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1 Inledning

Mitt val att skriva om genusmedvetenheten på bibliotek grundar sig på en

undran om det finns ett pågående samtal inom biblioteket som handlar om

genusfrågor. Hur ser förutsättningarna ut ur ett genusperspektiv när det gäller

att förmedla böcker till barn och beställa böcker från Bibliotekstjänst? Hur

speglar bibliotekets verksamhet beståndet ur ett genusperspektiv?

Biblioteket är en offentlig plats, en institution som är öppen och tillgänglig

för alla. Det bevarar vårt skriftliga och tryckta arv. Biblioteket är en plats som

alla barn kommer i kontakt med, om inte redan i förskolan eller tidigare, så blir

det när de börjar i skolan och blir inbjudna till bokprat eller en introduktion av

bibliotekets verksamhet. Det finns utbud och program redan före ett års ålder.

Böckerna och bibliotekspersonalens verksamhet spelar därför en betydelsefull

roll i ett barns vardag. Det är ett kulturellt möte som präglar barnet och hjälper

det att bilda uppfattningar kring sig själv och sin omgivning.

Böcker är viktiga när det handlar om kultur och identitet. I vår historia är

det genom böckerna som vi har bevarat traditioner och förståelsen och

utvecklingen av kulturen. Boktryckningen var en stor del av renässansen. När

Freud beskrev det undermedvetna och gav namn till olika delarna i vårt psyke

var det alltid med referens från det skriftliga arvet. På samma sätt som forskare

som idag skriver om identitetsfrågor och genusfrågor syftar tillbaka till Freud

och andra efterföljande forskare.

Vilka förutsättningar har bibliotekarien att se till böckerna och barnen

utifrån ett genusperspektiv?

En grundläggande del i ett barns utveckling är att skapa sig en identitet och

där skapas också grunden för en könstillhörighet. Redan vid tidig ålder brukar

barnet ha en uppfattning om vilket kön det tillhör och vilket kön som det inte

tillhör. I Boken ”Modig och stark – eller ligga lågt” där Lena Kåreland är

redaktör, innehåller en hel del reflektioner kring barns könsidentitet. Forskning

har visat att barn redan vid 2 års ålder är könsmässigt medvetna, vilket betyder

att de är medvetna om kön som kategori (Kåreland 2005, s. 71).
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Familjen, förskolan och alla i samhället som ett barn kommer i kontakt med

i tidig ålder är delaktiga i processen av individens könsidentifikation. Böckerna

som föräldern eller någon annan vuxen läser för barnet är en självklar del i

barnets utveckling. Enligt Kåreland så visade det sig att år 2001 var det 70

procent av alla 3–8 åringar som varje dag tittade i en bok och det tyder på en

minskning från 1984 då 85 procent av barnen dagligen hade kontakt med böcker

(Kåreland 2005, s. 54). Användningen av datorer och TV–tittandet är idag en

stor del av barnets vardag men böckerna spelar fortfarande en stor och

betydelsefull roll. Ifall utvecklingen visar att föräldrarna läser mindre för sina

barn så är det ännu viktigare att det finns väl fungerande bibliotek som kan hitta

barnen.

Genusforskning är ett brett begrepp som innefattar allt från mansforskning,

kvinnoforskning, jämställdhetsforskning, queerforskning och nya begrepp och

indelningar fortsätter att dyka upp kontinuerligt. Britt-Marie Thurén har skrivit

om genusforskning för Vetenskapsrådet1 och hon beskriver bland annat genus

som en princip som gör att vi i vår kultur, här och nu, anser att det finns två

sorters människor, två kön, vi kallar dem för kvinnor och män och vi tillskriver

dem vissa egenskaper, som vi kallar för kvinnliga och manliga. Men det finns

också universella drag kring genus. Alla kända mänskliga samhällen kategoriserar

människor i minst två kategorier som motsvarar ungefär det vi västerlänningar

kallar för kvinnor och män (Thurén 2004, s. 11,13). Hon påpekar också att

kategoriseringen inte ser likadan ut överallt och att det är en viktig punkt att

vara medveten om.

Det som betraktas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är präglat av både

vår kultur och vår historia. Dessa egenskaper är ständigt föränderliga över tid

och omskapas i socialiseringsprocessen. När barn börjar utveckla sin egen

förståelse för omgivningen så börjar de också förstå sin egen plats eller position

i en könsuppdelad värld. Thurén menar att vad vi kallar kvinnliga eller manliga

egenskaper kan vi överföra metaforiskt på andra ting, som färger eller yrken.

”På andra platser, vid andra tidpunkter, görs andra ting med genus” (Thurén

2004, s. 11).

Varje samhälle bygger på en genusordning och oftast är mannen i en

överordnad position och kvinnans position benämns som underordnad. Den här

hierarkin präglar hela strukturen i samhället där mannens val och inriktningar

                                                
1 Vetenskapsrådet, Genusforskning– frågor, villkor och utmaningar 2004,

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/vr_O123.pdf  , [2006-02-08]
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väger tyngre, har större inflytande än kvinnans val. Idén att det finns just två

”kön” och att de är klart skilda från varandra, utan överlappningar har mycket

att göra med det västerländska tankesättet där man föredrar att tänka i

dikotomier och tydliga kontraster. Det här är något som genusforskningen tittar

på och ifrågasätter (Thurén 2004, s. 51).

I olika studier har det visat sig att barn i förskoleåldern leker könsspecifika

lekar och det framgår också att pojkar tog avstånd från flickor och vice versa

och när de någon gång lekte tillsammans så behöll de sina flick- och pojkroller

(Kåreland 2005, s. 72).

De sista tio åren har det varit mycket frågor kring genusmedvetenhet, inte

på biblioteket men på förskolan. Den forskningen har en direkt koppling med

genusmedvetenhet när man arbetar med barn. Daghemmet Tittmyran i Gävle var

det första av en rad projekt på förskolor som handlar om jämställdhet.

Tittmyran har blivit förebilder för förskollärare som jobbar med

jämställdhetsfrågor. Förskollärarna har kommit fram till att de inte alltid varit så

medvetna som de först trott sig vara. Det var först efter en process där de fick

lära sig mer om sina egna fördomar som de förstod att de hade olika

förväntningar på flickor och på pojkar (Wahlström 2003, s. 46).

Jag har med min uppsats velat undersöka ifall det finns en förståelse och

medvetenhet för dessa könsmönster och om det går att hitta öppningar. Ifall

bibliotekets utbud och bemötande tillför något nytt. Både böckernas budskap

och bibliotekspersonalen inflytande har en viktig del både i barnets kreativa

process och i en socialiseringsprocess. Det är också viktigt att både pojkar och

flickor har möjlighet att forma en identitet som kan få vara föränderlig och

flexibel och inte bara fastlåst i specifika könsroller och ett bestämt tankesätt.

Jag letar efter mångsidigheten, mångfalden och bejakandet av olikheterna och

skillnaderna. Går det att hitta i biblioteket?

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förutsättningar bibliotekets

personal har när det gäller genusfrågor. Speglar deras val av böcker till

biblioteket och deras bemötande av barnen en öppenhet och tolerans när det

gäller dessa frågor. Min undersökning sker på Östermalms barn- och

ungdomsavdelning. Jag har som metod använt mig av intervjuer med

bibliotekarierna och granskat recensioner och böcker för barn mellan  4–7 år.

Det finns en vilja hos bibliotekarien att köpa in böcker som behandlar

genusproblematiken. Det finns också en vilja att bemöta barnen i biblioteket
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utifrån en genusmedveten utgångspunkt. På så sätt finns viljan där men ibland är

bibliotekariens förutsättningar begränsade av olika omständigheter.

Bibliotekstjänst har en betydelsefull roll för biblioteket. Vad har de för

fördomar i deras val av böcker och i deras recensioner av böckerna?  Alla böcker

i biblioteket beställs från Bibliotekstjänst och detta begränsar bibliotekariens

egna val. Viljan finns där men finns det också ett pågående samtal inom

biblioteket som handlar om genusfrågor?

Mina frågeställningar är:

• Vad har bibliotekarien för utbildning i genusvetenskap och vad har de för

allmänna kunskaper kring genusfrågor?

•  Hur och under vilka förutsättningar finns det möjlighet för

barnbibliotekarien att beställa, bedöma och rekommendera barnböcker ur

ett genusperspektiv?

• Hur och under vilka förutsättningar väljs bibliotekets program utifrån ett

genusperspektiv?

• Hur presenteras böckerna på biblioteket?

• Hur ser barnbibliotekarierna på sitt eget agerande i informationsdisken

utifrån ett genusperspektiv?

Jag påstår att det inte räcker med att bibliotekarien har lite allmänna kunskaper

kring genusfrågor som man kan skaffa genom att läsa tidningen eller titta på

nyheterna. För att kunna skapa en konstruktiv genusmedvetenhet så handlar det

inte bara om att Bibliotekstjänst ska bli bättre på att skriva recensioner ur ett

genusperspektiv. Jag vill visa att bibliotekariens viktigaste verktyg är att själv

kunna vara kritisk granskare av recensioner. Samtidigt  måste de också ha

kunskap om vad som är kvalitetsböcker även om böckerna har en förlegad

könsrollssyn.

Jag vill också ta reda på vilket kön som oftast är huvudpersoner i

barnböckerna. Det är också viktigt att se vilken roll djur spelar som

huvudpersoner i barnböckerna.
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1.2 Olika begrepp
Tidigt inom kvinnoforskning fanns två olika begrepp för kön: ”sex” och

”gender” Det var ett sätt att betona skillnader mellan biologiskt och socialt kön.

Det har emellertid varit svårt att skilja dem åt. En del forskare menar att det

räcker med ett begrepp, kön eller genus, andra arbetar med båda. Det som är

gemensamt för båda begreppen är den kulturella konstruktionen, de

föreställningar, fakta och värderingar den arbetar med, de funktioner den har och

de effekter den får (Vetenskapsrådet 2005) 2.

Genus sammanfattar ofta det man kallar socialt eller kulturellt kön och

pekar på det som är kulturellt skapat och historiskt föränderligt i relationen

mellan könen. Det är inte helt oproblematiskt att översätta engelskans ”gender”

till svenskans genus. Många har föredragit en översättning av ”gender” till

uttrycket ”socialt kön” men det blir en ganska klumpig översättning (Hirdman

2004, s. 115). I boken Från kön till genus förklarar Don Kulick hur han valt att

använda genus som ”gender” istället för könsroll. Detta som en förståelse av de

underliggande kulturspecifika förställningar om manligt–kvinnligt som

bestämmer formen för och innehållet i mans– och kvinnoroller, genus eller

genussystem (Kulick 1987, s. 13).

Jag har i min undersökning valt att använda genus i betydelsen av det

sociala eller kulturella könet.

1.3 Tidigare forskning
Lena Kåreland är professor i svenska och har forskat om litteraturkritik, särskilt

barnbokskritik, barn– och ungdomslitteratur med bland annat inriktning på

genus. Hon har skrivit Möte med barnboken (1994), som jag har använt mig av.

Hon har gjort flera undersökningar inom områden som handlar om könsroller i

förskolan. Dessutom har hon nyligen kommit ut med boken Modig och stark 

eller ligga lågt (2005), som tittar på hur litteraturen, läsning och

könsrollsmönster ser ut i bland annat förskolan. Hennes observationer är högst

relevanta för min studie.

Cecilia Kristianssons magisteruppsats Barnbiblioteksarbete ur ett

genusperspektiv (2003), innehåller intressant information för min undersökning.

Hon har delat in sin uppsats i tre delar. En bokanalys av kapitelböcker, en

                                                
2V e t e n s k a p s r å d e t ,  G e n u s f o r s k n i n g  i  k o r t a  d r a g  2005,
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=702   , [2006-02-08], S.3
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genomgång av recensionerna i sambindningshäftena och slutligen en intervjudel

med barnbibliotekarier.

Susanne Florbäck Pershagen har skrivit Bilderböcker, genus och

jämställdhet  En genomgång av Btj:s sambindningsrecensioner (2004).

Magisteruppsatsen undersöker, ur ett genusperspektiv, vilka förutsättningar

barnbibliotekarier har att välja bilderböcker som innehåller mångfacetterade

skildringar av pojkar och flickor utifrån Bibliotekstjänsts sambindningslistors

recensioner. Florbäck upptäckte att det inte var särskilt vanligt med

genusaspekter i sambindningsrecensionerna.

Bodil Alvarsdotter diskuterar, i sin magisteruppsats Barnbokens Kön 

Genusaspekter i litteratur och hos aktörer på marknaden (2002), hur barn

mellan 9–12 år tänker kring frågor som kön och genus och hur de resonerar kring

barnböcker när de gäller dessa frågor. Hon har velat belysa vilka könsroller som

kommer till uttryck i böckerna och om barnen påverkas av dem. Hon tittar

också på hur Bibliotekstjänst och förläggare tänker kring kön och genus. Hon

har tagit upp frågan vilka metoder lärare och bibliotekarier kan använda när de

arbetar utifrån ett genusperspektiv.

Klas Bergman har skrivit en C-uppsats i Samhälls –och Beteendevetenskap

som heter Skillnader mellan könen i representation och framställning i

barnböcker (2002). Han har tittat på representationen av kön, om det skiljer sig

i barnböcker och om det finns någon skillnad i hur könen framställs i

barnböcker.

Kajsa Wahlströms framgångsrika jämställdhetsprojekt på förskolan

Tittmyran har varit angeläget för mig att relatera till. Hennes bok Flickor,

pojkar och pedagoger (2003) innehåller många insikter som har betydelse för

min undersökning.

1.4 Teori
Min teoretiska utgångspunkt är att se till biblioteket utifrån ett

genusvetenskapligt perspektiv där jag ser till genusrelationerna som socialt

skapade. De är definierade utifrån de böcker vi läser, TV  och filmer vi ser på

och människor omkring oss. De är präglade av historiska och sociokulturella

förhållanden och därför är de också ständigt föränderliga.

Jag har delvis använt mig av en teori från Yvonne Hirdman som handlar om

genusordningen. Jag har också tittat på queerteori och hur den vill bryta mot ett

heteronormativt tänkande. Det är bra att vara medveten om olika perspektiv på
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en offentlig plats, som biblioteket, som har så mycket att göra med barns

utveckling och identitetsskapande.

Hirdmans teori baseras på två viktiga punkter. Hon betonar vikten av att ha

flera namn för dessa punkter som bjälkar, lagar, principer eller logiker. Detta är

viktigt anser hon för att inte låsa tanken kring en bestående bild. Den första

viktiga bjälken i Hirdmans genussystem handlar om dikotomin mellan man och

kvinna och det tabubelagda i att blanda dessa två kategorier. Den andra viktiga

bjälken handlar om en hierarki där mannen alltid står för normen. Han får

representera människan, det normala i samhället medan kvinnan står för det

annorlunda, det avvikande. Mannen är aktör medan kvinnan är begränsad av sitt

kön (Hirdman 2004, s. 116).

Genom att kvinnan och mannen hålls isär och hierarkin kvarstår så

upprätthålls genusordningen och fortsätter ständigt att bekräfta att normen

förstärks och det annorlunda, det avvikande försvagas. Det vill säga att mannen

är dominerande och har tolkningsföreträde. Det är mannen som är aktiv och

kvinnan som är passiv. Det är mannen som agerar och kvinnan som stödjer.

Mannen leder och kvinnan följer.

Ett sätt att motarbeta genusordningen är därför en hopblandningen av

platser, sysslor och egenskaper, att dikotomierna förlorar sin kraft. Ifall hon och

han av andra yttre egenskaper föses ihop och definieras som ett (Hirdman 2004,

s. 128). Det är viktigt att inte bara poängtera skillnaderna mellan könen utan att

man också ser till likheterna.

Det är viktigt att män kan laga mat, att kvinnor kan snickra, att en grupp

med ingenjörer  har lika många deltagande kvinnor som män, att det inte bara blir

en grupp med män som konstruerar ett brofäste utan en blandad grupp kunniga

människor som samarbetar för bästa resultat.

Den överordnande mannen i genushierakin är en vit heterosexuell man och

på så sätt blir andra män som har en annan hudfärg, sexuell läggning eller är

rullstolsbunden också de annorlunda, de avvikande liksom kvinnan är i

genusordningen. Det finns också en hierarki mellan olika kvinnor där vita

heterosexuella kvinnor står högst upp.

Det går att urskönja att både flickor och pojkar anser att det är högre status

och roligare att vara pojke/man än flicka/kvinna. På så sätt råder redan i

förskolan det slags genuskontrakt som innebär att pojkarna har och ges mer

makt än flickorna (Kåreland 2005, s. 75).
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 1.4.1 Kritik av genussystemet
Hirdman har fått en del kritik för sitt genussystem. Christina Carlsson

Wetterberg som är en av redaktörerna för boken Genushistoria: En

historiografisk exposé. Hon är en mer aktörsinriktad forskare som belyser

Hirdman som en mer strukturalistiskt inriktad forskare. Hon efterlyser ett mer

nyanserat perspektiv ”Själv vill jag vrida frågan på ett annat sätt bort från

systemtänkandet och närmare aktörerna och det historiskt specifika”(Carlsson

Wetterberg 2004, s. 139). Ett sätt att motverka genussystemet är att istället för

att betona skillnaderna mellan man och kvinna så kan man belysa likheterna. Att

man istället poängterar det gemensamma och mänskliga då skulle skillnaderna

istället ses mer som individuella istället för att vara grundade i könstillhörighet.

Det finns en nödvändig poäng från Carlsson Wetterberg att betona vikten

av hur  genussystemet också måste ses ur ett historiskt perspektiv. Hirdman

låser sin teori kring ett västerländsk synsätt. För att få en djupare tolkning av

hur genusordningen är uppbyggd krävs något mer. Det måste finnas utrymme

för en komplexitet.

När det gäller min undersökning på biblioteket så är det naturligtvis viktigt

att kunna se till den enskilda individen också och inte bara tänka i termer som

flickor och pojkar. Dessutom så spelar naturligtvis klass och ras en viktig roll.

Hirdmans genussystem visar kvinnan i underordning till enbart mannen.

Paulina de los Reyes anser i Det problematiska systerskapet att det inte går att

bara se till att konflikten mellan kvinnor och män synliggörs utan också

motsättningar och maktrelationer mellan kvinnor måste bli förtydligade. Reyes

betonar det dubbla förtrycket ”att vara underordnad två genusordningar, den

egna gruppens och majoritetssamhällets” (Reyes 2004, s. 191). Det är också

viktigt att synliggöra hur skillnaderna ser ut kvinnor emellan, hur hierarkier

inom grupper med samma kön upprepar sig och lever vidare.

