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Sammanfattning 
Rapporten presenterar skapandet av en produkt vilken syftar till att göra barn i åldrarna 6-9 år 

medvetna om normer kopplade till kön. Ett aktivt arbete för jämställdhet ska genomsyra skolan, 

vilket står uttryckt i läroplanen för grundskolan från 2011 (Skolverket, 2011). Produkten består av 

en samling berättelser samt tillhörande arbetsuppgifter. Berättelsesamlingen är riktad till barn i 

åldrarna 6-9 år och lyfter tre olika genuspedagogiker. Dessa tre är könsneutral-, kompensatorisk- 

och normkritisk genuspedagogik. Pedagogikerna utgår från hur stereotypa könsnormer framställs 

samt hur man kan arbeta för att motverka dessa. Det tillhörande arbetsmaterialet riktar sig främst till 

lärare.  

I läroplanen för grundskolan från 2011 (Skolverket, 2011) betonas vikten av att arbeta med 

skönlitteratur. Skönlitteratur har en viktig del i identitetsskapande. Identitetsskapande är i sin tur 

viktig i förståelsen av sig själv och sin omvärld. För en fördjupad läsning och förståelse av texten är 

boksamtal av stor vikt, vilket också lyfts i detta arbete.  

Utgångspunkt för arbetet är teorier och tidigare forskning inom genus, boksamtal och 

identitetsskapande genom berättande texter.  En omvärldsanalys har gjorts för att få en bild av redan 

befintligt material inom området. Det befintliga materialet har tagits fram tillsammans med  hjälp av 

bibliotekarier på Uppsala Stadsbibliotek. Omvärldsanalysen visar på ett begränsat utbud av litteratur 

för barn i åldrarna 6-9 år med tydligt fokus på genus.  

Förhoppningen med produkten som redogörs för i denna rapport är att ge lärare stöd i sitt arbete 

med jämställdhet i undervisningen samt ge barn möjlighet att växa upp till genusmedvetna 

medborgare.   

Nyckelord: genuspedagogik, identitetsskapande, könsnormer, boksamtal, berättande text  
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1. Inledning 
I alla samhällen, i alla tider har det funnits sociala strukturer vilka människan skapat samt formats 

av. Dessa strukturer påverkar hur vi agerar samt värderar våra medmänniskor. En tydlig strukturell 

skillnad ser vi mellan man och kvinna, där kvinnan är underordnad mannen. Förväntningar finns på 

både män och kvinnor, vilket visar sig i sysslor och beteenden kopplade till de olika könen. 

Traditionellt sett har mannen varit den som försörjt familjen medan kvinnan tagit hand om barn och 

hushåll. Enligt Ingmar Gens (2007) handlar det om ett vi och dem där man alltid strävar efter att 

inte vara det andra, alltså ska man se till att inte utföra de sysslor eller bete sig som hör det andra 

könet till.  

Vad som anses vara manligt och kvinnligt har förändrats över tid. I Tjejigt och killigt av Charlotte 

Hyltén Cavallius (2012, s.70) tas det upp hur vissa färger anses vara bundna till kön. Historiskt sett 

har ljusrött ansetts vara en manlig färg men förknippas idag med kvinnlighet, liksom blått tidigare 

varit en färg för kvinnan kopplas den idag ihop med manlighet. Även vad det gäller kläder finns det 

en tydlig uppdelning mellan könen. I Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 (2012, s.64-65) tar 

Kristina Henkell och Marie Tomičić upp problemet med hur två byxor på barnklädesavdelningen 

har helt olika passform. Byxorna som finns på pojkavdelningen har en lös och rymlig passform 

medan de på flickavdelningen är tajta och figursydda. Detta visar på att vi har olika förväntningar 

på män och kvinnor redan från tidig ålder.  

Att denna uppdelning mellan könen består intresserar oss i vår roll som lärare. Vi anser att det är 

viktigt att vara medveten om hur och varför man agerar som man gör. Detta för att komma ifrån 

stereotypa bemötanden av elever. I En rosa pedagogik (2011, s.18) talar Christian Eidevald och 

Hillevi Lenz Taguchi om begreppet genuspedagogik och dess genomslag under tidigt 2000-tal. 

Trots ett aktivt arbete för ökad jämställdhet samt genusmedvetenhet har vi uppmärksammat att det 

inte alltid har stor framgång. Nedan presenteras två fall av normproblematik i skolan som 

uppmärksammats i media.  

I URs serie Skolfront, avsnitt Genus (2006), lyfts frågan om barn som väljer att inte följa rådande 

normer. Inledningsvis får vi träffa en pojke i sitt hem tillsammans med sin mamma. Pojken har på 

sig klänning och sätter upp sitt hår med fjärilsklämmor, vilket mamman anser vara “för mycket 

fest”. Mamman förklarar för tittarna att hennes son alltid vill klä sig “fint och vackert”. Mamman 
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har aldrig upplevt detta som något problem, utan bara uppmuntrat sonen att bära kläder han känner 

sig bekväm i. På förskolan har dock pojkens val av kläder väckt starka reaktioner. Elever på 

förskolan har ifrågasatt samt kommenterat hans traditionellt sett kvinnliga attribut. I programmet 

vill mamman lyfta att de som ifrågasätter hennes sons val är fast i ett förlegat tankesätt. Ett liknande 

fall uppmärksammas i Expressen (2014, 2016) och Borås tidning (2016) där de skriver om en pojke 

i förskolan som bär kläder vilka inte anses vara maskulina. På grund av detta utsätts han för 

kränkningar av andra barn i gruppen. Pojkens pappa arbetar på samma förskola och väljer att själv 

klä sig i klänning en dag. På förskolan får även han olika reaktioner. Till exempel undrar kollegorna 

om han ska på maskerad och flera av barnen frågar om han har blivit tjej.   

Vi har genom dessa två fall uppmärksammat att människor som avviker från traditionella normer 

kopplade till kön väcker starka reaktioner. Så här står det i läroplanen från 2011:  

 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes  
 välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund 
 av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck,  
 sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska 
 aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och  
 aktiva insatser. 
 (Skolverket, 2011)) 

Genuspedagogik går att integrera i skolans alla ämnen. En stor del av elevernas skolgång består av 

identitetsskapande och där har litteraturen stor inverkan. Katarina Eriksson Barajas (2012, s.70) tar i 

Boksamtalets dilemman och möjligheter upp vad Valerie Walkerdine säger om att de strukturer som 

finns är svåra att förändra. Hon menar dock att man genom barnlitteratur kan skapa plattformar för 

ungas identifikation.  

