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Abstract 

 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på barnens tolkningar och uppfattningar av den 

könsneutrala boken Kivi och monsterhund. Vår undersökning grundade sig i boken Kivi och 

monsterhunden som är den första Svenska könsneutrala barnboken som utkom januari 2012. 

 

Med hjälp utav kvalitativa intervjuer ville vi se hur barnen tolkade karaktären utifrån ett 

genusperspektiv. Vår teoretiska bakgrund ligger i det sociokulturella perspektivet sett utifrån 

ett genusperspektiv.  

 

Resultatet visar att barnens sätt att tänka var realistiskt, och kopplas till tidigare erfarenheter. 

Majoriteten av undersökningsgruppen ansåg genom bara att höra sagan att huvudkaraktären 

var en pojke. Det framgick aldrig varför barnen tolkade sagan som de gjorde.  

När de intervjuade väl fick se den diskuterade litteraturen stod de fortfarande fast vid att 

karaktären var en pojke, medan de som svarat på annat vis ändrade de sig till pojke.  

 

 

Ämnesord:      

Barnlitteratur, genus, hen, könsroller, könsneutral barnbokskaraktär, könsmönster. 
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1 INLEDNING  

 

 

 

Bakgrund  

Vår studie handlar om hur barnlitteraturen påverkar barns genustänk genom sagor. Vi anser 

att barn bär på fördomar som vi vuxna ger dem, barn har även ett öppet förhållningssätt om vi 

tillåter dem att ha det. Barnlitteratur är ett sätt för barnen att förflytta sig till en annan värld 

där allt är möjligt, den kan även ge avtryck i vår egen verklighet. Vi tror att om pedagoger ute 

i verksamheterna kan arbeta mer med böcker med ett öppet genustänk kan detta bidra till att 

minska skillnader genom att få barn att förstå att oavsett vilket kön, utseende, religion, ålder 

eller hudfärg kan alla bli älskade och förstådda. Syftet med detta examensarbete kommer att 

utgå ifrån barnens synsätt, detta för att vi som blivande pedagoger ska få en förståelse samt bli 

medvetna om hur barnlitteraturen och andra betydelsefulla diskussioner kan påverkar barn till 

att se på genus på ett visst sätt.   

När barnet sen kommer till världen möts de redan av förväntningar av samhället. Davies 

(2003) menar att när barnen lär sig språket, lär de sig även könskoderna för att kunna 

kommunicera med olika människor. Vi finner stöd hos Brule (2008) som anser att redan här 

skapar vi ett genusperspektiv till exempel genom barnlitteraturen, där barnet måste leva upp 

till vissa normer och dolda lagar som är antingen kvinnliga eller manliga. I dagens Sverige 

strävar vi dagligen efter att bli ett jämställt land där skillnaden mellan män och kvinnor inte 

har någon betydelse. Olofsson (2007) tar upp att 1995 utsåg Förenta Nationerna vårt land till 

världens mest jämställda land. Han menade även att forskningen riktar kritik mot att kvinnor 

och män omedvetet, upprätthåller vissa brister på jämlikhet då vi i vårt samhälle har normer 

som utgår ifrån mäns villkor. Kampen för jämlikhet är en svår kamp då vi har en lång 

förfluten historia, där männen varit mer värda och kvinnorna sågs som någon som fanns för 

att tillfredställa mannen.  (Hirdman, 2003; Hellsing, 1963) 

 

”Genus är de föreställningar, tolkningar, 

förväntningar och handlingar som förklara vad 

flickor och pojkar, kvinnor och män, sägs vara i 

kraft av sitt kön. Genus är att göra skillnad där 

ingen skillnad finns.” (SOU 2006:75) s.155 
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Vi som arbetar i förskolan strävar idag efter att könsneutralisera och lyfta alla barnen, genom 

att göra dem till självständiga individer som utvecklas till det dem själva vill. Detta är något 

som tas upp i läroplanen för förskolan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2011)  

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och 

klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar 

liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (s. 7)  

Ett problem som arbetar emot detta krav är dock att barnlitteratur idag har tydliga stereotypa 

könsroller i dem karaktärer som framställs i böcker (Kåreland, 2009). Med detta menar vi att 

barnlitteratur framhäver gamla drag om vad de olika könen anses passa till karaktären, 

exempelvis att killar är äventyrliga och tjejer är lugna och snälla.  

Vi har uppmärksammat debatten om det könsneutrala ordet hen. Detta har väckt stort intresse 

och irritation i vårt land, många anser det är både fånigt och onödigt att ens försöka införa 

ordet Hen. Människor som hört oss diskutera ordet under samtal om detta examensarbete har 

varit mycket negativt inställda, det har till och med hänt att främmande personer har kommit 

fram och undrat hur man kan få för sig att använda sig utav ordet. Vi inom förskolan kan dock 

se de positiva sidorna med ordet, speciellt i barnböcker. Kjellberg (2004) poängterar att för att 

åstadkomma ett bra jämställdhetsarbete måste barnen få tillåtelse att bryta normer om vad 

som är kvinnligt och manligt, genom att få nya erfarenheter samt positionera sig på ett nytt 

sätt. Pedagogernas syn är även viktig i ämnet och de måste därför kunna reflektera över hur de 

själva värderar kring genusfrågorna. Att tala om dem olika stereotyperna är något som 

pedagoger idag verkar ha svårt för. Detta har vi upplevt under verksamhetsförlagda delar av 

utbildningen. Det sociokulturella tänket anser vi är viktigt i dagens samhälle. Här får barnen 

vara med och reflektera samt analysera om aktiviteterna på förskolan. Genom bland annat 

barnlitteraturen anser vi att många givande diskussioner om bland annat genus kan lyftas 

fram. Därför anser vi att det är väldigt viktigt att vi som pedagoger är medvetna om vilken 

litteratur vi väljer att läsa i verksamheten.  

Vi har valt att använda oss utav boken Kivi och monsterhund som är skriven av Jesper 

Lundqvist (2012) han vill i denna bok lyfta vem Kivi är och vad Kivi gör, snarare än om Kivi 

är en han eller hon. Därför har de valt att använda det könsneutrala ordet hen genom hela 

litteraturen. Detta anser vi ger barnen större chans att identifiera sig med karaktären. 
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1.1 Syfte och Problemformulering  

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på barnens tolkningar och uppfattningar av den 

könsneutrala boken Kivi och monsterhund. I studien vill vi även fördjupa oss i barns 

ställningstagande kring genus inom barnlitteraturen.  

Frågeställningarna är:     

• Hur reagerar barnen på barnlitteratur med ordet Hen i?  

• Hur tolkar och uppfattar barnen karaktären Kivi? 

• Vilka olikheter och likheter finns mellan pojkar och flickors tolkningar av 

                   sagan? 

 

1.2 Studiens avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att intervjua barn på två olika förskolor. Vi finner 

även pedagogernas förhållningssätt som intressant. Men eftersom vi har en begränsad tid på 

oss att genomföra undersökningen känner vi att vi får begränsa det till barnens svar.  
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1.3 Studiens upplägg 

I kapitel 2 diskuteras barnlitteraturens utveckling samt hur genus lyfts fram i barnböcker. Vi 

lyfter även genus likheter och skillnader i samhället. Något som även diskuteras är 

uppkomsten och användandet av ordet hen. Vi knyter ihop säcken genom att även belysa det 

sociokulturella perspektivet, då det har en stor betydelse i vårt arbete. 

 

I kapitel 3 kommer vi att redovisa vårt val av metod. Vi kommer även att presentera 

undervisningsgruppen, samt vårt tillvägagångssätt. Bearbeting av materialet, tillförlitlighet 

samt etikens regler kommer att lyftas fram. 

 

I kapitel 4 som innehåller resultatet, redovisar vi vårt etiska material och analyserar det utifrån 

vald teori samt tidigare forskning inom ämnet.  

 

I kapitel 5 avslutar vi med en diskussion där vi lyfter våra egna tankar och värderingar där vi 

reflekterar över den teoretiska utgångspunkten och hur detta påverkar vårt kommande arbete 

med genus i barnlitteraturen. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

Alla som arbetar i förskolan har ett uppdrag som står nedskrivet i ett styrdokument. I Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet, 2011) står det att vi som arbetar i förskolan ska arbeta utifrån att 

inget barn ska någonsin utsättas för kränkande behandling, diskriminering eller förbises 

samma rättigheter och möjligheter på grund av sitt kön.  

