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Abstract	  
After recognizing a lack of children’s voices in the debate about the children’s book Kivi och 

monsterhund and the gender-neutral pronoun hen that occurred in the beginning of the year of 

2012, I decided to interview pre-school children about the same book. My purpose with the 

study was, using semi-structured group interviews, to examine how 6-year olds talked about 

the main character Kivi. With the help of Judith Butler’s theory of performativity, I have 

studied how the children constructed Kivi’s gender in their speech. I have looked at how they 

recall the appearance of Kivi to establish their gender, and detected insecurity when the 

normative gender attribute was questioned. I have also studied which pronouns the children 

used, and in which contexts they used them. I found that they mixed pronouns during the 

interviews, which I noted as a possible sign of gender insecurity or a consequence of 

grammatical immaturity. Lastly I looked at how the children spoke about Kivi in relation to 

activity and characteristics. My conclusion is that Swedish language as it is now makes it hard 

to speak about more than two genders, and therefore the word hen could be useful. The 

incapacity to speak about Kivi as neither a boy nor a girl, or maybe both, generates a need 

among the children to “decide” their “proper” gender. With hen comes the opportunity to 

speak beyond these language barriers, and therefore also make it a possible existence.        

Nyckelord	  
Genus, performativitet, hen, Kivi och monsterhund, barnbok, conversation analysis, 

barnintervju. 

 

Omslagsbild: Ur Lundqvist, Jesper (2012) Kivi och monsterhund, Illustratör: Bettina 

Johansson. 
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Bakgrund	  
Den 26 januari i år (2012) kom barnboken Kivi och Monsterhund ut på OLIKA förlag. 

Berättelsen handlar om barnet Kivi som önskar sig en hund. En dag står det ett djur i 

tamburen, en monsterhund, som Kivi försöker få bukt med boken igenom. Författaren 

använder sig konsekvent av det könsneutrala pronomenet hen1 för att benämna Kivi, och 

boken salufördes under parollen ”Sveriges första barnbok med hen!”. I och med utgivningen 

blossade en debatt kring ordet upp och många röster har redan gjort sig hörda i det offentliga 

rummet. Allt från bloggare, journalister och barnpsykologer har skrivit om boken och alla har 

haft en åsikt. ”Barnen kan inte tänka ut det här med genus som vi kan göra. De är inte där än 

eftersom deras hjärnor inte är färdigutvecklade”2 citeras socionomen Elise Claesons i en 

kritisk artikel mot ordet i DN. Malin Molinder, utbildad bibliotekarie och informatör skriver 

på bloggen Barnboksprat mer positivt om användandet av det könsneutrala pronomenet i 

boken: ”Tituleringen är antigen Kivi eller hen. Bra så och något jag längtat efter i 

barnböcker.”3 Krönikören Karoline Eriksson känner också behovet av ordet. Hon ser att det 

kan vara användbart i vardagen, för att slippa ”ta fel” på genus på barn hon träffar. ”Gärna ett 

könsneutralt pronomen som inte kräver blixtsnabb avläsning av färgkoder som inte ens är 

tillförlitliga” 4 skriver hon i SvD. Jag har valt att ta med två positiva uttalanden kring 

begreppet, främst för att de negativa artiklarna i första hand kritiserar att hen ska ersätta hon 

och han. Jag har dock aldrig sett någon förespråkare för införandet av hen uttrycka att det ska 

ersätta tidigare pronomen, snarare tillföra ytterligare en möjlighet. Denna berikning av språket 

tycker jag de två senare citerade artiklarna lyfter fram ett behov av. Den största kritiken finns 

heller inte i artikelform utan befinner sig i nätartiklarnas kommentatorsfält. Jag kommer inte 

redogöra för dessa här, men den som läser i kommentatorsfälten, bland annat vid 

pressmeddelanden i SvD5 eller DN6, kommer finna att Kivi och Monsterhund väcker starka 

känslor, både positiva och negativa.  

 Debatten fascinerade mig, speciellt uttryck, liknande Elise Claesons ovan, om att barnen 

inte kan tänka kring genus, eller blir förvirrade av detta nya ord. Något som också slog mig 

kring debatten var att diskussionen generellt fördes av vuxna, utifrån vuxnas uppfattning om 

barns tänkande och utvecklande. Barnens egna tankar kring boken och faktiska reaktioner på 
                                                
1 Hen (jmf. finskans hän); icke-könsbundet personligt pronomen i tredje person singular, subjektsform: hen, 
objektsform: henom.  
2 http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiker-hen-gor-barn-forvirrade Hämtat den 16 maj 2012. 
3 http://www.barnboksprat.se/2012/01/25/kivi-monsterhund/ Hämtat den 16 maj 2012. 
4 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barn-i-bla-overall-och-rosa-mossa_6894523.svd Hämtat den 16 maj 2012.  
5 http://www.svd.se/kultur/forsta-barnboken-om-hen_6697353.svd Hämtat den 31 januari 2012. 
6 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/forsta-barnboken-om-hen Hämtat den 31 januari 2012. 
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detta nya ord, hen, kom mestadels i skymundan. I glappet mellan målgrupp och debatt väcktes 

mitt intresse för hur barn i åldrarna 3-6 år (bokens målgrupp), faktiskt reflekterade kring Kivi 

och monsterhund. Tidigare har jag arbetat på fritidshem och även mycket i klass med läs- och 

skrivinlärning. Under den tiden läste jag ofta ihop med enskilda barn och kunde därför prata 

mycket om böckerna med dem efteråt, på ett sätt som sällan är genomförbart i en stor 

barngrupp. Min erfarenhet från detta är att barn ofta har reflekterat kring texten och har en 

vilja att prata kring den, även om de kan behöva fördjupande frågor från en samtalspartner för 

att komma vidare med sina funderingar och se nya perspektiv.  

 Det föll sig därför naturligt för mig att vända mig till barnen själva, och låta dem prata. 

Jag ville höra vad de faktiskt hade att säga om boken, genus och hen. Jag ville också föra 

detta samtal i den akademiska kontexten som en kandidatuppsats är del av, för att senare 

kunna ge barnens röst en vetenskaplig tyngd i den fortsatta debatten. För att avgränsa arbetet 

har jag valt att fokusera på den äldre åldersgruppen som lämnat förskolan för skolmiljö i 

förskoleklass7.   

”Men	  alltså…	  varför	  är	  du	  här?”8	  –	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Mitt syfte med den här studien är att genom fokusgruppsintervjuer undersöka hur barn i 

förskoleklass talar kring karaktären Kivi ur boken Kivi och monsterhund. Jag kommer att 

arbeta efter följande frågeställningar för att besvara mitt syfte: 

• På vilket sätt iscensätts genus i mina samtal med barnen? 

• Tillskriver barnen Kivi några speciella egenskaper? Kopplar de i så fall dessa till genus? 

• Hur använder sig barnen av pronomen i samtalet om boken? Vad säger de om 

användandet av pronomenet hen i Kivi och monsterhund? 

Disposition	  
Efter att ha gett en bakgrund och motiverat ämnet i inledningen, samt visat på mina 

målsättningar med denna uppsats i form av syfte och frågeställningar kommer jag gå vidare 

till att redovisa hur jag gick till väga för att genomföra studien. Metodavsnittet består av två 

avsnitt. Det första ger en utförlig beskrivning och problematisering av hur jag samlade in mitt 

material, i det andra avsnittet redogör jag för hur jag gått till väga med min analys. Efter detta 

kommer jag att presentera mitt teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Dessa kommer 

                                                
7 Barnen i förskoleklasserna var mellan 6 och 7 år, beroende på när på året de fyllde år.  
8 Samtliga citat som förekommer i rubriker är uttalanden från barnen som jag har intervjuat. 
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vara mina verktyg i analysen som sedan följer. Analysavsnittet är uppdelat i tre delar som 

behandlar varsitt tema, vilka redovisas under metodavsnittets andra del. Jag avslutar 

uppsatsen med en slutdiskussion där mina slutsatser kommer lyftas, men där jag också blickar 

framåt mot nya forskningsmöjligheter. 

Metod	  
I följande avsnitt kommer jag dels presentera min insamlingsmetod och dels min 

analysmetod. I båda delarna tar jag upp arbetsprocessens gång och diskuterar även de problem 

som kommit upp under arbetet.  

Insamlingsmetod	  –	  fokusgruppsintervjuer	  

Då arbetsidén springer ur en kritik mot det vuxna tyckandet om barnboken vände jag mig 

direkt till barn som utgångspunkt för min studie. Eftersom mitt syfte är att studera barns tal 

blev det logiskt att använda mig av barnintervjuer som metod. Jag valde bokens äldre 

målgrupp, det vill säga barn i förskoleklass, då jag utgick från att dessa skulle ha lättare att 

uttrycka sig samt att de hade viss skolvana där de är någorlunda vana vid situationer där en 

vuxen ställer frågor och tillsammans med dem resonerar kring en given text. Jag använde mig 

av så kallade fokusgruppsintervjuer9, som under avsnittet Varför gruppintervjuer? kommer 

diskuteras närmre.  

Hur	  gick	  det	  till?	  

Då jag bestämt mig för att genomföra intervjuer ställdes jag för en rad val, bland annat 

rörande det praktiska och rent geografiska. Var skulle jag få tag på mina informanter? Jag 

beslöt mig för att kontakta skolor i Stockholmsområdet då det skulle varit logistiskt praktiskt. 

På grund av orsaker utanför min kontroll blev jag dock tvungen att resa iväg under den period 

jag hade planerat att genomföra mina intervjuer. Jag ändrade då min plan och sökte istället 

upp lågstadieskolor på den tätort jag kom att befinna mig i. Fyra förskoleklasser i olika skolor 

svarade att jag var välkommen. Jag valde att besöka två av dessa då jag gjorde avvägningen 

att intervjuer i två klasser skulle ge ett tillräckligt omfattande material. Till dessa mailade jag 

ut ett brev 10  där jag presenterade mig och ämnet, som pedagogerna sedan kunde 

                                                
9 Fokusgruppsintervju är en form av gruppintervju, där meningen är att samla information som sedan ska 
bearbetas i forskningssyfte. Fokusgruppen har också en moderator (forskaren) som bestämmer ämnet. Även 
interaktionen mellan gruppdeltagarna är viktig i en fokusgruppsintervju. Wibeck, Viktoria (2010) Fokusgrupper: 
om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund: Studentlitteratur s.25f..  
10 Se bilaga 1 Brev till personal/föräldrar. 
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vidarebefordra till föräldrarna. I brevet bad jag även föräldrarna kontakta mig och/eller 

barnens lärare ifall de inte ville att deras barn skulle delta i intervjuerna.  