Hur manligt och kvinnligt framställts i barnlitteratur har diskuterats, inte minst under 1970-talet då 

feminister började lyfta frågan och tala om just detta (ibid. s.69). Under samma tid började forskare 

poängtera vikten av hur och varför innehållet påverkar den unga läsarens syn på stereotypa normer 

kopplade till kön. För att analysera innehållet och göra läsaren medveten om rådande strukturer, 

som bland annat går att återfinna i litteraturen, kan man använda sig av boksamtal som ett verktyg 

för att göra just detta. Att genomföra ett boksamtal kan vara svårt, därför kan man ta hjälp av andra 

för att öka sina egna kunskaper inom området. I Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 (2012, s.
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42-43) finns exempel på hur man kan hjälpa barn att bli kritiska i sin läsning. Tips ges på hur man 

kan prata, problematisera, vrida och vända på böckers innehåll och dess karaktärer.  

2. Syfte 
Rapporten beskriver framtagandet av en samling berättelser med tillhörande arbetsmaterial. Det 

övergripande syftet med dessa berättelser tillsammans med arbetsmaterialet är att medvetandegöra 

barn i åldrarna 6-9 om normer kopplade till kön. Vår önskan med detta arbete är att skapa texter 

med fokus på genus som kan användas i svenskundervisningen, men även i andra kontexter. Vi vill 

även uppmuntra till boksamtal och kommer därför att ge texterna medföljande uppgifter som 

gynnar läsförståelse. Vidare är syftet att ge underlag för ett arbete med könsnormer utifrån tre 

genuspedagogiker, som lyfter olika sätt att arbeta med jämställdhet. I skolan är arbetet med 

jämställdhet av stor betydelse och blir på så sätt relevant för oss som blivande lärare. De olika 

genuspedagogikerna samt vikten av boksamtal beskrivs närmare under ”teorier och tidigare 

forskning”.  

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Berättelserna syftar till att öka medvetenheten om könsnormer. För en djupare förståelse inom 

området använder vi oss bland annat av En rosa pedagogik (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 

2011). Där tas de tre olika genuspedagogikerna upp vilka kommer att influera våra berättelser. Vi 

har även Yvonne Hirdmans (1988) teori om genus som konstruktion till hjälp för att förstå hur kön 

skapas, vilket är relevant då vi måste vara medvetna om vilka normer vi förmedlar till våra läsare.  

För att kunna utforma vår berättelsesamling krävs det att vi är insatta i hur berättande texter 

utformas samt hur vi kan öka läsförståelsen. Lena Kårelands (2015) teori om skönlitteratur som 

identitetsskapande hjälper oss förstå vikten av att ha olika källor för identifikation. Katarina 

Eriksson Barajas (2012) forskning om genusrelevans vid boksamtal är viktig för oss då vi i 

arbetsmaterialet har underlag till samtal om berättelserna. Eriksson Barajas forskning om boksamtal 

i skolan har även betydelse i vårt arbete. Arbetsmaterialet kommer även att innehålla en bilduppgift, 

här ligger Astrid Roes (2014) forskning om lässtrategier till grund.  
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3.1 Teorier och tidigare forskning om genus 
I En rosa pedagogik (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s.48-59) talar man om tre olika sätt 

att arbeta med genuspedagogik för att öka jämställdheten, inte minst i skolan. Dessa tre sätt är: 

könsneutral-, kompensatorisk- och normkritisk genuspedagogik. De tre genuspedagogikerna skiljer 

sig åt i sitt sätt att arbeta med genus. Den könsneutrala genuspedagogiken syftar till att hålla så 

mycket som möjligt könsneutralt, allt från miljö till hur man talar om och till barn. Den 

kompensatoriska genuspedagogiken menar istället att man ska kompensera för de skillnader som 

går att återfinna mellan pojkar och flickor. Utrymme skapas för pojkar att utveckla sidor som ofta 

flickor får möjlighet att utveckla och vice versa. I den kompensatoriska genuspedagogiken får 

pojkar öva på att vara omhändertagande och flickor får öva på att vara självständiga. Den tredje 

genuspedagogiken, normkritiska, ställer sig emot de två tidigare nämnda genuspedagogikerna. Den 

normkritiska talar om hur de könsneutrala- och kompensatoriska genuspedagogikerna skapar nya 

normer som sällan uppmärksammas (ibid. s.61). Yvonne Hirdmans (1988) teori om genussystemet 

lyfter fram två principer, där den första är isärhållandet, vilket betyder att manligt och kvinnligt 

konstrueras i förhållande till varandra och blir varandras motpoler. Så länge man talar i termer om 

manligt och kvinnligt upprätthålls denna isärhållning. Den andra principen, hierarki, innebär att 

mannen är överordnad kvinnan och betraktas som norm.  

3.2 Teorier och tidigare forskning om litteratur 
Lena Kåreland (2015) talar om hur läsning påverkar ungas identitetsskapande, där könstillhörighet 

är en viktig del. Kåreland pekar på att flickor identifierar sig med kvinnliga karaktärer medan pojkar 

identifierar sig med manliga karaktärer, vilket betyder att olika böcker läses av de olika könen 

(Kåreland, 2009). Detta kan vara problematiskt då Kåreland även menar att läsning är ett viktigt 

redskap för att förstå sig själv och sin omvärld (Kåreland, 2015). Katarina Eriksson Barajas (2012, 

s.69) forskning om boksamtal specialiserar sig på hur genus i böcker behandlas i samtal med barn. 

Hon tar upp de dilemman som kan uppstå samt vilka strategier man bör använda sig av för att ej 

befästa stereotypa könsroller. I sin forskning om boksamtal i skolsammanhang betonar Eriksson 

Barajas vikten av diskussion för att få nya perspektiv samt ifrågasätta stereotypa skildringar i 

litteratur. Hon menar att det är lärarens uppgift att leda perspektivöppnande samtal för att diskutera 

förväntningar på kvinnor och män (ibid. s.120).  
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Astrid Roe (2014, s.123-125) tar upp olika typer av lässtrategier där en av dem är visualisering och 

organisering. Roe (ibid.) menar att det finns möjlighet att förenkla och förtydliga innehållet i en text 

genom att visualisera bilder, det vill säga skapa inre bilder. Forskning visar även på att visualisering 

kan leda till att öka befästande av kunskap samt förståelse av texter. Vidare menar Roe (ibid.) även 

att färdiga illustrationer kan vara till hjälp för att göra innehållet i en text mer lättillgänglig. Det 

finns alltså en poäng både med färdiga illustrationer men även med skapande av inre bilder.   

