena. Och så ser man det på kläderna. Och på 

längden.” 

De ser sedan samma figur på en annan sida. 

F- ”Amen nu ser jag att det är en pojke.” 

Hur ser du att det är en pojke då?  

P- ”Man ser det på den” 

Vad är det för skillnad på bilderna då? Där tycker ni det är en pojke och där en 

flicka, är det samma figur då? 

F- ”Ja. Därför den har släppt bebisen kanske.” 

P- ”Den har inte örhänge på sig nu.” 

F- ”Men den kanske bara har örhänge på en sida.” 

 

Intervju 5 

Pojke: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Bra.” 
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Var den svår att förstå? Varför? 

”Lite, för det var några för svåra ord.” 

Vad handlade sagan om? 

”Att hon tvättade monsterhunden. Och hon kastade en pinne. Och att hon vaknade på 

sin födelsedag och fick en tax, fast hon inte ville.” 

Vad har du ritat? 

”Kaka och monsterhunden.” 

Tror du det är en pojke eller flicka? 

”Flicka.” 

Varför? 

”Hon var som en flicka.” 

Var det något särskilt hon gjorde eller sa? 

”Att hon sa att hundar var jobbiga att ha.” 

Hur har du ritat för att visa att det är en flicka? 

”Jag målade håret långt.” 

Hur hade du gjort om det var en pojke? 

”Jag hade gjort kortare hår.” 

Inga speciella färger? 

”Nä.” 

Är det skillnad på pojkar och flickor i sagor? 

”Ibland.” 

I klassen då? 

”Nä, då är det inte annorlunda.” 

 

Intervju 6 

Flicka: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Väldigt bra. Jag gillar ju hundar. Och det var ju en monsterhund, men jag visste inte 

att det fanns monsterhundar men jag gillar i alla fall hundar.” 

Var den svår att förstå? 

”Ja för det var rim och väldigt konstiga ord.” 

Vad handlade den om? 

”Kaka och monsterhund. Jag förstod bäst i slutet när hon skulle gå ut. När hon 

hunden skulle sova och Kaka kastade pinnen och hunden hoppade över häcken”  

”Det är jättesvårt att veta om det är en kille eller tjej för det var ju inga bilder.” 

Vilken menar du? 



19 

 

”Kaka och sånt, de var konstiga namn.”  

”Kaka låter nog mer som ett kill- namn.” 

Ska du rita Kaka? 

”Ja, jag tror att det är en kille nästan. Faktiskt så tror jag det.” 

”Jag vet vilka färger jag ska använda.” 

Vilka färger ska du använda? 

”Mer kill- färger. Turkos. Jag gilla turkos.” 

Kan du berätta vad du ritar? 

”Det är en pil rätt igenom magen, eller jag menar på tröjan.” 

Vad har du ritat på tröjan? 

”Ett hjärta och en pil som skjuter igenom på hjärtat. Jag tänkte att det kanske mer är 

en kill- grej. Att skjuta är mer en kill- grej.” 

Varför använder du de färgerna nu? 

”För att det är mer kill- färger tror jag. Jag tror att det är en kille ju.” 

Varför tror du att det är en kille? 

”Det låter som ett kill- namn. Kaka.” 

Vad gjorde Kaka i sagan som gör att du tror att det är en kille? 

”Jag vet inte. Namnet kanske. Ja, för annars vet jag inte.” 

”Nu ska jag göra håret. Det är jättesvårt att göra kill- hår.” 

Varför är det svårt? 

”Jo för man ska ha lite utanför vill jag. Eller, JA! Kaka kan ha långt hår, det har min 

storebror. Han ska ha långt brunt hår.” 

”Jag vet inte varför jag gjorde brunt hår nu då. Kort hår är för killar och så brunt.” 

Är brunt hår en kill- färg? 

”Ja, om de har kort, men annars är det nog gult för långt hår. Min storebror, han har 

gult hår och han har jättelångt, kanske längre än mig. Jag vet inte.” 

Om Kaka hade varit en tjej, hade den gjort något annorlunda i sagan då? 

”Jag vet inte. Det kanske inte är sagan som gör att jag tror att det är en kille, det är 

nog namnet.” 