Britt-Marie Thurén försöker svara på frågan vad genusforskning är för

något i Genusforskning  Frågor, villkor och utmaningar (2004). Hon

sammanfattar problematiken på ett bra sätt. Hon menar att de två viktiga

punkterna måste ses i sitt sammanhang. De betecknar inte något evigt. Det finns

och har funnits andra genusordningar. ”Hirdmans principer är intressanta och

användbara på villkor att de läses som beskrivningar av ett visst förhållande,

inte som eviga lagar” (Thurén 2003, s. 53).

I ”Debatten om begreppen – ’genus’ i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-

1998” ges ett exempel på kritik från ett antal antropologer  i artikeln ”Sex, genus

och makt ur ett antropologiskt perspektiv” där författarna menar att Hirdmans

logik nummer två där mannen står för normen är missvisande. De menar istället
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att genusbegreppet måste i sig vara neutralt och att de utifrån detta blir en

empirisk fråga att avgöra utifrån hur förhållandet mellan feminint och maskulint

ser ut i varje enskilt samhälle (Åsberg 1998, s. 33). Det finns en viktig aspekt

med i antropologernas kritik mot Hirdman. De menar att vi måste utgå från de

enskilda samhällen som redan existerar. Det finns kanske stora skillnader utifrån

genusaspekten i en svensk medelklassfamilj och en invandrad medelklassfamilj,

eller en arbetarklassfamilj till skillnad från en övre medelklassfamilj.

 1.4.2 Biologiska skillnader
Den biologiska skillnaden kommer ofta upp som argument för hur olika mannen

och kvinnan är. Det finns säkert skillnader, men det som är mest intressant för

mig är att se till kulturens påverkan på identiteten. Thomas Laquer som har

skrivit boken Om könens uppkomst menar att mannens och kvinnans kropp

biologiskt sett inte är särskilt olika utan pekar på hur vi är påverkade av

kulturella och sociala föreställningar och fördomar. Han menar att det inte finns

något korrekt sätt att framställa kvinnor i förhållande till män och att hela den

vetenskap som sysslar med skillnader således bygger på en missuppfattning

(Laquer 1999, s. 36). Liknande tankar har antropologen Don Kulick när han

menar att de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor inte utgör någon

urkälla där våra idéer om kvinnligt/manligt hämtar form och innehåll. Det är

snarare så, att dessa skillnader betonas eller tonas ner, framhävs eller glöms

beroende på kulturella orienteringar och sociala omständigheter (Kulick 1987, s.

11).

 1.4.3 Det heteronormativa samhället
Queerteorin ser jag som en utveckling och en konsekvens av det

heteronormativa samhälle vi lever i och det queerteoretiska förhållningssättet ger

ett alternativ, ett annat sätt att förhålla sig till det heteronormativa. Med den

utgångspunkten har jag velat analysera bibliotekets barnböcker och peka på och

ge plats för det som är svårt att definiera, normbrytande eller som är tvetydigt i

sitt budskap. Det ska öppna upp för nya infallsvinklar och plocka fram det

positiva med att vara olika. Skillnader i sig kan tillföra något och det skapar

mångfald. Homosexualitet och heterosexualitet ses traditionellt sett, liksom

genussystemet, som två dikotomier där heterosexualiteten på samma sätt som

mannen är överordnad. Heterosexualiteten står för normen.

Michel Foucault hävdade att homosexualiteten uppfanns i mitten av 1800-

talet och Don Kulick menar att poängen med just det exemplet med

homosexualitetens historia var att visa hur olika intressen och konkurrerande
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maktstrukturer vid en given historisk tidpunkt kunde råka sammanstråla, och

bana väg för skapandet av nya identiteter och självuppfattningar (Kulick 1996,

s. 11). Män och kvinnor har alltid haft en sexuell relation med samma kön, i

antiken och inom katolska kyrkan, men det blev först på 1800 talet som det fick

ett namn. Det blev kategoriserat som ”homosexualitet ”. Med den definitionen

blev det möjligt att nämna det som något onormalt, något som var fel. Det blev

en sjukdom som kunde medicineras eller botas med psykoanalys (Foucault

1976, s. 43).

Jacques Derrida, som liksom Foucault verkade inom dekonstruktivismen,

byggde sin teori kring en förståelse av betydelse som menar att all betydelse

bygger på skillnad och på uppskjutande vilket gör att betydelse alltid är någon

annanstans än där man söker den (Kulick 1996, s. 17). Derrida menar på så sätt

att identiteter är självuppfattningar som betyder någonting i förhållande till

något annat. Man kan till exempel bara ha en heterosexuell identitet om man vet

att man inte är homosexuell. Det är dessa synsätt och perspektiv som senare

har kommit att kallas för ”Queer Theory.”

Själva ordet står för en tolkning av samhällets kulturer och identiteter. Det

är ett ifrågasättande av heteronormativiteten (Kulick 1996, s. 9,20).

Tiina Rosenberg beskriver det queera förhållningssättet som något som

alltid står i relation till den heterosexuella normen som en exkluderande princip.

Hon menar att queerteori är en öppen och därmed tillgänglig position för alla

som kritiskt vill granska det heteronormativa. Det är också viktigt att poängtera

att en del av queerteorin bygger ursprungligen på att inte slå fast en exakt

betydelse för begreppet queer (Rosenberg 2002, s 11,15).

Hur kan man överföra queerteorin på barn? Det viktigaste aspekten behöver

inte handla om den sexuella läggningen i det här fallet utan hur man kan

ifrågasätta normen, den patriarkala hegemonin. Det är problematiskt i en

bilderbok om alla förare är män och alla passagerare är kvinnor. Problematiken

kan vara mer komplext än så. Hur kommer det sig att det har funnits pojkflickor

i barnböckerna när det inte finns det motsatta, pojkar som är mer som flickor.

Det är jätteviktigt att det finns starka tjejer som agerar själva och tar initiativ,

och det är lika viktigt att pojkar kan visa känslor och vara sårbara. Det finns

också mera komplicerade frågor som handlar om maktrelationer mellan pojkar

och flickor och mellan barn och deras föräldrar. Det går att använda

queerbegreppet som något som ger en insikt och en inblick i hur ojämlikhet kan

tänkas se ut och utifrån detta vända insikten till något positivt och inkluderande

i utbytet och kontakten med barn.
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1.5 Metod
Som metod har jag gjort en undersökning av bibliotekets böcker och så har

jag gjort kvalitativa intervjuer med bibliotekets tre heltidsanställda

bibliotekarier.

Det har varit nödvändigt att dela upp undersökningen i tre delar. Den första

delen handlar om Bibliotekstjänsts recensioner om böcker som kom ut förra

året, det vill säga 2005. Det är därifrån som bibliotekarierna väljer sina böcker.

Jag har tittat närmare på hur dessa recensioner är formulerade ur en genusaspekt

och vad det får för konsekvenser för bibliotekariens arbete.

För att kunna bilda mig en uppfattning om bibliotekets bestånd och förvärv

när det gäller genusmedvetenhet så har jag gjort en undersökning av böckerna.

Jag har använt min teoretiska ram som utgångspunkt när jag har tittat på

bibliotekets utbud av böcker.

Den andra delen handlar om böcker som är placerade på en särskild plats i

biblioteket av bibliotekarierna. Den platsen kallas för stationshuset för att den

på sätt och vis hör ihop med tåget som står på golvet och som är fyllt med

böcker. Där har jag tittat på bland annat vad böckernas huvudpersoner har för

könstillhörighet och vad böckerna i stort handlar om.

I den tredje delen av undersökningen har jag valt att göra en mer djupgående

analys av tre böcker utifrån ett genusperspektiv. Det har varit nödvändigt för

att få fram en mer sammansatt bild av hur böckerna kan uppfattas. Med en

djupare analys så förtydligas både saker som är bra med en boks

genusperspektiv men också hur heteronormativa attityder kan komma fram i

samma bok. De tre böckerna har tre olika indelningar på biblioteket. En bok från

avdelningen  med nya böcker, en bok från avdelningen som kallas stationshuset

och en bok från avdelningen som heter ”bilar” och är en av de mest utlånade

hyllorna.

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att få fram en mer detaljerad

bild av den enskilde bibliotekariens uppfattning och förutsättning på biblioteket

när det gäller genusfrågor. Som Jan Trost föreslår i Kvalitativa intervjuer så är

det väsentligt att jag kommer åt hur personen tänker, handlar, resonerar, känner

på sin arbetsplats och hur det har förändrats över tid (Trost 1997, s. 34).

Före varje intervju informerade jag lite kort kring ämnet av min

undersökning. Det var ett medvetet val att inte låta informanten titta på

frågorna i förväg. Jag ville ha mer spontana svar, och inte att de skulle ha

förberett svaren och tänkt igenom för mycket kring frågorna.
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1.6 Avgränsningar
Jag har valt att göra min studie på ett enda bibliotek istället för på flera bibliotek

eller alternativt jämföra två bibliotek. Jag tror att det kan visa ett lika, eller

kanske till och med, mer intressant resultat på ett enskilt bibliotek.

Undersökning blir mer koncentrerad och fokuserad och kan associera till en

generell bild över hur det kan tänkas se ut på ett bibliotek i Storstockholm under

början av tvåtusentalet när det gäller genusmedvetenheten .

Det har varit av intresse att vända mig till de heltidsanställda

bibliotekarierna i undersökningen för att de har ansvaret för inköp av böcker och

valet av programmen på biblioteket. Den deltidsanställda bibliotekarien har inte

hand om sagoberättandet eller filmvisningen så det kändes inta lika angeläget att

intervjua henne.

Barn  och ungdomsavdelningen  riktar sig till alla mellan 0–15 år. Mitt val

att avgränsa till åldersgruppen mellan 4–7 år gjorde jag dels på grund av att det

fanns flest utbud för dem i programbladet men också för att jag anser att det är

en intressant ålder när det gäller identifieringen av en könsidentitet.

Jag har till största delen i mina bokanalyser koncentrerat mig på

skönlitteratur för att få en tydligare överblick för hur det ser ut inom ett visst

område. Det är också skönlitteraturen som representerar mer av tydliga

förebilder för pojkar och flickor. De flesta skönlitterära böckerna för barn har en

huvudperson som går att identifiera sig med.

Jag har valt en fackbok för att göra en mer djupgående analys. I intervjuerna

kommer facklitteraturen med som diskussion för det berör genusuppdelningen

av pojk– och flickböcker på ett betydelsefullt sätt för undersökningen.

En del av bibliotekariernas uppgifter är att förbereda och presentera böcker

för barnen. Det kallas för bokprat och på Östermalms bibliotek så sker

bokpratet med barn som går i andra klass och femte klass, det vill säga

åttaåringar och elvaåringar. Det betyder att det ligger utanför min åldersgrupp

och därför valde jag att inte ta med bokprat i min undersökning. Det finns också

en introduktion till biblioteket för sexåringar som börjat sexårsverksamheten.

Den introduktionen har inte varit aktuell i biblioteket under min

undersökningsperiod. På grund av  renoveringen av biblioteket så har den

introduktionen inte riktigt kommit igång ännu.

Jag har reflekterat över att samtliga bibliotekarier på barnavdelningen är

kvinnor men jag har inte fördjupat mig i personalens könstillhörighet och hur

det kan inverka på bemötandet av pojkar och flickor.
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1.7 Disposition
Uppsatsen består av total fem kapitel samt en käll– och litteraturförteckning

och bilagor. Bilagorna består av intervjufrågor, filmer som visas mellan mars –05

och april –06 och ett urval av nya böcker från 2005.

Första kapitlet är en inledning och där presenteras syfte och

frågeställningar, olika begrepp, tidigare forskning, teori, metod och

avgränsningar.

Andra kapitlet ger en bakgrund och där presenteras böcker från

bibliotekstjänst, biblioteket och bibliotekets program.

 I kapitel tre och fyra redovisas undersökningarna. Kapitel tre baseras på

bokbeståndet och granskar recensioner från Bibliotekstjänst och böcker i

biblioteket.

Kapitel fyra går igenom materialet från intervjuerna med bibliotekarierna.

I Femte kapitlet förs en slutdiskussion och en sammanfattning av

uppsatsen.
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2 Bakgrund

I detta kapitel kommer jag inledningsvis presentera Bibliotekstjänst och dess

funktion och betydelse för bibliotek i allmänhet. Jag har också valt att göra en

kortare presentation av biblioteket som jag har undersökt. Slutligen har jag

redogjort för bibliotekets olika program.

2.1 Böcker från Bibliotekstjänst
Jag har velat redogöra kort för vad Bibliotekstjänst betyder för biblioteket och

hur de påverkar bibliotekariens inköp av bland annat litteratur. Bibliotekstjänst

kommer tillbaka i olika delar av undersökningen. Därför har jag velat ge lite

bakgrund till vad Bibliotekstjänst är, vad de representerar.

Bibliotekstjänst som också förkortas med BTJ, är ett företag som säljer

produkter och tjänster till biblioteken. Företaget beskriver sig själv bland annat

så här ”Bibliotekstjänst är den marknadsledande leverantören till folk- och

skolbibliotek på medie- och informationsområdet, med en unik kunskap om

utveckling, förädling av effektiva tjänster, produkter och koncept” (Om

Bibliotekstjänst)3.

De allra flesta inköpsansvariga barnbibliotekarier använder sig på något sätt

av BTJ–häftet vid urval och inköp av barn  och ungdomslitteratur menar Gerd

Eriksson som skrivit magisteruppsatsen Att välja eller välja bort. Uppsatsen

behandlar motivationen för barnbibliotekarien när de gör sin inköp.

På Östermalms barn  och ungdomsavdelning är det som på de flesta andra

bibliotek. De beställer sina böcker från BTJ. Det kommer 24 häften om året till

biblioteket och där finns information om nyutkomna böcker. Det betyder

ungefär ett häfte varannan vecka. Först kommer ett förhandserbjudande om en

bok och sen i nästa häfte eller flera häften senare så blir boken recenserad av två

olika lektörer. Vuxenböcker får en recension medan barn och ungdomsböcker

                                                
3 Bibliotekstjänst hemsida,    http://www.btj.se/om_oss/index.html  , [2006-03-11]
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får två. Skulle de två lektörerna vara oense i sin bedömning får boken ytterligare

en recension (Eriksson 2005, s. 24).

 2.1.1 Kritik av recensioner
Det har riktats en hel del kritik till dessa recensioner och lektörerna som ligger

bakom. Det har bland annat handlat om bristen på ett genusperspektiv i

recensionerna. ”I min undersökning av sambindningsrecensionerna framkommer

i den övergripande kvantitativa delen att genusperspektivet tas upp endast i få

fall ( ca 5 procent)” (Kristiansson 2003, s. 61).

Erikssons magisteruppsats nämner en rapport från Statens kulturråd 1996,

där det uttalas ett stort behov av en samlad information för vilka barnböcker

som är aktuella och som kan komma ifråga för inköp. ”Barnbibliotekarierna har

BTJ-häftet att tillgå men kan dessutom ha nytta av en väl fungerande

recensionsverksamhet av barnböcker i dagspress och tidskrifter” (Eriksson

2005, s. 27). Det finns en del recensioner på annat håll för barnbibliotekarier,

tidskrifter som Opsis Kalopsis, Barn & Kultur och Barnboken. De större

dagstidningarna som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har också

recensioner av barnböcker i en mindre utsträckning och ofta efter att barnboken

redan har kommit ut i handel (Eriksson 2005, s. 31).

Bodil Alvarsdotter poängterar, i sin magisteruppsats, hur svårt det är att

använda barnboksrecensioner från dagspressen inom biblioteket. Det är BTJs

sambindningshäften som har störst betydelse för barnbibliotekarien när de gör

sina beställningar. ” I häftena finns professionella utlåtanden om böckerna, dock

är inte könsperspektivet synligt särskilt ofta” (Alvarsdotter 2002, s. 59).

Florbäck Pershagen har tittat på barnbibliotekariernas förutsättningar att

välja bilderböcker som innehåller mångfacetterade skildringar av flickor och

pojkar utifrån BTJs sambindningslistor. Ifall listorna ska var till någon hjälp så

fodras att huvudpersonen beskrivs tydligt anser hon. Om bibliotekarier ska

kunna välja verk med både pojkar och flickor är det viktigt att huvudpersonens

kön nämns. Det var inte alla lektörer som skrev ut könstillhörigheten i sina

recensioner och det tolkade hon som att genus inte sågs som en viktig kategori

av lektörerna. ”Det läggs inte stor vikt vid att diskutera genusaspekter i

recensionerna och det var endast i 16 av de 380 recensionerna (4,2 procent) som

genus kommenterades” (Florbäck Pershagen 2004, s. 53).

Det borde finnas en tidskrift enbart för recensioner av barnböcker ur ett

genusperspektiv.
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2.2 Biblioteket
Jag har valt att göra min studie på Östermalms barn  och ungdomsavdelning.

Biblioteket ligger centralt beläget ovanför Fältöverstens köpcentrum. Det är ett

stort innerstadsbibliotek med både en vuxen och en barnavdelning samt en stor

tidskriftsavdelning. Inom stadsdelsförvaltningen finns tre bibliotek. Det är

dessutom Hjorthagens bibliotek som är ett litet gemytligt familjebibliotek och

biblioteket i Rios servicehus som riktar sig i första hand till de boende

(Stockholms stadsdelsförvaltning)4. Östermalms bibliotek är det bibliotek av de

tre som har det största utbudet och mest resurser.

Östermalms bibliotek har precis genomgått en grundlig renovering och

öppnade dörrarna den 8 september 2005 efter ombyggnaden. De har öppet sju

dagar i veckan, 10–19 måndag-torsdag, fredag 10–17 och lördag-söndag 10–16.

Barnavdelningen som jag ska undersöka har nu tagit plats direkt när man

kommer in från att tidigare ha legat en bra bit in i biblioteket. Lokalerna har en

ganska avlång karaktär där det finns en lång gång som delar upp de olika

utrymmena. Biblioteket beskriver sin barnavdelning som en mer samlad plats i

ett rum nära entrén med inglasad vägg (Stockholms stadsbibliotek) 5.

Informationsdisken ligger precis vid ingången av biblioteket och där bakom

den finns ett arbetsutrymme för två personer. Ute i själva biblioteket finns det

pekböcker och bilderböcker för lite mindre barn (1–3 år) på en särskild plats

lågt ner i hyllorna. I ett tråg på golvet i form av ett tåg finns böcker för de lite

äldre barnen (4–7 år) för att de själva ska kunna orientera sig i beståndet. Böcker

för den lite äldre åldersgruppen finns på lite olika platser i biblioteket. Dessa

böcker finns inom glasväggarnas inhägnad direkt till vänster när man kommer in.