4. Omvärldsanalys 
För att kunna påbörja arbetet behöver vi göra en omvärldsanalys, vilken består av tre delar. Först 

redogör vi för befintligt material, därefter gör vi en analys av materialet. Slutligen presenteras vad 

vi vill bidra med i vår produkt.   

4.1 Befintligt material  
Sökningen efter befintlig skönlitteratur för barn i åldrarna 6-9 år med ett tydligt fokus på genus 

började på Uppsala stadsbibliotek. Innan vi bestämde oss för Uppsala stadsbibliotek övervägde vi 

andra källor så som bokhandlare samt förlag. Vi har kommit fram till att Uppsala stadsbibliotek 

lämpar sig väl för detta då de har i uppdrag att folkbilda, alltså att bidra med kunskap åt samhällets 

medborgare. Dessutom vänder många skolor i Uppsala sig till Uppsala Stadsbibliotek. För att få en 

rättvis bild av utbudet rådfrågar vi två bibliotekarier på barn- och ungdomsavdelningen. Enligt 

bibliotekarierna finns det fem böcker, för åldrarna 6-9 år, med tydligt fokus på genus. De fem 

skönlitterära verken presenteras nedan: 

I Inte coolt, sa Bruno (Anrell & Garham, 2014) får man följa en flicka som spelar fotboll och åker 

skejtboard. Flickan får negativa kommentarer av en pojke vid namn Bruno. Han anser att tjejer inte 

är lika bra på sport som pojkar och att de inte kan spela tillsammans. Detta är en kapitelbok med 

mycket bilder.  

I Prinsessan och de blå jeansen (Olsson, 2002) får man följa en flicka vars högsta önskan är att lära 

sig rida snabbt och klä sig i blå jeans. Hon möter stort motstånd av sin far som anser att flickor ska 

ägna sig åt andra aktiviteter. Detta är en kapitelbok med mycket text och få bilder.  
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I Prinsessan som inte tyckte om prinsar  (Larchevêque, 2015) får man lära känna en prinsessa som 

förväntas gifta sig med en prins. Hennes pappa skickar efter alla prinsar i världen som sträcker ut 

sin hand till prinsessan. Det visar sig till slut att den enda som kan få prinsessans hjärta är den 

magiska fen. Detta är en “läsa mera” bok med många bilder. 

I Ingen får veta (Herngren, 2004) möter vi en pojke som tycker om att leka med typiska “tjejgrejer”. 

I födelsedagspresent önskar han sig mest av allt en docka. Pojken är orolig för vad de andra ska 

tycka om detta, vilket begränsar hans lek. Detta är en kapitelbok med bilder. 

Jag är Jazz  (Herthel, Jennings & McNicholas, 2015) handlar om en transexuell person som är känd 

världen över. Jazz föddes som pojke men började tidigt sin resa mot att bli flicka. I boken får vi lära 

känna henne samt följa med på resan. Boken är självbiografisk och innehåller mest bilder.   

4.2 Analys av befintligt material  
I de fem skönlitterära verken får läsaren följa personer som utmanar normer kopplade till deras kön. 

De stöter på motstånd vilket hämmar dem i relationer samt aktiviteter. Enligt vår mening är det 

gemensamma budskapet i böckerna att lyfta problemet med synen på normbrytande. 

Vi låter ofta pojkar testa sina fysiska gränser i större utsträckning än flickor, vilket bidrar till att vi 

mer eller mindre tillåter gamla strukturer att leva kvar (Gens, 2007). I Inte coolt, sa Bruno (Anrell 

& Garham, 2014) och Prinsessan och de blå jeansen (Olsson, 2002) skriver författarna om flickor 

som ägnar sig åt aktiviteter vilka traditionellt sett dominerats av pojkar. Aktiviteterna ställer krav på 

utövaren, där styrka och uthållighet prövas. Utöver dessa fysiska förutsättningar förväntas även 

risktagande, som är starkt kopplat till maskulinitet (Gens, 2007, s.46). I dessa två verk kan vi se 

exempel på hur författarna använder sig av en kompensatorisk pedagogik. Det visar sig genom att 

flickorna tillskrivs egenskaper som traditionellt sett ses som maskulina.  

I Ingen får veta (Herngren, 2004) belyser författaren istället de svårigheter som kan uppstå då 

pojkar bryter könsnormativa mönster, inte minst när det kommer till lek. Rädslan för att verka svag 

och inte leva upp till det manliga idealet är påtaglig. I Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 

(2009, s.25) tar Henkel och Tomičić upp hur lek skiljer sig åt mellan könen. Flickor ägnar sig åt 

lekar med inslag av omhändertagande, samspel och relationer. Pojkarna å andra sidan tränar på 
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självständighet, mod samt att vara orädda. Pojken i Ingen får veta (Herngren, 2004) intresserar sig 

för de mer omhändertagande lekarna, vilket inte passar in i mallen. I Myten om det motsatta könet 

(2007, s.55) talar Gens om hur en pojke iklädd röda mjukisbyxor, röd och vitrandig tröja, nya sock-

i-plast och glasögon på nästippen försöker delta i leken “Herre på täppan”. På grund av hans 

“tjejkläder” räknas han snabbt bort som en eventuell vinnare i leken. “Herre på täppan” är en lek där 

styrka och mod krävs. Den som tar till mest våld och är minst rädd går som segrare ur leken. Det 

finns alltså ingen plats för den “tjejiga” pojken. Detta stämmer överens med den andra logiken i 

Hirdmans teori om genussystem, hierarki, det är mannen som är norm. “Det är män som är 

människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga” (Hirdman, 1988, s.8). 

Kvinnan är alltså underordnad mannen vilket visar sig i dessa exempel, där pojkar agerar på ett 

typiskt kvinnligt sätt. Lekar med omhändertagande inslag rankas lägre.   

Jag är Jazz (Herthel & Jennings, 2015) och Prinsessan som inte gillade prinsar (Larchevêque, 

2015) är verk från USA respektive Frankrike och bör därför analyseras med hänsyn till detta. Dessa 

verk skiljer sig dock inte bara på punkten att de är från andra länder. Jag är Jazz (Herthel & 

Jennings, 2015) skildrar en transexuell persons liv, vilket utmanar normer på ett annat sätt än de 

tidigare nämnda verken. Även Prinsessan som inte gillade prinsar (Larchevêque, 2015) behandlar 

ett annat område då den handlar om homosexualitet.  