Om du funderar på vad Kaka gjorde i sagan, är det då mer en kille eller en tjej som 

gör det? 

”Då känns det nog mer som en tjej nästan.” 

 Varför det? 

”För att hundar kanske mer tjejer vill ha. Nej förresten, Isak älskar ju också djur. Isak 

och jag älskar djur, så det är inte bara en tjej- grej. Men hund kanske är det, jag vet 

inte.” 

Är monsterhunden en pojke eller en flicka? 
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”Monsterhund, det låter mer som en kille det med.” 

Varför? 

”För monster, det är ju inte något för tjejer. Tycker inte jag i alla fall.” 

Vad är det som är för tjejer? 

”Det är mer djur kanske och Hanna Montana. Det gillar jag i alla fall.” 

Gillar du inte monster? 

”Nej, men det kanske andra tjejer gör det vet jag inte.” 

Hur har du ritat för att visa att det är en pojke? 

”Lite mer kill- färger kanske.” 

Vilka färger har du använt? 

”Blå och sånt, men det kanske är en tjej förresten som jag har ritat. Men det ska vara 

en kille, men jag vet inte om det är en kille eller en tjej.” 

Jasså? 

”Ja, jag vet inte om jag ska tänka att det är en kille eller tjej.” 

Tycker du att det ser ut som att det är en kille eller en tjej? 

”Det ser nog mer ut som en tjej.” 

Varför ser det mer ut som en tjej? 

”Brunt och långt hår. Tjejer har oftare brunt långt hår. Killar, om de har långt så har 

de gult tror jag. Det ser ut som en tjej.” 

Varför tror du att tjejer ofta har långt hår och killar inte? 

”Jag vet inte, det bara är så. Tjejer vill mer ha det kanske. Jag vill gärna ha långt hår, 

men det är väldigt jobbigt ibland. Att borsta det.” 

Tror du att det är lika jobbigt för pojkarna? 

”Nej, min pappa har jätte kort hår. Det är jätte lätt för honom. Hon i Timotej har ju 

jättelångt hår.” 

”Kaka, kaka, kaka, kaka.” 

Om du tänker på vad Kaka gjorde i sagan kanske det blir lättare att känna om det är 

en pojke eller flicka? 

”Ja, hund och sånt är ju sånt som både killar och tjejer kan göra. Det kan vara båda. 

Namnet låter som en kille och hund låter nästan tjej.” 

Vad gjorde Kaka i sagan? 

”Jag vet inte.” 

Kaka var ju inne med Monsterhunden och tvättade den. 

”Ja, tvätta. Renligt, då kanske det låter som en tjej. Renligt, det är mer tjejer.” 

Är det inte så att killar är renliga också? 

”Inte lika mycket, det tycker inte jag” 
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Och när de busade och lekte ute och Kaka försökte lära Monsterhunden sitt och ligg? 

”Det kanske är en tjej då? Kaka, Kaka, Kaka, jag tror att det är en tjej då. Vi säger att 

det är en tjej då, ja. Men Monsterhund är ett kill- namn.” 

Då är det en tjej- kaka som du har framför dig nu, är det något du vill förändra på 

den? 

”Nej.” 

Den kan ha det håret och kläderna och allting? 

”Ja.” 

(funderar) 

”Kanske inte tröjan tror jag.” 

Varför inte det? 

”Nej för det är…. Eller det kan vara en tjej- tröja. Det är en tjej ( pekar på Kaka) och 

det är en kille ( pekar på hunden). ” 

 

Samtal 3 kring boken och bilderna. 

Flicka och pojke: 

De får se boken och hur Kaka ser ut. 

F- ”Det ser ut som en kille.” 

Varför? 

F- ”Jag vet inte, men det ser ut som en kille.” 

Tycker du det ser ut som en kille? 

P- ”Ja.” 

Flickan öppnar boken och de två första sidorna är rosa med vita prickar. 

F- ”Här ser det ut som en tjejsaga.” 

Hur ser bilderna ut? 

Båda - ”Konstiga.” 

Varför ser det ut som en pojke? 

F- ”Kläderna kanske, med glasögon och så.” 

Ny bild. 