 

2.1 Barnlitteratur 

Svaleryd (2005) beskriver vikten av att vi för samtal kring den litteratur vi läser ihop med 

barnen. Barnen blir inte bara kloka och demokratiska genom att bara läsa en bok. Genom att 

föra ett samtal med barnen kring böcker har man chans att inte förmedla stereotypa könsroller, 

samtidigt som vi har ett kulturarv att förmedla genom litteraturen.  

Om vi går tillbaka i tiden, omkring slutet av 1500-talet då barnboken tog sin början. Detta var 

tider då bara de välbärgade samhällsklasserna hade råd att köpa barnlitteratur till sina barn 

enligt Kåreland (2009). Den stora gruppen av människor berättade dock sagorna muntligt för 

sina barn. Barnbokens genre riktar sig bland annat bara åt flickor eller pojkar, detta är något 

som vi inte återfinner inom vuxenlitteraturen. 

Hellsing (1963) och Svenska barnboksinstitutet och statens kultur råd (1987) beskriver att den 

första barnboken kom ut 1591 i Sverige, det var en typisk flickbok. Caine & Sluga (2009) 

skriver om hur kvinnorna i samhället uteslöts ifrån diskussionsgrupper och att männen hade 

specifika manliga sysslor som rationellt tänkande och vetenskap medans kvinnor hörde 

samman med poesi och sagor. Svenska barnboksinstitutet och statens kultur råd (1987) 

framhåller att då barnsynen började ändras under 1700-talet ändrades även syftet i boken, 

dock skrevs det bara runt 200 böcker innan 1800-talets början. Svenska barnboksinstitutet och 

statens kultur råd (1987) tar även upp att år 1785 översattes boken Robinson Crusoe till 

svenska och gavs ut i Veckobladet för svenska ungdomar. Hellsing (1963) menar dock att 

redan i slutet av 1800-talet väcktes reaktioner emot dessa slags böcker som var utländska samt 

handlade om exotiska platser. Flera forskare (Kåreland, 2009; Hellsing, 1963) tar upp att 

Sverige då började producera inhemska barnböcker istället, en viktig milstolpe var 

Barnkammarens bok som släpptes 1882. Den första guldåldern för svensk barnlitteratur var 

enligt flera forskare (Kåreland, 2009; Svenska barnboksinstitutet och statens kultur råd 1987) 
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omkring sekelskiftet på 1900-talet, barnlitteraturen fick då möjlighet att produceras i större 

skala.  Kåreland (1994) hänvisar till när Astrid Lindgren fick sin stora debut 1945 med Pippi 

Långstrump, hon gick emot de normer som ansågs vara kvinnliga och skapade stora debatter i 

samhället. Svaleryd (2005) tar upp om debatterna som idag förs omkring de mönster och 

normer som oftast finns i litteratur och hur detta påverkar vårt tänkande.  

   ”År 2005 utkom det 229 bilderböcker för barn i Sverige. I 58 % av dessa hade en pojke 

huvudrollen. Flickor hade huvudrollen i 34 % av böckerna och i de resterande 8 % hade ett par 

huvudrollen.” (Henkel, 2009). 

Sagolik Bokförlag inriktar sig på att trotsa de normer som idag finns i vårt samhälle, de menar 

att de vill befria sagorna och väcka läslusten hos barnen. De har startat en bokserie som de 

valt att kalla för X-serie där de bland annat använder det könsneutrala ordet hen, denna typ av 

litteratur lämpar sig för barn mellan 1-5 och 4-8 år. Böcker som Kalle och klänningen är 

också en utav dem böcker som bokförlag har gett ut. (Sagolikt bokförlag, 2012) 

Ett annat bokförlag som vill gå ifrån stereotypa könsroller i litteraturen är (Olika förlag, 

2012), deras logotyp är böcker ut & in, ut med stereotyper – in med möjligheter. Detta förlag 

var det första i Sverige med att släppa en könsneutral bok där man använder sig utav ordet 

Hen. Boken kom ut i svenska bokhandeln i januari 2012 och startade direkt stora debatter 

kring bokens innehåll och författaren Lundqvist (2012) ifrågasattes.   

 

2.2 Genus i barnlitteraturen  

Hellsing (1963) och Österlund (2008) beskriver att den första barnboken kom ut 1591 i 

Sverige, det var en typisk flickbok. Bokens innehåll var starkt präglat av den religiösa skrift 

som låg till grund för god uppfostran, detta nämndes även som den goda boken som då 

handlade om goda seder. Året efter kom den första pojkboken ut. Genom böckerna fick 

barnen bland annat lära sig vad som ansågs vara rätt och orätt samt vad som var god och dålig 

smak (Hellsing 1963). Flera forskare (Kåreland 2009; Davies 2003; Brule, 2008) beskriver 

barnböckernas indelning i olika kategorier. Pojkböckerna innehöll saker som spännande 

skattjakter, kriminalberättelser och äventyrsberättelser, dessa böcker utspelade sig ofta runtom 

i hela världen. Medans de typiska flickböckerna ofta utspelade sig i hemmet och skildrade det 

typiska kvinnliga som ofta handlade om känslor och relationer i det vardagliga livet. I 
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barnlitteraturen visas ett tydligt könsmönster och vad samhället har för förväntningar på 

barnen.       

Kåreland (2009) poängterar att barnboken från början var ett pedagogiskt syfte som vare sig 

var rolig eller spännande läsning för barnen. Hellsing (1963) styrker att barnboken då var 

utformad på ett sett som ansågs skulle vara realistiskt och dem skulle handla om barnets 

naturliga miljöer. Däremot var 1940-talet revolutionerade eftersom Astrid Lindgren då utgav 

boken om Pippi Långstrump.  

”En gestalt som Pippi Långstrump blir en symbol för det nya, fria barnet, som sätter sig över 

vuxnas förbud och krav. Pippi förkroppsligar barnets dröm om frihet och styrka. (Kåreland 1994, 

s.34) 

Flera forskare (Kåreland 2009; Kåreland & Lindh-Munther, 2005) lyfter fram 60-talets livliga 

debatter om könsroller. Barnboksförfattarna ville ge en mångsidig syn på genus, man lämnade 

normerna med kärnfamiljerna och riktade in sig på ensamståendes föräldrar som till exempel 

Alfons Åbergs pappa som då fick göra hushållssysslor som ansågs kvinnliga. Att motverka 

könsroller var något som förskolor blev påverkade av. I slutet på 60-talet fastställdes 

förskolans uppgift i läroplanen för förskolan att motverka könsroller och traditionella 

attityder. För att motverka detta lyfter Österlund (2008) fram Pippi Långstrump som den 

starka, självgående flickan som går sin egen väg. Hon menar även att under 2000-talet blev 

det en förändring kring hur man framställde flickor och pojkar i barnlitteraturen. Hennes 

forskning pekade på att vidga synen på flickor och pojkars könskategorisering från förr. 

Kåreland (2009) vill lyfta fram i sin forskning att det finns bokförlag som inriktar sig på 

genusmedvetenhet. I januari 2012 släpptes den första Hen-boken Kivi och monsterhund tryckt 

av Olika förlag, i denna bok fokuserar man inte på att könskategorisera utan man lägger fokus 

på vad den könsneutrala karaktären gör. Davies (2003) diskuterar om betydelsen av 

pedagogens val av litteratur, medvetenhet och förhållningssätt till den barnlitteratur som 

pedagogen väljer att läsa för barngruppen. Om man som pedagog inte har tid att bearbeta 

litteraturen kan detta medföra konsekvenser såsom att de typiska könsmönstren lever vidare.  
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2.2.1 Studier om barns syn på genus 

Förskolebarn har under den senaste tio årsperioden studerats betydligt oftare än pedagoger när 

det gäller olika kön menar Edström (2010). Dock finns det inte mycket forskning som lyfter 

barnens syn på ämnet, den enda forskaren vi kunde finna inom barns syn på genus är Davies 

(2003) hon har analyserat fyra och femåringars beteende och lekar i förskolan. Bland annat 

använder hon sig utav litteraturen Prinsessans Papperspåse då hon studera hur pojkar och 

flickor positionerar sig till de olika karaktärerna beroende på deras eget kön.  

Davies (2003) menar vidare på att olika termer så som tala och sitta fint associeras med 

flickor medan tala högt och bråka är exempel på ord som förknippas med pojkar. Forskare 

som Kåreland (2009) och Einarsson (2004) menar vidare på att samhället omsluter barnen 

ständigt med bland annat litteratur, filmer samt TV som influerar och föser barnen till olika 

könsattityder.       