4.3 Vad vi vill bidra med 
Trots att Jag är Jazz (Herthel & Jennings, 2015) och Prinsessan som inte gillade prinsar 

(Larchevêque, 2015) skiljer sig delvis från varandra samt de andra verken, kan vi se att det 

gemensamma för alla är att de handlar om att bryta normer. I de fem verken framgår det tydligt 

vilka normer barnen förväntas leva upp till samt vad som anses vara avvikande. I majoriteten av 

verken är normbrytandet kopplat till vad som är manligt och kvinnligt. Det betyder att konflikt 

uppstår då barnen utför handling avsedd för motsatta könet. Om man ser till de tre olika 

genuspedagogikerna ser vi att de fem böckerna endast problematiserar genus utifrån 

kompensatorisk genuspedagogik. Det ger en ensidig bild av hur man kan se på och arbeta med 

genus. Att använda sig av kompensatorisk genuspedagogik kan ha både för och nackdelar. En 

positiv sak är att den ger pojkar och flickor chansen att känna sig självständiga. En nackdel med en 

kompensatorisk genuspedagogik kan å andra sidan vara att den rättfärdigar skillnader som görs 

mellan flickor och pojkar. Genom att introducera begreppet “kompensera” i detta sammanhang 
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förstärker man att det finns skillnader mellan könen. Det visar även på att det finns en viss mall där 

man ska eller inte ska försöka passa in (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s.45).  

Efter att ha gjort vår omvärldsanalys anser vi att det finns utrymme att bidra med en 

berättelsesamling, vars syfte är att medvetandegöra samt väcka diskussion om genus. Vi har valt att 

skriva berättelser då det finns studier som pekar på att läsning av flera lite kortare texter ger 

variationsrikedom och verkar främjande på läsupplevelsen (skolverket.se, 2016). Vi vill ta de tre 

genuspedagogikerna i beaktning då vi skriver vår berättelsesamling. Dessa tre pedagogiker har olika 

syn på hur man kan arbeta med att bryta ner samt ifrågasätta stereotypa normer kopplade till kön. 

Genom att utforma berättelserna efter dessa olika genuspedagogiker ger vi en bredare bild av hur 

arbetet med genuspedagogik kan gå till (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s.40). 

Medföljande arbetsuppgifter utformas för att ge läsaren möjlighet att samtala om berättelsernas 

innehåll samt ge uttryck för egna tolkningar i form av bild och skrivuppgift.   

5. Produktutvecklingsprocess 
Produktutvecklingsprocessen tog avstamp i litteraturanalysen som gjordes på de fem verk som 

plockades fram på Uppsala Stadsbibliotek. För att arbeta vidare ville vi skapa oss en bild av hur 

denna typ av litteratur skrivs. I analysen ville vi även ta reda på vilka skillnader och likheter som 

finns mellan dessa verk. Detta för att kunna ta ställning till vad för produkt vi kunde bidra med.  

Den ursprungliga tanken var att skriva tre noveller med fokus på genus. Då texterna skulle utgöra 

en samling behövdes ett övergripande tema för att skapa en röd tråd. Vi valde “Förväntningar”, 

vilket anspelar på de förväntingar som sätts på man respektive kvinna. När skrivprocessen inleddes 

såg vi till omvärldsanalysen för att få kunskap om hur berättande texter är utformade för åldrarna 

6-9 år. Vi kunde läsa ut att texterna för dessa åldrar skiljer sig åt, dels i textmängd men även 

svårighetsgrad. I denna ålderskategori ser vi att det finns variation i läskunskap, därför hoppas vi att 

våra texter fungerar vid högläsning, samt tyst läsning för den erfarne läsaren. Under arbetets gång 

har vi insett svårigheterna med att få till bra slut på berättelserna, vilket är en viktig del för att kunna 

kalla texterna för noveller. Dessa svårigheter vände vi dock till vår fördel genom att ändra vår 

grundtanke. Istället låter vi eleverna slutföra texterna som en del av arbetsmaterialet och ändrar 

därför namnet på produkten till berättelsesamling.  
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Efter genomförandet av analysen kom vi fram till att vi ville producera berättelser med tillhörande 

arbetsmaterial, som syftar till att öka medvetenheten om genus. I berättelserna får läsaren möta 

olika typer av normbrytande karaktärer vilket förhoppningsvis väcker frågor om vad normer är samt 

hur de påverkar oss. Det övergripande temat för berättelserna är “Förväntningar”. Som läsare har 

man förväntningar på hur olika saker ska vara. Man har till exempel en bild av hur olika karaktärer 

ska vara. Ofta har vi förutfattade meningar baserat på normer, vilket innebär att vi tillskriver 

egenskaper baserade på kön. I vår berättelsesamling behöver läsaren konfrontera sig själv och sina 

förutfattade meningar. De skönlitterära texterna är utformade efter de tre olika genuspedagogikerna, 

könsneutral, kompenserande och normkritisk (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s.40). 

Dessa står i motsats till varandra vilket resulterar i tre berättelser med olika sätt att närma sig 

jämställdhetsarbete.  

Till berättelserna har vi valt att använda oss av enklare illustrationer, då vi har valt att ta hänsyn till 

läsarens egen förmåga att skapa inre bilder. Illustrationerna kan betraktas som scaffolding vid 

skapandet av inre bilder. Scaffolding är som en byggnadsställning som ska fungera som stöd för 

läsaren. Bilderna syftar även till att göra berättelsesamlingen estetiskt tilltalande.  

Efter att ha kommit fram till att berättelsesamlingen skulle ha fokus på genus gjorde vi en 

övervägning hur vi kunde angripa området. De tre genuspedagogikerna ansåg vi lämpa sig väl då 

detta är en bra utgångspunkt vid genusarbetet i skolan. För att problematisera normer kopplade till 

kön valde vi att skriva tre berättelser med utgångspunkt i varsin genuspedagogik. Genom att göra 

detta hoppas vi kunna skapa plattformar för andra pedagoger att arbeta med genus i skolan.  