 I de förskoleklasser jag besökte intervjuade jag totalt 24 barn indelat i sju grupper. Varje 

intervju inleddes med att jag läste Kivi och monsterhund och varade sedan mellan 15-40 

minuter. Jag hade i förväg sagt till pedagogerna att jag räknade med ca 40 minuter per 

intervju så att de skulle kunna planera in mig i dagens schema. Detta gjorde att jag hade drygt 

2 timmar på varje förskola för att genomföra intervjuerna. I realiteten varierade längden på 

intervjuerna kraftigt, detta på grund av att barnen var olika motiverade till att prata. Jag lät 

längden på intervjuerna bestämmas av barnens beteende och önskemål. I vissa fall uttryckte 

barnen att de ville gå ut och leka efter en stund och i vissa fall märktes det på deras 

kroppsspråk och rörelsemönster att de var rastlösa. Jag fann att det gav ett lugn att inte ha en 

specifik tidsram utan att ge barnen den tid de behövde och ville ta, oavsett hur många 

intervjufrågor som hann avhandlas i varje intervju.11  

 Intervjun var uppbyggd som en semistrukturerad fokusgruppsintervju där jag hade en 

förberedd intervjuguide med färdigformulerade frågor. Jag väljer termen guide istället för 

mall, då jag snarare hade den som stöd under intervjun än följde den ordagrant. Jag kommer 

diskutera detta mer utförligt nedan. 

 Boken, Kivi och monsterhund, fungerade som det Viktoria Wibeck kallar 

”stimulusmaterial”12 det vill säga ett material som fokuserar samtalet och stimulerar till 

diskussion. Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson har också påpekat fördelarna 

med material som stöd i just barnintervjuer för att få barnen att koncentrera sig och lättare 

fokusera på ämnet.13 Jag upplevde att barnen kunde konkretisera sina tankar på ett bra sätt 

genom att ha tillgång till boken. Det var olika i grupperna hur mycket de använde sig av den 

under samtalet, men de flesta bläddrade i boken någon gång under intervjun för att visa mig 

något när jag inte förstod vad de menade, eller för att själva komma på något nytt att tillföra.  

Att	  intervjua	  barn	  

Det är en viss skillnad i att intervjua barn i jämförelse med vuxna, främst på grund av att 

barnen alltid befinner sig i maktunderläge.14 Därför var det viktigt för mig att försöka 

förmedla ett öppet samtalsklimat där inget svar var ”rätt” eller ”fel”. Mycket av litteraturen 

                                                
11 För ytterligare diskussion om barnintervjuer och tidsramar se Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, 
Ingrid (2000) Att förstå barns tankar: metodik för barnintervjuer, uppl. 3, Stockholm: Liber s. 26. 
12 Wibeck (2010) s. 78f..  
13 Doverborg & Pramling (2000) s. 36. 
14 Se till exempel Märak, Gunnlög (1994) Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande: om Snusmumrikens 
vårvisa och en björn med mycket liten hjärna. Diss. Linköping: Univ. s. 23. 
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som vänder sig till intervjuare vars syfte är att förstå världen genom barns ögon snarare än hur 

barnen tänker, lyfter att just detta är en viktig del av intervjutekniken.15 Jag försökte tydligt 

säga att jag inte själv visste svaren och uppmuntra barnens tankar både med följdfrågor, 

hummanden och kroppsspråk. Genom att ge barnen utrymme att sväva ut i sidospår utan att 

tappa uppmärksamheten eller avbryta ville jag skapa ett respektfullt klimat där barnen kände 

sig viktiga och lyssnade på.16 Då jag respekterade deras utsvävningar och lyssnade på allt 

möjligt som rent forskningsmässigt kunde ses som ”irrelevant”17 möttes jag av respekt 

tillbaka där barnen funderade och svarade fokuserat på mina frågor. Doverborg & Pramling 

skriver om problemen som kan uppstå om forskaren för fort försöker styra tillbaka samtalet 

till ämnet. Bland annat kan det leda till att barnen stannar kvar i sina tankar i ”sidospåret” och 

således får svårt att koncentrera sig på det forskaren frågar.18 Detta erfor jag ett par gånger, 

vilket ledde till ett rörigt samtal tills barnet fått berätta klart sina tankar och kunde gå vidare 

och bemöta mina intressen igen.   

 Även om intervjuerna i huvudsak var till för att ge mig material ville jag att de skulle 

kännas givande för barnen och för pedagogerna som lät mig genomföra dem under skoltid. 

Intervjusituationen är ett tillfälle för barnet att skapa nya kunskaper baserade på gamla 

kunskaper och erfarenheter. Doverborg & Pramling påpekar att genom att utmana barnets 

tankegångar och ställa utvecklande frågor blir ”barnet uppmärksamt på handlingar och 

konsekvenser [och] kan […] börja fundera på saker som det annars inte hade reflekterat 

över”19. Genom att ständigt be barnen utveckla sina tankar och argumentera för sina svar ville 

jag främja ett reflexivt tänkande hos dem, vilket i flera fall ledde till att barnen gav längre och 

spontant motiverade svar längre in i intervjuerna. 

Varför	  gruppintervjuer?	  

Inför mitt besök hade jag bett förskolepedagogerna dela in barnen i grupper om 3-4 barn. Jag 

överlämnade detta till dem eftersom de känner barnen och vet vilka som fungerar ihop och 

vilka som skulle klara av att lyssna och prata någorlunda koncentrerat en längre stund. På så 

                                                
15 Se till exempel Pramling, Ingrid (1989) ”Att se världen genom barns ögon” i Lindh-Munther, Agneta (red.) 
(1989) Barnintervjun som forskningsmetod. Uppsala: Institutionen för lärarutbildning, Univ. s. 33 samt 
Doverborg & Pramling (2000) s. 37ff.. 
16 Doverborg & Pramling (2000) s. 28. 
17 Viktigt att ha i åtanke är svårigheten att i stunden avgöra vad som senare kommer vara av intresse och således 
kan anses relevant eller inte. Jag försökte låta barnen i så stor utsträckning som möjligt associera fritt och ge 
uttryck för reflektioner som gick utanför boken och ämnets ramar även om jag i stunden inte uppfattade tankarna 
som relevanta. Jag har vid ett antal tillfällen styrt samtalet tillbaka till Kivi, men alltid efter att barnen fått tala 
klart om dåvarande ämne. 
18 Doverborg & Pramling (2000) s. 27. 
19 Doverborg & Pramling (2000) s. 15. 
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sätt hoppades jag få grupper med barn som var trygga med varandra så de skulle våga öppna 

sig inför mig som främmande vuxen. En av grupperna bestod av fem elever, denna upplevde 

jag som stökigast medan grupperna med tre elever var lättast att hantera. I grupperna med tre 

barn fick alla tid att ta plats och de lyssnade i större utsträckning på sina kamrater än i de 

större grupperna.20  

 Gruppintervjuer ger barnen en trygghet i varandra, förutom detta är det positivt med 

gruppintervjuer för att barnen kan samtala med varandra och inspirera varandra till nya 

tankebanor. 21 Det kan också vara lättare för barnen att resonera kring berättelsen eller Kivi 

med sina vänner istället för med en ensam vuxen, som aldrig riktigt undkommer 

auktoritetsrollen.22  

 Jag valde gruppintervju framför individuella intervjuer trots att Doverborg & Pramling 

skriver att barn ofta uppfattar en enskild intervju som positiv då de slipper konkurrera om 

uppmärksamhet med andra klasskamrater.23 Min huvudanledning till detta var att minska 

risken för att barnen skulle känna sig utsatta eller utlämnade, då jag var en helt okänd person 

för dem. Om jag hade haft tid att umgås med barnen innan och haft möjlighet att skapa ett 

förtroende hos dem i gruppen, hade jag eventuellt gjort enskilda intervjuer.  

 Wibeck skriver att fokusgruppsintervjuer kan användas för att ”generera fortsatta 

arbetshypoteser och bredd” 24 medan individuella intervjuer mer är riktat för ett fokuserat 

djup. I efterhand kände jag att det kunde ha varit givande att följa upp med individuella 

djupintervjuer med några av barnen ett par dagar senare. Då hade barnen haft en chans att 

smälta boken och hade kanske talat om andra saker än vid denna första gång. Jag tänker att 

det uppföljande samtalet hade kunnat utgå från att barnet skulle fått rita en bild av något hen 

kom ihåg från boken, vilken sedan kunnat fungera som stimulusmaterial. Eftersom barnen vid 

detta tillfälle redan skulle känna till mig från gruppsamtalet upphävs mina tidigare 

invändningar kring den individuella intervjumetoden som utelämnande och otrygg för barnen. 

Då jag först reflekterade kring detta efter att mina intervjuer var genomförda fanns det varken 

tid eller möjlighet att genomföra ytterligare intervjuer.  

                                                
20 Wibeck (2010) diskuterar gruppstorlekar och ger riktlinjen 4-6 personer per grupp, s. 61f.. En anledning till att 
jag upplevde att redan 5 barn var för många för ett bra intervjuklimat har att göra med att barn generellt har 
svårare än vuxna att styra sina impulser och hålla koncentration under lång tid. Barnen satt inte heller still hela 
tiden, och tre barn som ändrade ställning eller gick omkring lite blev inte alls lika rörigt som då fem barn gjorde 
detsamma. Rörigheten ledde till att de barn som var involverade i samtalet just då tappade fokus. Detta problem 
upplevde jag enbart i en av intervjuerna med tre barn, där alla var stökiga och två började brottas mitt i samtalet 
vilket ledde till att den tredje slöt sig helt och samtalet fick avslutas.  
21 Doverborg & Pramling (2000) s. 29f.. 
22 Wibeck (2010) s. 23f.. 
23 Doverborg & Pramling (2000) s. 30. 
24 Wibeck (2010) s. 51. 
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Reflektioner	  kring	  intervjufrågorna	  

Jag kommer här gå igenom vissa av de frågor jag hade förberett och syftet med dessa frågor. 