F- ”Där ser det ut som en tjej.” 

Varför då? 

F- ”Jag vet inte.” 

P- ”Jag tycker det ser ut som båda.” 

F- ”Det kanske är en tjej…det kanske är en kille…det kanske är en tjej…Det ser ut 

som både och.” 

Ny bild. 
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F- ”Där ser det ut som en kille.” 

Varför? 

F-  ”Jag vet inte.” 

Ny bild. 

Vad gör Kaka där då? 

P- ”Tvättar monsterhunden.” 

F- ”Där ser det ut som en tjej.” 

Varför? 

F- ”Jag vet inte.” 

Är det något Kaka gör eller hur han/hon ser ut? 

F- ”De är mer renliga tror jag…jag vet inte.” 

Vad tycker du? 

P - ”Jag tycker båda.” 

Tror ni hunden är en pojke eller flicka? 

P - ”Jag tror det är en pojke.” 

F - ”Det tror jag med faktiskt. Jag ritade som att det var en kille.” 

Varför? 

F - ”Monsterhund…monster, det är ju mer för killar.” 

P - ”Den är konstigare än tjejer tycker jag.” 

Är det något monsterhunden gjorde? 

F - ”Den är olydig kanske.” 

De tittar på en ny bild och pratar om en figur som står med ryggen åt betraktaren. 

F - ”Det där ser ut som en farmor eller något.” 

P - ”Farmor eller mormor.” 

På nästa sida ser det samma figur men vänd framåt. 

F - ”Där ser det mer ut som en kille också.” Hon jämför de båda bilderna. ”Där ser 

det kille ut, där ser det tjej ut. Örhängen där, inga örhängen där.” 

Ny bild. 

F - ”Det ser ut som en pojk.” 

Varför? 

F - ”För de har kortare hår än tjejer.” 

 

Intervju 7  

Pojke: 

”Jag tror att det är en pojke.” 
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Varför? 

”För att tjejer brukar mest gilla hundar.” 

Och därför tror du att det är en pojke? 

”Ja. Jag gillar också hundar, men ibland är jag rädd.” 

Vad tyckte du om sagan? 

”Den var tröttsam men den var bra.” 

Var den svår att förstå? 

”Nej.” 

Vad hände i saga? 

”Den där som var en kille eller en tjej.” 

Ja, Kaka. 

”Ja Kaka, hon hade ju en Monsterhund. Och hon, eller den, Kaka tyckte att den 

stinkte. Och sen sa hon farväl för den höll på att bli tagen av polisen.” 

Varför tror du att Kaka är en tjej? 

”Jag sa en kille.” 

Varför tror du att Kaka är en kille? 

”Jag vet inte, jag bara tror det.” 

Vad gjorde Kaka som gör att du tror att det är en kille? 

”Han tyckte att hunden stinkte. Och jag har aldrig sett att killar tycker att hundar 

stinker.” 

Är det bara tjejer som gör det? 

”Ja.” 

Och kaka tyckte att hunden luktade illa? 

”Ja.” 

Vad ritar du? 

”En pojke.” 

Varför valde du den färgen på byxorna? 

”För hundar är lite gråaktiga och han ville ju ha en hund.” 

Vad väljer du för färger? 

”Grå, röd och blå.” 

Varför valde du de färgerna? 

”Jag vet inte.” 

Vad hade du valt för färger om det hade varit en flicka? 

”Rosa och lila.” 

Tror du att Kaka hade gjort något annorlunda i sagan om kaka hade varit en flicka? 



24 

 

”Ja, gett han mer hundgodis.” 

Varför tror du det? 

”För att…. Jag vet inte?” 

Hade inte en pojke gjort det? 

”Jo, men mer hundkex.” 

Hur har du ritat i din teckning för att visa att det är en pojke? 

”För att håret är kort och sen vet jag inte mer.” 

Tro du att Monsterhunden är en pojk- eller flickhund? 

”Jag tror pojke.” 

Varför det? 

”jag brukar se på monsterprogram och då är det inte så många som är tjejhundar som 

är monster.” 

Tror du att en monsterhund kan vara en flicka? 

”Ja, det kan den.” 