Till alla tre berättelserna följer arbetsmaterial. Detta består av tre olika moment. (1) bilduppgift, där  

läsaren får rita hur de tror att huvudkaraktärerna ser ut. (2) skrivuppgift, läsarna får skriva vidare på 

samt slutföra berättelserna. Dessa två uppgifter kommer ligga till grund för boksamtalet vilken är 

den (3) delen i arbetsmaterialet. Vår förhoppning med berättelserna tillsammans med 

arbetsmaterialet är att kunna bidra till en ökad läsförståelse samt att läsaren blir mer medveten om 

sina egna föreställningar om normer. Detta då vi anser att det är av stor vikt att arbeta med barns 

förmåga att kunna läsa mellan raderna. Vi anser även att barn behöver få stöd i att förstå samt 

problematisera sina tankar.   
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Produkten visades upp för en lärare som läste upp två av berättelserna för sina elever. Dessa två 

berättelser var Herr Morsa och Spökhuset. Anledningen till att endast två berättelser lästes upp var 

tidsbegränsning. Eleverna lyssnade aktivt och visade intresse för de båda berättelserna. Först lästes 

berättelsen Spökhuset upp. Läraren frågade sina elever hur de tror att barnen i berättelsen ser ut. Det 

visade sig att eleverna inte reflekterade över karaktärernas kön. Detta visar att berättelsen inte 

kräver att karaktärernas kön fastställs för att förstås. Att kön inte är en avgörande del för 

läsförståelsen av berättelsen blir här tydligt. Samtidigt är Spökhuset en könsneutral berättelse där 

inga specifika könspraktiker avhandlas eller framställs, vilket kan bidra till att eleverna inte fann ett 

behov av att könsbestämma karaktärerna.  

När sedan berättelsen Herr Morsa lästes upp, uttryckte eleverna sympati för Herr Morsa. De 

undrade vem personen var, om det handlade om en man eller kvinna. Uppenbarligen väckte denna 

berättelse de tankar vi hade hoppats på. Det faktum att eleverna här visade ett intresse för Herr 

Morsars kön, tyder på att denna berättelse, som är mer normkritiskt utformad väcker frågor hos 

eleverna. Personen Herr Morsa uppvisar en motstridig könsprofil, vilket tycks väcka frågor och 

skapa nyfikenhet på ett annat vis än karaktärerna i Spökhuset. Genom dessa två texter och de olika 

reaktioner som eleverna hade på dem, blir det tydligt att de har olika genuspedagogiska värden. 

Spökhuset visar att könstillhörighet inte är viktigt för identifikation med karaktärer och förståelse av 

en berättelse, medan Herr Morsa väcker frågor om manligt/kvinnligt. Efter att produkten testats, 

upplevde vi att den fick det gensvar vi hoppats på och att dess syfte tycks fungera i praktiken. 

Därför valde vi att låta texterna vara kvar såsom de var när de testades. 

Läraren uttryckte att berättelserna var trevliga att läsa och skulle kunna använda dessa i sin 

undervisning.  

5.1 Fördjupning av ämne  
Novell är den genre som bäst representerar utformandet av våra texter. När vi skrivit våra berättelser 

har vi utgått från denna texttyp. Nedan presenteras vad som kännetecknar en novell.  

Novell är en genre som bland annat karaktäriseras av dess längd. Längden på en novell kan variera 

från allt mellan ett par sidor till hundra. En novell kan hållas väldigt kort då den oftast har 

karaktärer som är färdigutvecklade när berättelsen börjar samt att den vanligtvis håller sig till 
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huvudhandlingen utan att ta några sidospår. Novell är ett exempel på fiktionsberättelse, vilken följer 

ett kronologiskt händelseförlopp, med en början, mitt och slut. Denna berättelse återges av en 

berättare vilken kan vara osynlig eller synlig (Nordlund, 2015, s.42). En fiktionsberättelse byggs 

upp av motiv, tema, handling, berättarperspektiv, huvudpersoner, bipersoner, bildspråk och 

symboler (Kåreland, 2015, s.133). Denna typ av litteratur kallas epik. En novell har ofta en 

överraskande avslutning med en slutpoäng.  

Under skrivandeprocessen har vi utgått ifrån novellens uppbyggnad. Vi har dock kommit fram till 

att en bra arbetsuppgift kan vara att ge läsaren i uppdrag att färdigställa texterna. Därför har vi valt 

att lämna berättelsernas slut öppna, vilket betyder att vi utelämnar slutpoängen och kan därför inte 

kalla berättelserna för noveller.  

5.2 Didaktiska överväganden 
I vårt arbete med produkten tar vi hänsyn till de didaktiska frågorna, vad, hur, varför, för vem och 

när. Den första frågan vi vill besvara är, vad ska vår produkt bidra med? Att öka genusmedvetenhet 

är det primära målet med produkten. Vidare görs övervägande kring hur detta ska ske. Vi väljer att 

skriva en samling berättelser riktade till barn i åldrarna 6-9 år med tillhörande arbetsuppgifter. Vi 

vill skapa denna samling då vi anser att genus är ett viktigt ämne att arbeta med, inte minst i skolan. 

Detta lyfts även i Lgr11 (Skolverket, 2011) där de formulerar detta. 

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

För att detta ska ske krävs det en ökad medvetenhet hos de som har möjlighet att påverka, alltså 

pedagoger. Vi har valt att utforma ett arbetsmaterial till berättelsesamlingen som stöd till ett 

fördjupat arbete kring berättelserna. Arbetsmaterial för vidare arbete är riktat till lärare och består av 

följande tre delar: 

1) En bilduppgift som ger läsaren möjlighet att presentera sina inre bilder samt reflektera över 

dessa.  
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2) En skrivuppgift som syftar till att främja barns skönlitterära skrivande. I denna uppgift handlar 

det om att kunna ta till sig och utveckla innehållet i berättelserna. 

3) Frågor till boksamtal finns med i materialet för att lyfta frågan om genus. Bild och 

skrivuppgifterna ligger till grund för dessa samtal.  

“Det som sker i mötet mellan läsarens sociala och kulturella bakgrund och textens universum 

präglar i hög grad tolkningen av innehållet” (Roe, 2014, s.80). Det är viktigt att göra läsaren 

medveten om att just detta kan spela in i tolkningen av texterna och därför påverka ens inre bilder. 

Skönlitteratur ska fungera som ett verktyg för läsaren att förstå sig själv och sin omgivning, ett sätt 

att vidga sina vyer och se saker från olika perspektiv (Areskoug & Asklund, 2014, s.55). Detta finns 

det belägg för att arbeta med i skolan då Lgr11 betonar vikten av boksamtal för att ge eleverna en 

djupare förståelse av texten. Studier har visat att många barn och unga använder faktiva lässtrategier 

vid läsning av fiktiva texter. Med detta menas att de läser skönlitterärara texter som om de vore 

faktatexter. Vid läsande av skönlitterära texter bör man istället kunna läsa mellan raderna 

(Skolverket.se, 2016).  

Katarina Eriksson Barajas (2012, s.74) lyfter i sin forskning om boksamtal hur vi ser den manliga 

berättaren som norm. Detta innebär att vi, om inte annat anges, antar att berättaren är av manligt 

kön. Detta har vi i åtanke vid boksamtal för att motverka att stereotypa könsroller befästs. Vi vill 

alltså göra läsarna medvetna om de förväntningar som finns på män och kvinnor.  