En reflektion kring hur frågorna mottogs, vilka problem vissa frågor skapade kommer också 

ingå i avsnittet.  

 Intervjuerna inleddes med att jag läste boken för barnen och ställde frågan ”Vad var 

bäst i sagan?” eller ”Vilken del tyckte ni bäst om?”. Syftet var att barnen med egna ord fick 

berätta om sagan, på så vis kunde jag ta reda på vilka delar av berättelsen de funnit centrala 

och gjort störst intryck. I vissa intervjuer kom spontana reaktioner från respondenterna direkt 

efter läsningen. I de fallen följde jag först upp dessa impulsiva tanketrådar innan samtalet fick 

landa i frågan om favorit-avsnitt. Att ändå återkomma till denna fråga handlade främst om att 

ge de barn som hade svårare att spontant reflektera en chans till talutrymme.  

 Utöver denna inledande fråga hade jag förberett ytterligare ett antal frågor. Dessa hade 

jag inte planerat att ställa i någon specifik ordning, då jag ville ha möjlighet att låta barnens 

egna reflektioner till viss del styra samtalets riktning.25 För att få mer uttömmande och 

reflekterade svar är mina mest frekvent ställda frågor ”varför?”, ”jaha?” samt ”Hur tänkte du 

då?” då de i sig själva uppmuntrar till fördjupning utan att vara värderande eller styrande. De 

frågor från min frågeguide som oftast gav upphov till längre samtal mellan barnen och 

följaktligen mer uttömmande svar, var de som relaterade till barnens vardag, till exempel 

”skulle du kunna vara kompis med Kivi?” eller ”vad tror du Kivi skulle tycka om att göra om 

hen började här i förskoleklassen?”.  

 I största möjliga mån försökte jag undvika ledande frågor eller påståenden som 

exempelvis ”Tycker du att...” eller ”Är det inte så att…”, jag kom dock på mig själv med att 

formulera mig på dessa sätt ibland, främst för att kontrollera att jag hade förstått vad barnet 

menat. Detta fick både positiva och negativa konsekvenser. Det positiva var att jag i viss mån 

får barnets uttalande bekräftat eller dementerat och på nytt förklarat. Vad jag ser som negativt 

är det faktum att jag som vuxen i skolmiljön lätt ses som auktoritär och innehavande av ”de 

rätta” svaren och att barnet accepterar min tolkning av det sagda istället för att rätta mig om 

jag missförstått.26  

 En fråga jag ställde i merparten av intervjuerna, men som inte stod i intervjuguiden, var 

”Är Kivi en pojke eller flicka tror ni?”. Jag började med detta efter att frågan spontant kommit 

från ett av barnen i en av de första intervjuerna. Diskussionen som då uppkom var intressant 

dels för att barnen hade olika uppfattning inom den lilla gruppen och dels för att det ledde till 

                                                
25 Se närmre bilaga 2 Intervjuguide. 
26 Doverborg & Pramling (2000) s. 37 samt 50ff..  
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ett samtal om genusladdade egenskaper samt barnens tankar om vad en ”hon” eller ”han” är. 

Jag väntade med att själv ställa den här frågan till ganska sent i de resterande intervjuerna för 

att ge barnen möjlighet att själv ställa frågan eller reflektera kring den.   

 Det problematiska med att ställa frågan på detta sätt är att gråzonen mellan de binära 

positionerna ”kvinna/man” osynliggörs, vilket jag kommer diskutera närmre i min analys. I de 

intervjuer där ett samtal om Kivis genus fördes önskar jag att jag även ställt frågor om likheter 

och om det ”måste” finnas någon olikhet, det vill säga om det verkligen är viktigt att kunna 

se/märka vilket genus en person har. Detta för att få en bredare diskussion och tydligare 

ifrågasätta ”tvåkönsmodellen”. Jag kan också i efterhand se att det skulle varit spännande att 

fråga barnen om Kivi kan vara både flicka och pojke eller om möjligheten att Kivi är varken 

eller. Eventuellt skulle detta ha blivit för abstrakt för barnen att kunna ta till sig, samtidigt vet 

jag att barn kan förvåna med sitt icke-inrutade tänkande. En vits med att mer fokusera på 

dessa typer av frågor är att det kunde ha lett till en mer grundlig undersökning av barnens tal 

kring genus och det svårfokuserade gränslandet.  

Analysmetod	  –	  en	  textnära	  tematisk	  läsning	  

I min transkribering har jag försökt hålla mig så nära barnens tal som möjligt utan att ge 

alltför mycket avkall på läsvänligt språk. Jag har inte noterat pauser eller överlappningar i 

samtalet. Jag har även fört vissa anteckningar om röstläge, mimik och kroppsspråk.  

 Redan då jag transkriberade intervjuerna var det vissa delar som fångade mitt intresse 

och påbörjade det tankearbete som ledde mig in i den kommande analysen. Jag beslöt mig för 

att koda transkriberingen tematiskt och utgå från de passager som fångat mitt intresse. Detta 

ledde till följande tre teman; reflektioner om genus, pronomen i talet om Kivi samt vilka 

egenskaper/karaktärsdrag och aktiviteter barnen tog upp då de talade om Kivi. Dessa teman 

ledde sedan till de tre avsnitt som utgör min analysdel. 

 Mitt första steg i processen blev att markera ut alla pronomen. Jag delade upp dem i fyra 

kategorier, manliga om Kivi, kvinnliga om Kivi, neutrala (hen/den) om Kivi samt de som 

berörde monsterhunden. Jag gick sedan vidare genom att markera stycken eller meningar som 

handlade om genusbestämning eller direkta uttryck av barnen som behandlade en 

egenskap/karaktärsdrag i förhållande till ett specifikt genus. Det sista jag kodade i min 

transkribering var de aktiviteter barnen talat om då vi pratade om monsterhunden eller Kivi. 

Jag delade även upp de egenskaper/karaktärsdrag barnen tillskrivit Kivi i positiva eller 

negativa grupper, både utifrån min egen uppfattning om dem (till exempel bråkig = negativt, 

snäll = positiv) men främst efter hur barnen kontextualiserade egenskapen. Det vill säga i 
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vilket sammanhang egenskapen/karaktärsdraget lyftes fram, på vilket sätt barnet uttalade 

själva egenskapen, om det fanns något särskilt minspel hos barnet när hen yttrade det, och så 

vidare. Ordet ”arg” kunde tolkas som både positivt laddat och negativt laddat, denna egenskap 

kodades därför dubbelt. Jag delade även upp egenskaperna/karaktärsdragen och aktiviteterna 

efter vad som framkom i samtalet som maskulint kodat respektive feminint kodat (exempelvis 

om det föregås av maskulint eller feminint pronomen, kopplas till andra barn av visst kön 

eller liknande). Detta var, precis som med positiva eller negativa beteenden, inte alltid ”svart 

eller vitt” och vissa aktiviteter gick att koppla både till kvinnligt och manligt genus.  

 I min analys har jag valt att hålla mig nära mitt material med ambitionen att barnens 

egna röster ska få stå i centrum för mina resonemang. Detta gör att jag bygger analysen kring 

citat ur intervjuerna, och vill därför poängtera att samtliga barn som citeras går under fingerat 

namn. Värt att påpeka är också att alla barn inte kommer till tals i det material jag lyfter fram 

medan vissa barn citeras flera gånger. Jag har gjort mitt urval på representativa men tydliga 

exempel, det vill säga att jag valt citat som speglar materialet i stort eller som är tydliga 

avbrott från hur barnen talade generellt. Detta kommer framgå av analyskontexten.  

”Har	  du	  glas	  på	  dina	  glasögon?”	  –	  Teoretisk	  utgångspunkt	  
Att utröna hur någon annan tolkar en text är alltid vanskligt och jag har istället försökt ta reda 

på hur barnen konstruerar Kivi som begriplig inom deras egna förståelseramar genom talet.  

 En intressant tanke många litteraturforskare varit inne på är det litterära verkets varande. 

I enighet med Louise M. Rosenblatt anser jag att texten blir meningslös så länge den inte har 

en läsare, själva meningen med texten uppstår i läsarens upplevelse av den.27 Barnens 

upplevelse av den lästa sagan var intervjuernas primära fokus. Vilka upplevelser och 

erfarenheter kopplar barnen till de ord de hör och hur levandegörs Kivi för dem? Genom att 

koppla samman berättelsen om Kivi med tidigare kunskap och erfarenheter skapar de sig en 

uppfattning om sagan som är större än det sidornas text låter oss ta del av.28 Min analys 

kommer dock inte fokusera på detta läsarmöte utan på det efterföljande samtalet, på hur 

barnen konstruerar sig själva och Kivi i intervjusituationen. Genom att använda mig av 

begreppet performativitet vill jag undersöka hur barnens tal behandlar genus och iscensätter 

eller problematiserar de binära grupperna ”kvinna” och ”man”. Jag kommer nedan diskutera 

                                                
27  Rosenblatt, Louise M. (2002 (1995)) Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Lund: 
Studentlitteratur s. 35. 
28 Jmf. Doverborg & Pramling (2000) s. 15 samt Märak (1994) s. 172ff.. 
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begreppet performativitet utifrån tre författare, språkfilosofen John Langshaw Austin, 

litteraturvetaren Eve Kosofsky Sedgwick samt filosofen Judith Butler. 

”En	  kiwi	  kan	  varken	  vara	  pojke	  eller	  tjej”	  –	  Performativitet	  	  

De flesta av de texter jag läst om performativitet refererar till Austin och hans verk How to do 

things with words, och det är dessa texter som lagt grunden för talet om performativa 

yttranden. Austin håller sig främst på en språkvetenskaplig grammatisk nivå i sin diskussion 

kring begreppet. Performativitet som begrepp har dock utvecklats och fått en viss annan 

användning inom genusvetenskapen, och kanske framförallt inom queerteori. Sedgwick och 

Butler är två teoretiker som använt och utvecklat begreppet, vilket jag kommer visa nedan. 