 

2.2.2 Genus i samhällshistoria 

 

Ordet genus kom till Sverige på 1980-talet och är från början ett latinskt ord som betyder kön, 

släkte, sort och slag. Det var de feminina forskarna som lyfte fram ordet, det hade tidigare 

bara använts inom språkläran vilket påstods av forskarna (Hirdman, 2003; Eidevald, 2009). 

Josefsson (2005) som forskat inom genus hävdar att det fortfarande finns många som känner 

till och är medvetna om att genus handlat mycket om värderingar och attityder. Förr i tiden 

kan man enligt Hirdman (2003) läsa om en annan syn på genus, i bibeln står följande:  

”Och Herre Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde henne fram till 

mannen. Då sade mannen: Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta 

maninna, ty av man är hon tagen. (Bibeln, första moseboken 2:15, 1992)” 

Kvinnan har i historien alltid varit undergiven jämfört med mannen, det är något som 

(Hirdman, 2003; Henkel, 2009 & Davies, 2003) alla är överrens om. Hellsing (1963) tar upp 

att förr i tiden såg Gud olika på människor beroende på om de var kvinnor eller män. Detta 

lever fortfarande kvar i dagens bibel. Vidare skriver Eidevald (2009) och Hedlin (2006) att det 

är det kulturella arvet som styr de vuxnas förhållningssätt gentemot barn. Dock finns det 

annan forskning som argumenterar emot detta uttal då Hirdman (2003) påstår följande:  
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”… kvinnor kan vara bättre än män på vissa saker och tvärtom, att kvinnor och män födds med 

genetiska skillnader som påverkar deras beteende, att det finns skillnader i hjärnan.” (s. 23)  

Eidevald (2009) finner att bemötandet av flickor och pojkar varierar i förhållande till 

kulturella och sociala förväntningar av könsmönster. Davies (2003) menar att vuxna i olika 

situationer genusifierar saker och på så sätt leder barnen in i genusordningar. Hedlin (2006) 

och Höglund (2000) poängterar att genusifiering sker genom bland annat böcker, färger, 

kläder, sysslor, intresse, leksaker och så vidare. Davies (2003) anser att genusifiering av olika 

ting gör att vi tilldelar tingen olika mycket makt eftersom de då blir sammankopplade till det 

kvinnliga eller manliga könet. Författaren lyfter även fram att barn redan i förskoleåldern 

formar könsroller detta visar sig redan i rollspelslekarna, då använder sig barnen av specifika 

flick- och pojksaker.    

Enligt Hirdman (2003) finns begreppet genuskontrakt som beskriver samhällets oskrivna 

regler över vad som är kvinnligt och manligt. I takt med samhällets förändring utformas 

kontraktens innehåll och följer med i samhällets utveckling. Hon menar vidare på att 

genuskontraktet beskriver vilka normer som är accepterat i samhället för kvinnor kontra män. 

Om en individ bryter emot genuskontraktet kan detta leda till utanförskap och blir därmed 

klassade som ”onormala”. Kåreland & Lindh-Munther (2005) tolkar genusbegreppet och har 

kommit fram till att det är en socialkonstruktion. Hon poängterar att genus skapas i en 

interaktion mellan individen och samhället. 
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2.3 Hen 

Användandet av det könsneutrala ordet hen har på senare tid blivit ett omdiskuterat område, vi 

har valt att presentera forskning som är aktuellt i vårt samhälle idag och på så vis påverkar det 

vårt arbete i förskolan. Detta är något som står som riktlinjer i Lpfö 98 (reviderad 2010) 

genom att förskolan ska följa med i samhällets utveckling och försöka föra över detta till 

förskolebarnen.  

 

2.3.1 Hens uppkomst  

Milles (2011) tar upp förslag på hur könsneutrala texter har sett ut genom tiderna. (Det första 

är hur skrifter såg ut från början och sedan fram till hur det kan se ut idag.)  

”ingen verkställande direktör ska ha juridiskt ansvar för publiceringar han inte styr över”  

”ingen verkställande direktör ska ha juridiskt ansvar för publiceringar hon eller han inte styr över”  

”ingen verkställande direktör ska ha juridiskt ansvar för publiceringar den inte styr över”  

”ingen verkställande direktör ska ha juridiskt ansvar för publiceringar hen inte styr över” (Milles, 

2012-12-11) 

Flera forskare (Lindgren, 2007; Milles, 2011) tar upp om den feministiska språkvården som 

förde kampen framåt om att könsneutralisera språket någon gång mellan 60-70-talet. När 

kvinnorna kommit ut på arbetsmarknaden började kampen för ett jämställt samhälle. Tidigare 

använde man sig av det genetiska han i offentliga texter. Detta fick kritik då pronomen han 

både ansågs könsspecifikt och könsneutralt. Detta bidrog till oklarheter kring vilket kön man 

menade. Det skapade även stora problem när det gällde olika lagtexter som skulle vara 

könsneutrala. För att undvika detta introducerades alternativ till generiska han.  Istället för att 

bara skriva han i texter använde man sig nu av dubbelformen hon och han. Lindgren (2007) 

tar upp om när den könsneutrala pronomen hen introducerades för första gången i Sverige 

redan under samma tid. Milles (2011) poängterar att samhället inte tog till sig ordet som det 

var tänkt utan istället rekommenderade Språkrådet att istället använda pronomen den. 

Lindgren (2007) menar att 1994 väcktes ordet hen till liv igen då i Svenska Dagbladet. Milles 

(2011) menar att i dagens samhälle använder sig Sydsvenska dagbladet ibland av ordet hen. 

Det finns olika uppfattningar kring hur Hen uppkom, Milles påstår att en del säger att ordet 

härstammar från det finska hän andra menar på att ordet är en blandning av han, hon och den, 
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man har tagit H från han/hon och EN från den Ordet hen är väldigt omdebatterad. Milles 

(2011) föreläser vidare om användandet utav hen då det finns bland annat ett barnprogram på 

SVT som heter ”Pipi, Pupu och Rosmari” som i vinjetten sjunger:  

”Vi söker vår mapa. Vem vet var hen kan va? I djungeln, i ett hav?” 

Handlingen går ut på att karaktärerna i programmet inte vet om de letar efter en mamma eller 

pappa. Precis som i barnlitteraturen Kivi och monsterhund som är skriven av Jesper Lundqvist 

(2012) vill han i denna bok lyfta vem Kivi är och vad Kivi gör, snarare än om Kivi är en han 

eller hon. Därför har de valt att använda det könsneutrala ordet hen genom hela litteraturen. 

Detta ger barnen större chans att identifiera sig med karaktären.   

 

2.4 Sammanfattning av Litteraturgenomgång 

Det finns mycket forskning gjord kring genus i barnlitteraturen men kanske är det så att 

förskolorna idag inte lägger så stor vikt vid att med omsorg välja ut barnlitteratur. Lpfö 98 

(Utvecklingsdepartementet 2011) menar att vi ska arbeta emot kränkande behandling, 

diskriminering och ingen ska förbises samma rättigheter eller möjligheter pågrund av sitt kön. 

Några av de forskare vi har nämnt (Kåreland, 2009; Hellsing, 1963; Svaleryd, 2005) tar alla 

upp samma sak där de menar att flickor förr förväntades vara lugna, ordningsamma och 

ansvarstagande medan pojkarna var tvärtemot. Detta anser vi att det finns möjlighet att arbeta 

med både genom gammal barnlitteratur som beskriver hur det var fördelat mellan könen då, 

men även genom ny litteratur som fokuserar på att könsneutralisera. I dagens samhälle 

inriktar sig fler bokförlag på att könsneutralisera stereotyperna genom att exempelvis låta 

pojkarna ha klänning och flickorna bli äventyrliga. Det finns även litteratur som inriktar sig på 

handlingen i boken istället för vilket kön karaktären har, i sådana böcker använder man sig 

utav könsneutrala ord.  

Eidevald (2009) och Davies (2003) menar att det är vi vuxna som genusifierar, därför är 

förskollärarens roll viktig då vi väljer barnlitteratur där finns det chans att avgöra vad vi vill 

synliggöra och diskutera ihop med barngruppen. 
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2.5 Teoretiskt perspektiv   

Vi har valt att inta det sociokulturella tänket i vår studie, som vi presenterade i bakgrunden. 

Barnens tankar och värderingar anser vi är viktiga och behövs lyftas fram och synliggöras för 

att barnen skall socialiseras. Vi anser att det även är viktigt för oss som pedagoger, eftersom 

vi ska kunna utveckla vårt arbete på ett sätt som gynnar barnen. Det ställs även krav, 

förväntningar och normer från samhället som är vår uppgift att uppfylla.  Syftet med att vi har 

valt det sociokulturella perspektivet i vårt examensarbete är för att vi vill veta hur barnen 

tänker och hur de integrerar med oss forskare med hjälp utav barnlitteraturen.  