En avvägning har gjorts vad gäller användandet av illustrationer till berättelserna. I Lgr11 

(Skolverket, 2011) poängteras vikten av att kombinera skriftspråk, talat språk och bildspråk. Genom 

att kombinera bilder med text förstår barn lättare vad de läser (Boglind & Nordenstam, 2010, s.

107). Läsaren behöver dock även ges möjlighet att skapa inre bilder för en djupare läsning (Roe, 

2014, s.123). Vi ser alltså både fördelar och nackdelar med användandet av bilder. Därför väljer vi 

att använda få illustrationer i berättelsesamlingen som syftar till att väcka intresse samt hjälpa till 

vid skapandet av inre bilder. Bilduppgiften som följer berättelserna ger läsaren möjlighet att rita 

sina inre bilder, dessa fungerar som underlag vid tredje arbetsuppgiften, boksamtal.  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) inom svenskämnet ligger ett stort fokus på berättande texter. I det 

centrala innehållet står det: “Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en 
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berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära 

personbeskrivningar” (Skolverket, 2011). Genom arbetsmaterialet får eleverna möjlighet att arbeta 

mot detta mål.  

6. Diskussion 
Vid utformandet av berättelsesamlingen har vi stött på utmaningar gällande skapandet av berättande 

texter, hur dessa byggs upp och anpassas till målgruppen 6-9 år. Vi har behövt sätta oss in i bland 

annat textmängd samt bildanvändande i skönlitteratur för barn i åldrarna 6-9 år. Hur man kan arbeta 

med genuspedagogik är också något vi har tagit hänsyn till.   

I berättelsen Spökhuset får läsaren följa Charlie, Kim och Robin som ska besöka ett “spökhus” i 

skogen under kvällstid. Spökhuset utgår från en könsneutral genuspedagogik, vilket visar sig genom 

att huvudkaraktärernas kön ej uttalas. Att huvudkaraktärerna ägnar sig åt en könsneutral aktivitet 

hör även till denna typ av genuspedagogik. Det är inte bara till fördel att arbeta könsneutralt. På 

grund av de strukturer som finns i samhället ser vi oftast de neutrala som maskulint. Detta kan 

påverka berättelsen i det att många läsare förväntar sig att Charlie, Kim och Robin är pojkar. Det är 

även därför vi valt att låta läsaren rita hur den tycker de tre personerna ser ut, vi vill se om det 

maskulina som norm återspeglas hos de unga läsarna. Vi är dock medvetna om att resultatet kan 

påverkas av läsarens tidigare erfarenheter, kanske har de endast träffat pojkar eller flickor med 

dessa namn.    

Berättelsen Pirater och paljetter handlar om en pojke som bär kvinnliga attribut. Denna berättelse 

är utformad med kompensatorisk genuspedagogik som grund. Den kompensatoriska 

genuspedagogiken hjälper till att låta pojkar och flickor öva på egenskaper som de annars inte får 

möjlighet att utveckla. Som i denna berättelse representeras av att huvudkaraktären Glenn bär 

kvinnliga attribut, så som klänning och nagellack. Genom detta sätter vi förväntningar på hur vi tror 

att Glenn är. En negativ sida av denna pedagogik är att man förstärker att skillnader mellan könen 

finns.  

I tredje berättelsen, Herr Morsa, får läsaren ej reda på några kön och kan därför få svårt att orientera 

sig. Berättelsen har den normkritiska genuspedagogiken som grund. Vi har valt att utmana läsaren 

genom att kasta om och blanda könsstereotypa beteenden och attribut.  Denna pedagogik utmanar 
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normer, man ser inte bara att det finns två kön. Den normkritiska genuspedagogiken är den senaste 

av de tre och ifrågasätter de andra två. Det kan dock vara svårt att vara helt normkritisk då vi alla 

föds med föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. I Herr Morsa syns det att vi är 

färgade av dessa föreställningar då vi tagit typiska kvinnliga och manliga stereotyper för att skapa 

den “könlösa” Herr Morsa. Berättelsen syftar dock till att problematisera och se till dessa fördomar 

för att förstå hur komplext arbetet med genus är. Redan i namnet på berättelsen skapas en konflikt 

då Herr är manligt och Morsa är kvinnligt. Vår förhoppning är att läsaren ska bli medveten om den 

förväntan som finns på att karaktärernas kön ska avslöjas.   

Berättelsesamlingen och dess tillhörande arbetsmaterial har både styrkor och svagheter. 

Arbetsmaterialet ger lärare, som ej är särskilt insatta i hur genusarbetet i klassrummet kan gå till, 

förslag på tillvägagångssätt. En svaghet kan däremot vara att könsstereotypa normer befästs då 

läraren pekar på normer kopplade till kön. Katarina Eriksson Barajas menar att det är lärarens 

uppgift att leda perspektivöppnande diskussioner med eleverna för att undvika att detta sker.   

Som vidareutveckling skulle produkten kunna testas på fler lärare och elevgrupper. På så sätt får vi 

en tydligare uppfattning om vad som fungerar och vad som kan förbättras. Vi har även tankar kring 

andra berättelsesamlingar som utformas inom samma område. Ett alternativ till en sådan samling är 

att istället för att använda sig av tre olika berättelser, anpassa en och samma berättelse till de tre 

olika genuspedagogikerna.  
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Förväntningar
Tre berättelser 

Tre genuspedagogiker 
Tilde Henriksson & Johanna Sisask 



Berättelse 1

Spökhuset
Så fort det mörknat smyger Charlie, Kim, och Robin ut ur sjö-

boden och in i skogen. Det är ganska svårt att ta sig fram 

bland alla grenar. De är på väg till huset som deras kusin talat 

om. Där ska det finnas ett gammalt porträtt av en som bodde 

där för många år sedan. Kusinen hade berättat att porträttet 

var ganska kusligt och att det inte var så många som vågat sig 

till huset för att se målningen. De tre syskonen hade länge 

funderat på att bege sig till huset för att se porträttet. Nu var 

de på väg. De tänkte på vad kusinen mer hade berättat om 

personen som var avbildad. ”En dag kom det besökare till huset. Kaffe och kakor stod 

framdukade på köksbordet men ingen var hemma. Alla slog 

sig ner och antog att deras vän hade gått ner till sjön för att 

fiska, eftersom ekan inte låg vid bryggan. Efter några timmar 

förstod vännerna att något var fel. När de gick ut ur huset låg 

ekan förtöjd vid bryggan, men vännen syntes inte till. Vänner-

na sprang runt i skogen och letade. De letade i flera dagar, ja, 

till och med veckor, men vännen var spårlöst borta.”
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De tre syskonen börjar nu närma sig huset. De tittar oroligt 

på varandra och tänker på hur mysigt det hade varit vid bra-

san där hemma. Varför gav de sig ut egentligen? Ingen visste 

att de hade gett sig iväg. Tänk om det skulle hända något? 