 

Intervju 8 

Flicka: 

Vad tyckte du om sagan? 

”Jag tyckte den var lite rolig.” 

Var den svår att förstå? Varför? 

”Lite svår. Pyttelite. Jag vet inte.” 

Vad handlade sagan om? 

”Monsterhunden. Och Kaka.” 

Vad har du ritat? 

”Kaka.” 

Och du tror att Kaka är en pojk eller flicka? 

”En flicka.” 

Varför? 

”Jag tycker bara att hon ska vara en flicka.” 

Det var inget hon gjorde eller sa som fick dig att tro det? 

”Nja…Jo att hon blev rädd för hunden. Killar skulle nog inte blivit det.” 

Skulle killar inte bli det? 

”Nä, för militärerna var ju pojkar och de var ju modiga. Men den där tjejen var ju lite 

rädd.” 

Hur har du ritat för att visa att det är en tjej? 
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”Långt hår och en klänning.” 

Om du hade ritat en pojk, hur hade du gjort då? 

”Byxor, tröja och kort hår.” 

Brukar pojkar och flickor bete sig annorlunda i sagor? 

”Ja, rätt så annorlunda.” 

På vilket sätt? 

”Tjejerna är lite mer rädda tycker jag.” 

Hur är pojkarna då? 

”De hjälper tjejerna tycker jag. Som i den boken vi läste idag, ”Den dumma dagen”. 

Pojkarna hjälpte flickan när hon hade brutit foten.” 

Är det skillnad på pojkarna och flickorna i klassen då? 

”Ja killarna hjälper ju. Flickan som var här fick ju hjälp, för hon fick låna 

suddgummi av en pojke i klassen. Jag tycker att pojkarna och flickorna ska 

hjälpas…att de ska hjälpas åt.” 

 

”Hon ska ha en liten krona på sig för det är hennes födelsedag.” 

Hade du gjort det på en pojk? 

”Nä, då hade jag gjort en krona som killar har, en sån kungakrona.” 

En lite större krona? 

”Ja.” 

Brukar pojkar och flickor leka med samma saker? 

”Nä inte direkt.” 

Kan du ge något exempel som pojkar leker mycket med! 

”Lego.” 

Och flickor? 

”Barbie. Tycker jag.” 

Är det några särskilda färger som du tycker är pojk- eller flickfärger? 

”Jag tycker rosa är fint. Och lila.” 

Är det pojk- eller flickfärger? 

”Jag tycker det inte finns något som heter pojk- eller flickfärger, jag tycker alla är 

samma. Jag tycker att grön och blå är fin.” 

 

Samtal 4 kring boken och bilderna. 

Flicka och pojke: 

Var det en pojke eller flicka i boken. 

F - ”En flicka.” 
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P - ”Jag trodde det var en pojke.” 

Här är Kaka. 

P - ” Det är en kille.” 

Varför tror du det? 

P - ”Jag vet inte.” 

F - ”Han har jättestora glasögon.” 

Vad tycker du att den ser ut som?  

F - ”En pojke.” 

Varför tycker du det? 

F - ”Jag tycker den är konstig. Den har bara fem tänder. 

Trodde du att Monsterhunden var en pojke eller flicka? 

F - ”En pojke.” 

Tycker ni fortfarande att Kaka ser ut som en pojke när ni tittar på bilderna? 

Båda - ”Ja.” 

Är Monsterhunden fortfarande en pojke? 

Båda - ”Ja.” 

Hade den betett sig på samma sätt om det var en flickhund? 

Båda - ”Nää....” 

Vad hade den gjort istället? 

P - ”Jag tror att den hade varit lite lugnare om det skulle ha varit en flickhund.” 

F - ”Och lite finare tror jag.” 

P - ”Ja.” 

Hur hade Kaka varit om det hade varit en flicka? 

P - ”jag tror att håret skulle hänga ner här.”  

Vad tror ni att Kaka hade gjort i sagan om det hade varit en flicka? 

F - ” Hade haft längre hår och andra kläder.” 

Hade Kaka betett sig annorlunda? 

F - ”Jag vet inte.” 
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BILAGA 3 

Bilder ur boken Kivi och Monsterhund. 

 

 

 