Dessa två författare refererar och förhåller sig, förutom till Austin, även till varandra i 

respektives texter. Därför har jag valt att låta alla dessa tre få tala i min uppsats, trots att mitt 

huvudsakliga fokus kommer ligga på Butlers teorier om performativitet. Sedgwick fungerar 

även som en brygga mellan Austins definiering av performativitetsbegreppet och Butlers 

förståelse av detsamma. Butlers syn på performativitet är den mest relevanta för min analys 

då hon i princip helt lämnat den grammatiska arenan och introducerat de identitetspolitiska 

aspekterna av performativitet.  

 Det vi säger ger mening till vad vi gör, och det vi säger kan förändra de premisser som 

gäller i den fysiska verkliga världen. Austin har definierat performativitet som ett yttrande 

som är en handling.29 Ett tydligt exempel är hur parets relation förändras (framförallt inför 

lagen) genom att uttala vissa bestämda fraser under en vigsel.  

[I]t seems clear that to utter the sentence (in of course, that appropriate circumstances) is not to 
describe my doing of what I should be said in so uttering to be doing or to state that I am doing it: it is 
to do it. […] When I say, before the registrar or altar, &c., ’I do’, I am not reporting on a marriage: I 
am indulging in it.30 

Men det är inte bara att säga ”I do” för att gifta sig, och Austin problematiserar performans 

och användningen av performativa fraser från flera vinklar. Den som säger ”I do” i avsikt att 

ingå äktenskap måste följa ett visst antal givna ”regler”. Som synes i citatet ovan synliggörs 

att omgivning och mottagare är relevant för om de yttrande orden blir performativa (”before 

the registrar or altar”). En performativ akt kräver att samtliga inblandade har accepterat 

villkoren för den performativa akten. Att lova något förändrar inte situationen om inte både 

mottagaren och uttalaren är överens om att löftesakten har skett.31 Det är också av relevans att 

den som ämnar handla genom performans har befogenhet till det i just detta sammanhang. 
                                                
29 Austin, John Langshaw (1975) How to do things with words: the Williwam James Lectures delivered at 
Harvard University in 1955, uppl. 2, Cambridge: Harvard University Press s. 6. 
30 Austin (1975) s. 6. 
31 Austin (1975) s. 27. 
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Vem som helst kan inte gå fram till en båt, slänga en flaska på den och hävda att hen nu har 

döpt båten.32 På liknande sätt kan min roll i intervjuerna ses som ”domare” över barnens 

performativa handlingar. I och med att jag ifrågasätter de genuskategorier de applicerar på 

Kivi, ifrågasätter jag deras rätt till skapandet av hen som ”flicka” eller ”pojke” i just det här 

sammanhanget. Samtidigt är barnen medskapare till den maktposition jag har i samtalet, utan 

deras medgivande och reproducerande av mig som auktoritet kan jag inte hävda den rollen 

som legitim.    

 Sedgwick både lutar sig mot och utvecklar Austins gedigna genomgång av performativt 

språkbruk. Hon sätter in de performativa exempel Austin gett (exempelvis ”jag lovar…”, ”jag 

slår vad om…” och så vidare) i en underkategori av performativa yttranden – explicita 

performativa yttranden.33 De yttranden Sedgwick sedan fokuserar på är till skillnad från 

Austins explicita performativ inte i presens första person singular (till exempel ”Jag förbannar 

dig…”), utan yttranden som anspelar på, eller rör sig kring, explicita performativ (exempelvis 

”Detta blir din förbannelse…”). Sedgwick kallar dessa för periperformatives.34 Detta begrepp 

blir bryggan mellan Austin och Butler, då det blir användbart för att inbegripa performativa 

handlingar med komplext tempus, eller där tempus är icke-beständigt, som till exempel i 

Butlers teorier kring performativitet som upprepande. Genom at lyfta Austins exempel ”I dare 

you” (explicit performativ) diskuterar Sedgwick ”to not be dared, to un-dare onself or 

another” (periperformativ), och hur dessa uttryck relaterar till det explicita performativet, utan 

att själva bli detsamma.35 Det periperformativa är färgat av ett performativ. Sedgwick 

använder sig av ett ”neighborhood” som metafor, där performativet är centrumet som präglar 

hela området, det ger så att säga ”rethorical force” även till det periperformativa yttrandet.36  

 Från denna språngbräda av Sedgwicks syn på performans som mer komplext än ”bara” 

en grammatisk gren, går jag vidare till Butlers definition av performativitet. Till skillnad från 

Austin anser inte Butler att vissa ord eller yttranden i sig själva är performativa. Butler hävdar 

att ett yttrande blir performativt för att det anspelar på och får auktoritet av tidigare liknande 

handlingar/yttranden. Hon skriver ”[i]t is not simply that the speech act takes place within a 

practice, but that the act is itself a ritualized practice”37 och menar att det är upprepningen av 

                                                
32 Austin (1975) s. 22. 
33  Sedgwick, Eve Kosofsky (2003) Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity, Durham: Duke 
University Press s. 4f.. 
34 Sedgwick (2003) s. 68. 
35 Sedgwick (2003) s. 69. 
36 Sedgwick (2003) s. 68, 74 samt 78. 
37 Butler, Judith (1995) ”Burning Acts – Injurious speech” i Parker, Andrew & Sedgwick, Eve Kosofsky (red.) 
(1995) Performativity and performance. New York: Routledge s. 205. 
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agerandet kring ett yttrande som gör det handlingskraftigt, inte yttrandet i sig självt. Genom 

att upprepa ett mönster normaliseras det och blir förväntat.  

 Butler menar att själva förväntningen av att ”genus utgör ett inre väsen som skulle 

kunna uppenbaras” leder till ett repetitivt mönster som i sig själv ”frambringar den 

anteciperade företeelsen”.38 Den ”inneboende essensen” är således bara förväntningar som 

infrias genom naturaliserade upprepade handlingar (till exempel talakter), vilka i sin tur 

reproducerar förväntningar kring ett fortsatt agerande. På så sätt menar Butler att genus i sig 

inte existerar som subjekt, utan enbart som handling i ett ritualiserat system, genus är något vi 

ständigt blir men aldrig är, genus är alltså ingen ”roll” utan snarare en ”act” (då jag anser att 

varken svenskans ”akt” eller ”handling” helt speglar innebörden i engelskans ”act” i detta 

sammanhang, har jag valt att använda det engelska begreppet).39 Detta har att göra med det 

Butler kallar för kroppens performativitet. Kroppen är konstant performativ då den aldrig är 

något i sig själv, vi kan ständigt ifrågasätta iscensättandet av genus. Vi utför ett ständigt 

producerande och reproducerande av kroppens ”kärna” det vill säga dess genus och dessa är 

kroppens performativa akter.40  

 Med performativitet menar Butler alltså något som inte bara är en handling i sig utan 

något som genom sin handling konstruerar en mening, en kärna.41 För att återkomma till den 

talade performativa handlingen är det alltså en talakt (speech act) som skapar en fabricerad 

mening och som ändrar eller upprätthåller omständigheterna. ”I do” ändrar visserligen parets 

förhållande till varandra och deras lagliga rättigheter och skyldigheter, men det upprätthåller 

också vigselaktens förväntade mönster och struktur, speciellt om paret som uttrycker orden är 

heterosexuella. På liknande sätt kan vi se att orden ”det blev en flicka” både skapar nya 

förhållanden för (det tidigare genusbefriade) nyfödda barnet, samtidigt som det skapar 

förväntningar på hur barnet kommer att bete sig.42 Beter sig barnet efter dessa förväntningar 

reproducerar det föreställningen om vad det innebär ”att vara flicka” samtidigt som det kan 

accepteras för att det beter sig ”som en flicka”, det vill säga förståeligt efter anatomin 

(=”naturligt”/”normalt”).43  

                                                
38 Butler, Judith (2007 (1990)) Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos s. 28. 
39 Butler (2007 (1990)) s. 77f., 185 samt Butler, Judith (1990). ”Performative Acts and Gender Constitution: An 
Essay in Phenomenology and Feminist Theory” i Case, Sue-Ellen (red.) (1990) Performing Feminisms: feminist 
critical theory and theatre. London: The John Hopkins University Press s. 278f.. 
40 Butler (2007 (1990)) s. 214 samt Butler (1990) s. 272. 
41 Butler (2007 (1990)) s. 214. 
42 Butler (1995) s. 203.  
43  Jmf. med Butlers (2007(1990)) resonemang kring drag där anatomi och genus inte är koherent 
(=”onaturligt”/”onormalt) och därför blir ett förtydligande över genussystemets instabilitet och tillfällighet  
s. 216f.. För Butlers diskussion om genus som en upprepande handling se även (2007 (1990)) s. 219. 
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 Eftersom de genuskonstruerande performativa akterna är så pass normaliserade i 

samhället idag, är de performativa handlingarna Butler syftar på inte lika aktiva som de 

Austin talar om. Jag bestämmer mig inte varje morgon för att konstruera kvinnligt genus på 

samma sätt som jag aktivt väljer att ge ett löfte eller ingå äktenskap. Ändå reproducerar jag 

bilden av mig själv som kvinna, och den allmänna uppfattningen om vad som ”är” kvinna, 

ständigt genom dessa performativa akter. 44  De genuskonstruerande performanserna blir 

tydliga först när genus inte görs korrekt, till exempel då ”fel” kropp reproducerar ”fel” genus 

som vid drag. Dragen synliggör bräckligheten i genuskonstruktionen då genusimitationen 

frånkopplar genus från kön. Dragen visar upp genus som skapat och skakar också betydelsen 

av kön som ”naturligt”, utan kön finns inget genus och utan genus inget kön. Då de är 

konstant sammanhängande reproducerar de föreställningen om varandra: det finns inget 

original, enbart en imitation. Det som antogs vara den inre ”kärnan”, skapas i och med att det 

reproduceras på ytan. Samtidigt blir det inre konstruerat av de yttre handlingarna, könet 

reproducerar genus samtidigt som det återskapar sig själv genom genus. Dragen är således en 

imitation av en imitation helt utan koppling till den förväntade (men uppenbart icke-

befintliga) ”kärnan”.45 Paret kön/genus blir endast ”naturlig” om vi konstant reproducerar 

imitationen av det, vilket leder till en förskjutning och bestraffning av de som visar på det 

konstruerade i dem. Därför skapar dragen och dess synliggörande av genus som en ständigt 

producerad kopia av en kopia en källa till osäkerhet inför det instabila systemet 

genusperformansen skapar.46  

Tidigare	  forskning	  
Jag kommer här diskutera forskning som är relevant för min analys. Jag har valt att dela in 

avsnittet i två delar för att tydliggöra mitt fokus i forskningen. Det första behandlar 

samtalsanalys och det andra barn och genuskonstruktioner. Inom båda områden redovisas 

forskning som relaterar till barnlitteratur, vilket blir det kitt som binder de två delarna 

samman.  