 

2.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Evenshaug & Hallen (2001) talar om socialisation som är en process där individen tillägnar 

sig kulturella värderingar och livsmönster. Detta stärker även Hundeide (2006) då han 

framförhåller hur barnet föds och direkt kastas in i vårt samhälle där miljön har en stor 

påverkan på barnets utveckling. Hundeide (2006) och Strandberg (2006) tar upp att den 

personliga utvecklingen sker först i sociala sammanhang då med till exempel sin familj då de 

blir dem första som lägger grunden för barnet. Sedan övergår detta till att barnet utvecklar sin 

egen individualitet. Flera forskare (Säljö, 2000; Gooden & Gooden, 2001) nämner 

utvecklingsprocessen där barnet lär sig även inifrån, de vuxna är under denna process viktiga 

för barnet då dem agerar som en vägledare för barnet. Strandberg (2006) tar upp Vygotskij 

som är grundaren till det sociokulturella perspektivet, han poängterar den proximala 

utvecklingszonen som även kallas utvecklingsprocessen.  Den proximala utvecklingszonen 

går bland annat ut på att barn integrerar först med sitt språk gentemot vuxna och sedan ”flyttar 

in” språket till sig själv. Författaren menar vidare på att barnets kulturella utveckling går till 

på följande sätt: 

”Psykologiska processer, som tänkande, uppstår inte i hjärnan. De växer fram i barnets aktiva och 

ömsesidiga interaktion med den givna kulturen med hjälp av artefakter” (s.30) 

Vygotskij (1995) lyfter hur viktig pedagogens roll är att vi hjälper barnen att hitta en 

rytm mellan dessa yttre och inre aktiviteter som tidigare nämnts. Därför är det viktigt att 

vi som pedagoger kan erbjuda barnen olika lärmiljöer för att kunna stimulera den inre 

och yttre aktiviteten. För att stimulera den inre aktiviteten så kräver det en viss 
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avskildhet och en lugn atmosfär. Den yttre aktivitet behöver större utrymme för livligare 

aktiviteter som den fria leken kräver.   

Det sociokulturella perspektivet är ett centralt perspektiv i dagens västerländska 

samhälle, med utgångspunkt i det sociokulturella synsättet är därför barnlitteraturen 

betydelsefull i barnens identitetsskapande (Säljö, 2000; Vygotskij, 1995; Hedlin, 2006).   
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4. METOD  

Här nedan kommer vi att presentera metodval, genomförande och urvalsgrupp för att kunna 

genomföra denna studie. Vi kommer också att beskriva tillvägagångssättet för att bearbeta 

insamlat material. Vi kommer att arbeta med en kvalitativ metod där vi valt att intervjua 

förskolebarn i femårs ålder.   

 

4.1 Val av metod  

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på barnens tolkning och uppfattning av den 

könsneutrala boken Kivi och monsterhund. Genom att välja en kvalitativ undersökning kan 

man enligt Trost (2010) ställa enkla och raka frågor som ger innehållsrika svar. Genom detta 

arbetsätt kan man upptäcka och förstå tankemönster.  

Denscombe (2009) tar upp semisturkturerade intervjuer där intervjuaren ibland kan vara 

flexibel, genom att ändra ämnets ordningsföljd för att den intervjuade ska kunna utveckla sina 

tankar och idéer. Vi har blivit inspirerade av delar av fenomenologin eftersom vi då lättare 

kan förstå hur barnen tänker och hur de upplever världen. Kvale & Brinkmann (2009) skriver 

följande: 

”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå  

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt 

antagande och att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är. (Kvale & Brinkmann, 

2009, s.42)” 

Lökken & Söbstrand, (1995) och Holme Krohn Solvarg (1997) tar upp att genom en intervju 

är det viktigt att den som är respondent känner tillit och har förståelse för forskaren. Det är 

även viktigt att den som intervjuar visar intresse för vad respondenten har att svara eftersom 

det ger en trovärdighet där den intervjuades tankar och värderingar lyfts fram. Lökken & 

Söbstand (1995) poängterar för att få fram barnens tankar är det viktigt att föra ett samtal med 

pedagogerna som arbetar på de olika förskolorna, detta för att få en helhetsbild kring hur och 

varför barnens tankar bildas och formas utifrån barnen olika levnadsmiljöer.  
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4.2 Undersökningsgrupp  

Intervjuerna genomfördes i olika stadsdelar den ena var i en central stadsdel medan den andra 

var placerad i en mer lantlig miljö i en mindre ort. Båda förskolorna ligger i Skåne län och vi 

har båda två anknytningar till vardera förskola genom verksamhetsförlagd utbildning men 

även privat. Vi valde att intervjua åtta barn totalt, fyra pojkar och fyra flickor i samma åldrar 

för att se närmre på hur de ser på och tolkar genus i barnlitteraturen. Detta eftersom vi anser 

att det är ju för barnen vi utformar förskolorna, därför är vi mer intresserade av deras åsikter 

än pedagogernas. För att få en så stor förståelse som möjligt har vi valt att koncentrera oss på 

de äldre barnen, dvs. fem åringarna. För att få ett bredare resultat menar Hundeide (2006) att 

det sociokulturella perspektivet präglas av vår omgivning därför valde vi att genomföra 

undersökningen på två olika förskolor.  

 

4.3 Genomförande  

Vi började med att skicka ut ett missivbrev (Bilaga 1) till de äldsta barnen på de utvalda 

förskolorna. Detta gjorde vi för att få föräldrarnas medgivande så vi kunde genomföra 

intervjuerna. I Missivbrevet fanns det inga frågor som skulle vara med i intervjun. Denscombe 

(2009) anser att man inte skulle skicka ut intervjuguiden i förväg till intervjupersonerna, då 

fanns risken att svaren blev inövade och pålästa. Vi ville istället ha spontana och ärliga svar.  

Vi använde oss utav Missivbrev för att få barnen och deras föräldrars medgivande för att 

sedan kunna göra ett urval, sedan valde vi att fråga respondenterna om deras tillåtelse att 

intervjua dem. Vi som forskare tänkte sitta en och en i ett ostört rum tillsammans med barnet 

och då kunna föra en ostörd dialog med respondenten. Trost (2010) anser att det var viktigt att 

intervjupersonerna skulle uppleva sig som delaktiga och att deras åsikter har betydelse. Under 

intervjuns gång försökte vi vara så neutrala som möjligt för att inte våra egna värderingar 

skulle påverka respondentens svar och åsikt. Vi har försökt att hålla oss objektiva då 

följdfrågor har uppkommit.  

Vi spelade in intervjuerna med hjälp av röstmemo som finns i mobiltelefoner, vi har använt 

oss utav inspelat material för att alla respondenter ska få samma förutsättningar. Det fanns 

även papper och pennor så att respondenterna skulle kunna måla med de färger dem kopplade 
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samman rollkaraktären Kivi med. Detta för att barnen senare skulle få svara på frågor så vi 

kunde förstå hur de resonerade kring Kivi och hens handlingar.  

 

4.4 Genomförande av Kivi 

Kivi och monsterhund handlar om Kivi som önskar sig en hund på hens födelsedag. En dag 

vaknar hen, då möter hen en stor och äcklig monsterhund, den är busig och Kivi försöker 

dressera den men lyckas inte med detta. Dagen efter mötet med monsterhunden är det Kivis 

födelsedag, då vill hen inte längre ha en hund.  

Vi förberedde rummen där intervjuerna skulle hållas genom att ställa fram papper och pennor, 

allt material vi behövde såsom frågor, röstmemo, anteckningsblock och penna hade vi 

tillgängligt. Boken Kivi och monsterhund hade vi gömt undan då vi inte ville att barnen skulle 

se den innan undersökningen var avslutad.  

Innan sagan berättade vi vad som kommer att hända under intervjun, vi förklarade att 

intervjun var frivillig och vad vi kommer använda den till samt att vi skulle spela in deras svar 

på röstmemon. Genom att föra ett kort samtal kring begreppet hen innan sagan spelades upp 

gav vi barnen de förkunskaper de behövde för att kunna tolka innehållet i sagan. Barnen fick 

sedan lyssna på den inspelade sagan enskilt, dock tillsammans med en utav oss som höll i 

intervjun. För att undersökningarna ska bli så lika som möjligt i utformningen har vi valt att 

spela in sagan som barnen sen fått lyssna på enskilt. Detta eftersom vi då anser att barnen kan 

bearbeta materialet direkt utan att bli påverkade av yttre faktorer, som senare kan påverka hur 

dem tolkar sagan. 