Indelningen av böckerna på hyllorna bygger på olika teman för att

underlätta för barnen att hitta lättare i hyllorna. På så sätt så blir fackböcker och

skönlitteratur uppblandat på vissa hyllor. Som exempel på indelning kan vara

Bilderböcker med tema och lätta fackböcker. Några ämnen under den kategorin

är till exempel Familjen, Förr i tiden, Bilar. Sen kan det vara olika ytterligare

indelningar på hyllan så familjen har till exempel en plats för böcker om

skilsmässa, adoptivbarn och få/ha syskon.

På ett centralt ställe på barnavdelningen hittade jag en plats som var ämnad

för böcker som kom ut 2005. Det var utlyst en tävling för den bästa boken.

                                                
4 Stockholms stadsdelsförvaltnings hemsida,    http://www.stockholm.se   , [2006-02-21]
5 Stockholms stadsbiblioteks hemsida,    http://www.ssb.stockholm.se   , [2006-02-21]
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Barnen var uppmanade att lämna in förslag på den bok som de ansåg bäst från

2005 års utbud.

Personalen har gjort i ordning en särskild hylla där speciellt populära och

mest utlånade böcker står. Den platsen kallar de för stationshuset för att den

hänger ihop med tåget som står på golvet fyllt med böcker. Böckerna i

stationshuset står både ordnade efter karaktärerna i boken som Ronny och Julia

eller  ibland efter författare som Astrid Lindgren.

”Den här hyllan förändras lite efter tid och vi försöker hålla den

uppdaterad” säger Gun som är ansvarig för barn- och ungdomsavdelningen. Den

hyllan ger en viktig bild av hur biblioteket och de anställda ser på utbudet av

böcker just nu på våren 2006. Förmodligen kan man se ett helt annat utbud i

den hyllan om tio år som speglar den tidens perspektiv eller fokus.

Utöver böcker i biblioteket så finns det VHS–kassetter, bokkassetter,

musikkassetter, serietidningar, Internet och en del informationsmaterial.

2.3 Bibliotekets program
På biblioteket ordnas aktiviteter för barnen. Information om dessa aktiviteter

kan man hitta i ett programblad som utkommer varje månad.

 2.3.1 Sagostund
Biblioteket arrangerar varje månad ett program för barnen med bland annat

sagostund för 4–7 åringar. Det är en saga som läses klockan 9.30 på onsdagar i

en månad. Det är två bibliotekarier, Gun och Anna, som turas om att ansvara

för och välja ut en saga som är lämplig. Sagan tar ca 25 minuter att berätta. Det

som är speciellt på Östermalms bibliotek och något av en tradition är att

sagoberättandet sker helt utan bok. Den som framför sagan har själv valt ut den

och memorerat den för att barnen själva ska kunna skapa en bild i huvudet.

Ibland har de också en inhyrd person som läser sagor. Under november månad

kom skådespelerskan Månika Priede och hade sagostund med barnen. Det tog

ca 45 minuter. Även under sportlovsveckan hyrde biblioteket in Helén Dejke

som berättade spökhistorier för barn mellan 7–10 år i ca 30 minuter.

Både Gun och Anna turas om att hålla i sagostunden. I februari (06-02-22)

var jag med på Guns sagostund och i mars (06-03-08) var jag med på Annas

sagostund.

Gun välkomnar alla barnen och tillsammans rättar de till täcket som redan

ligger utbrett på golvet och som de ska sitta på. De har glidit lite åt sidan medan

de väntat på att Gun ska komma. Hon sätter sig ner på samma nivå som barnen
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och nära dem, precis framför dem på mitten framför täcket. Hon har saker som

står bredvid henne som hon ska använda. Det visar sig vara en lykta med ett ljus

och en schal med massor av fransar. Hon samtalar vänligt med barnen medan

hon plockar fram sina saker.

Sagan heter När trollen spelte i mörka skog och handlar om tre troll i olika

storlekar och innehåller mest beskrivningar av samtal som pågår mellan dem.

Det finns bara en flicka med som person i sagan och hon har inte en särskild

stark framtoning. Gun kommenterar själv detta efteråt på ett medvetet sätt och

säger att sett ur ett genusperspektiv så är det här inte direkt någon bra saga.

Hon förklarar också svårigheterna i att hitta en bra passande saga för barnen. De

behöver vara något som hon själv känner något för eller står för annars fungerar

det inte att presentera den.

Annas sagostund heter Sagor från Brasilien till Kina.  Hon har satt upp en

drake för att illustrera en av sina sagor som hon ska berätta. Hon sätter sig på en

liten stol framför barnen så att alla ska ha möjlighet att se henne. Hon har en

liten tygväska med sig som hon räcker ut åt ett barn för att han eller hon ska få

välja ett föremål i väskan. Hon vänder sig till de barn som gör minst väsen ifrån

sig, de som verkar vara mest blyga. Det föremål som barnet får upp, som till

exempel en spindel, en sköldpadda eller en glaskula, är knutet till sagan som

Anna ska berätta.

Här ser man hur viktigt det är att använda barnen som deltagande i

sagoberättande, att deras medverkan också spelar en viktig roll för sagans

framförande.

 2.3.2 Filmvisning
När det gäller filmvisningen så visar biblioteket varje vecka en ny film som

riktar sig till barn mellan 4–7 år. Ibland kan det vara två kortare filmer men

sammanlagt så tar filmvisningen ungefär 25 minuter. Varje tisdag så är det tre

visningar under dagen 9.45, 10.30 och 14.00. På höstlovet och sportlovet finns

ett särskilt program för barn mellan 7–10 år. Förskoleklasserna eller enskilda

personer får ringa och tala om i förväg när de tänker komma.

Britta som har huvudansvaret för filmvisningen kommer in före varje

tillfälle och presenterar filmen/filmerna för barnen. Hon säger vad filmen heter

och lite vad den handlar om ifall den är lite läskig eller sorglig men att det går bra

på slutet. Det är biblioteksassistenter som sköter det praktiska med

filmapparaten.

Jag har lagt in bibliotekets programutbud av filmer i en bilaga (november

2005–april 2006).
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3 Bokbeståndet

Kapitlet är indelat i tre delar. Inledningsvis har jag granskat recensioner från

BTJ. I den andra delen har jag kritiskt tittat på hur böckerna är presenterade i

biblioteket. Slutligen i den tredje delen har jag undersökt tre böcker på ett mer

djupgående sätt för att ge en mer detaljerad analys av hur de är konstruerade.

Med detta förbättrar jag förståelsen för hur olika tolkningar av genusaspekten

både belyser presentationen av böckerna och deras innehåll.

3.1 Granskning av Bibliotekstjänsts recensioner
BTJ är det företaget som i störst utsträckning säljer produkter och tjänster till

biblioteken. De skickar 24 stycken sambindningshäften om året, till biblioteken,

som innehåller recensioner av nyutkomna böcker. Varje ny barnbok får två

recensioner från två olika lektörer för att kunna ge två olika infallsvinklar. BTJ

har fått mycket kritik för sina recensioner, att de till exempel saknar ett

genusperspektiv (Kristiansson 2003, s. 61).

Jag har tittat närmare på hur dessa recensioner är formulerade ur en

genusaspekt och vad det får för konsekvenser för bibliotekariens arbete.

Jag anser att det är viktigt att vara medveten om BTJs perspektiv när de

följer det heteronormativa tänkandet till viss del. Min avsikt är inte att kritisera

BTJ som serviceföretag utan istället visa på hur genussystemet är en del av

samhällsstrukturen som också i sin tur påverkar biblioteket och bibliotekarien.

På så sätt har också BTJs lektörer som skriver recensionerna en inverkan när de

väljer sätt att uttrycka och formulera vad böckerna handlar om. Det blir ett

begränsat val utifrån BTJs inte alltid så objektiva recensioner. Även om BTJ har

försett varje bok med två recensioner för att få en större bredd på åsikterna så

kan det ändå bli missvisande för vad bokens budskap handlar om. Det skulle

vara bra som alternativ om det gick att använda sig av recensioner på annat håll

som till exempel från dagspressen. Men tyvärr har det visat sig att de

recensionerna inte fyller någon större funktion och att det är BTJ som har störst

betydelse (Alvarsdotter 2002, s. 59). Bibliotekariens förutsättning att skapa sig
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en egen bild av vad böckerna handlar om är begränsad till de böcker som

kommer in till biblioteket.

 3.1.1 Tidigare undersökningar
Jag har tittat på tidigare undersökningar från 2002, 2003 och 2004 som

ifrågasätter recensionerna som vänder sig till bara pojkar eller bara flickor. Det

visar sig inte vara särskilt ofta men det är fortfarande intressant att markera i

vilka sammanhang det förekommer. De här recensionerna behöver inte

nödvändigtvis vara dåliga recensioner för att de riktar sig till ett specifikt kön

ifall de läses av bibliotekarier som har en medvetenhet kring genusfrågor.

2002 fanns det bara några få recensioner som riktade sig till ett speciellt kön

och de recensionerna var bara för långserieböckerna Tvillingserien och

StarTrekserien (Alvarsdotter 2002, s. 59). 2003 hittade Kristiansson av

sammanlagt 585 recensioner, 32 fall där recensenten rekommenderar boken till

pojkar (11) eller flickor (21) (Kristiansson 2003, s. 37). I undersökningen från

2004 tittade Florbäck Pershagens på recensioner av 380 bilderböcker. Hon

hittade bara fyra stycken som riktade sig till flickor och alla handlade om musen

Angelina Ballerina (Florbäck Pershagen 2004, s. 41). Det är förvånande att

resultatet visar så olika siffror som om det går  i olika vågor eller trender. Man

kan undra hur det kommer sig att det blir så.

 3.1.2 Min undersökning
I min undersökning gick jag igenom katalogen Barnböcker 2005 som

Kulturrådet har gett ut. Katalogen ger en kort sammanfattning av vad böckerna

handlar om samt en bild av böckernas framsida. Jag gick igenom katalogens

utbud av barnböcker tillsammans med Östermalms bibliotekarier på barn– och

ungdoms avdelningen. Jag bad dem titta efter böcker som kunde benämnas som

bra, populära, roliga eller omtyckta, böcker som hade utmärkt sig på ett positivt

sätt. Alla tre hade olika synpunkter men det fanns 13 böcker som alla tre tyckte

var intressanta (se bilaga).

Sedan tittade jag i BTJs 24 sambindningshäften för att se vad lektörerna

skrivit om de böcker jag valt ut. Av de sammanlagt 26 recensioner som jag

tittade igenom så var det tre stycken lektörer som rekommenderade boken

speciellt till pojkar eller flickor. Av dessa tre så var det en som riktade sig till

flickor och de andra två till pojkar. Jag har velat titta ingående på lektörernas

ordval. Mitt urval är de recensioner som jag tycker är mest relevanta ur ett

genusvetenskapligt perspektiv.
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Håkan Bråkan–böckerna är flera olika böcker, oberoende av varandra, som

handlar om en pojke som är ganska busig, som man för övrigt också hör på hans

namn ”Bråkan”. Den här boken heter Håkan bråkan och tjockskallarna och är

skriven av Anders Jacobsson och Sören Olsson. Boken handlar om att våga

använda cykelhjälm. I BTJs recension står det ”Det här är en bok som kan leda

vidare till samtal om vad som egentligen är tufft. Många små killar uppskattar

säkert en ny bok om Håkan bråkan.” Det förutsätts i recensionen att tuffhet är

en problematik som pojkar möter och behöver diskutera. Ytterligare en

recension, som riktar sig till pojkar, handlar om boken Här kommer polisbåten

av Arne Norlin och Jonas Burman. Det finns ett antal, oberoende av varandra,

olika böcker som handlar om Halvan. En pojke som fantiserar om att han är

vuxen och arbetar som till exempel polis, brandman eller ambulansförare. ”Att

fantisera om sig själv som förare av olika fordon är en lycka  troligen speciell

just för små pojkar.”

Det finns inga nyanser från lektören. Visst kanske de flesta som drömmer

om att vara förare av olika fordon är pojkar men det finns kanske flickor som

drömmer om det också. Recensionen håller isär pojkens/mannens intressen med

flickans /kvinnans som dikotomier (Hirdman 2004, s. 116).

Den tredje recensionen riktar sig till flickor och morfäder och boken heter

Mitt rosa liv av Amanda Eriksson. Lektören skriver ”Detta kan säkert bli en

favorit hos många små tjejer och deras morfäder.” Det kanske finns böcker som

går hem mer hos flickor men det är också möjligt att små pojkar skulle vara

intresserade av boken, kanske mer än morfäder. Ordvalet i ovan två recensioner

bekräftar förståelsen av att pojkar är aktiva och flickor är passiva. Recensionen

av Här kommer polisbåten föreslår att pojkar ska ”uppskatta” boken, medan

recensionen om Mitt rosa liv föreslår att det ska bli en favorit ”hos flickor.”

Det är inte alltid fel att rekommendera en bok till specifikt till flickor eller

pojkar förutsatt att bibliotekarien som tar emot informationen har ett medvetet

tänkande kring genusfrågor. Det är förmodligen viktigare att se till genus som ett

ämne, en väsentlig fråga, än att titta på hur det är styrt när det gäller pojk– och

flickböcker.

I boken Händiga Hanna lagar bilen av Titti Knutsson och Lisen Adbåge,

handlar det om en flicka som lagar en bil som har gått sönder. Den ena lektören

skriver positivt om boken: ”Inte minst ur genussynpunkt är detta ett gott

tillskott på bilderboksmarknaden.” Jag tolkar det som att lektören tycker att

författaren har en medveten uppfattning kring genus. ”Hon leker med

perspektiven och tar fasta på Hannas engagemang och pappas ointresse.”



24

Det är naturligtvis viktigt att betona att det är en tjej som håller på med

bilar. Det är ju ett sätt att motverka genusordningen där det blir en

hopblandning av sysslor och egenskaper (Hirdman 2004, s. 128). När det

handlar om traditionellt stereotypa könsroller så är det män som håller på med

bilar och flickor gör något annat mer kvinnligt som handarbete till exempel. I det

här faller så är det en liten flicka som går över gränsen och in på mannens

domäner och visar sig kapabel och handlingskraftig och kan laga bilen. På så sätt

blir det en hopblandning av sysslor.

I den andra lektörens recension står det ”Detta är en tämligen traditionell

berättelse om att laga en bil, där det nya är att den energiska och

teknikintresserade huvudpersonen är en liten sympatisk tjej istället för en kille.”

Genom att säga ”liten sympatisk tjej” betonas det ovanliga i att en tjej är

teknikintresserad och kan laga en bil. Lektören menar att boken borde läsas av

både pojkar och flickor och avslutar med ”Denna bilderbok kan säkert locka

läsare, både killar och tjejer, som fascineras av bilar och teknik.”

Här rekommenderar lektören boken till både pojkar och flickor. Varför går

det bra här och inte i recensionen Mitt rosa liv där boken rekommenderades till

tjejer. I båda recensionerna handlar det jämförelsevis om omvända könsroller. ”I

bild och text leker Amanda Eriksson med könsrollerna när hon låter morfar

komma resande med sin symaskin och förvandla flickans rosa drömmar till

verklighet.” Är det för att pojkars intresse kring bilar är det som styr oavsett

ifall det är en flicka eller pojke som är huvudperson. Pojkar kan bara läsa

pojkböcker men flickor förväntas läsa både pojkböcker och flickböcker. Det

bekräftar Brita Graumann när hon säger i Töser med klös ”det är aldrig

bekymmer att få tjejer att nappa på en bok—något som kan vara väl så svårt

med pojkar” (Graumann 2005, s. 5).

I boken Är det jul nu igen? Sa Spöket Laban av Inger och Lasse Sandberg så

kommenterar lektören spöket Labans känslor. ”Framförallt tilltalar det mig att

Spöket Labans känslostämningar förmedlas på ett fint sätt.” Jag tycker att det

känns angeläget att lektören betonar något som går emot det heteronormativa

tänkandet. Det har gjorts undersökningar kring det emotionella språket i

barnböcker  och de stereotypa föreställningarna säger att flickor och kvinnor är

mer känslosamma än pojkar och män (Bergman 2002, s. 5).

Lektörens recension är ganska avgörande för uppfattningen av boken, för

att den ska bli allsidig, öppen och tolerant i sin tolkning. Till synes verkar det

som, lektören generellt sätt, i sina formuleringar kan få fram missvisande eller

väldigt subjektiva omdömen som påverkar hela inställningen till boken. Detta i
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sin tur påverkar kanske bibliotekariens förutsättningar när det handlar om att

beställa, läsa, bedöma och rekommendera en bok.

Det finns två recensioner som presenterar böcker med två karaktärer som är

mer avvikande. Den ena handlar om en flicka i, Siri och lortiga Lotta, som är

kladdig och smutsar ner allt omkring sig och den andra handlar om en pojke i,

Sjörövar-Rakel och Kapten Snorfinger, som spottar och håller på med

snorkråkor. I recensionen om flickan så beskriver lektören hur upprörd Siri blir.

Hon tänker visserligen igenom saken och ändrar sig men först tycker hon att det

är väldigt stötande med en vild, smutsig flicka som tar plats. I den andra boken

så beskriver lektören hur ryslige Roland precis på grund av sitt spottande och

sina snorkråkor är uppskattad av förskolebarnen. Min poäng med jämförelsen

är att plocka fram våra egna föreställningar om hur flickor och pojkar förväntas

vara. Flickor ska uppföra sig ordentligt annars är det stötande medan pojkar har

en större rörelsefrihet och kan dessutom bli uppmuntrade och uppskattade när

de väljer att vara smutsiga eller äckliga.

3.2 Böcker på Stationshuset
Kapitlets andra del berör böcker som är placerade av bibliotekarierna på en

central plats i biblioteket. Den platsen kallas för Stationshuset. ”Hyllan heter så

för att den står bredvid tåget” förklarade Gun. Tåget är ett slingrande ställ som

är fyllt med barnböcker som inte står i någon särskild ordning. De är också

barnböcker som riktar sig till min åldersgrupp.

Stationshuset är böcker som bibliotekarierna  efter egen erfarenhet har ställt

ut i en särskild hylla. Det är böcker som är mycket efterfrågade, och ofta

utlånade. Det är en form av ”tio i topp lista”. Den hyllan representerar ”det

bästa av” Östermalms barnbibliotek, hyllan visar upp en bild av hur låntagarna

och bibliotekarierna tillsammans har valt att framställa sitt bibliotek. Därför

anser jag att det är av intresse att granska detta speciella utbud.