 Eftersom jag vill fokusera på hur barnen i samtalet konstruerar genus åt Kivi är det 

relevant att lyfta dels forskning som studerar samtalet i sig och dels studier kring hur barn 

formas in i tänkandet om manligt/kvinnligt som en dualitet. Jag har varken möjlighet eller 

                                                
44 Butler (1990) s. 273. 
45 Butler (2007 (1990)) s. 214ff.. 
46 Butler, Judith (2005) Könet brinner!: texter. Stockholm: Natur och kultur s. 74f.. 
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intention att redogöra för alla strömningar inom dessa forskningsfält, och mitt urval syftar 

främst till att lyfta fram relativt ny forskning. 

Samtalsanalys	  

Samtalsanalys, efter engelskans Conversation Analysis (CA), är studien av tal i interaktion, 

som Celia Kitzinger skriver ”not in talk as language, but in talk as action – that is, in what 

people do with talk”.47 Vanligtvis studeras samtalen i detalj med olika fokus, till exempel på 

turtagning, platsgivande och så vidare.48 Min studie rör sig i gränslandet kring CA där jag 

visserligen studerar samtalet samt hur barnen producerar mening i det, men inte på den 

grundliga nivå CA i vanliga fall utnyttjar. Att belysa detta forskningsområde är även viktigt 

då det i vissa sammanhang samspelar med framförallt Butlers tolkning av performativitet, 

genom att studera exempelvis hur genus konstrueras i samtal.49   

 CA har fått kritik från feministiskt håll, bland annat för att metoden inte tar hänsyn till 

maktstrukturer inom talakten, utan ser talutrymmet som något neutralt, samt att metoden 

missar att se till en större kontext och yttre påverkan då den är så detaljfokuserad.50 Stokoe 

och Weaterall anser att feminismens uppgift inom CA är att visa hur genus och makt skapas 

och är relevant i hela talakten, även när det inte explicit uttalas.51 Kitzinger anser att CA både 

kan och har använts inom feministisk forskning, då med en kritisk blick bland annat till vad 

som sägs/inte sägs.52 Hon anser också, liksom Paul McIlvenny, att CAs microperspektiv kan 

bidra till den feministiska forskning som utgår från genus som en social konstruktion. Genom 

att utföra en nära studie av talet kan forskaren se hur till exempel makt eller genus 

reproduceras i samtalets detaljer, som pauser, vilka ord som används, hur samtalspersonerna 

bekräftar att de lyssnar och så vidare.53  

 Gunnlög Märaks avhandling om barns förståelse av barnlitteratur använder sig av en 

CA inspirerad metod, vilket främst syns i de detaljerade transkriberingarna av hennes 

intervjuer. Även om jag inte brutit ner mina intervjuer på samma detaljnivå finns det många 

paralleller i vårt arbetssätt. Märak har för sin avhandling intervjuat barn på liknande sätt som 

                                                
47 Kitzinger, Celia (2002) ”Doing feminist conversation analysis” i McIlvenny, Paul (red.) (2002). Talking 
gender and sexuality. Amsterdam: John Benjamins s. 53. 
48 Kitzinger (2002) s. 49. 
49 McIlvenny, Paul (2002) ”Critical Reflections on Performativity and the ’Un/Doing of Gender and Sexuality in 
talk” i McIlvenny, Paul (red.) (2002). Talking gender and sexuality. Amsterdam: John Benjamins s. 112, 118, 
130 samt 132ff.. 
50 Kitzinger (2002) s. 53 samt 60f.. 
51 Stokoe, Elizabeth H. & Weatherall, Ann (2002) “Gender, language, conversation analysis and feminism” 
[Elektronisk] Discourse and Society, vol. 13:6 Tillgänglig i SAGE Publication. s. 707f.. 
52 Kitzinger (2002) s. 58f.. 
53 Kitzinger (2002) s. 61f., 72f. samt McIlvenny (2002) s. 112f.. 
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jag gjort till denna studie, det vill säga först läst en berättelse och sedan samtalat kring den. 

Till skillnad från mig har hon intervjuat barnen en och en, samt haft två olika åldersgrupper i 

fokus, 6-åringar och 8-åringar.  

 Där mitt fokus varit på barnens skapandeprocess i talet har Märaks primära fokus legat 

på barnens förståelse och mottagande av berättelsen, en så kallad receptionsstudie. Hon har 

därför lagt viss vikt vid barnens presumerade socioekonomiska bakgrund samt föräldrarnas 

förmodade utbildningsnivå (det vill säga barnens arv av kulturellt kapital), något jag själv inte 

kommer redogöra för hos mina respondenter.54 

 Våra arbeten är självklart olika då förutsättningarna för en kandidatuppsats är betydligt 

mer begränsade än för en doktorsavhandling, men också för att vi kommer från olika 

akademiska discipliner. Dock har vi samma utgångspunkt för intresset av studien, nämligen 

bristen av empiriska studier där barnens egna röster är i fokus. Liksom jag själv 

uppmärksammade en avsaknad av barnens röst i diskussionen kring hen har Märaks intresse 

att empiriskt studera barn som läsare grundats i en upplevelse av en avsaknad av just barnens 

egen talan inom litteraturforskningen.55 Jag anser att teorier kring barnlitteraturs lämplighet, 

kvalité och mottagande enbart kan få tyngd och relevans genom empiriska undersökningar där 

barnen blivit lyssnade på, detta gör Märaks avhandling viktig för forskningsområdets 

legitimitet.  

 Märak undersöker alltså barnens förståelse av berättelser. Hon tittar bland annat på 

koherens i barnens återberättande främst i en intervjustudie kring Tove Janssons novell 

Vårvisan. Märak undersöker också perspektivtagande och barnens förmåga att förstå och 

hantera mer komplexa delar i berättelsen utifrån en intervjustudie kring Nalle Puh. Här 

använder Märak begreppet inferens som kan sägas vara en slutledning utifrån givna fakta och 

tidigare kunskap kring fenomenet i fråga.56 Inferenser används inte enbart för att skapa en 

koherent berättelse utan också för att se omgivningen i ett förståeligt sammanhang.  

Inferenser i striktare menig innebär att gå utöver den information som givits. Inferenser bygger broar 
såväl bakåt (förståelse, tolkning) som framåt (förutsägelser, planering), d v s skapar mening (koherens) 
i ett ständigt flöde av intryck.57  

Märak undersöker hur barnen använder sig av inferenser för att förstå det sociala samspelet 

mellan karaktärerna genom det som förblir explicit outtalat.58 Jag kommer att använda mig av 

inferensbegreppet för att synliggöra de ”broar” barnen bygger från den fakta som kommer 

                                                
54 Märak (1994) s. 48ff.. 
55 Märak (1994) s. 31. 
56 Märak (1994) s. 172ff.. 
57 Märak (1994) s. 176. 
58 Märak (1994) s. 180f..  
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fram i den lästa berättelsen och den verklighet de själva lever i när jag ställer frågor om Kivi 

vars svar inte finns i texten (till exempel ”vad skulle Kivi tycka om att leka med?”).  

 Märak kommer bland annat fram till att barnen skapar en sammanhängande tolkning av 

berättelsen utifrån sina erfarenheter och premisser. Även om barnens tolkning inte är 

densamma som professionella läsare kommit fram till kan den ses som giltig för berättelsen 

och barnen kan anses ha ett utbyte av litteratur som inte setts som barninriktad.59 Hon 

kommer också fram till att vana av att reflektera och tala om (egna och) karaktärers känslor 

och tankar leder till att barnen lättare kan verbalisera dessa i intervjusituationen.60 

Genuskonstruktion	  i	  litteratur	  och	  i	  skola.	  

Människor socialiseras in i ”rätt” beteende genom påverkan från flera olika områden. Vi får 

influenser från familj, skola/arbete och inte minst från litteratur om hur vi bör bete oss och 

vad som förväntas av oss som ”könade” personer. Nedan kommer jag presentera två av de 

områden som kan samverka i reproduktionen kring ett barns förståelse av hur genus 

iscensätts, nämligen litteraturen och skolan.  

 I en artikel om genusrepresentation i barnlitteratur sammanställer McCabe et al. resultat 

från både sin egen samt tidigare forskning om barnlitteratur i USA. De ser tydligt att manliga 

karaktärer är överrepresenterade både bland huvudkaraktärer och i böckernas titlar. Detta, 

skriver de, kan leda till att flickor inte har lika stor möjlighet att identifiera sig med 

litteraturen, och samtidigt känner sig mindre värda då litteraturen ständigt upprepar ett 

patriarkalt tänkande.61 I detta ligger ett antagande om att barn identifierar sig med sin 

omgivning på premisser av genusrepresentation, samt att barn identifierar sig med ”rätt” 

genus, det vill säga att barn med maskulint genus identifierar sig med karaktärer med 

maskulint genus och vice versa. Denna identifikationsprocess verkar enligt McCabe et al. vara 

starkast för pojkar, som tenderar att i de fall då huvudkaraktären är kvinnlig ”göra om” 

historien vid ett återberättande så att eventuella manliga bikaraktärer får en central roll.62 Jag 

kommer till viss del stödja mig på ovanstående resonemang i analysen men vill redan här 

rikta en kritisk fråga till om denna förskjutning i centralgestalt rör sig om en 

identifikationsprocess utifrån genus eller om en vana att se en viss genusrepresentation i en 

central position i berättelser.  