Direkt efter sagan satte vi igång inspelningen via röstmemon i våra telefoner sedan ställde vi 

frågor som var anknutna till Kivi och monsterhund (Bilaga 2). Efter vi samtalat kring 

huvudkaraktären fick barnen som uppgift att illustrera hur de trodde Kivi såg ut. Därefter 

fortsatte samtalet kring olika genusperspektiv för att synliggöra deras tankar om deras 

illustration samt litteratur. Vi hade föräldrarnas medgivande att genomföra intervjuerna och 

allt material spelades in via röstmemo i våra telefoner. Efter intervjun fick barnen titta på 

bilderna i boken och reflektera över om deras synsätt på Kivi hade förändrats efter att dem 

fick se huvudkaraktären.  
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Utefter detta fick barnen illustrera ett eget alster utifrån de samtal vi förde omkring sagan 

barnen fick höra på. Genom intervjun och bilden fick barnen chans att synliggöra sin egen syn 

på könsroller.  

 

4.5 Bearbetning  

Med tanke på att barnen ska förbli anonyma har vi valt att ge dem figurerade namn såsom 

Gustav, Simon, Emma, Emil, Aron, Mia, Ida och Kajsa. Vi anser att det är svårare att komma 

ihåg vad en person säger om man valt att exempelvis döpa dem till B1 och B2. Efter 

intervjuerna har vi transkriberat det insamlade materialet och läst det många gånger, dragit 

paralleller mellan svaren vi fick och litteraturen vi valt att använda oss utav. Kvale & 

Brinkmann (2009) tar upp meningskoncentrering, då oväsentliga samtalsämnen som inte 

berör frågan kommer reduceras bort och svaren dras samman till kortare formuleringar. Här 

kan även huvudinnebörden på svaret formuleras om till några få ord.  Detta är något vi fick 

inspiration ifrån och använde oss utav då vi bearbetade det insamlade materialet. Vi har tänkt 

redovisa svaren på de olika frågorna genom ett stapeldiagram, vi har även valt att citera några 

barn för att göra det mer konkret. Frågeställningarna i vårt syfte kommer att ligga som grund 

för resultatet av vår undersökning. 

 

4.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan även nämnas som reliabilitet och validitet av Kvale & Brinkmann (2009), 

detta tillvägagångssätt ger samma slutresultat med samma omständigheter men vid olika 

tillfällen.  

Patel och Davidsson (2011) tar upp att en kvalitativ studie där man strävar att tolka, upptäcka 

och förstå respondenternas tolkning av litteraturen. Med detta tillvägagångssätt bli det 

avgörande att kunna se och hitta variationer i intervjuerna. Lantz (2007) anser att vi ska lägga 

stor vikt vid utformningarna av intervjufrågorna eftersom det i förhållandet till syftet måste 

vara relevanta frågor. Med en kvalitativ undersökning som vi valt anser vi att våra resultat är 

tillförlitliga. Detta eftersom det även går att mäta med den forskning som finns gjord vilket vi 

tidigare har nämnt. Vidare tar forskarna Patel och Davidsson (2011) upp om validitet som 
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innebär att resultatet och undersökningen måste överensstämma med studiens syfte vilket de 

står fast vid.  

 

4.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) sammanfattar att de fyra etiska huvudregler som innehåller 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet dessa innebär 

följande:  

Samtyckekravet – Respondenten ska ha möjlighet att bestämma själv om dem vill vara med i 

undersökningen. Missivbrev skickades ut till föräldrarna för att kunna få deras samtycke, 

detta är något som måste göras till alla barn under 15 år då dem anses omyndighets 

förklarade. Även barnen tillfrågades innan varje intervju för vi anser att barnen samtycke även 

är viktigt.   

Konfidentialitetskravet – Det är vår uppgift som forskare att behandla allt material på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del utav de. En annan vikig aspekt är att barnens identitet 

inte får bli synligt för allmänheten, vi har valt att figurera deras namn i undersökningen.   

Informationskrav – Vi som forskare har innan varje intervju som krav att informera barnen 

om deras rättigheter i undersökningen samt att förklara syftet med intervjun. Kraven innefattar 

bland annat att respondenten har möjlighet att när som helst avbryta intervjun, att det är 

frivilligt att medverka, samt måste vi även informera om faktorer som kan påverka om dem 

vill medverka i undersökningen.  

 Nyttjandekravet – Detta innebär att den insamlade data vi fått under intervjun endas får 

användas i detta forskningsändamål.  
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5. RESULTAT  

I resultatkapitlet kommer vi att fördjupa oss i barnens åsikter och tolkningar som uppkommit 

genom Kivi och monsterhund samt intervjuerna. Vi har valt att redovisa våra resultat genom 

stapeldiagram men vi kommer även att lyfta några citat från barnen. Teckningarna på barnens 

tolkning av karaktären kommer också att redovisas. 

 

5.1 Hur reagerar barnen på barnlitteratur med ordet Hen i?  

När vi utformade intervjufrågorna så var vi säkra på att barnen skulle reagera på det 

könsneutrala ordet. Innan barnen fick lyssna på sagan förde vi ett enskilt samtal med dem om 

ordet hen. Vi ville ge barnen samma förutsättningar genom att låta de lyssna på den inspelade 

sagan. Då vi ansåg att om man betonar orden olika så kan barnen också tolka ordet 

annorlunda. Hela sagan kan då få en helt annan innebörd beroende på läsaren, eftersom olika 

faktorer spelar in på hur man förhåller sig till barnlitteraturen.  

Reaktionen när barnen fick höra ordet hen blev inte alls som vi hade tänkt från början. Av åtta 

stycken barn var det endast en flicka som uppmärksammade ordet under sagans gång. 

Reaktionen blev endast ett litet skratt och hon provade att uttala ordet.  
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5.2 Tolkningar och uppfattningar av sagans karaktär 

Vi har valt att förtydliga barnens tolkningar genom ett stapeldiagram, där vi vill visa de 

likheter och skillnader som finns mellan könen. För att göra stapeldiagrammet tydligt står den 

blå färgen för pojkar och den röda för flickor. Den gröna färgen nämns vid två tillfällen och 

står för båda könen. Vi har valt att presentera förskolornas resultat i sammanställda diagram. 

 

Diagram 5.1 Hur tolkar och uppfattar barnen huvudkaraktären Kivi både före och efter 

sagan? 

 

Diagram 5.1 visar att direkt efter att barnen lyssnat klart på sagan och inte sett bilderna 

svarade sammanlagt tre pojkar och tre tjejer att karaktären var en pojke. Däremot svarade en 

flicka att karaktären var en flicka och en pojke svarade att Kivi var en människa. För att 

lättare förstå varför barnen målade på ett visst sätt ställdes följdfrågor. En av dessa följdfrågor 

var när Aron poängterade att Kivi var en pojke eftersom han hade skägg.  

”Varför tror du han hade skägg?  

Aron: För…. För de… för de låt, det låte såhär: schwich, schwich, schwich… Det var när hans 

skägg åkte dit å dit å dit å dit… dit dit dit.” 

Den gröna stapeln förklarar hur både pojkar och flickor såg på huvudkaraktären då de fått se 

bilderna i boken. Detta resulterade i att samtliga barn hade följande uppfattning om att Kivi 

var en pojke.  
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Diagram 5.2 Varför tror du att Kivi var en pojke/flicka? 

 

I diagram 5.2 kan man utläsa att en pojke och två flickor visste ej vilket kön Kivi hade. En 

pojke ansåg att Kivi var en pojke på grund av namnet. En pojke bara gissade då vi inte fick 

fram tanken bakom. En pojke och två flickor tyckte att det var en självklarhet att Kivi var en 

pojke, då det bara var så. Samtidigt som barnen fick titta i Kivi och monsterhund förde vi ett 

samtal med dem om de fortfarande trodde att Kivi hade det kön de valt från början. De barn 

som tidigare hade haft annan uppfattning ändrade sig direkt då de fick se bilden.  

”När du nu får titta i boken har du ändrat uppfattning om vad Kivi är då? En pojke eller flicka?  

Gustav: Kille, för han ser killig ut, han har glasögon. Killig tröja, killig hatt. Pojkar gillar hundar 

och gorillor.” 

En annan uppfattning om Kivi när bilden visades var följande:  

”Det där är Kivi. 

Mia: En pojke!  

Varför tror du det är en pojke? 