I Stationshuset finns 15 olika hyllplan som, var och en, består av en

karaktär eller författare. Vissa är indelade efter huvudpersonen i en bok och två

exempel är indelade på författarens efternamn. Ett exempel har också delats in

med flera huvudpersoner i olika böcker som Laban, Pulvret och då är det

underförstått författaren ”Inger och Lasse Sandberg” som är indelningen.

”Hyllans utbud förändras ständigt över tid” sa Gun när jag frågade henne om

uppställningen av böckerna.

Jag har tittat på bland annat vad böckernas huvudpersoner har för

könstillhörighet och vad böckerna i stort handlar om. Jag har valt att beskriva



26

vilka karaktärerna är, vad de representerar och hur de kortfattat uppfattas ur en

genusaspekt. När det gäller författarna så har jag tittat på flera av deras böcker

och utifrån det försökt redogöra för författarens verk ur ett genusperspektiv. Så

här såg hyllan ut 2006-03-20. Hyllplanen bestod av dessa böcker i följande

ordning:

Ronny och Julia av Måns Garthon och Johan Unenge

Castor av Lars Klinting

Billy av Birgitta Stenberg och Mati Lepp

Astrid Lindgren

Elsa Beskow

Laban, Pulvret av Inger och Lasse Sandberg

Nicke Nyfiken av H.A. Rey

Rut och Knut av Carin Wirsén och Stina Wirsén

Alfons Åberg av Gunilla Bergström

Nisse av Olof och Lena Landström

Grodan av Max Velthuijs

Pettson och Findus av Sven Nordqvist

Emilia av Anna Dunér och Kirsten Raagaard

Plupp av Inga Borg

Mette av Lene Fauerby och Mette-Kirstine Bak

Det finns många olika sätt att granska den här listan av böcker. Mitt sätt är att

granska böckerna bakom karaktärerna. Detta ger en relevant bild av hur

Östermalms bibliotek väljer att profilera sig i samförstånd med låntagarna. Jag

har undersökt fördelningen av huvudpersonernas kön. Jag har undersökt hur

relationen i huvudpersonernas familjer ser ut och det har också varit av intresse

att titta på karaktärernas könstillhörighet.

 3.2.1 Könsfördelningen
Det är två hyllplan som har indelningen på författare istället för karaktärer i

böcker. Det är Elsa Beskow och Astrid Lindgren. De är föregångare till de övriga

författarna.

Elsa Beskow var produktiv under en mycket lång period med första boken

1897 och sista boken 1952. På 70-talet kritiserades hon för den borgerliga

ideologin och den könsrollssyn hennes böcker förmedlade. Den kritiken har till

synes inte påverkat läsarna (Kåreland 1994, s. 42). I Sagan om den lilla lilla

gumman från 1897, handlar det om en gumma som lever ensam med sin katt.

Boken presenterar ”En historisk tid där det gamla bondesamhället skildras”

(Kåreland 2005, s. 150). Tomtebobarnen skildrar en tomtefamilj som bor i
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skogen. Rollerna i familjen är stereotypt uppdelade där mor sitter och nystar

garn, tröstar barnen och far täljer i trä, dödar en orm och hugger ner en svamp.

Det förekommer samma stereotypa rollfördelning i Petter och Lotta böckerna.

Beskows böcker är trots sina förlegade könsroller fortfarande väldigt omtyckta,

och jag vill påstå att det finns kvalitéer i hennes böcker som är viktiga att

bevara. Det är nödvändigt som material, att kunna referera till och jämföra hur

det såg ut förut och hur det ser ut idag ur ett genusperspektiv. Den

diskussionen är viktig.

Astrid Lindgren har kanske skrivit mest bilderböcker med självständiga

flickor som förebilder. ”Hon har varit Sveriges mest utlånade författare sedan

början av 70-talet” (Kåreland 2005, s. 383). Några exempel från hennes

produktion är Visst kan Lotta cykla som handlar om en bestämd flicka som

fyller fem år och vet vad hon vill. Hon lånar en vuxencykel för att visa att hon

verkligen kan cykla. I visst är Lotta en glad unge så ordnar hon godis åt allihop

på påskafton fast hennes pappa inte lyckas få tag i något godis.

Berättelsen om Madicken och hennes syster Lisabet är ytterligare ett

exempel på flickor som är framåt och företagsamma. I Titta Madicken det snöar!

så vill Lisabet pröva att åka bakpå en släde för att hon ser en större pojke som

gör det. Det får förödande konsekvenser och hon hamnar ensam i skogen mitt i

vintern. Hon klarar sig till slut och visar egenskaper som mod, viljestyrka och

envishet.

Av samtliga karaktärer och författare så kom jag fram till att det är 13

kvinnliga författare och 9 manliga författare.

Det är fler maskulina karaktärer än feminina. Det tolkar jag som att de

kvinnliga författare hellre väljer att skriva om maskulina huvudpersoner i sina

böcker. Barbro Lindgren medgav i en debatt 1988 att hon tyckte det var roligare

att skriva om pojkar än om flickor (Kåreland 1994, s. 92).

Jag fick det till 13 maskulina huvudpersoner och 4 feminina huvudpersoner.

Då har jag inte räknat in Astrid Lindgren och Elsa Beskow eftersom de står

under rubriken författare. Två av de feminina karaktärerna delar huvudperson

med en maskulin karaktär. Rut och Knut är jämställda i böckerna i Rut och Knut

leker doktor så turas de om att vara doktor. Samma sak gäller för Ronny och

Julia, de har också en jämställd relation i Ronny och Julia börjar skolan. De

behöver båda varandra för att klara av skolstarten som de känner sig väldigt

ängsliga inför.

Det finns två feminina karaktärer, Mette och Emilia, som är huvudpersoner.

Båda böckerna har danskt ursprung. Det är ett problem att det är svårt att hitta

bilderböcker med starka och självständiga flickor som positiva förebilder.
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 3.2.2 Familjerelationer
Det finns en likhet i familjeskildringen  mellan flera av karaktärerna. Det finns

en pojke och en pappa både i Alfons Åberg, Nicke Nyfiken, Pettson och

Findus. Pappan har en mer omhändertagande karaktär i samtliga böcker. I boken

om Castor av Lars Klinting så är det lite oklart om Castor är en pappa, en bror

eller en partner till Frippe. Berättelsen handlar om två bävrar som gör saker

tillsammans. I Castor odlar så handlar det till exempel om hur de odlar vita

bönor. Det är två maskulina karaktärer som gör något tillsammans som annars

anses som en mer stereotyp kvinnosyssla.

Gunilla Bergström har skrivit böckerna om Alfons Åberg som bor med sin

pappa. Alfons pappa är en mjuk person, ofta med förkläde på sig och i färd

med att duka, städa eller laga mat. Hans roll som far är vårdande och

omhändertagande.

Mannen med den gula hatten och Pettson är inte uttalade pappor men de

tillskrivs lätt den rollen. Sven Nordqvist är författaren bakom Pettson och

Findus böckerna. De är två individer som behöver varandra. I När Findus var

liten och försvann skildras hur ensam Pettson känner sig innan han får Findus

som då är en liten kattunge. Hela tillvaron blir betydligt bättre för Pettson av

Findus. Pettson behöver sällskap och Findus behöver också sällskap men

framförallt en förmyndarperson, någon som tar hand om honom. Han är bara ett

barn. ”Pettson fungerar både som far och mor till det livliga och påhittiga

kattbarnet” (Kåreland 2005, s. 149). De hjälps åt tillsammans i Rävjakten att

konstruera en anordning som ska skrämma iväg räven från att ta hönorna.

Mannen med den gula hatten benämns i böckerna som H.A. Rey har skrivit

om Nicke Nyfiken som Nickes vän, men han har ett grundläggande ansvar för

Nicke som en förmyndare, eller fadersfigur. Det är också viktigt att tillägga att

hans roll också handlar om en vit kolonisatör som fångar och tar hem en apa

från Afrika och sedan lär den oskuldsfulla apan hur det går till i västvärlden.

Pappan som tar hand om sin son fungerar kanske i barnlitteraturen som ett

komplement för något som inte alltid fungerar i det verkliga livet. Det finns

pappor som inte tar ansvar för sina barn och barnböcker kring det temat blir

kanske överdrivet många som ska hjälpa till med den problematiken. Man kan

tolka relationen, i Nicke Nyfiken böckerna, mellan mannen och apan, som en

mer traditionell bild av pappan som visar pojken hur det går till att växa upp

och bli man, Nicke skaffar ett jobb i Nicke Nyfiken får ett jobb och kommer i

problem med lagen i Nicke Nyfiken. Biblioteket visar även Nicke Nyfiken får en

cykel i sin filmrepertoar, där han lyckas få jobb på cirkus på grund av sin talang

att cykla på en enhjuling. Han klarar sig bra med pappan som stöd i bakgrunden
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trots sin tvivelaktiga bakgrund. Den oskuldsfulla apan utforskar nyfiket världen

och är lätt för ett barn att identifiera sig med.

Det finns två skildringar av ensamstående mammor med sina söner.

Billy–böckerna som är skrivna av Birgitta Stenberg skildrar ett modernt

vardagsliv. Billys mamma går inte bara upp i sin modersroll utan ägnar sig också

åt sitt yrkesliv. Även om deras relation är kärleksfull så handlar böckerna till

stor del om Billys relationer till andra i hans omgivning (Kåreland 2005, s. 143).

Det är en positiv bild av en självständig pojke och en självständig mamma. Billy

är en ganska egen liten pojke, en tänkare. I Billy får besök visar han på

egenskaper av att vara känslig för mötet med sin kusin som ska komma och

hälsa på. Han hjälper sin mamma att laga plättar och han har en jämlik relation

till sin kompis som han kallar ”arga Lotta”. Hon skildras som en bestämd tjej

med temperament. Billy och Lotta är skildrade som jämlikar, de är lika

initiativrika och klarar av samma saker fysiskt och intellektuellt. De

kompletterar varandra med hennes temperament och hans eftertänksamma sätt.

Nisseböckerna, av Olof och Lena Landström, har också en ensamstående

mamma, hon finns också i bakgrunden liksom Billys mamma. Hon hjälper Nisse

i olika situationer. Hon följer med honom till frisören i Nisse hos frisören och

när han ska öppna ett stort paket i Nisse går till posten.

Även om föräldrarna och andra vuxna står i bakgrunden av berättelsen så

hindrar inte det att deras agerande kan uppmärksammas av det läsande barnet

och bekräfta eller förneka redan existerande könsmönster och sociala kulturella

förhållanden (Kåreland 2005, s. 144). Det är anmärkningsvärt att det inte finns

något exempel  på en flicka och hennes mamma som lever själva. Det borde det

också finnas ett behov för. Om det enbart handlade om en flicka och hennes

mamma så finns det en risk att pojkar inte vill läsa dem? Är det svårt att ta en

relation mellan två feminina karaktärer på allvar, en relation utan en man?

Både i Metteböckerna av Lene Fauerby och Mette-Kirstine Bak och i

Emiliaböckerna av Anna Dunér och Kirsten Raagaard, lever flickorna i mer

traditionella familjer, där både mamma och pappa finns med, dock inte i varje

enskild bok. Ibland gör de saker med bara mamma eller bara pappa eller med

någon annan vuxen. Mette ser lite lustig ut, med ett stort rött ballongliknande

hår. Hon har god relation till både mamma och pappa. I Mette saknar sin pappa

är hon ensam med mamma och väntar på att pappa ska komma hem. I Mette och

presenten är det hon och pappa som går på kalas. I Emiliaböckerna så är det på

liknande vis. I både Emilia och Mette så beskrivs en mer balanserad

heteronormativ familjebild. I Emilias jul så skildras förberedelser inför en

harmonisk julafton. Där både hennes mamma och pappa är närvarande i
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bakgrunden. I Emilia på bondgården handlar om hur Emilia bekantar sig med

alla djuren på en bondgård tillsammans med hennes dagmamma och barnen som

går  där.

I samtliga böcker som jag har nämnt så beskrivs sunda och hälsosamma

relationer. Det är inga skildringar av våld och destruktivitet. Böckerna som

helhet ger en bild av ett socialt uppbyggligt bibliotek och en kreativ och

inspirerande plats att vara på. Barnen omges av böcker som handlar om

karaktärer som representerar olika former av familjekonstellationer.

 3.2.3 Könlösa karaktärer
Det är flera av huvudpersonerna som är lite otydliga i sin könstillhörighet som

Findus, Grodan och Plupp. Det framgår inte tydligt om de är feminina eller

maskulina karaktärer. Alla tre är dock kategoriserade som maskulina. Det finns

något som är underförstått och självklart i vårt språk: att ”han” eller ”man” är

synonymt med människan, kvinnan är det som är avvikande och som måste

definieras.

Att överskrida genusnormen bland barn är vanligare hos flickor än hos

pojkar anser flera forskare. När flickor anses vara framåt, grova och kanske klär

sig i bylsiga kläder så kan de bli kallade för pojkflicka. Däremot finns inte

motsvarande uttryck för motsatsen, det vill säga om en pojke skulle vilja ha kjol

och vara stillsam och mer ”feminin” till sin karaktär, en flickpojke.

Kåreland skriver att det kan vara något positivt att bli kallad pojkflicka

medan etiketten flickpojke inte existerar som myntat begrepp. Det hindrar inte

att man kan hitta dessa karaktärer i bilderböcker som bryter mot den manliga

genusnormen (Kåreland 2005, s. 133).

Grodan som är skriven av Max Velthuis handlar om en karaktär som bryter

mot det heteronormativa. Grodan som saknar namn är dock av manligt kön

vilket framgår av att han omnämns som ”han” och att han använder ett par röd

och vitrandiga badbyxor. Han visar på en del egenskaper som annars brukar

tillskrivas kvinnan. Bland annat när han vårdar en liten övergiven nalle ömt i

Grodan hittar en vän. Han sköter om den som om den vore hans eget barn som

annars anses som en mer traditionell kvinnoroll. I Grodan är rädd visar han

sidor som väldigt ynklig, mörkrädd och behövande.

Findus är Pettsons katt. Det är en livlig och påhittig figur som liksom

grodan bär ett par randiga byxor. Han benämns också som en han. Han är ett

kattbarn, vilket gör honom mer sårbar, känslig och kanske det är bidragande till

hans mer feminina karaktär. När det sattes upp en Julkalender i TV 1993 om
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berättelsen om Pettson och Findus så var det en kvinna, Ika Nord, som spelade

rollen som Findus.

Så här beskrivs Plupp i Inga Borgs böcker: ”en liten ’osynling’ som kan tala

med djur. Han är osynlig för alla människor — utom för dej och mej”. Hon

beskriver att han bor långt uppe i norr bland höga fjäll i en liten torvkåta, vid en

sjö som han kallar Blåvattnet (Borg 1992, s. 2). I skildringarna om Plupp finns

det bara djur och natur. Plupp är en trolliknande figur och det går därför inte att

sätta honom i något jämförande genussystem. Han är svår att könsbestämma.

Med sitt blåa hår, sin röda halsduk och sin långa rock har Plupp en androgyn

framtoning. Författaren ger dock en tydlig markering genom att omtala Plupp

med han (Kåreland 2005, s. 24). Även om han benämns som en ”han” av

författaren så framställs Plupp som en könlös figur som erbjuder något

ytterligare, ett alternativ till det heteronormativa. Han tar hand om sig själv och

djuren runt omkring som är hans vänner. Han lever föredömligt men samtidigt

alternativt. Han bryter mot normen, han kan tolkas som ett exempel på queer.

Både Grodan, Findus och Plupp är karaktärer som plockar fram det

positiva med att vara olika. Det finns ingen annan som är som dem i sitt

sammanhang, de är unika. Böckerna är viktiga för att de öppnar upp för nya

infallsvinklar.

3.3 Djupanalyser av böcker
I den tredje delen av undersökningen har jag valt att göra djupgående analyser av

tre böcker utifrån ett genusperspektiv. De tre böckerna har tre olika indelningar

på biblioteket, en bok från avdelningen ”Nya böcker,” en från ”Stationshuset,”

och en från avdelningen ”Bilar.”

 3.3.1 Ny bok från 2005
På hyllan med nya böcker från 2005 fanns bland andra Mitt rosa liv av Amanda

Eriksson. Boken riktar sig huvudsakligen till de som har ett intresse av färgen

rosa och av prinsessor. Författaren säger själv i tidskriften Opsis Kalopsis att

hon är allra gladast över att Mitt rosa liv har så bra försäljningssiffror på

marknaden. ”Jag har nämligen förstått att bilderböcker som handlar om pojkar,

de köps både till pojkar och flickor men såna som handlar om flickor, har

mycket lägre försäljningssiffror. Fast med ett undantag då, och det är om man

drar på med nåt om rosa.” Hon menar att det är otroligt men sant att den rosa

färgen gör att försäljningssiffrorna går upp (Huss 2006).
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Huvudpersonen som inte har något namn, inser en dag att hon inte har några

rosa kläder  men att hon väldigt gärna vill ha det. Anledningen till att hon inte

har det är för att mamma inte tycker om rosa. Det gör inte hennes dagmamma

heller. Flickan framställs som en tuff och företagsam tjej. Hon ringer själv sin

morfar och ber honom komma och hjälpa henne med hennes dilemma.

Morfar kommer till undsättning, han kan sy och har med sig en hel del som

tyger, färg , kuddar, måttband, sytråd etc. för att hjälpa till. På ett sätt så bryter

morfar mot en manlig stereotyp roll genom att han kan sy och färga kläder.

Samtidigt blir budskapet att flickan, i konflikten med kvinnor, behöver en man

som kan ställa allt till rätta visserligen en gullig, ofarlig morfar, men dock en

man.

När morfar och flickan sitter och pratar medan kläderna färgas i

tvättmaskinen så går mamma runt i bakgrunden och dammsuger. Skulle

berättelsen kunna vara tvärtom att morfar kom för att dammsuga medan flickans

mamma kunde hjälpa flickan färga kläder?

Ett helt uppslag visar ett träd där olika sorters prinsessor sitter på varje

gren. Den illustrerar ett samtal som flickan och morfar har om vad prinsessor

kan tänkas göra. Det är bara flickor och kvinnor på de olika grenarna på bilden

utom längst ner där det finns en manlig fotograf som tar kort på en rosa bil som

en prinsessa kör för fort. Mannen kan ses på flera olika sätt dels att han är liten

och långt ner på bilden vilket gör att han inte upptar mycket plats. Han är

aktivt fotograferande en bil som körs av en prinsessa som inte syns. Hon är

därför diffus i sitt agerande och konkurrerar inte heller med hans position

eftersom hon inte syns medan han är tydlig och konkret i sitt syfte.