                                                
59 Märak (1994) Till exempel s. 164ff. samt 281f.. 
60 Märak (1994) s. 217f.. 
61 McCabe, Janice, Fairchild, Emily, Grauerholz, Liz, Pescosolido, Bernice A. & Tope, Daniel (2011) ”Gender 
in twentieth-century children’s books: Pattern of disparity in titles and central characters” [Elektronisk] Gender 
& Society, vol. 25:2 Tillgänglig i SAGE Premier 2011 s. 198f.. 
62 McCabe et al. (2011) s. 200. 
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 Då böcker med könsneutrala karaktärer verkar vara ytterst ovanligt förs ingen längre 

diskussion kring sådana fenomen i McCabes et al. forskning. De karaktärer som oftast 

motiverades av förlag och dylikt med argument om att undvika typiska könsstereotyper var 

djurkaraktärer. Dessa visade sig dock ha en än högre grad av ojämlik representation än de 

mänskliga karaktärerna. McCabe et al. visade även att föräldrar i hög grad refererade till de 

könsneutrala djuren som manliga.63 Detta anser jag återspeglas hos barnen som, vilket jag 

kommer diskutera mera i analysen, konsekvent använder sig av manligt pronomen då de talar 

om monsterhunden.   

 De barn jag intervjuade går i förskoleklass och spenderar en stor del av sin dag i skolan. 

I läroplanen för förskoleklass (Lgr11) står det bland annat att skolan ska ”motverka 

traditionella könsmönster” och ”ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga 

och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”64 Skolan har således ett ansvar jämte 

föräldrarna att ge barnen en uppfostran som inte är styrd av barnets förväntade genusposition. 

Dock har tidigare forskning visat att personal i förskoleklass omedvetet, men konsekvent, 

bemöter barn olika utifrån förväntat genus. Detta beteende har Britta Olofsson valt att kalla 

”könsblindhet” då personerna inte själva reflekterar över sitt ojämnställda beteende.65 Både 

Olofsson och Christian Eidevald belyser problemen med detta beteende. Hur de vuxna 

bemöter barnen spelar stor roll för barnens egen förståelse av genuskonstruktionen. Ifall de 

vuxna (skolpersonal i det här fallet) tror de agerar jämställt är det svårare att få igenom en 

förändring av deras beteende, vilket leder till en konsekvent icke-jämställd skolmiljö. Ett 

exempel på detta kan vara att personalen alltid talar först till pojkarna i samlingarna då pojkar 

förväntas vara otåliga, men då personalen sedan ställs inför detta åberopar att det är just den 

individen som är otålig eller att det blev så just den här gången istället för att se sitt eget 

agerande i ett strukturellt sammanhang.66  

 Oförmågan att se de strukturer som de handlar efter och att de uppmuntrar olika 

beteenden hos de förmodade två olika könen kan ha sin rot i olika förväntningar på barnen, 

grundade på genus. I Eidevalds studie sågs ett mönster att flickorna förväntades vara 

introverta och reflekterande medan pojkarna utåtagerande och aktiva, förväntningar jag anser 

går igenom större delen av vårt samhälle.67 Feminint kodade egenskaper uppskattades av 

                                                
63 McCabe et al. (2011) s. 220. 
64 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 8. 
65  Eidevald, Christian (2009) Det finns inga tjejbestämmare: att förstå kön som position i förskolans 
vardagsrutiner och lek. Diss. Jönköping: Univ. s. 112f. samt Olofsson, Britta (2007) Modiga prinsessor och 
ömsinta killar: genusmedveten pedagogik i praktiken. Stockholm: Lärarförbundets förlag s.18ff.. 
66 Olofsson (2007) s.14.  
67 Eidevald (2009) s. 123f.. 
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pedagogerna för att de gjorde flickorna ”mer lätthanterliga” än pojkarna. Men även om 

egenskaperna förväntade inom det manliga genuset i vissa sammanhang kunde ses som 

”jobbiga” (exempelvis otålighet och ”bufflighet”) fick de pojkar som uppvisade dessa 

uppskattning. Inte för att de var egenskaper som främjade gruppens arbete utan för att de var 

”egenskaper som kommer att värdesättas av honom som vuxen man”.68 Värt att poängtera i 

detta sammanhang är att uppskattningen endast gavs då iscensättningen av genus var koherent 

mellan både kropp och handling. En ”flicka” som betedde sig ”pojkigt” fick inte alls samma 

positiva uppmärksamhet, vilket också tydliggjorde gränserna för hur mycket (eller lite) frihet 

barnen har i konstruktionen av sitt eget genus.69  

 Även föräldrar påverkar såklart barns uppfattning om korrekt genusskapande. Både 

Eidevald och Olofsson tog upp att föräldrar kan vara ett problem då skolor vill arbeta med 

jämställdhetsarbete. Oftast är det inte en övergripande oro, utan i huvudsak handlar det om en 

rädsla att pojkarna ska bli ”för feminina” mer än att flickorna ska ”maskuliniseras”. Detta kan 

härröra från att det som kategoriseras som feminint generellt har lägre status än det maskulint 

kodade.70   

Analys	  
Nedan följer min analys av intervjuerna. Analysen är, som jag skrev i metodavsnittet, indelad 

i tre delar. Dessa svarar dels mot de teman jag tog fasta på i genomgången av mitt material 

och dels korrelerar de med mina frågeställningar. Det första avsnittet undersöker hur barnen 

motiverar det genus de tillskriver Kivi. I det andra avsnittet ligger fokus istället på 

användandet av pronomen samt barnens tal/icke-tal kring hen. Det sista analysavsnittet 

belyser hur Kivis genus konstrueras i förhållande till personliga egenskaper och aktiviteter, 

samt hur barnen konstruerar sitt eget genus i sammanhanget.  

”Är	  Kivi	  en	  pojke	  eller	  flicka?”	  –	  Ett	  dualistiskt	  könstänkande	  

Som jag berört tidigare frågade jag de flesta av barnen om de trodde att Kivi var en pojke eller 

flicka. Genom att formulera mig på detta sätt utesluter jag från början övriga alternativ och 

skapar en dualistisk könsvärld med endast två genuspositioner som barnen måste anpassa sig 

till. Implicit säger jag alltså att Kivi måste vara antingen en pojke eller flicka. 

Linnea: Tror ni det är en pojke eller flicka då? 
Frida: En kille. 

                                                
68 Eidevald (2009) s. 124. 
69 Eidevald (2009) Till exempel s. 100 -116. 
70 Eidevald (2009) s. 166 samt Olofsson (2007) s. 110. 



 22 

Pia: En tjej.   

Det blir barnens egna svar som ”räddar” situationen, då svårigheten att enas kring ”det rätta” 

könet pekar på en gråzon och en instabilitet mellan kön/genus. Även om jag reproducerat 

tanken om att enbart två genus är möjliga ifrågasätts kategorierna i mina följdfrågor, vad är 

egentligen en pojke/flicka? I fallet ovan vänder jag mig till Frida och frågar hur hon kan veta 

att det är en pojke.  

Frida: Han ser ju ut som en pojke. 
Linnea: Hur ser man ut som en pojke? 
Frida: Jag vet inte. 
Linnea: Vad tänkte du på när du såg Kivi? 
Frida: Jag vet inte, jag tyckte bara han såg ut som en pojke, han är väldigt lik. 

Frida är osäker i sina svar och tvekar. Jag väljer här att fortsätta fråga för att utmana henne 

och få en förklaring till hur hon anser att pojkar ”ser ut”. Frida värjer sig tillslut med orden 

”han är väldigt lik”. Exakt vem eller vad Kivi är lik kommer aldrig fram, och Frida blir 

obekväm och skruvar på sig. Något som för en liten stund sen verkade självklart, att Kivi ser 

ut som en pojke, blir nu ifrågasatt och, visar det sig, svårdefinierat. Redan vid min första 

följdfråga visar sig sprickor i den självklara genusidentitet Frida givit Kivi; då hon inte kan 

svara på hur en pojke ser ut faller definitionen. För ifall det inte går att säga hur en pojke ser 

ut, kan Kivi verkligen se ut som en pojke? I enlighet med Butlers teori om dragens 

omskakande av genus som naturligt tolkar jag Fridas osäkerhet som ett resultat av att det som 

antagits vara normalt/naturligt blir ifrågasatt.71 Redan det faktum att det går att ifrågasätta 

fenomenet visar på en vacklande grund, att det sedan inte går att försvara gör det än svårare. 

Den redan instabila ”kärnan” kollapsar och visar sig ha varit ett luftslott – vad är egentligen 

en flicka och vad är egentligen en pojke?  

 I likhet med Frida vänder sig de flesta av barnen till utseendet när de ska motivera det 

genus de tillskrivit Kivi. Dock är det bland annat vid dessa tillfällen barnen ifrågasätter 

varandra och själva skakar om vad som kan vara ”rätt” framförande av genus i förhållande till 

ett visst kön. I exemplet nedan har barnen identifierat Kivi som flicka och jag har bett dem 

förklara varför. 

Anna: Man har alltså… hon har liksom rosiga kinder. (pekar på bilden) 
Elsa: Men det kan ju också pojkar ha. 
Anna: Jag vet... (skruvar på sig) 
Kalle: Håret brukar ju synas. 
Anna: Men hon ser ju lite mera ut som en flicka va? 
Kalle: Tycker jag med. 
Anna: Kan vi läsa nu? 

                                                
71 Butler (2007 (1990)) s. 216f. samt Butler (2005) s. 74f.. 
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Elsa: Hon kanske har ganska kort hår. Alltså flickor kan ha kort hår. 

Här är det Elsa som ifrågasätter Annas förklaring med Kivis rosiga kinder. Anna verkar precis 

som Frida i exemplet ovan tycka det är jobbigt med ifrågasättandet av genusmarkören hon 

hittat. Hon skruvar på sig och säger lite beklämt ”jag vet…” medan blicken flackar mellan 

Elsa och mig. Elsa ger själv inte någon motivering trots att hon var den första som svarade 

”flicka” på min fråga om Kivis kön. Hon tar dock fasta på Kalles fundering om avsaknaden 

av (synligt) hår och ger argument för varför det ändå kan vara en flicka. 