Mia: För att det är en pojke. 

Är det något speciellt med honom som gör så han ser ut som en pojke?  

Mia: Ja  

Vadå?  

Mia: Jag vet inte.” 

Alla intervjuade var säkra på att Kivi var en pojke efter dem fått möjligheten att se karaktären 

på bild. Detta kan bero på att även om karaktärerna ska framstå som könsneutrala så tolkar 

några barn utseendet på bland annat Kivi som ”killigt”, medan andra har svårare att sätta ord 

på sina tankar och svaret blir därmed att de vet inte.  
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5.3 Verklighet och färger 

Diagram 5.3 Finns det barn som kopplar ihop sagan med verkliga ting och finns det några 

dominerande färger? 

 

I diagram 5.3 kan man utläsa att en pojke och tre flickor kopplade huvudkaraktären till en 

Kiwifrukt. En pojke ansåg att Kivi var en människa medan en pojke och en flicka ansåg att 

Kivi var en pojke. En pojke hade uppfattningen att Kivi var ett djur. Såhär kunde det låta 

under en diskussion: 

”Vad tror du sagan handlade om? 

Aron: Om en födelsedag. 

Om en födelsedag, vems födelsedag var det?  

Aron: Kivi! Det är ju bara en liten frukt.” 

Att Kivi förknippades med en frukt var något som uppkom ett flertal gånger under intervjun. 

Då barn även anknöt till tidigare erfarenheter såsom: 

”Vad tror du sagan handlade om?  

Ida: En Kiwi.  

Tror du att du kan måla Kivi?  

Ida: Mmm. Fast jag tål inte ens Kivi. 

Här börjar Ida måla frukten Kiwi. 

Om du får rita en människa som heter Kivi, hur hade du ritat den då? 

Ida: Måste man göra ett Kivi-huvud?” 

Detta gjorde att vi fick omformulera frågan under intervjuns gång för att göra barnen 

uppmärksamma på att Kivi var en individ. Brunt och grönt var färgerna som dominerade för 

pojkar och flickor. Vad vi uppfattat genom frågorna under intervjuerna är att flertalet av 

barnen har ett realistiskt tänkande när det gäller val av färg. Det fanns dock en osäkerhet 

bland barnen då dem själva ställde följdfrågor om valet av färg och utseende.   
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”Tror du att du kan måla Kivi här på pappret? Du får välja vilken färg du vill. 

Emma: mm, vilket velde Mia?” 

Även om vi under intervjun gjorde barnen medvetna om att de fick välja hur många/vilka 

färger de ville, fanns det ändå förvirring av valet och utseendet av Kivi.  

”Tror du att du kan försöka måla Kivi här på pappret? Du får välja vilka färger du vill och hur 

många du vill. 

Emil: Puff, puff, puff, han är inte så stor väl?”  

En del av barnen var säkra på att vi som intervjuade visste hur Kivi såg ut och ville därför få 

sina tankar bekräftade. Några var så osäkra att dem vägra rita om de inte fick möjlighet att 

använda blyerts så dem senare skulle kunna ändra på sin teckning. En av oss var med om att 

en pojke och en flicka ville ta tillbaka teckningen för att rätta sina fel efter att de sett Kivi.   

 

5.4 Färger som dominerade  

Diagram 5.4 Vilka olikheter och likheter i valet utav färger finns det mellan pojkar och 

flickor? 

 

I diagram 5.4.1 kan man utläsa att två pojkar och tre flickor använde sig utav färgen brun. Två 

pojkar och tre flickor använde färgen grön. Medan tre flickor använde orange färg. En pojke 

och tre flickor använde svart färg. Två flickor och två pojkar använde blå färg. En pojke och 

två flickor använde sig av blyerts. En flicka ritade en randig tröja. Om man sammanställer 

pojkarna och flickornas val av färg så kan man se att det är brunt och grönt som dominerar. 

Då fem av åtta barn valde någon av dessa två färger.   
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Vi började med att sätta fram färger i hela färgskalan, då vi ville ge barnen möjlighet att välja 

vilken färg de ville. En oväntad uppgift som vi fick var att uppmana barnen att de kunde 

använda mer än en färg att rita med.  Detta gjorde vi för att se i undersökningen om det fanns 

några dominerande färger kopplat till ett visst kön. Vid framställning av flickkaraktärer trodde 

vi av egna erfarenheter att barnen skulle använda sig utav ljusare färger som bland annat rosa 

och lila, detta var inget som blev synligt i undersökningen. Utan tjejkaraktärerna hade i stort 

sätt samma färger som de andra pojkkaraktärerna. Vi ställde frågan till barnen varför de valt 

en viss färg, flertalet av barnen svarade då precis som om det vore en självklarhet att Kivi är 

ju grön.  

 

5.5 Barnens tolkningar av deras teckningar och sagans bilder 

Barnen tillsammans med den som intervjuade gjorde tolkningar av deras egna teckningar, 

sammanlagt blev det åtta tolkningar av huvudkaraktären. Två barn tyckte då att det var en tjej 

och resterande sex ansåg att Kivi var en pojke. En utav tjejerna som ritade valde att rita en tjej 

på grund utav att hon ansåg att hon inte kunde rita kill-hår. Det framkom i undersökningen, att 

för att det skulle kunna vara en tjej ansåg barnen att det var jätteviktigt att rita långt hår.   

”Varför tror du att Kivi är en tjej?  

Ida: Jag gissar faktiskt på en tjej för att jag är inte så bra på att göra kill-hår. Men jag tror det är en 

kille.” 

Tolkningarna som vi kunde göra i de teckningar där barnen ritat Kivi som pojke, kunde man 

tydligt se att karaktären hade kort hår eller skägg.  

När vi sedan tittade på bilderna i litteraturen var tolkningen av karaktärernas utseende något 

som spelade stor roll för bestämmande av kön på karaktären.  

”Är det en tjej? 

Emma: Ähmmme?! (Emma skakar arg på huvudet) 

inte? Varför är det ingen tjej? 

Emma: För han har inget hår! 

Så man måste ha långt hår för att vara tjej? 

Emma: Man kan ha så hit. (visar till mitten av sin nacke) 

Man kan ha ganska kort hår också? 

Emma: mm…(pekar i boken) Skäggmustasch!! 
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 Är det en tjej då?  

Emma: Nej 

Varför det då?  

Emma: För att tjejer inte kan ha skäggmustasch. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Ett av de första problem som vi stötte på under intervjuns gång som vi från början inte räknat 

med var att hälften utav barnen tolkade karaktären Kivi som en frukt. Detta gjorde att vi fick 

omformulera oss ett flertal gånger.  

Barnens tolkningar av Kivis karaktär visar tydligt på att majoriteten trodde att Kivi var en 

pojke. Vår egen tolkning av Arons tolkning på varför han uppfattade Kivi som en pojke var 

att han hörde när sidorna vändes vilket utgav ett visst ljud som vi tror Aron förknippar med ett 

skägg. Barnen hade lätt att välja kön på Kivi men svårare att förklara varför, många gav svaret 

att det bara var så.  

Därför fick frågorna vid flera tillfällen omformuleras för att gå djupare in på våra frågor.  

Undersökningen visar tydligt på att några barn utgår från tidigare erfarenheter och kopplar 

sagan till sin egen verklighet. Trots att barnen tidigt i intervjun tagit ställning till vilket kön 

Kivi har så kunde de i undersökningen använda sig utav både hon och han. Detta skapade 

förvirring hos oss när det var dags att analysera barnens tankar och svar. När barnen fick titta i 

litteraturen ansåg samtliga att Kivi var en pojke, baserat endast på Kivis utseende. I vår 

undersökning ser man tydliga karaktärsdrag hos flick-Kivi och pojk-Kivi, då det långa håret 

har en avgörande roll då Kivi är en flicka. Det fanns ingen skillnad mellan pojkar och flickors 

val utav färger då man tydligt kan se att barnen kopplat ritandet till hur en riktig kiwi ser ut.  
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6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

I slutdiskussionen kommer vi att dra paralleller mellan bakgrund och resultat och föra en 

kritisk diskussion av resultatet och tidigare forskning. Våra egna tankar kommer även att 

vävas in i vår diskussion och detta kommer leda till de slutsatser vi kommit fram till. Vi 

kommer slutligen att ge förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Diskussion 

Genom detta arbete vill vi få reda på hur barnlitteratur påverkar barnens genustänk, redan 

under tidig ålder. Uppkomsten av iden fick vi genom Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 

2011) där det finns tydliga riktlinjer nedskrivna i form utav styrdokument. Riktlinjerna tar upp 

att vi som arbetar i förskolan ska sträva efter att alla får samma rättigheter och möjligheter 

oberoende av sitt kön. För att kunna motverka könsmönster samt arbeta mot målet anser vi att 

det är viktigt att vi pedagoger tänker på det genusmönster som lyfts fram i barnböcker samt 

vårt eget förhållningssätt. För att få en djupare förståelse av hur barn ser på genus valde vi att 

intervjua förskolebarn i fem års ålder om den könsneutrala barnboken Kivi och monsterhund.  