Morfar hittar en del saker på vinden för att pryda flickans rum med, bland

annat en Dalai Lama bild som flickan kallar en rolig gubbe som har röda kläder.

Hon sätter bilden centralt över sängen och han sitter där och tittar ut över

rummet, visserligen snäll och ofarlig som morfar, men i alla fall man. Som om

det behövs för att balansera det nya rosa rummet. Den manliga blicken.

Bokens budskap handlar om att det finns bra saker med färgen rosa och att

det inte behöver vara något hotfullt och kränkande för flickan/kvinnan utan det

handlar mer om vad man själv lägger in för betydelse i färgen. Flickans rum före

och efter behandlingen visar upp ett bra och hemtrevligt alternativ med

rosa/röda detaljer från tidigare blå/gröna.

Morfar och flickan leker vid ett tillfälle tillsammans på ett jämlikt sätt.

Flickan bär då sina nysydda rosa kläder. Morfar fotograferar, på liknande vis

som en man fotograferat tidigare, flickan när hon står framför den rosa bilen och

äter glass. Det är fortfarande han som är aktiv och agerande medan flickan står
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passivt och väntar. Flickans slutliga inlägg handlar om att rosa kläder inte är så

bra när man blir smutsig efter lek i parken. Hon föreslår svart och morfar fyller i

”som pirater har” och ”det fixar vi en annan gång” och bekräftar sin

handlingskraftiga position igen. Flickans önskan att vilja ha svart tyder på

flexibilitet och en viss fiffighet att skapa nytt, självständigt tänkande och

ifrågasättande. Morfar begränsar flickans val av svart med att ringa  in den

svarta färgen till pirater som är mer en ”pojkroll.”

 3.3.2 Populär bok
Utifrån ett urval av böcker från ”Stationshuset” så tog jag en bok om Alfons

Åberg Är du feg, Alfons Åberg? som är skriven av Gunilla Bergström, 1981.

Boken är en del i en serie böcker, från 80-talet och fram till idag, som handlar

om Alfons i olika åldrar som bor och växer upp med sin pappa.

Boken riktar sig till både pojkar och flickor. Det finns ingen mamma och det

ifrågasätts aldrig i böckerna var Alfons mamma är någonstans. Alfons pappa

sköter hushållet på ett självklart sätt och har en ömsint och vänskaplig relation

till Alfons. Deras relation skulle kunna tolkas som queer ”där de bryter mot

olika icke-normativt köns-/genus positioner” (Rosenberg 2002, s. 12).

I den här boken är Alfons sex år och berättelsen handlar om Alfons ovilja

att slåss. Det brukar betraktas som en manlig egenskap som Alfons nu

ifrågasätter. Budskapet i den här boken handlar om modet att våga gå emot

massan och säga ifrån och inte bara göra det som förväntas, att visa upp något

annat och bryta mot det heteronormativa.

Första bilden visar två pojkar som slåss och flera som står runt omkring och

tittar på, varav en är flicka. Man ser två pojkar som kommer springande

antingen för att också slåss eller för att titta på. Jag tolkar det som om

huvudsakligen är det pojkar som slåss men flickor kan också vara intresserade

av att titta på. När Alfons hamnar i bråkiga situationer så ger han sig genast

även fast han blir betraktad som svag. En bild visar Alfons i totalt underläge där

en pojke står med ena benet på hans bröst i segergest. I bakgrunden syns ett

annat bråk där det också är flest pojkar som slåss och en tvetydig person som

skulle kunna vara en flicka. Det är som en liten inflikning från författaren att

möjligheten finns att flickor också slåss men den möjligheten är fortfarande lite

otydlig och outtalad.

Alfons är tydlig med att betona att han visst är stark fast han inte vill slåss.

Han kan bära hem tunga matkassar som skulle kunna vara likvärdigt med

kvinnlig styrka, det är könsneutralt. Han kan också bära tunga brickor med

porslin, en annan mer kvinnlig aktivitet. Alfons pappa försöker övertala Alfons
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att slåss ändå på ett ganska lekfullt sätt. Det är som om han vill locka fram

manligheten i Alfons för att det ska vara så, att pojkar ska slåss. Alfons leker

med lite men mest för att inte såra sin pappa vilket också visar en slags

känslighet både hos pappan och hos pojken. Det är också ett sätt att fastställa

tydliga karaktärer hos en pojke och en man som inte bara har maskulina drag.

De har fler sidor både manliga och kvinnliga egenskaper. De bryter i sitt

beteende de heteronormativa regler som låser könsrollerna. Pappa erkänner

senare att han egentligen heller aldrig gillat att slåss. Han erkänner en svaghet

som gör honom stark på samma sätt som Alfons senare visar sig stark genom

att vägra slåss med de tre bråkiga barnen som börjar på lekskolan.

De bråkiga barnen är två pojkar och en flicka. De känns medvetet av

författaren att ta med en flicka. Hon står med som representant för de ”bråkiga”

men är inte riktigt lika aktivt bråkig som de två pojkarna. Hon har en kam som

attribut i fickan medan en av pojkarna har en visselpipa som attribut av att vara

bråkig. De bråkiga barnen hamnar i slagsmål men författaren har velat skildra

bråken som mer genusneutrala där de ser ut som att alla slår och alla blir slagna .

Det finns dock vissa heteronormativa ramar som författaren håller sig inom

genom att visa att dagispersonalen består av kvinnor, att de två bråkiga pojkarna

står närmast en gråtande flicka medan den bråkiga flickan står längre ifrån och

ser mer förskräckt ut än bråkig. Nu är det Alfons tur att bli påhoppad även där

är det pojkarna som tar tag aktivt i Alfons tröja för att slåss medan flickan tittar

på. Varför får hon inte vara aktiv? Är det hotfullt för Alfons manlighet om en

flicka visar sig starkare? Är det farligt med bråkiga flickor som skulle kunna vara

mer bråkiga än bråkiga pojkar?

Barnen på lekskolan bryter plötsligt in och ropar att Alfons inte vill slåss,

Det är fyra jämlika pojkar och en flicka som ropar ut det medan en flicka är tyst

och mycket mer i bakgrunden. Alfons måste själv stiga fram och försvara sig,

han får ta plats fast han inte slåss, som en gest av en ledare och alla lyssnar.

Skulle en flicka kunnat ha Alfons roll? Hans argument för att inte slåss är att

han inte törs och han går tillbaka till sin snickarvrå där han bygger på en koja, en

annan typiskt manlig syssla. Så han drar sig undan från en manlig destruktiv sak

för att göra något mer manligt konstruktivt som att snickra. Han har vunnit för

han håller sig inom de tillåtna gränserna för vad pojkar ska och inte ska. Han

imponerar på de bråkiga med sin självständighet. På bilden nära kojan ligger

också en fotboll som en extra tydlig markering för vilken sida Alfons befinner

sig på, vilket kön han verkligen tillhör.

De bråkiga pojkarna bekräftar Alfons styrka på toaletten när Alfons råkar

höra det. Det är inte längre viktigt att visa den bråkiga flickan som aldrig var
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särskilt bråkig; hon föll bort. Avslutningsvis så ifrågasätter Alfons sin pappas

vilja att bråka och de skildras som jämlikar i varsin fåtölj.

Alfons och hans pappa har en djup, varm och meningsfull relation. De är

båda viktiga karaktärer och bra förebilder för barn. Jag undrar om det är för att

Alfons mamma inte existerar som det blir tillåtet för Alfons och hans pappa att

vara mera undersökande kring sina känslor.

 3.3.3 Bilar
Det är angeläget att skildra en mer djupgående bild av hur en typisk fackbok kan

se ut. Den här boken stod på en av de mest utlånade avdelningarna som heter

”Bilar”. Det är viktigt att visa på hur en ganska enkel berättelse om hur en liten

pojke som vill vara en vuxen man och förare av ett fordon också kan innehålla

en del fördomar.

Här kommer bussen är skriven av Arne Norlin och Jonas Burman. Det är

en bok ur en serie böcker som handlar om Halvan. Samtliga böcker börjar med

att Halvan sitter som barn (cirka 3–5 år) på golvet i sitt rum och leker med ett

fordon, i det här fallet en blå buss. Det finns andra fordon i bakgrunden som

illustrerar andra böcker som Halvan har medverkat i. När fordonet är fastställt

så ikläder Halvan rollen som vuxen och yrkesarbetande. Han använder fordonet

i sitt arbete. Han är en busschaufför med beskrivning av vad en busschaufför har

för uniform: mörkblå byxor och en randig skjorta. Det finns inget alternativ eller

tillägg ifall det är en kvinna som är busschaufför, den aspekten finns inte med i

boken. Det finns vidare beskrivning på vad en busschaufför har för utrustning

och hur stor bussen är. Det är tekniska beskrivningar om hur man låser upp

dörren till bussen, ställer in stolen, kontrollerar däcken, tittar till lampor,

blinkers och vindrutetorkare. Det är viktigt att på prov öppna och stänga

dörrarna, prova mikrofonen, plingskylten, sätta in bussens nummer och namnet

på ändhållplatsen. Halvan måste tanka bussen och det finns en beskrivning av

vad olika bussar kan behöva som bränsle. Halvan måste följa tider för turlistan.

Ibland så glömmer föräldrar barnvagnar i bussen och det illustreras med en

pappa som går iväg med sitt barn i famnen medan bussen kör iväg i bakgrunden.

Det finns också ett exempel på en pappa som till och med glömde sitt sovande

barn i bussen och kom rusande efter bussen. Halvan såg det och stannade. Allt

slutar väl för Halvan är en hjälpsam busschaufför.

Halvan är snäll mot barn som kommer som passagerare och stämplar deras

biljetter på låtsas eftersom de egentligen åker gratis. När en bil blir stående

framför bussen så ber Halvan några ”vuxna män” i bussen om hjälp. Så att de
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kan skjuta bilen åt sidan. Som en underförstådd antydan att den fysiska styrkan

är något självklart hos vuxna män.

Första gången en kvinna skildras, en bit in i berättelsen, är när hon har glömt

en påse med bullar på bussen som Halvan ser till att hon får tillbaka. Hon har

visserligen då varit aktiv, i att baka bullar, som är något typiskt stereotypt

kvinnligt. Så kvinnan skildras visserligen också liksom papporna som någon

som glömmer saker, men skulle hon kunna skildras som en som glömmer sitt

barn på bussen? Det tolkar jag som att det vore för starkt med en mamma som

glömmer sitt barn.

När det handlar om en passagerare som inte hittar så bra så skildras det med

en äldre kvinna. Hon får invänta Halvans instruktioner när hon ska kliva av

bussen och sitter passivt och väntar bakom hans förarsäte. Dagispersonalen är

illustrerad med kvinnor vid två olika tillfällen, medan det är en man som hjälper

en rullstol ner från bussen. Summan av det blir att en man klarar tunga saker och

kvinnor arbetar med att vårda, ta hand om barn i det här exemplet.

En man somnar på bussen vid ett tillfälle och hamnar i garaget men Halvan

är snäll och kör honom ända hem. Även att somna som till synes är något

passivt tolkar jag ändå som en aktiv handling. Det är ett större rörelseutrymme

för männen: de kan allt tekniskt kring bussen, de kan ta hand om barn och

glömma bort dem och återfå dem och de kan även somna på bussen.

De senaste 20 åren tar pappor i större utsträckning ansvar för sina barn, det

har skett en utveckling. Det är bra att det skildras här men man förstår från

boken att det inte är helt naturligt.

Boken har intentionen att ge ett hälsosamt budskap på ett enkelt och

rättframt sätt. Det blir samtidigt en fara för i budskapet ingår ett självklart

förhållningssätt till att upprepa det heteronormativa. I budskapet finns tonen

att så är det, så ska det bli och så kommer det att vara. Halvan är hjälpsam

samtidigt som han också speglar en självgod, självklar heteronormativ attityd.
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4 Intervjuerna

Inledningsvis i den här delen beskriver jag upplägget kring intervjuerna och

sedan informanternas bakgrund. Intervjuerna har jag delat in i tre delar. Första

delen handlar om frågor kring bibliotekets program, andra delen handlar om

frågor kring förvärv och bestånd och tredje delen handlar om frågor kring

förmedling.

4.1 Intervjuer
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med tre bibliotekarier från biblioteket.

Samtliga av dessa anställda är kvinnor och alla tre arbetar heltid på

barnavdelningen. Intervjuerna var nödvändiga att genomföra för att skapa en

förståelse för bibliotekariens förutsättningar att arbeta kring genusfrågor och

möjligheten att påverka i biblioteket. Det var av intresse att titta både på

förvärv och bestånd och hur bibliotekarierna förhåller sig till de böcker de

beställer eller redan har i biblioteket. Det var också viktigt att se till deras

förmedlande till barnen utifrån ett genusperspektiv.

Intervjuerna tog ca 45 minuter vardera och genomfördes i ett tyst och

avskilt rum på biblioteket. Jag använde mig av en bandspelare och ett

frågeformulär. Alla frågor ligger som bilaga i slutet av uppsatsen. Jag skrev ner

viktiga detaljer som minnesanteckningar för att eventuellt kunna återkomma till

dem under samtalets gång och efteråt när jag transkriberade intervjuerna. Jag har

tagit bort enstaka ord eller meningar som inte gick att uppfatta och en del

hummanden och andra småord. Jag har använt mig av det material som är mest

relevant till de frågor jag ställt.

Inledningsvis börjar jag med att fråga om bakgrund av ålder och hur länge de

har arbetat där för att lättare kunna placera dem i ett sammanhang när det gäller

deras relation till biblioteket. Sen har jag gått vidare med frågor som berör

förvärv och bestånd och slutligen ställt frågor som handlar om förmedlingen.

Informanterna har fått vara anonyma och jag har gett dem andra namn som

Gun, Britta och Anna.
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Alla tre visste att jag skulle ställa frågor som berör ett genusvetenskapligt

perspektiv. De visade alla en vilja att ta ämnet på allvar. Ibland verkar det

därför som om informanterna försöker ge mig ett mer rätt svar men det blir

fortfarande en intressant och givande information.

 4.1.1 Informanternas bakgrund
Min kontaktperson på biblioteket heter Gun. Hon är ansvarig för barn- och

ungdomsavdelningen och hon blev färdig bibliotekarie 1970 från Stockholms

stadsbiblioteksskola. Hon har arbetat på Östermalms bibliotek sedan det

öppnade 1996 och har varit verksam inom Östermalms stadsdelsförvaltning

inom biblioteksverksamhet under en lång tid.

Britta har arbetat på Östermalms folkbibliotek sen 1980 som då låg på

Banérgatan 58. Hon kommer från Finland och var färdig med sin

bibliotekarieutbildning 1979.

Anna blev färdig bibliotekarie 1990 i Borås och har arbetat på Östermalms

bibliotek sedan januari 2003. Under den perioden har hon varit mammaledig

under ett år.

Jag frågade samtliga informanter ifall de hade någon tidigare privat

utbildning kring genusmedvetenhet eller om det fanns någon internutbildning

inom stadsbiblioteket. Gun och Britta trodde att ämnet kanske hade kommit

upp genom åren men de hade inget minne av någon kurs som kan ha sträckt sig

längre än en halv seminariedag. Den typen av kurs erbjöds 06-04-06 till

biblioteksanställda inom Stockholms stad. Den kallades Praktiskt

referensarbete. Genus – historia, litteratur, teknik. Kursen tog upp feminism,

genusfrågor, queerteori. På informationsbladet står bland annat ”På biblioteken

får vi idag frågor med genusperspektiv inom många olika ämnesområden”

(Regionala biblioteksenheten, 2006-03-05). Det var ingen av mina informanter

som var närvarande på kursen.

Anna hade varit på en föreläsning med Kajsa Wahlström som är en

jämställdhetskonsult och framträdande person i projektet på daghemmet

”Tittmyran” som handlade om jämställdhetsfrågor mellan barn i förskolan. Hon

hade för övrigt inget minne av genusmedvetenhet som något aktuellt från

utbildningen som bibliotekarie. Det var 15 år sedan hon blev färdig, 25 år sedan

Britta var färdig och Gun har varit verksam på bibliotek i 36 år.

I verksamhetsplanen från 2004 för enheten Gärdet/Hjorthagen/Östermalm

så fanns det inga tydliga riktlinjer för att bibliotekarierna skulle utveckla

genusmedvetenheten. Det fanns en uppmaning vid nyrekrytering, så skulle
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jämställdhetsarbete och integrationsarbete lyftas fram inom ramen för gällande

lagstiftning (Verksamhetsplan 2004).

I min utbildning inom Biblioteks och informationsvetenskap på Uppsala

universitet har det förekommit en föreläsning kring genusvetenskap av

Rosemarie Fiebranz och ett förslag på en litteraturlista som en del av ett 5

poängs kursmoment.

4.2 Sagostund och filmvisning
I samtalet som följer har bibliotekarierna fått berätta om hur det går till i valet av

sagor och filmer, hur tillgången på materialet ser ut och deras möjlighet att

påverka sagan eller valet av film.

 4.2.1 Samtal kring sagorna
Varje onsdag så är det sagostund i biblioteket. Vi pratade bland annat om hur

det går till att välja sagor. Det verkade vara lika svårt för både Gun och Anna

som håller i sagostunderna att hitta vad de anser vara bra sagor. De tillägger att

det kräver en enorm tid till att hitta sagor och det är något som de får göra

utanför ordinarie arbetstid. De menar båda att det är extra viktigt att tänka efter

hur kvinnosynen i sagan ser ut, om den har ett budskap som de kan stå för. Det

är intressant att båda använder samma förståelse för att kunna stå för något, de

betonar samma begrepp. Att stå för något betyder bland annat: att ansvara för,

erkänna, utmärka eller hålla stånd mot (Ord för ord 1987, s. 620). Det är en

styrka att kunna stå för något. Styrka och att stå för något är uttryck som

kommer tillbaka vid flera tillfällen i undersökningen.

Anna nämner temat hon ska använda i mars som handlar om sagor från hela

världen. ”Ambitionen är att försöka hitta sagor från olika världsdelar som

appellerar till mig, som jag tycker kan fungera, tillräckligt korta och som har ett

budskap som jag kan stå för.” Hennes sagostund heter Sagor från Brasilien till

Kina och i en av de fem sagorna handlar det om Yaboti som spelar flöjt. Det är

en saga där det finns en flicka och en pojke som är jämspelta och likvärdiga

säger Anna. Den handlar om två barn som råkar släppa ut en sköldpadda som

deras pappa har tänkt att de ska ha till middag. De kommer då på idén att måla

en sten och lägga i grytan istället för att inte avslöja sig inför pappan.