 Kivis hår är ett attribut som diskuteras av barnen i samtalen om Kivis genus. Elsa menar 

att det kan vara en flicka trots att håret inte syns eftersom det kan vara kort (och Kivi har 

mössa). Jag tolkar hennes behov av den andra meningen om att flickor kan ha kort hår, som 

ett förtydligande av att det är avvikande från normen kring hur ”flicka” vanligtvis skapas. En 

flicka är någon som har långt (huvud)hår, men det kan också vara någon med kort hår. Genom 

den andra meningens performans där genuset ”flicka” reproduceras även som korthårig, 

laddas meningen innan med periperformativiet. Kivis genus iscensätts som ”flicka”, inte 

explicit utan genom den performativa kraften i Elsas andra mening. I en annan intervju har 

Pia en förklaring på varför Kivis (som flicka) långa hår inte syns:   

Pia: (avbryter) och förresten, hon kan ju ha håret här (pekar på mössan), jag menar hon kan 
ju ha tofs i håret typ. 
Linnea: Har flickor annars långt hår, alltid? 
Pia: Nä. Men killar… Man kan liksom se skillnad på killar och tjejer men det är svårt att 
förklara. 
Linnea: Men om du försöker? 
Pia: Dom ser olika ut. 
Linnea: Hur då? 
Pia: Jag vet inte… men det kan man känna på rösten. 
Frida: Det är en flicka på skolan, hon ser nästan ut som en kille, hennes röst är typ som en 
kille. Men det kanske är för att hon är lite stor, och får mörkare och mörkare röst. 
Pia: Det får mest killarna. Min storebror hostar som min pappa. 

Här frågar jag om längden på håret, och Pia lämnar då det konkreta exemplet genom att i 

största allmänhet åberopa en synlig skillnad mellan pojkar och flickor. Att hon direkt överger 

tesen om håret kan ses som ett underordnade till den maktställning jag har i samtalet som 

vuxen. Pia kan ta min undran som en indikation att hon svarat ”fel”, då jag från början gett två 

möjliga svarsalternativ (flicka eller pojke).72 Mitt ifrågasättande av attributet ”långt hår” i 

förhållande till genuset ”flicka” leder även till att kopplingen ogiltigförklaras som något som 

skulle vara självklart och stabilt. Genus som en imitation börjar skymta och återigen väcks 

frågan om vad det är som gör ”flicka”. Det mer generella påståendet Pia sedan yttrar försvaras 

                                                
72  Se diskussion kring makt i samtalet och den vuxna auktoritära rollen under Insamlingsmetod – 
fokusgruppsintervjuer.  
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mot fördjupande följdfrågor på en gång med frasen ”det är svårt att förklara”. Jag ger mig 

dock inte, men väljer inte en ifrågasättande taktik som sist, utan ger henne ett uppmuntrande 

om att försöka och är noga med att även mitt kroppsspråk signalerar uppmärksamhet och 

positivt intresse. Men att hitta en hållbar skillnad i det yttre är inte lätt, och tillslut lämnar Pia 

utseendet helt och går till en annan fysisk egenskap hon tycker skiljer sig: rösten. Frida 

kommenterar röstläget med en erfarenhet från skolan och Pia tar avstamp i ett konkret 

exempel om sin bror och far innan hon för ett ganska långt resonemang kring hur rösten 

förändras med åldern och att just pojkarnas blir mörkare.  

 Även om Fridas inpass inte är menat som ett motsägande av det Pia hävdat, att killar har 

mörkare röst, visar den på instabiliteten i även detta påstående. Detta då Frida lyfter en flicka 

med mörk röst, trots att Pia explicit använt ”mörk röst” som en markör för manligt genus. I 

Fridas inpass ser vi dock att den flicka hon pratar om på något sätt bryter mot ett feminint 

genus på ytterligare sätt. Frida nämner nämligen att flickan med den mörkare rösten också ser 

ut som en pojke, det vill säga hon följer inte den genusperformans som förväntas från henne. 

Flickan ”misslyckas” med att iscensätta det barnen anser vara kopplat till ett feminint genus, 

men ”är” fortfarande en flicka, då Frida refererar till henne som just ”flicka” (dock en flicka 

med manliga drag). Denna flicka blir ett genusöverskridande exempel, som inte passar in helt 

i varken ”man” eller ”kvinna”. Koherensen mellan genus och kön, begärlig för en 

normföljande identitet enligt Butler, infinner sig inte.73 Att jag i stunden inte valde att gå 

vidare och fråga mer om detta, exempelvis kring på vilket sätt flickan nästan såg ut som en 

pojke, berodde förmodligen för att det performativa skapandet i yttrandet inte slog mig då. 

Men, som jag visat kan vi genom bara den korta kommentar Frida ger tolka flickan som 

positionerad ”mellan” två givna genus, en plats där kroppens performativitet producerar ett 

ambivalent genus. En ambivalens som visar på de binära kategorierna kvinna/mans 

otillräcklighet. Flickan som det talas om reproducerar i vissa avseenden (röst och utseende) 

maskulint genus, men räknas fortfarande som ”flicka”. Genom att peka ut de överskridande 

dragen hos henne blir också ”det rätta” sättet att producera ”flicka” synliggjort.   

 Endast ett av barnen går emot mitt ”förslag” på att Kivi är pojke eller flicka. Kaj 

funderar ett tag innan han svarar: 

Kaj: Hen kanske är både och. 
Linnea: Ja, hur tänker du då? 
Kaj: Ja man kan ju va… I sagor kan det ju vara lite annorlunda. 
Linnea: Kan man vara både och i verkligheten då? 
Kaj: Nä. 

                                                
73 Butler (2007 (1990)) s. 214. 
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Linnea: Inte? 
Kaj: Nja… 

Kaj är först lite fundersam då han svarar, men på mitt uppmuntrande utvecklar han sin 

tankegång. Han vänder sig till sagovärlden, där hans erfarenhet säger att allt inte måste vara 

som ”på riktigt”. Han använder sig av en inferens för att koppla ihop tidigare erfarenheter från 

sagor, med denna nya svårdefinierade karaktär och tillslut även verkligheten då jag för denna 

aspekt på tal. Hans självsäkra ”Nä” skulle både kunna bygga på att andra ”lite annorlunda” 

saker från sagor han är säker på inte finns i verkligheten (som exempelvis pratande djur eller 

magi) men även på en uppfattning om det strikta dualistiska könssystemet. Här fungerar mitt 

frågande ”inte” som en katalysator till osäkerhet. När jag som auktoritet ifrågasätter Kajs 

”Nä” händer samma sak som när jag frågade Pia om flickor alltid hade långt hår eller Frida 

om en förklaring till hur pojkar såg ut, svaret destabiliseras. Instabiliteten mellan saga och 

verklighet, mellan naturligt och skapat tydliggörs när det självklara går att ifrågasättas.   

 I ovanstående avsnitt har jag visat hur barnen åberopar kroppsliga attribut i skapandet 

av Kivis genus. Den osäkerhet som uppkommer när barnen ska motivera genusmarkörer har 

jag argumenterat för härrör från ett tydliggörande av främst kroppens performans och det 

instabila förhållandet genus/kön. Genusimitationen blir tydliggjord då barnen ser och 

reflekterar över kategorier, som vi vanligtvis ser som naturgivna, i termer av konstruktion. 

Barnens rådvillhet kring definitioner på direkta frågor om vad som är ”pojkigt/flickigt” kan 

vara ett tecken på nyfunnen kunskap kring denna imitationsprocess, en kunskap de inte hunnit 

lära sig förhålla sig till ännu. Att barnen även ifrågasätter varandras definitioner av vad som är 

”manligt” eller ”kvinnligt” skulle kunna visa på en viss medvetenhet kring att genus är ett 

instabilt och icke-beständigt fenomen, eller ett sätt att prova hållbarheten i genuspositionerna.  

Användande	  av	  pronomen	  –	  ett	  växelspel	  

När jag transkriberade materialet märkte jag att vissa barn inte var konsekventa med hur de 

nyttjade pronomen, vilket ledde till att pronomenanvändande fick bli ett av mina tre teman. 

Nedan ska jag undersöka närmare just pronomenanvändandet i vissa samtalspassager och jag 

kommer för tydlighetens skull markera pronomen i citat under detta avsnitt genom att låta 

dem vara understrukna. Först vill jag dock inleda med att presentera hur barnen i mitt material 

brukat pronomen generellt.  

 Barnen använder tre typer av pronomen; maskulint (han/honom), feminint (hon/henne) 

samt neutralt (hen eller den) när de talar om Kivi. Det absolut mest frekvent använda är det 

maskulina han. McCabe et al. belyser, som nämnt under tidigare forskning, den manliga 
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numerära dominansen i barnlitteratur och hur detta påverkar barns självvärderande.74 Efter att 

ha blivit givna ett konstant flöde av litteratur där huvudrollen är ”manlig”, blir det ”naturligt” 

för barnen att använda sig av den informationen för att för att fylla i luckan om Kivis genus 

(en inferens). Kivi som genusambivalent eller könlös blir, som jag visat i avsnittet ovan, en 

osäkerhetsfaktor. Detta gör att denna könande process kan bli en viktig del i processen att 

göra Kivi begriplig och greppbar. Barnen kan ta avstamp i den välkända sagovärlden där 

manliga karaktärer är överrepresenterade, och på så sätt överföra detta genus till 

huvudkaraktären även i denna saga. På detta sätt har barnen också möjliggjort för sig själva 

att tala om Kivi med begrepp som håller sig inom de språkliga ramar de håller på att lära sig 

behärska. Den manliga överrepresentationen i barnlitteratur McCabe et al. visar på, kan sägas 

vara en förklaring till att samtliga barn i min undersökning refererade till Kivi med manligt 

pronomen någon gång under intervjun. Det intressanta, enligt mig, är dock att titta på när 

barnen avviker från detta förväntade mönster, samt när de är inkonsekventa i sitt användande 

av pronomen. Det finns också en skillnad i hur barnen talar om monsterhunden och hur de 

talar om Kivi. För att tydliggöra detta vill jag först redogöra för pronomenanvändandet i 

relation till monsterhunden innan jag fortsätter med analysen om barnens förhållande till Kivi. 