Vi valde att intervjua åtta barn på två olika förskolor varav könsfördelningen var jämn. Alla 

barnen hade samma förutsättningar då vi valt att banda sagan. De blev sedan intervjuade och 

fick göra egna tolkningar av karaktären genom teckningar.  

Vi sammanställde sedan det insamlade materialet, detta resulterade i en mer tillförlitlig och 

djupare helhetsbild av barnens svar. Då vi transkriberat har vi lyssnat noga på det barnen sagt 

vid intervjuerna. Viket vi tycker gav oss intressanta och givande infallsvinklar på barnens 

tankegång om hur de tolkade litteraturen. 

Genom intervjusvaren ville vi analysera hur vi som pedagoger kan arbeta med barn för att 

uppnå målet att könsneutralisera. En av vår frågeställning för att få svar på vårt syfte var, hur 

reagerar barnen på litteratur med ordet hen i. Intervjuerna gav ett oväntat resultat då det 

fanns ett tydligt realistiskt tänkande hos hälften utav de intervjuade barnen, detta visades både 

genom att de poängterade vad karaktären hette och de förknippade med tidigare erfarenheter 

med frukten Kiwi. 

  

Vi valde att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv där vi ville låta barnen vara med och 

diskutera och analysera barnlitteraturen, här är barnens tankar och värderingar viktiga och 
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behöver lyftas fram och synliggöras för att barnen ska socialiseras. Forskare som Evenshaug 

& Hallen (2001) tar upp om hur viktigt det är att barnen socialiseras för det är genom denna 

process barnen tillägnar sig kulturella värderingar och livsmönster. Hundeide (2006) och 

Strandberg (2010) bekräftar detta genom sin forskning att människor lär sig genom sociala 

sammanhang. Det sociala lärandet blir ännu tydligare i våra intervjuer där bland annat Aron 

kopplar ett ljud i sagan till en egenupplevd erfarenhet. Säljö (2000) och Gooden & Gooden 

(2001) nämner utvecklingsprocessen där vi vuxna agerar som vägledare för barnen. Vår andra 

fråga som vi utgick ifrån för att få svar på vårt syfte var, hur tolkar och uppfattar barnen 

karaktären Kivi. Detta blev tydligt för oss när vi under intervjuerna fick omformulera 

frågorna så att vi fick en större förståelse över hur de tänkte och tolkade bokens karaktär. Vi 

får stöd av Vygotskijs (1995) tankar kring hur viktig pedagogens roll är då vi ska hitta en 

rytm som passa just den individen vi talar med. Den inre och yttre aktiviteten stimulerade vi 

genom att använda oss utan både frågor där de fick tala, men även genom bild. 

 Vi själva har under arbetets gång förstått hur viktigt det sociokulturella perspektivet även är 

för oss, då vi haft många diskussioner kring det insamlade materialet. Genom att vi 

uppmärksammat olika saker som vi ansåg var relevanta för vår forskning, har vårt synsätt 

vidgats på hur kunskap tas in och utvecklas hos barn. Flera forskare (Säljö, 2000; Vygotskij, 

1995; Hundeide 2006) nämner det sociokulturella perspektivet där valet av barnlitteratur har 

betydelse för barnens identitetsskapande.  

 

Hellsing (1963) talar om när den första barnboken kom ut, detta var år 1591 i Sverige. Boken 

var en typisk flickbok med innehåll som handla om god uppfostran. Året efter kom den första 

pojkboken ut, den innehöll bland annat spännande skattjakter. Genom barnlitteraturen ville 

man fostra barnen till demokratiska medborgare och könskategorisera.  

Vi har tidigare uppmärksammat att på flertalet förskolor använder man sig av litteratur med 

tydliga genusskillnader. Detta tycker vi att man tydligt kan se genom barnlitteraturens 

utveckling. Under senare år har det nya genustänket slått igenom och vi fick upp ögonen för 

boken Kivi och monsterhund som Jesper Lundqvist skrivit. I boken använder dem sig av det 

relativt nya ordet Hen som är könsneutralt.  

Enligt Svenska barnboksinstitutet (2009) var majoriteten av bilderböcker som kom ut 1995 

dominerade av pojkar i huvudrollerna.  
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Vi har uppfattningen om att många av dessa böcker kanske har en författare som har fastnat i 

det gamla genustänket där pojkar fortfarande är äventyrliga så därför dominerar fortfarande 

denna typ av bok. 

 

Davies (2003) har forskat om hur pojkar och flickor positionerar sig till olika karaktärer i 

barnböckerna beroende på sitt kön, hon menar att barnen associerar olika händelser och 

upplevelser kopplat till de olika könen. Detta kan man tydligt se i vår undersökning då Aron 

kopplar ”skäggljudet” till att karaktären är en pojke. Man kan även utläsa i våra diagram att 

hälften av de intervjuade barnen kopplade karaktären till tidigare erfarenheter, då dem trodde 

att det var en Kiwifrukt.  

  

Genom vår forskning har vi förstått tanken bakom varför man idag utformar könsneutrala 

böcker, där man fokuserar på handling istället för kön. Är detta en ny era som kommit för att 

stanna eller kommer vi gå tillbaka till den gamla könskategoriserade litteraturen igen.  

Med detta menar vi inte att man ska glömma bort den äldre litteraturen, eftersom vi anser att 

det även är bra att ta in litteratur från förr till barngruppen. Då vi anser att man inte bör 

glömma vårt kulturarv. Även här är diskussionerna kring bokens innehåll viktigt, då barn idag 

ofta har en förebild som Pippi Långstrump. Från början var könsrollerna tydligt fördelade 

ända fram till 1960-talet, då flertalet forskare (Kåreland 2009; Kåreland & Lindh - Munther 

2005) skriver om den genusbrytande Pippi som då vände upp och ner på alla stereotypa 

könsroller. Då var det flickorna som var tuffa och framåt och manliga karaktärer kunde nu 

göra hushållsarbete såsom Alfons Åbergs pappa fick göra. 

 

Vi anser att det är vår uppgift att hjälpa till att ändra på den stereotypa könsrollen. Vi tror 

precis som forskarna Svaleryd (2005) och Davies (2003) att vi måste lägga mer vikt på att 

föra samtal kring den litteratur vi väljer att presentera för barngruppen. Då ställer vi oss 

genast frågan om varför det slarvas med valet av litteratur ute på förskolorna, det påstås ofta 

att det råder tidsbrist i förskolan. Eller kan det helt enkelt bero på okunskap ibland personalen. 

Med detta menar vi att enkla saker som workshops eller mejlkontakter mellan förskolor. Med 

hjälpmedel som dessa kan man hjälpa varandra att få upp ögonen för exempelvis könsneutrala 

böcker, såsom sagolika och olika bokförlag tar upp.  

Ett av dessa bokförlag släppte i januari 2012 den första Hen-boken, i denna bok fokuserade 

man inte på att könskategorisera utan man lägger istället fokus på vad den könsneutrala 
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karaktären gör. Lindgren (2007) tar upp att det könsneutrala ordet hen introducerades redan 

under 60-70 talet men användandet började inte förens 1994.  

Vi tror att detta berodde på att samhället inte var tillräckligt jämställt förrän 1995 då utsåg FN 

Sverige till världens mest jämställda land enligt Olofsson (2007). Denna utveckling har haft 

en stor betydelse då Lindgren (2007) och Milles (2011) poängterar att man idag kan se ordet 

dyka upp i flera olika sammanhang såsom i tidningar, böcker, barnprogram och så vidare, inte 

bara inom politiken som tidigare.  

Många vuxna reagerar negativt på användandet utav hen i förskolan då de kanske har fått en 

uppfattning om att vårt arbete skulle handla om att den genifiering som finns ska suddas ut.  

Vi som gjort denna undersökning tror inte att användandet utav hen kommer att göra alla lika 

då vi fortfarande håller fast vid att det alltid kommer att finnas skillnader mellan flickor och 

pojkar. Vi vill bara att alla ska ha samma förutsättning att kunna bli det de vill.  