Plötsligt knakar det till i närheten. Alla tre tar ett steg tillbaka 

och håller andan. Deras hjärtan börjar bulta snabbt.  Ingen-

ting behöver sägas. De är alla lite rädda, men räddast är ändå 

minstingen Robin. 

- Jag vill hem, viskar Robin.

- Tyst! Säger Kim lite argt, men med darr på rösten.

- Vi är nästan framme, vi kan inte vända om nu, säger Charlie 

bestämt. 

Charlie som är äldst har tagit på sig att gå först 

och leda de andra fram till huset. Kim som bru-

kar vara så tuff, går sist och sneglar bakom sig 

på stigen. Nu kan de se huset, det är litet och 

saknar fönsterrutor. Utanför står ett dass och 

det ligger en hög med gamla tidningar, pizzakar-

tonger och colaburkar. De ser ut att ha legat där ett tag. De 

passerar en vik med en brygga som saknar stege, där ligger 

den  gamla ekan förtöjd. Det måste vara den ekan, den är all-

deles grön av alger och mossa. 

Charlie, Kim och Robin hinner ta några steg närmare huset 

 innan de hör skrik. Sedan blir det tyst. En sekund, två sekun-

der, ja det hinner nog gå minst tio sekunder innan dörren far 

upp med en smäll och någon springer ut ur huset. De tre sys-

konen fryser till...
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Berättelse 2

Pirater och paljetter
Det är måndagmorgon och väckarklockan ringer. Hunden 

springer som vanligt runt och gör allt för att familjen ska vak-

na. Mamman som är den morgonpigga släpper ut hunden 

och börjar förbereda frukosten i köket. 

Greta kliver upp och väcker sin sömniga lillebror Glenn. 

- Vakna nu din pajas! Säger Greta med en arg röst. 

- Wääööö! Är det enda som kommer ur Glenns mun.  

- Sätt fart, annars får du cykla till skolan själv! 

Greta och Glenn klär på sig och tas-

sar ner till köket där frukosten står 

uppdukad. Både Greta och Glenn 

tycker bäst om skinksmörgås med 

ett tjockt lager smör. För mamma är 

det okej, hon brukar ändå säga att 

Greta och Glenn är spinkiga. Fast pappa tycker inte man ska 

äta för mycket smör. Därför gömmer Greta och Glenn det 

tjocka lagret med en extra skinkbit. 

Greta och Glenn tycker om att cykla till skolan. Speciellt på 

sommaren när det är varmt och man kan ha klänning på sig. 

De gillar att susa ner för den stora backen så klänningarna 

fladdrar i vinden. Förut cyklade Greta och Glenn en annan 

väg till skolan som var mycket kortare, men längs den vägen 

bor det en urgullig kanin. Greta och Glenn kom alltid försent 

till skolan då, eftersom de stannade hos kaninen ett slag. 
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När de kommer fram till skolan ställer de cyklarna i det gröna 

cykelstället på baksidan av skolan. En bit bort vid gungorna 

står några barn i Gretas klass. Greta springer snabbt dit och 

lämnar Glenn ensam. Det gör inget tycker Glenn, han tycker 

det är coolt att komma till skolan själv. På väg in i skolan pas-

serar han det stora skeppet där han brukar leka med sina vän-

ner Stina och Gösta. 

Klockan ringer in och fröken hälsar alla välkomna till en ny 

skoldag. Glenn tycker om sin fröken. Hon är alltid så snäll 

och tycker att Glenn har fina kläder på sig. Ibland jämför de 

sina nagellack. Idag är en sådan dag, både fröken och Glenn 

har paljettnagellack. 

När det blir rast skyndar sig Glenn, Stina och Gösta ut för att 

hinna ta skeppet. De ska fortsätta leken som de lekte igår. Sti-

na är den onde Kapten Rödskägg och Gösta är hennes pape-

goja. Glenn är den listige piraten som är snabb som en vessla. 

Leken blir vild, krokodilerna kommer och Glenn försvinner 

liksom en superhjälte med blixtens hastighet upp i masten. 

Där nere står Gösta och tittar förundrat upp på Glenn. Tänk 

om jag hade varit så kvick. En annan dag kanske, när jag inte 

har mina svarta manchesterbyxor, tänker Gösta. Man kan höra 

på Gösta att han är lite purken när han säger till Glenn och 

Stina att han behöver ta en paus. 

Innan de ens har hunnit sätta sig ner, hör de någon som ro-

par:

- Hallå där pirater och papegojor!  
Det är några större barn som klättrat upp på skeppet. Glenn 

känner igen en av dem, det är Magnus från 4c.

- Jag utmanar er i krabbspel. Skeppet är inte bara ert!  

5



Stina, Gösta och Glenn tittar på varandra och nickar. De an-

tar utmaningen. Vad Magnus i 4c inte vet är att de tre vänner-

na är mästare i leken och intar snabbt position. Där är de 

igång! Magnus kompanjoner åker ut en efter en. Till slut är 

det bara Magnus, Glenn och Stina kvar som tappert kämpar 

med svetten lackande på sina pannor. Magnus sätter fart efter 

Glenn som hinner tänka, nu är det kört. Glenn får en snille-

blixt, bara jag kan slänga mig upp på däck så kommer jag un-

dan. Han sträcker ut sitt ben så långt det bara går och hinner 

precis upp. Puh! Alla som redan åkt ur står nedanför skeppet 

och applåderar. Krabbspelen är över och de tre vännerna står 

som segrare tack vare Glenns klänning. Alla barnen tyckte det 

var så roligt att leka tillsammans att Magnus och de andra i 4c 

får vara med i Glenn och hans vänners piratlek. Men då plöts-

ligt händer något...
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Berättelse 3

Herr Morsa och Jag
Herr Morsa är min bästa vän. Vi brukar göra allt det där som 

alla andra vuxna tycker är knasigt, tokigt och lite farligt. En 

gång lyfte Herr Morsa in mig till lejonen på zoo. Alla skrek 

men vi bara skrattade.