Jag uppfattar det som att det är svårt för Gun och Anna att hitta en bra

saga dels för att jämställdhetsperspektivet och starka tjejer är något som de

båda tar med i beaktning i valet av saga. De uppmärksammar ett problem som

även kvinnorörelsen ägnat sig åt. De har åtagit sig att granska folksagornas
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kvinnogestalter och ett flertal samlingar med sagor, där kvinnor och flickor är

huvudpersoner (Kåreland 1994, s. 55).

Gun säger att hon aldrig skulle använda en saga som har en negativ könsbild.

Det är viktigt att ifrågasätta vad Gun menar med negativ könsbild. Är det alltid

riktigt att säga till en pojke att han har en häftig tröja och till en tjej att hon har

en fin tröja. Förskollärare som har influerats av daghemmet Tittmyran har först

trott sig vara medvetna kring könsroller men har insett att de finns många

hårfina skillnader och viktiga nyanseringar, att de inte har sett hur det behandlat

pojkar och flickor olika. ”I början var det svårt att se vitsen med det hela. Vad

kunde dessa vardagliga iakttagelser säga om jämställdhet?” (Wahlström 2003, s.

43). I själva verket så är det två olika metoder att bemöta två olika kön. Kan det

vara samma för bibliotekarier?

Gun säger att vissa sagor får man göra om lite så att det underlättar att

berätta dem. Hon anser att det är lättare att välja sagorna utifrån ett

genusperspektiv i jämförelse med böckerna. ”När man väljer sagor är det lättare

än böcker eftersom det är man själv som framför dem.” Hon refererar till den

saga som hon precis framfört När trollen spelte i mörka skog där hon talar om

att hon har förstärkt flickans roll i berättelsen. Gun fortsätter att förklara att om

hon känner att hon inte kan acceptera kvinnosynen så väljer hon inte den sagan.

Tyvärr så finns det sådana sagor där hon känner så. Det anser hon att hon

tänker ganska ofta när hon ska välja en saga. Det är främst för att det är hon

som berättar sagan själv och då blir det verkligen något som hon själv står för.

Hon ger ett exempel på hur hon tänker kring sagan: ”om det skulle stå hon var ju

bara en flicka, det skulle jag stryka direkt, inte ta med.” Det blir problematiskt

att göra om en saga. Om hon går in och ändrar i sagan för att förstärka eller

betona något så ändras inte den ursprungliga strukturen. Om ett barn lånar hem

samma saga och får den uppläst för sig så finns originalversionen där. På så sätt

har det rekommenderats en saga som kunde komma att bli kritiskt ifrågasatt

som till exempel Rödluvan. Det är en saga som det är tveksamt om den är

rekommendabel eller inte. Det är en flicka som huvudperson, som visserligen är

självständig när hon går till mormor men som blir uppäten av en varg och räddad

av en jägare. Det här är också något som Kåreland ser som problematiskt. Hon

säger ”Strukturerna i de traditionella berättelserna är starka och utgör ett

svåröverstigligt hinder när nya former för berättandet ska utvecklas” (Kåreland

2005, s. 127). Konsekvensen av Guns agerande kan resultera i att hon gömmer

ett problem som kanske istället borde framhävas och betonas.

Förutsättningen att tänka igenom en saga utifrån ett genusperspektiv är inte

enkelt. Dels för att det inte är lätt att hitta starka kvinnliga förebilder bland
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sagorna och dels för att de måste hitta dessa sagor utöver sin ordinarie arbetstid.

Det är inte inplanerat på deras arbetsschema. Den typen av insats som Gun och

Anna gör med sagostunden känns oerhört viktig, som ett meningsfullt försök att

nå barnen. Det sätter jag stort värde på, inte bara för att de presenterar en saga,

de presenterar också sig själva för barnen. Det vore naturligtvis önskvärt att de

hade mer tid att investera i förberedelserna och kanske mer professionell

rådgivning om hur man kan justera och framföra positiva könsbilder.

Genusfrågor som berör bemötandet av mindre barn kräver särskild träning och

utbildning.

 4.2.2 Samtal kring filmerna
I samtalet med Britta som är ansvarig för filminköpen på barnavdelningen så

visar det sig att biblioteket inte har köpt in några nya filmer på flera år. Britta

säger att det är ganska lite som kommer från BTJ för de har egentligen inte

visningsrätten. De har beställt en del från Svenska Filminstitutet fast det är

många år sen menar Britta. När de har beställt film så är de huvudsakligen från

Weston Woods6 som är ett 50 år gammalt företag som specialiserat sig på att

göra film av bilderböcker som redan är etablerade på marknaden. Deras

motsvarighet i Sverige är LärMedia7 som sedan 70-talet förmedlar filmer till

bland annat bibliotek.

Jag anser att det blir en liknande situation som när det gäller  att beställa

böcker från BTJ. I det här fallet blir det Weston Woods sätt att hantera

genusperspektivet som får konsekvenser för biblioteket, och en viktig aspekt är

att utbudet är så begränsat. Det är också en stor risk att filmerna är baserade på

barnböcker som kom ut för länge sen som till exempel Nicke Nyfiken får en

cykel av H.A. Rey, så även om det är bra filmer så har genusmedvetenheten

förändrats mycket sedan 40–talet. Filmen handlar om Nicke som får en cykel av

mannen med den gula hatten. Nicke är en oskuldsfull liten appojke som får lära

sig livets hårda skola. Det är vita män som genomgående är handlingskraftiga

och initiativrika: tidningspojken, cirkusdirektören och mannen med den gula

hatten.

Britta menar att hon försöker att ha ett medvetet genusperspektiv i den

mån det går. ”Jag försöker tänka på det. Jag försöker faktiskt ha det i åtanke inte

sådär att det blir fifty-fifty men att det inte bara är filmer i en månad med en

                                                
6 Weston Woods hemsida,    http://teacher.scholastic.com/products/westonwoods/index.htm    , [2006-
03-29]
7 LärMedias hemsida,    http://www.sli.se/browse.asp?u=0&db=6   , [2006-04-13]
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kille som huvudpersonen. För det är ju jag som bestämmer vilka filmer som

visas.” Det stämmer som Britta säger, att det visst finns någon och ibland fler

flickor som förekommer som huvudperson i filmerna (se filmerna i bilaga). Det

övervägande utbudet av filmer visar tydligt på fler pojkar som

huvudrollsinnehavare. Det har varit så under lång tid, och är inte särskilt

förvånande i vår kultur, att det generellt är mannen som är aktiv både bakom och

framför kameran.

4.3 Förvärv och bestånd
Samtalet i följande text handlar om böckerna i biblioteket. Hur bibliotekarien

uppfattar utbudet av böcker. Det som redan finns där och det som saknas.

 4.3.1 Samtal kring recensionerna
När det handlar om att köpa in böcker till biblioteket så är alla tre

bibliotekarierna eniga om att BTJs recensioner är vägledande. Gun säger ”Vi

läser en recension och köper utifrån det. Ifall en recensent betonar förlegade

könsroller så funderar vi nog innan vi köper den. I så fall ska den ha en del andra

starka kvalitéer för att vi ska köpa den.” Britta är inne på liknande spår som

Gun angående BTJs recensioner. Hon säger ”När vi går igenom listan är vi glada

över vilka som har starka tjejer: Det här var en stark tjej: den boken ska vi ha!

Vi tänker nog på det.” Britta tycker sig se en ökning av böcker med starka tjejer

de senaste åren. Vad menar hon med stark i det här sammanhanget? Jag kommer

tillbaka till den diskussionen senare i undersökningen. Britta fortsätter ”Det

kommer en hel del böcker just för den här åldersgruppen (4–7 år) med starka

och produktiva och självständiga tjejer, så vi brukar kommentera det mer

positivt.” Hennes slutsats är att de får ta de böcker som erbjuds. Här är ett

exempel på välvilja hos informanten, att bemöta intervjun på ett intresserat sätt.

Brittas kommentarer visar också upp ett snedfördelat behov av bra böcker om

flickor. Det framgår av hennes svar att det inte finns särskilt många böcker om

starka tjejer.

Utöver sambindningslistorna från BTJ så får biblioteket ca fyra gånger om

året ett häfte som heter Nyheter från BTJ förlag. Det är ett tunt häfte som

innehåller förslag på referenslitteratur som bibliotekarien kan använda sig av i

samtal med användaren. Biblioteket har bland annat köpt in en bok som heter

Töser med klös. Böcker om starka tjejer. Deras mål är att ge unga tjejer styrka

och mod att i högre grad formulera och framföra sina egna åsikter och att gå sin

egen väg (Graumann 2005, s. 6). Den är skriven av Brita Graumann och Britt
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Långbergs som båda är bibliotekarier. Boken innehåller ca 250 titlar på böcker

som riktar sig till tjejer i åldrarna 6–16 år. Gun säger att de använder Töser med

klös ibland i biblioteket för att föreslå någon bok med starka tjejer som tema.

Det finns en motsvarande bok för pojkar Böcker som killar gillar av samma

författare, som biblioteket också har. Den boken ger förslag på ca 250

skönlitterära titlar som enligt författarna brukar fungera att rekommendera till

pojkar.

Anna anser också, liksom Gun och Britta, att BTJs listor med recensioner

är det man i första hand använder som information kring en ny bok. Beroende

på vad som står i recensionen så menar Anna att hon tänker på det, annars så

tänker hon på det när hon själv läser boken. Då bildar hon sig en uppfattning.

Anna tycker inte att BTJs listor är så informativa utifrån ett genusperspektiv.

Det har mera en kvalitetsbedömning av boken och om det står någon kommentar

utöver så tänker hon på det menar hon. ”Det är dom som måste ge ledtråden att

det här kan vara någonting att vara misstänksam emot.” Det kan hända att hon

inte köper in en bok om de till exempel presenteras olika yrken och det är

genomgående män som är brandsoldater, poliser. ”Då kanske man drar öronen åt

sig, men inte om inte lektören har pratat om den.” Hon menar att utifrån den

informationen som man har så är det klart att man tänker på det men det beror

på informationen också, kvalitén på informationen. ”Om BTJ säger, det här är

en bra bok, så tror man på det men sen visar det sig kanske vara något annat.”

Britta tycker att hon har svårt att komma på någon bok som skulle vara

politiskt icke korrekt, de flesta böckerna i BTJs lista är politiskt korrekta

annars skulle de inte stå där menar hon. När det handlar om trovärdigheten i

BTJs recensioner så anser Britta att hon tycker de är ganska tillförlitliga. Britta

syftar på de två olika recensioner som står med för varje bok i

sambindningshäftet. ”De kan vara väldigt olika, en kan vara väldigt positiv

medan en annan kan vara väldigt negativ.” Det finns vissa böcker som är mer

kontroversiella menar hon, antingen gillar man dem eller så gillar man dem inte.

Hon tycker att man kan lita på BTJs omdöme.

 4.3.2 Samtal kring huvudpersoner i böcker
I Kårelands forskning kring litteraturen i förskolan visar det sig att manliga

huvudpersoner är i majoritet i litteraturen för små barn, och särskilt då i

bilderböckerna (Kåreland 2005, s. 25). Jag anser att det är intressant att ta reda

på hur bibliotekarierna uppfattar fördelningen mellan flickor och pojkar som

huvudpersoner i barnböckerna, om det är jämt fördelat.
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Anna får intrycket att det är fler småbarnsböcker, då menar hon böcker för

barn mellan två–sex år, som handlar om pojkar. Britta menar också att det inte

är en helt jämn fördelning men att det har blivit bättre på senare år. Hon tycker

att det finns fler böcker med flickor som är starka men fortfarande är det fler

pojkar som är huvudpersoner.

Gun säger att hon inte har något statistiskt underlag på det men att hon i

bilderböcker med djur som huvudpersoner tror att det är oftare som dessa

personer är pojkar. När det är män som är aktörer, som tar initiativet och gör

spännande saker så blir också konsekvensen att djur såväl som människor som

inte är klart könsbestämda snarare uppfattas som manliga än som kvinnliga.

Kvinnan blir i likheten med ett kvinnligt djur en avvikelse som för att göras

tydligt måste markeras på något sätt (Kåreland 2005, s. 125).

Min undersökning berör frågor som handlar om att få fram det positiva med

att vara olika, att vara queer, att skillnader i sig i barnböckerna kan tillföra något

och utveckla en mer tolerant syn på avvikelser från det heteronormativa

tänkandet. En intressant aspekt när det handlar om huvudpersonens kön är när

den centrala karaktären i barnboken framställs mer som ett könlöst eller

androgyn så är det ofta i form av ett djur. Kåreland ge ett exempel på en sådan

barnbok. Det är Apan fin av Anna-Clara Tidholm. En småbarnsberättelse som

förtydligar hur låst uppfattningen kring kön kan se ut. Tidholm hade först tänkt

sig en manlig huvudperson men förlaget tyckte att det var för låsta könsroller

att låta den livliga karaktären vara en pojke. Apan fick då byta kön och,

markeringen  av könet, framgår av den kjol hon bär. Ändå är det både barn och

vuxna som tolkar apan som en pojke. Titeln kan diskuteras ur ett

könsperspektiv, ifall det varit fråga om en pojke hade då det yttre poängterats?

Några anser att berättelsen är det första exemplet på en bilderbok om en

transvestit (Kåreland 2005, s. 379).

Jag berättade för Anna om Kårelands exempel på Apan fin som tänkbar

transvestit. Hon konstaterar att det temat är något som hon saknar. ”Det kan jag

faktiskt sakna. Särskilt när det gäller ens egna barn man saknar en bok där

pojkars lust att ha pippilotter, att det uppmuntras och verkar naturligt, att det

skildras på ett självklart sätt.” Hon skulle vilja att det fanns en sådan bok att

rekommendera till barnen.

Som jag redan nämnt tidigare i undersökningen så kan det vara något

positivt att bli kallad pojkflicka medan etiketten flickpojke inte existerar som

myntat begrepp. Det kanske är just på grund av att flickpojke, det vill säga en

feminiserad pojke, inte existerar som begrepp som man kan hitta dessa
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karaktärer i bilderböcker som bryter mot den manliga genusnormen. Den typen

av karaktär framställs som ett uttryck för något som behövs.

När det gäller pojkflickor som karaktärer i barnböckerna så tycker Anna att

det finns en del böcker med tjejer som är lite stöddiga, tar för sig och är modiga.

Ett exempel som hon nämner är Julia vill ha ett djur som Barbro Lindgren har

skrivit. Boken handlar om en liten tjej som vill ha djur. Hon ser väldigt flickig ut

menar Anna, men är ganska bossig mot något litet barn som hon pressar ner i en

vagn. Britta nämner, som exempel på pojkflickor, några kapitelböcker med en

pojke som heter Sigge som gillar insekter och är ganska känslig, ingen tuffing.

Jag frågar dem om de tycker att det finns några böcker som saknas på

barnboksmarknaden. Gun kan sakna utbudet för lite mer utstötta barn. Hon

förtydligar begreppet utstötta barn med barn som har problem hemma eller är

mobbade. Det är också något som hon anser är komplicerat och svårt att veta

hur den litteraturen egentligen skulle se ut. Britta tycker att det finns ganska bra

täckning men att deras bibliotek kanske inte har allt som marknaden har att

erbjuda.

 4.3.3 Förlegade könsroller i böckerna
Samtalet med Gun kommer in på böcker som är omtyckta men som visar upp

könsstereotypa roller.

Gun anser att hon alltid uppskattar starka tjejer i en bok. Här kommer ordet

stark upp igen i samtalet. Hon nämner Pippi Långstrump, som hon själv kallar

för ”paradexemplet.” Jag tolkar det som att hon menar att Pippi är en självklar

figur när det handlar om uppfattningen om vad ”starka tjejer” är för något. Pippi

bryter mot den mer traditionella bilden av flickor. Kåreland nämner samma

aspekt om Pippi när hon konstaterar ”Pippi har inga typiska egenskaper för en

nioårig flicka och det är svårt att sätta in henne i en given genusordning. Hon

kan snarast betraktas som androgyn” (Kåreland 2005, s. 137).

Den första boken om Pippi Långstrump kom ut 1945 och var

uppseendeväckande för sin tid. Pippi själv har många bra egenskaper som man

oftast inte förknippar med flickor, men det finns mycket i hennes omgivning

som visar på en väldigt förlegad syn på könsroller. Tommy och Annika

representerar stereotypa könsrollsmönster, där Tommy är mer modig och

initiativtagare medan Annika är mer ängslig och moderlig. Deras föräldrar har

också traditionella roller där mamman är hemmafru och pappan är

familjeförsörjaren. Man kan tänka sig att det kanske är extra viktigt i berättelsen

om Pippi att det finns den här rollfördelningen med Tommy och Annikas familj

som kontrast till Pippis mer anarkistiska beteende. ”Man kan förklara Pippis
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popularitet till viss del för att hon förkroppsligar barnets maktdrömmar. Pippi

är suverän, klarar allt, sätter sig över de vuxnas krav och gör vad som faller

henne in” (Kåreland 1994, s. 81).

De könlösa eller androgyna karaktärerna skildras ofta som djur i

barnböckerna. Pippi är en flicka med maskulina egenskaper men hon skildras

alltid med feminina attribut såsom en kort klänning och två flätor. Dessa

attribut är viktiga för att betona hennes könstillhörighet. Könsrollen förtydligas

med kläderna eftersom den rollen är lite otydlig och könsöverskridande i

skildringen av hennes egenskaper.

Gun menar också att hon reagerar på det könsstereotypa i Pippis böcker

som till exempel Tommys och Annikas mamma. Samtalet fortsätter kring

böcker som inte är särskilt omtyckta och som har förlegade könsroller. Richard

Scarrys böcker är exempel på något som Gun tycker är ganska dålig litteratur.

Hon anser att det är svårt att veta om man ska beställa böckerna eller inte

eftersom barnen tycker så mycket om dem. Böcker kom ut på sextio– och

sjuttiotalet och behandlar olika teman som till exempel Vad händer i Luften från

1971, Vad gör dom i skolan från 1969. Det finns ingen riktig berättelse utan det

är fragmentariska framställningar och beskrivningar. Alla karaktärerna

representerar olika djur med mänskliga drag. Scarrys böcker, liksom andra

böcker som kommer från sextiotalet speglar samhällets förlegade syn på

könsroller, männen är yrkesarbetande och kvinnorna hemmafruar. De visar upp

ett tydligt isärhållande av manliga och kvinnliga sysslor (Hirdman 2004, s. 116).