 

Det framgår tydligt i vår undersökning med barnen att användningen utav ordet hen inte ses 

som något konstigt utan de tog till sig ordet precis som alla andra ord. Av egna erfarenheter 

har vi uppfattningen att hen är ett ord som är svår accepterat av de flesta vi har kommit i 

kontakt med. Många har ofta en åsikt om varför vi inte bör använda oss av detta negativt 

laddade ord i vårt arbete med barnen. Här blir det ännu en gång synligt att det är de vuxnas 

förhållningssätt till ordet som bidrar till den negativa inställning som finns, detta leder sen 

vidare till att ingen vill använda ordet. Enligt Kåreland (2001) och Einarsson (2004) så har 

samhället en stor påverkan genom media och litteratur, då dessa influerar och påverkar och 

lägger grund till deras könsattityder.   

Kjellberg (2004) tar upp om jämställdhetsarbete med barn, då vi pedagoger måste låta barnen 

bryta de normer som finns om vad som är kvinnligt och manligt. På så vis positionerar sig 

barnen på ett nytt sätt.  

Vår sista fråga vi ställde oss för att få reda på vårt syfte är, vilka olikheter och likheter finns 

mellan pojkar och flickors tolkningar av sagan. Vi har fått uppfattningen att barnen har svårt 

för att bryta normer, då det framstår att majoriteten av barnen är osäkra och rädda för att göra 

fel då exempelvis Emil frågade om Kivi inte var stor.  

Det fanns en så stor osäkerhet bland barnen att några bad om att få rita med blyerts. 

Osäkerheten tror vi kan ligga i att barnen trodde att vi som intervjuade visste hur Kivi såg ut 

och därför ville de leva upp till våra förväntningar som de trodde att vi hade. Det som 
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framgick tydligt då barnen fått se Kivi i boken var att både pojkar och flickor tolkade Kivi 

som pojke. 

 

Som avslut på vår undersökning vill vi förtydliga vårt eget ställningsdeltagande och drar 

slutsatsen att även om vi anser att det könsneutrala ordet hen kan användas till bra ändamål så 

kommer det alltid att finnas skillnader mellan könen.  

I analysen utav barnens svar på intervjun kan man tydligt se att genusifiering är något som 

uppkommer, då man kan se att Gustav nämner bland annat att pojkar gillar hundar och 

gorillor och Emma poängterar att skäggmustasch är typiskt manligt. Med detta vill vi stärka 

att hur jämställt det än kommer att bli i vårt land så kommer det alltid finnas skillnader på 

flickor och pojkar.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Eftersom tidigare forskning såsom Eidevald (2009) anser att flickors och pojkars bemötande 

grundar sig i kulturella och sociala förväntningar av de könsmönster som finns. Valde vi 

därför att under intervjun hålla oss neutrala då vi ville ge barnen samma förutsättningar. Detta 

gav vi dem genom att de fick höra en inspelad saga för att vi inte skulle påverka lyssnarna 

genom att använda olika betoning på ord och röstläge. Genom detta arbetssätt fick vi ett mer 

rättvist svar.  

 

Vi valde att genomföra vår undersökning genom en kvalitativ undersökning eftersom vi anser 

att detta gav oss ett djupare svar. En kvantitav undersökning med enkäter tror vi hade gett ett 

svårtolkat resultat. Med detta menar vi att barn oftast inte kan svara på enkäter själv och 

behöver därför en vuxens hjälp att skriva ner deras svar. Risken finns då att den vuxna 

omformulerar deras svar till ett svar som förväntas passa frågan.  

 

En svårighet för oss forskare var att det ibland kunde kännas svårt att läsa den könsneutrala 

boken, eftersom vi inte har erfarenhet av detta sen tidigare. Vi blev även påverkade eftersom 

vi sett bilderna som lett in oss på att vi trodde Kivi var en pojke. Ibland hade vi svårt att 

formulera oss neutralt även om vi hade en färdig mall över de frågor vi tänkte ställa så blev 

frågorna lätt ledande eller av misstag utdragna till hon/han/den istället för att använda ordet 

hen.  
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Strandberg (2010) hävdar att pedagogen har en viktig roll eftersom det är vår uppgift att 

stimulera den inre och yttre aktiviteten, detta kräver att vi erbjuder barnen olika lärmiljöer. 

Den inre aktiviteten kräver en viss avskildhet och en lugn atmosfär, detta anser vi att vi tagit 

med i våra beräkningar då vi valde ut plats att genomföra intervjuerna på.  

 

Vi valde att spela in barnens svar samt att vi observerade deras kroppsspråk och mimik under 

intervjuns gång. Då intervjuerna vid ett flertal gånger ledde in på sidospår om barnens 

livssituation och tidigare erfarenheter, valde vi att från början inte lägga så stor tyngd på 

dessa. Men genom det inspelade materialet förstod vi vilken betydelse även detta gav oss.  

Då svaren analyserades kunde vi tydligt koppla ihop detta med det sociokulturella 

perspektivet, eftersom barnens kopplar ihop sagan med tidigare erfarenheter.  

 

6.3 Tillämpning  

Vår studie har bidragit till att vi har fått en djupare förståelse när det gäller arbetet med genus 

och jämställdhet i förskolan.  

Lättåtkomliga material såsom barnlitteratur kan bidra till diskussioner krig handlingen och 

karaktärerna. Här har vi pedagoger chans att motverka stereotypa könsmönster och leva upp 

till kravet som läroplanen Lpfö 98 ställer på oss som arbetar i förskolan. 

Studien har bidragit till att vi vidgat vår syn på sagans betydelse eftersom människor har en 

strävan att se likheter och skillnader med sig själv. Detta för att de ska kunna dra paralleller 

från sin egen verklighet till sagan.  Vi har från denna studie fått en djup insikt på barnens syn, 

denna kan vi diskutera och utveckla med våra blivande kollegor. Dock tror vi att genom 

intervju med föräldrar och pedagoger kan våra nyfunna kunskaper får en större betydelse och 

mening för fortsatt genusarbete.  

 

 

6.4 Fortsatt forskning 

I en fortsatt studie hade vi kunnat undersöka hur pedagoger ser på genus i barnlitteratur och 

hur de arbetar med detta ute i förskolorna. Ett annat sätt att genomföra vidare forskning kan 

vara att observera och i vissa fall filma barn när dem leker och samspelar. Man kan även 
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arbeta med olika temaarbeten inom genus där de olika könsrollerna har en neutral plats i 

arbetet med barnen. Då finns det chans att vi får en djupare förståelse för barns syn på genus.  

Genom deras svar kan forskningen jämföras mellan barnen och de vuxnas synsätt och gå 

djupare i på användningen utav det könsneutrala ordet hen.  

Föräldrarnas åsikter är även viktiga då Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2011) tar upp att 

föräldrarnas delaktighet i förskolan ska tas med i utformningen av verksamheten.    
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BILAGA 1 

Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Kristianstad högskola som läser vår sista termin till förskollärare 

0-6år. 

Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som handlar om genus i förskolan. 

För att få en inblick i barnens påverkan behöver vi genomföra intervjuer med barnen, dessa 

intervjuer kommer vi att genomföra under november månad 2012. 

 

Undersökningen är endast till för vårt lärande och slutförande av vår utbildning, vi kommer 

att endast att diskutera intervjuerna med vår handledare på högskolan.  

Alla medverkande kommer att vara anonyma och inga namn eller platser/förskolor kommer 

att nämnas och på detta sätt kommer detta inte kunna kopplas på något sätt till era barn.     

 

Vi som kommer att genomföra intervjuerna är Pernilla Borgström och Veronika Nilsson och 

vi ser med spänning fram mot vad vi kommer få veta ifrån era barn.  

 

Tack på förhand!  

 

 

Barnets namn:   Tillåts ditt barn att delta i intervjun: 

 

_______________________________       Ja  Nej 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:   Namnförtydligande: 

 

_______________________________                 ____________________________________ 
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BILAGA 2  

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad tyckte du om sagan? 

2. Var den svår att förstå? 

3. Vad tror du att sagan handlade om?  (om du får gissa) 

4. Tror du att du kan måla Kivi? 

5. Kan du berätta vad du har målat? 

6. Varför tror du att Kivi ser ut så? 

7. Tror du att Kivi är en flicka eller pojke? 

8. Varför tror du att Kivi är just en flicka/pojke?  

9. Eventuell följdfråga: Kan inte exempelvis flickor ha blått? ”färg” 

10. Vad tror du sagan hade handlat om, om Kivi istället hade varit en flicka/pojke? 
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BILAGA 3 
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