         

Herr Morsa bor i ett stort rött hus på landet. Utanpå ser det 

ut som ett alldeles vanligt hus, men insidan är allt annat än 

vanlig. 

Där hänger det en 

massa uppstoppade 

djur på väggarna. Jag 

har alltid tyckt att 

det är lite läskigt, 

men det luktar tryggt 

av Herr Morsa: par-

fym, tobak, rökelser, 

pelargoner, och ste-

kos. Längst inne i ett 

mörkt hörn står en 

sammetsfåtölj, där 

Herr Morsa brukar 

sitta och bläddra i Svensk Damtidning och röka pipa. På ett 

bord bredvid står jättemånga, säkert en miljon, porslinsfigu-

rer. 

Just idag när jag skulle besöka det stora huset på landet var-

Herr Morsa i full färd med att grädda pannkakor. De bästa 

pannkakorna i världen. 

7



Mitt under pannkaksbaket kavlar Herr Morsa upp sina ärmar. 

Då skymtar den förbi. Den bleka tatueringen som jag aldrig 

vågat fråga om. Jag kände att det var dags att fråga. 

- Herr Morsa, vad är det för tatuering du har på armen?

Herr Morsa vänder sig mot mig och tittar mig djupt in i ögo-

nen och frågar.

- Har du varit kär någon gång?

- Ja, svarar jag lite tvekande.

- Så där riktigt kär? 

- Nja, kanske.. 

- För många år sedan var jag till sjöss. I Amsterdams hamn, 

där träffade jag mitt livs kärlek. På långt håll kunde jag se det 

mörka håret och den vinkande handen. Herr Morsa sänker 

blicken och tystnar. 

- Vad hände sen? Frågade jag nyfiket.

- Kärleken tog slut i takt med att tatueringen bleknade.  

 

Jag ser att Herr Morsa ser ledsen ut så jag lämnar köket och 

går in i vardagsrummet och fram till den stora garderoben. 

En av de bästa sakerna med att vara hemma hos Herr Morsa 

är att gå in i garderoben där den stora kimonosamlingen är. 

En kimono  är en sorts morgonrock från Japan i tunt och 

mjukt tyg  med fina mönster. Herr Morsas samling består av 

alla möjliga kimonos i olika färger och former.  De är glittriga, 

blommiga, rutiga, randiga, kantiga, knasiga, fina, fula, roliga, 

tråkiga, till och med en med blommig falukorv på. 

Det finns dock en jag inte får välja. En som Herr Morsa alltid 

har på sig. Den är det vackraste jag vet och jag drömmer om 

den ibland på natten. Nu vill ni förstås veta hur den ser ut? Ty-

get  är svart som den mörkaste natten. Något skymtar förbi 

och lyser upp. Plötsligt ser du den mest skräckinjagande, men 

på samma gång mest kärleksfulla drake du någonsin skulle 

kunna tänka dig. Den är röd, gul, orange och skimrar och så 

har den en blomma i munnen. Precis så ser Herr Morsas ki-

mono ut.
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Precis när jag hade valt kimono för dagen stövlade Herr Mor-

sa in i vardagsrummet med ett stort fat fyllt av pannkakor top-

pade med sylt, glass och inlagda persikohalvor. Jag fick äta 

hur mycket jag ville.

När vi hade kastat i oss pannkakorna och satt på oss våra ki-

monos sprang vi ut i trädgårdslandet och satte potatis. Herr 

Morsa har en jättestor trädgård med massa godsaker man kan 

äta och blommor att plocka. 

Vi satte oss i bersån, drack kaffe på fat och åt kolakakor som 

vi bakade tillsammans förra veckan. När vi sitter där brukar 

Herr Morsa berätta om alla sina äventyr. 

                

      

Precis när jag skulle ta en klunk av kaffet skvätte det upp i an-

siktet. Plötsligt öppnade sig himlen och regnet stod som spön 

i backen. Herr Morsa tog mig under armen och inom loppet 

av en millisekund var vi inne i huset igen. Väl inne slog vi oss 

ner i soffan och började lira Fifa. Det blev en hetsig match 

mellan PSG och Barcelona. Efter tre timmars spel somnade 

jag på soffan. När jag vaknade låg jag i min egen säng…
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Lärarhandledning

Spökhuset

Bilduppgift

Rita Charlie, Kim och Robin

Skrivuppgift

Vad tror du händer Charlie, Kim och Robin? Skriv och berät-

ta.

Hur man kan arbeta vidare

- Låt dina elever jämföra sina bilder. Lyft likheter och skillna-

der. Fråga varför de tror att de fått olika resultat.

- Ni kan vidare diskutera hur de upplever att karaktärernas 

kön ej avslöjas. Diskutera varför man förväntar sig att Char-

lie, Kim och Robin är kvinnor eller män.

- Har eleverna tillskrivit syskonen kön. Är det någon skillnad 

mellan vilka kön de givit de olika karaktärerna? I så fall var-

för?

- Diskutera med eleverna hur de valt att avsluta berättelsen 

om Charlie, Kim och Robin. Finns det några likheter och 

skillnader mellan elevernas slut?  

Pirater och paljetter

Bilduppgift

Rita en bild av Glenn och hans vänner.

Skrivuppgift

Ja, vad är det som händer? Skriv vidare och berätta.

Hur man kan arbeta vidare

- Låt dina elever jämföra sina bilder. Lyft likheter och skillna-

der. Fråga varför de tror att de fått olika resultat. 

- Diskutera vilka egenskaper som tillskrivs vissa typer av klä-

der. Har detta påverkat din skrivuppgift? 

- Diskutera med eleverna hur de valt att avsluta berättelsen 

om Glenn. Finns det några likheter och skillnader mellan 

elevernas slut?  
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Herr Morsa

Bilduppgift

Rita en bild av Herr Morsa och “Jag”.

Skrivuppgift

Vad tror du händer nästa dag? Skriv och berätta. 

Hur man kan arbeta vidare

- Låt dina elever jämföra sina bilder. Lyft likheter och skillna-

der. Fråga varför de tror att de fått olika resultat. 

- Ni kan vidare diskutera hur de upplever att karaktärernas 

kön ej avslöjas. Diskutera varför man förväntar sig att Herr 

Morsa och “Jag” är kvinna eller man? 

- Om man ser tydliga skillnader hur klassen ser på karaktärer-

nas kön, diskutera varför de tror att dessa skillnader kan ut-

läsas. 

- Vilka egenskaper har eleverna tagit fasta på när de skrivit 

om nästa dag. Har de valt att bestämma kön på karaktärer-

na? Varför? 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