Anna tycker att det inte bara är på grund av förlegade könsroller som man

väljer bort en bok, det kan vara om den har för mycket pekpinnar. Hon nämner

några sagor som hon tycker om bland annat Tripp trapp trull: ”Den har starka

tjejer.” Gun nämner också att hon tycker om den sagan. Maria fortsätter med

sagor hon tycker är bra: ”även den Sjunde prinsessan som  handlar om en

prinsessa som väljer bort slottet och hon väljer bort sitt långa ljusa hår.”

När det handlar om barnboksutbudet idag så anser de alla tre att det är bra.

Gun tycker att det finns många kvinnliga barnboksförfattare idag. Britta menar

att de har blivit bättre, att de har tagit åt sig av kritiken. Anna tycker att det

finns mycket bra böcker. Hon menar att det alltid går att problematisera och se

saker efter hand. ”Man analyserar en bok och tänker vad innehåller den

egentligen?” Den förmågan att analysera boken själv är en viktig aspekt att ta till

vara på, att uppmuntra och utveckla.

Mina frågor berör området som vad de anser om äldre böcker som Elsa

Beskow, om det är något som gallras i biblioteket för sina stereotypa könsroller.

Elsa Beskow står med som rubrik bland populära böcker i ”stationshuset” i
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biblioteket. Under sextiotalet, när det pågick en stark könsrollsdebatt,

ifrågasattes Elsa Beskows Tomtebobarnen. Den handlar om far som är stark och

mor som är rar och detta ifrågasattes med kraft. Det krävdes en mer medveten

syn på pojkar och flickor i barnboken (Kåreland 1994, s. 91).

 Britta säger att Elsa Beskow inte är något som gallras. Gun menar att de

som finns kvar i biblioteket är det som håller en hög kvalitet på något sätt. Hon

anser att böckerna kan få vara en utgångspunkt för en diskussion eller ett

medvetandegörande. ”Tänk så de gjorde på den tiden!”

 När det gäller sådana böcker som är i det närmaste klassiker så gallrar man

dem inte menar Anna, man magasinerar dem. Man tycker kanske att det här vill

man inte ha i hyllan men man vill ändå ha det kvar. Däremot om det är böcker

där författaren har fallit i glömska och ingen någonsin frågar efter dom då kan

man gallra dom på grund av att det är en förlegad syn. Så det är väl den

gradskillnaden det beror på. Litteraturen i sig är tidlös men den präglas av tidens

utveckling, den följer olika trender och vågor i vår historia.

4.4 Förmedling
I samtalet som följer har jag undersökt hur bibliotekarien uppfattar låntagare,

som i det här fallet handlar om barnet på biblioteket. Om det finns en skillnad i

bemötandet av flickor och pojkar.

 4.4.1 Samtal kring flickor och pojkar
Jag frågade bibliotekarierna om det finns någon skillnad mellan pojkars och

flickors beteende när de vill låna böcker. Om det går att utläsa mer

könsstereotypa mönster där flickor är mer stillsamma och pojkar är mer framåt

och självsäkra. I Kårelands undersökning kopplades ”snällheten” samman med

flickor och kvinnor och ”bråkighet” relaterades till pojkar (Kåreland 2005, s.

73).

Britta tycker att det stämmer i det stora men att det finns undantag. Hon

menar att det också finns pojkar som är stillsamma och flickor som är framåt.

Hon tycker att de är få tjejer som är bråkiga.

Gun beskriver en typ av killar som  ska vara macho redan vid sex års ålder.

Ett sånt beteende från en tjej ser hon inte. Det finns flickor som är framåt menar

Gun, men det är väldigt sällan som flickor är framåt på ett buffligt och otrevligt

sätt som stör. ”Många flickor kan vara väldigt framåt och verbala men med lite

mera känsla. När man träffar på en tjej som är bufflig då blir man förvånad.”

Hon anser att det däremot finns många blyga killar. ”Killarna är nog de allra
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blygaste, blygare än de allra blygaste flickorna, en känsla jag har utan statistiskt

underlag.” När de gäller de tuffa killarna så kan hon se att de redan intresserar

sig för mord och blod.

Anna märker ingen tydlig skillnad. ”Jag tycker att ofta på det här

biblioteket i alla fall, att de som är bokivrigast, lite framfusiga oavsett kön,

pockar lite mer på uppmärksamhet. Sen kan det finnas några försiktiga både

pojkar och flickor.” Hon vill inte peka ut någon av pojkarna eller flickorna som

mer bråkig jämförelsevis. Hon tror inte generellt att det är ett särskilt bråkigt

bibliotek för att det är beläget på Östermalm. Det är den stadsdelen i

Stockholms innerstad som är mest förknippat med invånare från övre

medelklassen. Anna menar att om någon, oavsett kön, skulle vara hemskt störig,

så blir hon lika irriterad.

Det finns en risk med att generalisera och dela in beteenden i olika

könsbestämda kategorier. Att flickor är snälla och pojkar är bråkiga. Det skapar

förväntningar på könen och delar upp egenskaper på ett begränsande sätt. En

flicka måste också få vara bråkig och en pojke måste få vara snäll utan att de

ifrågasätts. Ett sätt att motverka detta är kanske en medveten attityd och en

tolerans för barnens individuella förmåga.

 4.4.2 Intresset för böcker
Det finns forskning som visar på att pojkar helst läser böcker om pojkar men

att flickor kan läsa om både pojkar och flickor. ”Tjejer läser ju och har alltid läst

väldigt  mycket inom en massa olika genrer och områden. De läser också gärna

böcker med pojkar, likaväl som flickor i huvudrollen” (Graumann 2005, s. 5).

Informanterna fick ge sin egen bild av hur de uppfattar det i biblioteket.

Britta håller med om att pojkar helst läser böcker om pojkar medan flickor

är mer flexibla, att de kan tänka sig att läsa böcker om båda könen. ”Men att få

killar att läsa om tjejer, det är nog svårt, nästan omöjligt.” Gun tycker på samma

sätt som Britta att tjejer inte är främmande för att läsa om killar. ”Man blir glad

de gånger en kille tar en bok om en tjej, att de vågar göra det,” säger Gun. Hon

fortsätter, ”För det är också lite av ett problem, det finns ett mönster där. Det

händer oftare nu än vad det hände för 15 år sen. ”Hon tycker sig se en positiv

utveckling.

Anna tror att man förväntar sig att det ska var en sådan uppdelning och hon

menar att hon blir lite förvånad om det inte är så. Hon tycker att det går bra att

försöka övertyga pojkar att låna något som till exempel har en flicka som

huvudperson. ”Ja det brukar faktiskt funka. Ibland är det något som de har hört

talas om som till exempel den här ”Matilda” av Roald Dahl, den läser killar
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också.” Anna tänker för egen del att den förmedlar en så stark och positiv

läsupplevelse så den borde alla kunna tycka om.

Det har visat sig att flickor generellt läser mer än pojkar, även om det

naturligtvis finns individuella skillnader. Valet av böcker skiljer sig åt mellan

könen, pojkar föredrar mer facklitteratur och flickor föredrar mer skönlitteratur

(Kåreland 2005, s. 17). Den uppfattningen tycker Britta stämmer med hennes

egen uppfattning. ”Det händer att killar frågar efter en annan genre, mer äckliga

och bloddrypande böcker.” Det är hennes egen förklaring på vad genrer handlar

om tillägger hon.

Gun beskriver den här skillnaden lite annorlunda: hon tycker att det är

ganska markant, när de börjar gå upp i åldrar, så läser killar fackböcker på ett

annat sätt än tjejer. Hon pratar lite om skillnaden av olika sorters fackböcker.

Pojkar föredrar fackböcker som handlar om teknik, naturvetenskap. Tjejer läser

om ridning, hästar. Hon tillägger, ”Vi tänker inte riktigt lika mycket på dem som

fackböcker.”

 4.4.3 Bibliotekariens påverkan
Hur stor möjlighet har bibliotekarien att påverka barnens val av barnböcker?

Det är kanske inte alltid möjligt för bibliotekarien att försöka bryta redan

existerande genussystem och det är inte lätt att förhålla sig kritisk till det

heteronormativa. Om barnens önskemål av böcker bygger på förutfattade

meningar så verkar det svårt att kringgå detta. ”Det blir nog lätt att man går på

den linjen,” säger Gun. ”Jag vet inte om det är slöhet eller en väl underbyggd

erfarenhet, man kan prata sig ganska blå, om de inte är inställda på det så är det

väldigt svårt att få dem att låna den boken.”

Både Guns och Brittas svar bygger vidare på tidigare samtal om svårigheten

att intressera pojkar för någon annan genre. Britta säger att oftast frågar hon

först om de vill ha något specifikt som: spännande böcker eller böcker om

mysterier. Då går hon med dem till den hyllan där böckerna finns. Hon försöker

inte omvända dem. ”Nej, jag tror inte att det är så psykologiskt lätt att göra.

Visst kan man försöka påverka dem men just när det gäller nej …” Hon  tycker

det är svårt att kunna påverka eftersom barnen bara är på biblioteket en kortare

stund. Hon tycker att lärarna har lite större inflytande. De tillbringar mycket

mer tid med barnen.

När det handlar om möjligheten att kunna påverka barnen så tycker Anna

att det är jättesvårt att veta vad som är hennes förutfattade meningar och vad

som är verklighet. Hon ger ett långt exempel med en grupp förskollärare som

bibliotekarierna presenterade böcker för. De hade väldigt bestämda
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uppfattningar om vad som är en bra bok, vad en bra bok skulle innehålla.

Förskollärarna menade att de var helt överens med barnen när de valde bok.

Varje dag vid samlingen valde barnen en bok som personalen också gillade.

Anna drog paralleller till sitt eget beteende i biblioteket ”Jaha tänkte jag då,

det är kanske inte så konstigt eftersom förskolläraren har valt ut lite böcker man

får välja på och också angett tonen: att det här är en bra bok.” Hon menar att så

fungerar det i biblioteket också att bibliotekarien anger tonen för vad som är en

bra bok, ett barn kan komma till biblioteket och säga att pappa och mamma har

sagt att jag gillar bilar. ”Då är jag nog också invecklad i det och tror det, tror mig

se det också.”

Den yttre påverkan från omgivningen påverkar inte bara barnet utan lika

mycket bibliotekarien, anser Anna. ”Det är så starkt det där med bilar och

mycket riktigt så är vår bilavdelning otroligt utlånad. Men de som läser

böckerna, det är jag inte helt säker på, och hur förmedlingen går till.” Hon ger ett

exempel på en förfrågan ”Om de säger vad ska jag låna till lille Artur?” Då så

säger hon aldrig spontant bilhyllan utan då hittar hon sina egna favoritböcker

som hon rekommenderar. Däremot tycker hon inte att man ska försöka påverka

barnen i en annan riktning även om deras val av bok bygger på förutfattade

meningar. Hon ifrågasätter inte deras önskemål.

En av de mest utlånade hyllorna bland barnböckerna enligt statistiken från

2004 är bilhyllan som också kallas ”Bilar” med 161 böcker. Utlånsstatistiken

visar på 0,57 procent (bestånd i procent av avdelningens utlån) och det är 456

(utlån av antal volymer) böcker på ett år (Östermalms bibliotek, Utlån, bestånd

och förvärv 2004). I en artikel i lokaltidningen Vi i Vasastan nämner en

bibliotekarie att hon gärna sett mer variation i könsrollerna när det gäller

barnlitteratur. Hon pekar ut något som är en motsvarande bilhylla på rum för

barn på Kulturhuset ”Jag har tänkt lite på det att den här hyllan är lite tragisk.

Nästan alla böcker handlar om pojkar som mekar med något eller åker något

fordon” säger hon. Det tragiska är att det bara är pojkar som skildras, som har

huvudrollen i dessa böcker. Att det är pojkar som mekar och kör olika fordon

(Rosén 2005).

Gun nämner mammor som velat ha pekböcker som inte handlar om

stereotypa könsroller. Hon tillägger ”sen visar det sig att barnen bara vill ha

bilar i alla fall.” Det är intressant att poängtera att Gun säger ”barnen” i det här

sammanhanget. Menar hon egentligen att det är ”pojkar” som vill ha pekböcker

med bilar eller menar hon att alla barn vill ha pekböcker med bilar?

I samtalet med Britta undrar jag om hon märker att flickor är intresserade av

bilar. Hon svarar att det är mycket sällan men det kan nog hända att det finns
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någon flicka. ”Jag kan nog säga att det är till 99 procent killar som är

intresserade utan att kunna belägga det. Det är en magkänsla. Det är en väldigt

populär hylla.” På bilhyllan finns det både rena fakta om bilar och bilderböcker

för de mindre. ”Det är alltid mycket utlånat” säger Britta.

Att bilhyllan är mycket utlånad är inte ett problem. Själva problemet är att

det nästan enbart är pojkar som vill låna dess böcker. Det är nästan

genomgående pojkar som är huvudpersoner i böckerna. Det är kanske

förväntningarna som styr till stor del. Pojkarna förväntas tycka om dessa

böckerna, flickor förväntas inte göra det. Flickor kanske skulle tycka det var

roligare om fler karaktärer i böckerna var flickor som körde racerbilar eller

bussar.

 4.4.4 Förändring i biblioteket
Genusforskningen har utvecklats markant sedan början på åttiotalet (Thurén

2004, s. 22). Detta har påverkat samhället i stort och därmed också biblioteket.

Det finns ett annat medvetande idag generellt kring begrepp som feminism,

jämställdhet och queerteori. Det var därför intressant och högst relevant att höra

med mina informanter om hur de såg på utvecklingen  över tid.

Anna har arbetat som bibliotekarie i 16 år. Hon har inte arbetat på

Östermalms bibliotek under så lång tid och har svårt att nämna några specifika

förändringar inom biblioteket. Hon tycker annars att hon blir uppmärksam på

nya saker hela tiden, ”Det finns ju en annan bokutgivning”.

Det tar också Britta upp som den största märkbara förändringen. Britta har

arbetat ca 25 år som bibliotekarie och hon anser att det är en stor förändring av

utbudet av böcker med starka tjejer. Graumann anser i Töser med klös att bland

kapitelböcker är könsfördelningen ganska jämn, men bland bilderböcker så

dominerar pojkarna fortfarande stort. Hon undrar om det kanske är en

förändring på gång även här. Det går i alla fall att märka en tydlig skillnad i

bilderböckerna. Flickorna är inte rosaklädda, snälla och söta utan de kan vara

både tuffa och målmedvetna (Graumann 2005, s. 5).

Gun har arbetat ca 36 år som bibliotekarie. Hon ser en förändring i lärarnas

och föräldrarnas beteende. ”Det finns inte så många vuxna idag som säger: äsch

det där är tjejigt!” Hon tycker att det går väldigt långsamt framåt i utvecklingen.

”Lite har i alla fall hänt de sista 15–20 åren.” säger hon.

Det pågår ständigt en förändring i bokutgivningen och i biblioteket där

böckerna med tuffa tjejer blir mer påtagliga. Nästa steg är kanske att utveckla

eller skapa böckerna där flickorna får intressera sig för bilhyllan och pojkarna

får vara mer feminina  till sin karaktär.
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5 Slutdiskussion

Mitt syfte med undersökningen har varit att granska bibliotekariens

förutsättningar när det gäller genusfrågor. Hur kan en konstruktiv

genusmedvetenhet få växa fram genom bibliotekets försorg? I vilken mån

uppfylls detta idag utifrån materialet som föreligger?

Jag har valt att dela in min slutdiskussion i olika områden utifrån de svar jag

fick i undersökningen. Det finns en mängd förväntningar i samhället. Finns

förutsättningarna att bemöta förväntningarna? Genom att titta på några av

förväntningarna så vill jag belysa vad som kan göras bättre. Alla människor är

olika både vuxna och barn. Det är viktigt att betona och plocka fram det som en

positiv aspekt. BTJ har som marknadsledande företag ett visst ansvar att

presentera nyanserade recensioner till bibliotekarier. Det är viktigt att granska

dem men lika viktigt att bibliotekarien granskar sig själva i urvalet från

recensionerna.

Det har gjorts tidigare undersökande studier om genusvetenskapliga frågor

inom barnomsorgen. Tittmyrans förskola har fungerat som inspirerande förebild

för förskolor över hela Sverige. Förskollärarna har fått lära sig att det finns olika

nyanser i sättet att bemöta pojkar och flickor som kan vara avgörande för

barnens identitet, att barnens självbild präglas av tilltal och förväntningar från

förskolläraren. Detta är något som också bibliotekarien skulle ha nytta av att

lära sig mer om. Bibliotekariens bemötande av barnen får sannolikt liknande

konsekvenser. Det handlar om ett samspel mellan barnets egen bild, påverkan

hemifrån, påverkan från samhället men också en viss påverkan eller förväntning

från bibliotekarien.

Det uppstår mer generella förväntningar, en pojke förväntas läsa mer

facklitteratur. Britta nämner att pojkar föredrar mysterier och spännande

böcker. En flicka däremot förväntas ha större intresse av att läsa både

”pojkböcker” och ”flickböcker.” Enligt tidigare forskning förutsätts flickor dock

mest vara intresserade av skönlitteratur. Detta är ett ekorrhjul som bara går

runt, för att kunna tillstå en förändring i mönstret måste synen förnyas och

utvecklas. Man behöver kanske belysa, som läggs fram i teoridelen, likheten i
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könen istället för olikheten. Se till individerna mer och bistå dem utifrån deras

önskemål.

BTJ är ett marknadsledande företag som bland annat presenterar nya

böcker till biblioteken. Deras recensioner från sambindningslistorna har stor

betydelse för de tre bibliotekarierna som jag intervjuade på Östermalms

bibliotek. De är alla eniga om att det är en betydelsefull källa som också är

vägledande för bokinköpen. De tar alla tre recensionerna på allvar och låter

lektörernas ord få inflytande för deras val. Även om någon av dem ifrågasätter

deras uttalanden i bokrecensionerna så är det ändå den källan de använder sig av,

som är mest bruklig. Det är inte fel i sig att rekommendera en bok särskilt till

flickor eller särskilt till pojkar förutsatt att det finns ett reflekterande, en

medvetenhet kring den problematiken. Det finns visserligen några alternativa

barnlitteratursrecensioner för barnbibliotekarier: tidskrifter som Opsis Kalopsis,

Barn & Kultur och Barnboken. Men de verkar inte vara lättillgängliga för

bibliotekarierna. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har också en del

recensioner i en mindre utsträckning (Eriksson 2005, s. 31). Det vore en fördel

om det kunde vara samlade och ordnade och skickade till alla bibliotekarier. Det

är inga alternativ som känns tillräckliga för barnbibliotekarien att tillgå. Det

borde helst finnas en tidskrift som enbart ägnade sig åt barnboksrecensioner

med inriktningen på ett genusperspektiv.

För att kunna skapa en konstruktiv genusmedvetenhet handlar det inte bara

om att BTJ ska bli bättre och mer medvetna i sina recensioner utan också att det

viktigaste verktyget för bibliotekarierna är att själva kunna vara kritiska

granskare av recensionerna. Att de själva kan bedöma när en recension från BTJ

låter alarmerande fel utifrån ett genusperspektiv. På samma sätt är det viktigt

att de känner igen kvalité, att inte böcker som Tomtebobarnen av Elsa Beskow

försvinner för att de böckerna har förenklade könsroller.

Från Nyheter från BTJs förlag så får bibliotekarierna bland annat

information om två referensböcker. Den ena boken, Töser med klös ger förslag

på titlar med starka tjejer, den andra, Böcker som killar gillar ger förslag på

skönlitterära böcker för pojkar. De böckerna är bra men förslagsvis kanske det

borde finnas en referensbok som riktar sig till båda könen, där inte uppdelningen

redan är klar. Istället kanske man kan se på böckerna utifrån ett nytt perspektiv

där genrer och ämnesområden  blandas upp mer.

Det finns ibland en förutfattad mening från lektörerna som skriver BTJs

recensioner. De riktar sig ibland särskilt till det ena eller andra könet med en

förståelse för att bara pojkar tycker det är roligt att fantisera om att bli förare

eller att bara flickor förväntas läsa en bok om den handlar om färgen rosa.
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Alla barn är olika och det framgår också av bibliotekariernas sätt att

beskriva dem. Det finns pojkar som är blyga, flickor som är framåt. Det är

viktigt att låta barn vara olika, att det får finnas en mångfald. Genom att

uppmuntra skillnaderna så blir varje individs intresse något som bidrar till att

skapa en mångfald. Bibliotekarierna  kan använda sig av insikten kring

individens behov till något positivt och inkluderande. Det framkommer i

intervjusamtalet att det saknas barnlitteratur som bryter mot gängse könskoder,

en pojke med pippilotter skulle vara välkommet som barnbok.

Det finns en del barnböcker i biblioteket som visar på karaktärer med en

mer tvetydig roll. Grodan, Plupp och Findus är inte tydliga i sin

könstillhörighet. Samtliga exempel är dock maskulina och kanske det är tillåtet i

bilderböcker om djur att skapa en könlös figur med den förutsättningen. De

flickor som har mer ”maskulina” egenskaper är definierade med tydliga attribut

som visar att de är flickor. Som Pippi Långstrump med flätor och kort klänning,

eller Hanna i Händiga Hanna lagar bilen som förtydligas i BTJ recensionen, att

det är en tjej som håller på med bilar. Det går att visa på mer tvetydig

könstillhörighet så länge det finns en tydlig markering av könstillhörighet på ett

annat sätt. Som koderna med kläderna eller att författaren klargör det på något

annat sätt, som att omnämna med ”han”.

I en mer djupgående granskning av huvudpersoner i böckerna så går det att

hitta en del otydliga budskap. I Mitt rosa liv så framgår det inte mycket kring

flickans personlighet, hon har för övrigt inte något namn. Det är en viktigt bok

ur ett genusperspektiv men det kan också bli en bok som visar ett mer

teoretiskt tänkande och man måste undersöka om det handlar om hur en ung tjej

upplever sina känslor.

Om det är den här typen av bok som Britta menar när hon pratar om

”starka, produktiva och självständiga tjejer” så kan det också resultera i en

ensidig bild, en negativ könsbild eller alternativt en positiv könsbild. Det som

uppfattas som uppmuntran för någon kan av någon annan också uppfattas som

förödmjukande. Precis som vuxna så är barn också komplicerade och uppfattar

saker på olika sätt.

En efterlysning av starka tjejer är något som återkommer, men vad betyder

stark när man granskar det mer djupgående? Pippi är fysiskt stark men hon har

kanske inte så brett personlighetsregister till skillnad från en del andra av Astrid

Lindgrens feminina karaktärer som Madicken och hennes syster Lisabet, och

Lotta på Bråkmakargatan. Pippi kanske är starkast i världen men de andra

tjejerna är starka i sin identitet och föredömliga på en kanske mer djupgående

nivå.
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Det finns ingen längre utbildning kring genusfrågor på bibliotek och det är

problematiskt. Ingen av bibliotekarierna på Östermalms barnbibliotek har någon

tidigare utbildning inom det genusvetenskapliga området. De har deltagit på

halvdags seminarier ibland som berört ämnet men inget mer ingående över längre

tid. Ämnet har inte heller tagits upp i min nuvarande bibliotekarieutbildningen i

någon större utsträckning.

För att kunna utveckla bibliotekariens medvetenhet kring dessa frågor så är

det väsentligt att ifråga sätta deras tidigare utbildning. Deras förutsättningar att

påverka i biblioteket kräver kunskap även inom det här området.

5.1 Sammanfattning
Böckerna och bibliotekspersonalens verksamhet spelar en betydelsefull roll i ett

barns vardag. Biblioteket är en plats som är tillgänglig för att hitta det man

behöver: böcker såväl som vänligt bemötande.

Mitt syfte med uppsatsen har varit att granska bibliotekets och

bibliotekariens förutsättningar när det gäller genusfrågor. Det finns många som

har ett generellt intresse, som är intresserade av dessa frågor men det saknas

ofta tid och möjligheter att undersöka frågorna mer ingående.

Jag har dels använt mig av Yvonne Hirdmans genussytemteori. Hon pekar

på två viktiga, som hon kallar det, balkar. Den första är dikotomin mellan

mannen och kvinnan, den andra visar på mannen som norm. Jag har också

använt mig av queerteori. Queerteorin är ett alternativt tankesätt, ett annat sätt

att förhålla sig till det allmänt accepterade heteronormativa. Tanken är att ge

nya infallsvinklar för de barnböcker som är svåra att definiera, normbrytande

eller tvetydiga i sitt budskap.

 Mina frågeställningar handlar om barnbibliotekariens möjligheter att

bedöma, läsa och rekommendera barnböcker ur ett genusperspektiv. Hur ser

förutsättningarna ut när bibliotekarien ska välja sagor eller filmer?

Min undersökning sker på Östermalms bibliotek på barn– och

ungdomsavdelningen och som metod har jag använt mig av en empirisk

undersökning av bibliotekets böcker och kvalitativa intervjuer med bibliotekets

tre heltidanställda barnbibliotekarier.

I min empiriska undersökning hittar jag ett bibliotek som gör allt det kan för

att utveckla en nyfikenhet och en stabil plats som är bra för barn. De försöker

presentera något hälsosamt och värdefullt. Samtidigt som det finns hyllor med

böcker som riktar sig mer mot pojkar och hyllor med böcker som riktar sig mer
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mot flickor. Det är viktigt att ifrågasätta den särskiljningen redan vid en så tidig

ålder.

Jag har granskat böcker som kom ut 2005 och jag har också granskat den

hyllan som är sammanställd av bibliotekarierna, som de mest utlånade böckerna.

Det finns en risk med att dela in egenskaper efter kön, att flickor är snälla

och pojkar är bråkiga. Det fordras en tolerans för den individuella förmågan.

Pojkar läser böcker om pojkar som huvudpersoner och flickor läser böcker om

båda könen som huvudpersoner. Genom att hitta bra litteratur som går att

rekommendera till båda könen går man mot en konstruktiv utveckling. Bilhyllan

är populär och flickorna måste få inkluderas där. Dessutom måste utvecklingen

bli mer tillåtande för feminina pojkkaraktärer.

Samtalen i intervjuerna handlar om bibliotekariernas förutsättningar att ur

ett genusperspektiv skaffa fram material till sagostunden och filmvisningen. I

frågor som berör förvärv och bestånd så handlar det en del om begränsningar av

BTJs recensionsverksamhet.

Det finns en vilja hos bibliotekarierna att ta mina frågor på allvar. De är

intresserade men också begränsade av olika anledningar som tidsbrist, tillgång

till andra recensionsverksamhet än BTJs. Det finns ingen tidskrift som erbjuder

enbart barnboksrecensioner ur ett genusperspektiv. Det är ett begränsat utbud

som bibliotekarierna får använda sig av när det handlar om att välja filmer och

recensioner och till viss del sagor, eftersom de ofta har en förlegad könsrollssyn

och det är svårt att få tag på representativa sagor.

Det finns fler pojkar som huvudpersoner i bilderböckerna och det är

anmärkningsvärt att nämna att när en huvudperson har en mer könlös karaktär

så är det i regel djur som skildrar den karaktären.

Pippi Långstrump har också en mer androgyn karaktär. Hon är inte skildrad

som ett djur, utan som en flicka med maskulina egenskaper som också kan

betraktas som könsöverskridande. Pippi framhålls som en stark tjej men man

måste vara mycket kritisk och försöka ifrågasätta om det inte är hennes makt

som gör henne mindre tjejaktig och mer androgyn.

Samtidigt som det finns förlegade könsroller i Pippis omgivning och även i

andra böcker på biblioteket så blir frågan ännu mer komplicerad när man seriöst

försöker bedöma kvalitén på böckerna. Det kan vara nödvändigt att ha kvar

böcker med förlegade könsroller ifall de håller hög kvalitet som Elsa Beskows

böcker gör.

Det finns ingen längre utbildning kring genusfrågor på bibliotek och det är

problematiskt. Det är väsentligt att ifrågasätta bibliotekariens tidigare

utbildning. Deras förutsättningar att påverka i biblioteket kräver kunskaper
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inom det genusvetenskapliga området. Det har forskats mycket under de

senaste 30 åren men väldigt lite av den forskningen har fått plats i

bibliotekariens utbildning. Nyanserna kring genusfrågorna kan vara hårfina och

betydelsen kan få livslånga konsekvenser.
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6 Käll– och litteraturförteckning

6.1 Otryckt material

 6.1.1 Pappersmaterial
Kulturförvaltningen i Stockholm, Verksamhetsplan 2004.

Kulturförvaltningen i Stockholm, Inbjudan till Praktiskt referensarbete 2006.

Östermalms Bibliotek, Barnprogram: november 2005, december 2005, februari
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Östermalms Bibliotek, Utlån, bestånd, förvärv 2004.

 6.1.2 Intervjuer
Gun, 2006-02-22.
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Britta, 2006-02-27.

Anteckningar finns i författarens ägo.

 6.1.3 Observationer
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6.2 Tryckt material och elektroniska källor
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Alvarsdotter, Bodil: Barnbokens kön, genusaspekter i litteratur och hos aktörer
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Trost, Jan: Kvalitativa intervjuer, Stockholm, Studentlitteratur, 1997.
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Förlag, 1960.

Beskow, Elsa: Tomtebobarnen, Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1965.
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1993.
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Lindgren, Astrid: Titta Madicken, det snöar!, Stockholm, Rabén och Sjögren,

1981.
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1990.

Norlin, Arne & Jonas Burman: Här kommer bussen, Stockholm, Rabén &
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Nordqvist, Sven: Rävjakten, Stockholm, Bokförlaget Opal, 1986.
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Opal, 2001.
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Stenberg, Birgitta & Lepp, Mati: Billy får besök, Stockholm, Carlsén, 2003.

Tidholm, Anna-Clara: Apan fin, Stockholm, Alfabeta, 1999.

Wirsén, Carin & Wirsén, Stina: Rut och Knut leker doktor, Stockholm, Rabén &

Sjögren, 2000.

Velthuijs, Max: Grodan är rädd, Stockholm, Berghs förlag, 2001.
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Vetenskapsrådet, Genusforskning i korta drag, 2005, [2006-02.08],

http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=702

Weston Woods, hemsidan [2006-03-29],

http://teacher.scholastic.com/products/westonwoods/index.htm
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1: Intervjufrågor

 7.1.1 Bakgrund

Har du personligen någon utbildning som berör genusfrågor eller

genusmedvetenhet, jämställdhetsfrågor eller liknande?

Fanns det något från ovan nämnda fråga i din utbildning till bibliotekarie,

nämndes det?

Finns det interna utbildningar inom stadsbiblioteket för bibliotekarier som

handlar om genusfrågor eller genusmedvetenhet, jämställdhetsfrågor eller

liknande?

 7.1.2 Förvärv och bestånd

 Hur resonerar du kring en barnbok när det gäller genusperspektivet. Finns det

ett medvetet val när ni beställer, läser och bedömer boken. Funderar du

kring dessa frågor eller är det mer en del av flera andra saker du tittar på.

Finns det böcker som du tycker mer om eller mindre om på grund av att de till

exempel visar upp könsstereotypa roller eller att de har mer jämställda

roller i sin berättelse.

 I så fall kan du ge några exempel? Både på böcker du kanske ogillar utifrån ett

genusperspektiv men också böcker du gillar.
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 Har du några synpunkter på utbudet av barnböcker vad det gäller

huvudpersonens kön? Är det en jämn fördelning mellan böcker som handlar

om flickor och pojkar.

Finns det ibland böcker som visar på en mer tvetydig roll där huvudpersonen

ses mer som en könlös figur eller en pojkflicka?

Tycker du att det finns ett bra utbud av barnböcker just nu  i avseende ur ett

genusperspektiv?

Hur ser du på äldre böcker som fortfarande är aktuella bland barnen men som

innehåller väldigt stereotypa könsroller (t ex Elsa Beskows böcker). Händer

det att sådana böcker gallras på grund av sin förlegade syn?

Är det någon bok du saknar? Något ämnesområde eller en särskild skildring

inom ett specifikt område där det inte finns tillräckligt bra utbud?

Väljer ni filmer och sagor på liknande sätt som ni väljer böcker när det handlar

om att se till ett genusperspektiv?

 7.1.3 Förmedling

Märker du någon skillnad i pojkars och flickors beteende när de frågar efter eller

vill låna böcker? Följer de mer stereotypa mönster där flickor är mer

stillsamma och pojkar mer framåt och självsäkra?

Blir du förvånad om pojkar och flickor beter sig på något annat sätt än i

ovanstående fråga ? Kan du ge exempel?

Läser pojkar helst böcker om pojkar och flickor helst böcker om flickor? Hur

resonerar du i så fall kring det?

Försöker du ibland förmedla böcker som handlar om en flicka till en pojke(eller

tvärtom)? Vad händer då i så fall?

Märks det tydligt att flickor och pojkar har olika intresseområden och föredrar

olika typer av böcker, olika genrer som till exempel att pojkar vill ha
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faktaböcker och flickor skönlitteratur? Är det okey eller något du skulle

vilja påverka och luckra upp?

När en pojke frågar efter en bok tar du då oftast fram något som du tror att

pojken föredrar på grund av att han är pojke? (Och samma sak när det gäller

flickor.)

Hur tycker du att bibliotekarien ska förhålla sig till förmedlingen, ska han/hon

försöka påverka, vara tillmötesgående för barnens önskemål även om de

bygger på förutfattade meningar?

Märker du någon skillnad från tidigare och hur det ser ut nu idag när det gäller

genusfrågor angående biblioteket?

7.2 Bilaga 2: Recensioner av nya böcker från 2005
Eriksson, Amanda: Mitt rosa liv,

recension i BTJ-häfte 2005:14.

Jacobsson, Anders & Olsson, Sören: Håkan bråkan och tjockskallarna,

recension i BTJ-häfte 2005:15.

Knutsson, Titti & Adbåge, Lisen: Händiga Hanna lagar bilen,

recension i BTJ-häfte 2005:12.

Lindenbaum, Pija: När Åkes mamma glömde bort,

recension i BTJ-häfte 2005:15.

Lööf, Jan: Pelle i djungeln,

recension i BTJ-häfte 2005:20.

Nopola, Tiina & Lindman, Mervi: Siri och lortiga Lotta,

recension i BTJ-häfte 2005:06.

Norlin, Arne & Burman, Jonas: Här kommer polisbåten,

recension i BTJ-häfte 2005:12.

Sandberg, Inger & Sandberg, Lasse: Är det jul nu igen? Sa Spöket Laban,

recension i BTJ-häfte 2005:12.

Sindt, Ulf & Lindström, Eva: Raggarråttan Roger,

recension i BTJ-häfte 2005:14.

Stalfelt, Pernilla: Våldboken,

recension i BTJ-häfte 2005:22.

Vang Nyman, Inger (bilder) :Rödluvan,

recension i BTJ-häfte 2005:16.
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Widmark,  Martin & Stenehäll, Britt: Sjörövar Rakel och kapten snorfinger,

recension i BTJ-häfte 2005:09.

Wieslander, Jujja & Nordqvist, Sven: Mamma MU klättrar i träd,

recension i BTJ-häfte 2005:15.

7.3 Bilaga 3: Filmvisningen

 7.3.1 November
Tisdag 1: Johan rymmer (8min.), Tre små grisar (8 min.)

Onsdag 2: Höstlovsfilm: Samson och Sally (1 tim 1 min.)

Tisdag 8: Guldlock och de tre björnarna (8 min.), Trollflundran (13min.)

tisdag 15: Flugsoppan (27 min.)

tisdag 22: Håll koll på ankan (9 min.), Stanley och dinosaurierna (15 min.)

tisdag 29: Prick, brandkårshunden (8 min.), Picknick (13 min.)

 7.3.2 December
Tisdag 6: Julnatten (25 min.)

 7.3.3 Februari
Tisdag 7: Nicke Nyfiken får en cykel (10 min.), Sylvester och trollstenen (11

min.)

Tisdag 14: En triljon hjärtan (6 min.), Lillebror (14 min.)

Tisdag 21: När Anna sover (25 min.)

Tisdag 28: Bulten – helt automatiskt (5 min.), Sjörövarfilmen (14 min.)

 7.3.4 Mars
Torsdag 2: Sportlovsfilm: Agaton Sax och Byköpings gästabud (1 tim 15 min.)

Tisdag 7: Mamman och den vilda bebin (10 min.), Hur säger dinosaurier god

natt? (10 min.)

Tisdag 14: Ensamma hemma (21 min.)

Tisdag 21: Filmen om Bodil (8 min.), Grodan på middag (12 min.)

Tisdag 28: Det mystiska grodynglet (9 min.), Hur elefanten fick sin snabel (13

min.)

 7.3.5 April
Tisdag 4: Trombon och städbekymmer (9 min.), Hajpojken (10 min.)

Tisdag 11: Klaras promenad (4 min.), Musikbussen (20 min.)
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Tisdag 18: Gubben i månen (9 min.), Binke kan inte flyga (15 min.)

Tisdag 25: Patrik (7 min.), Vinga på villovägar (15 min.)
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