 Då barnen talar om monsterhunden används uteslutande maskulint pronomen, vilket 

även det går att relatera till McCabes et al. artikel. I litteratur med djur i huvudrollerna var 

karaktärer med maskulint genus representerade i än högre grad och, som jag skrev tidigare, 

benämndes oftare de könsneutrala djuren som ”manliga” av föräldrar som läste.75 En del av 

de barn jag intervjuade har berättat om djur de har hemma, flera har haft hundar. Samtliga av 

dessa har benämnts med feminint pronomen av barnen. Således tolkar jag snarare det 

konsekventa användandet av han i talet om monsterhunden som en rimlig följd av vanan att 

djur i böcker är av maskulint genus, i enlighet med McCabes et al. undersökning, än som en 

inferens byggd på erfarenheter ur ”det verkliga” livet.  

 Med Kivi är det inte lika enkelt och vissa barn växlade, som sagt, pronomen under 

samtalets gång. Pia, till exempel, går fram och tillbaka mellan manligt och kvinnligt 

pronomen sex gånger under intervjun. Hon använder sig, som barnen generellt, främst av 

manligt pronomen, förutom vid tre tillfällen. Pia inleder med att lite frustrerat reflektera över 

slutet på boken, när Kivi ändrat sig från att vilja ha en hund till att önska sig en gorilla. 

                                                
74 McCabe et al. (2011) s. 198f.. 
75 McCabe et al. (2011) s. 220. 
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Pia: Jag tror faktiskt. Jag tror att det. Först vill han ha ett djur, så blir det dåligt. Så säger 
han nej till den, och sen när han väl får den, då vill han inte ha den, då vill han ha en till och 
så börjar det om och börjar om och börjar om… 

Den första situationen där Pia växlar till kvinnligt pronomen är då jag frågar hur Kivi är som 

person.  

Linnea: Vad tänker ni om Kivi då? Det här barnet, vad verkar det vara för någon? 
Pia: En snäll och lite jobbig. 
Linnea: På vilket sätt då? 
Pia: Alltså… liksom att… tyckte att hunden dög och var lite snäll mot hunden men liksom, 
och så som hon tjatade om en hund. Hon tjatar och tycker att det duger typ. Lite dålig och 
lite bra. 

Pia växlar ytterligare en gång till manligt pronomen, bara för att kort senare argumentera för 

att Kivi är en flicka och återigen byta till kvinnligt pronomen. Det kvinnliga pronomenet 

verkar mest framkomma då barnen talar om Kivi med deskriptiva termer, hur Kivi ”är” eller 

ser ut, medan det manliga används både i beskrivande situationer samt i samband med 

aktiviteter (exempelvis ”han skulle tycka om att skriva”).  

 I ett av samtalen kom barnen snabbt in på frågan om Kivi är en flicka eller pojke varpå 

Elsa använder sig av kvinnligt pronomen i sin argumentation kring Kivis presumtiva feminina 

genus. Senare i intervjun när vi istället pratar om vad Kivi kan tänka sig tycka om att göra 

använder hon sig av maskulint pronomen. 

Kalle: Jag tror han skulle vilja spela dator. 
Elsa: Ja jag tror han skulle älska det.  
Linnea: Varför tror du det då? 
Kalle: För att det är roligt! 

I fallet ovan skulle det kunna vara så att Elsa anpassar sig efter Kalle, och växlar pronomen 

till detsamma han precis använt. Anpassningen Elsa gör skulle kunna motiveras av vetskapen 

att hon och Kalle talar om samma person, och därför bör hen benämnas lika. Det skulle också 

kunna vara så att Elsa anpassar sig efter Kalle just för att han ”är pojke”, det vill säga att Elsas 

genus implicerar en anpassning efter Kalles genus enligt de sociala normerna.  

 Under intervjun funderar Kalle fram och tillbaka över vilket genus Kivi kan tänkas ha. 

Dock använder han aldrig kvinnligt pronomen för att relatera till Kivi. Detta kan kopplas till 

de tankegångar jag förde inledningsvis i detta avsnitt om den maskulina överrepresentationen 

i barnlitteratur och McCabes et al. tes att pojkar främst uppmärksammar manliga karaktärer i 

böcker.76 Kalle uttrycker dock en genusambivalens genom att växelvis använda neutrala 

pronomen och manliga pronomen. 

Linnea: […] ”Jag tänker att det nog inte vore så illa, med en alldeles egen gorilla!” 

                                                
76 McCabe et al. (2011) s. 200. 



 28 

Kalle: Men asså! 
Linnea: Men asså! Vad tänker du? 
Kalle: Men alltså om den har fått det och och den och den och så blir det jättemånga djur 
han får ha. 

Butler skriver att språkets grammatik i sig själv begränsande då det är uppbyggt kring ett 

tvåkönssystem med givna genuspositioner.77 Detta begränsar tanken på och möjligheterna till 

norm- och genusöverskridande performativa talakter. Jag hävdar att barn som inte fullt ut 

behärskar språkets grammatiska nyanser har lättare att bryta mot dessa språkliga barriärer, 

även om denna handling inte sker som en medveten aktion. I exemplet ovan där Kalle 

använder den för att benämna Kivi menar jag inte att han nödvändigtvis aktivt väljer detta 

pronomen för att han inte vet Kivis genus, utan snarare att det skulle kunna vara en 

konsekvens av att inte fullt ut behärska språksystemet. På så sätt vill jag påstå att barnen 

omedvetet kan ha ett radikalare och mer fritt förhållningssätt till genus som fenomen. Ju mer 

de blir inlärda i språkets binära syn på genus desto större blir risken att de går ifrån denna 

neutrala form och istället producerar ett genus åt Kivi, vilket de flesta av barnen redan gjorde.  

 Förutom Kalle går också Kaj utanför språkets könsdualitet. Kaj, som vi såg i exemplet 

som avslutade föregående avsnitt, använder sig av hen samtidigt som han funderar 

problematiserande över begreppet. 

Kaj: Hen kanske är både och. 
Linnea: Ja, hur tänker du då? 
Kaj: Ja man kan ju va… I sagor kan det ju vara lite annorlunda. 

I denna sekvens uppfattar jag det som att Kaj aktivt valt det neutrala pronomenet och brukar 

det på ett mer reflekterat sätt än Kalle gjorde i tidigare citat. Han skulle alltså kunna sägas 

aktivt gå emot det språkliga system som är vedertaget (med två binära pronomen) och 

använder sig av hen på ”korrekt” sätt. Själva behovet av det nya pronomenet kommer fram 

här. Kivi kanske är både och vilket gör att språket inte räcker till i sin nuvarande form. Kaj tar 

då till med det nyintroducerade pronomenet som han hört användas boken igenom. 

 Min argumentation att Kalle använder den omedvetet skulle kunna motsägas av att han, 

som nämnt, uttrycker en konstant ambivalens över Kivis genus. Han håller sig inte heller som 

de övriga till ett ställningstagande på mina explicita frågor angående könet, utan växlar både 

pronomen och ståndpunkt kring genusidentifikation. Vid ett antal tillfällen håller han med 

sina medrespondenter i deras utlägg kring Kivis genus, men efter lite funderande kommer en 

tveksamhet smygandes. Ambivalensen kan ses över tid i intervjun och jag vill illustrera det 

med två citat, ett från början av intervjun och ett från mitten. 

                                                
77 Butler (2007 (1990)) s. 32. 
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Anna: Men hon ser ju lite mera ut som en flicka va? 
Kalle: Tycker jag med. 
[…] 
Elsa: […] Men jag tror det är en flicka. 
Kalle: Jag med. 
Linnea: Ja kanske det kanske. 
Kalle: Men det ser ju ut som en kille ändå! 

Till en början håller Kalle med både Anna och Elsa om att det är en flicka, men någonting 

verkar inte kännas rätt. Han har dock, precis som de andra barnen i min studie, svårt att 

förklara riktigt vad det är. Samma frustration som jag redogjorde för i föregående avsnitt 

framkommer när jag ber honom utveckla tankarna om Kivi som flicka. Men istället för att 

hitta nya belägg växlar Kalle helt ståndpunkt, det kanske är en kille i alla fall? 

Linnea: […] Men berätta om Kivi, det här var ju Kivi (pekar) det lilla barnet. Vad tänker ni 
om Kivi, du sa att du tänkte det var en flicka? 
Anna: Ja.  
Elsa: Jag tänkte också att det var. 
Kalle: Jag tror också att det var det. 
Linnea: Varför då då? 
Kalle: Jamen jag vet inte jag vet inte varför Jag bara gissar!! (lite frustrerat) 
Linnea: Nej man behöver inte veta, det är helt okej.  
Kalle: Men Kivi låter ju som ett killnamn ändå. 
Linnea: Hur dådå? 
Kalle: Jamen. Kivi. Det låter mer som ett… ja. 

Att diskussionen kring vad Kivi är, det vill säga vilket genus Kivi har, kommer upp flera 

gånger under intervjun tolkar jag som att det är centralt för Kalles förståelse av sagan och att 

osäkerheten blir ett störande moment som inte riktigt går att lämna därhän.78 Återigen kan vi 

återkoppla till tankarna om det styrande och skapande språket. Det är svårt att tala om något 

eller någon som vi inte har begrepp för, och det är där, som jag skrev ovan, hen kan komma in 

som ett användbart begrepp. Kalle använder sig visserligen bland annat av det neutrala den då 

han talar om Kivi men han försöker konstant konstruera Kivis genus. Detta visar sig dels i det 

sporadiska användandet av manligt pronomen och dels i hans ifrågasättande av de ”feminina” 

attribut som Elsa och Anna tillskriver Kivi. Han kan inte helt hålla med sina medrespondenter 

om att ett feminint genus är ”det rätta” för Kivi, men jag uppfattar det inte som om han är helt 

övertygad om motsatsen heller. Användandet av den istället för hen kan vara en följd av att 

inte helt vilja tilldela Kivi något av de två ”tillgängliga” genus men att hen är ett så pass nytt 

ord att barnen inte tagit in det i sin vokabulär, eller har kunskap om hur det ska användas än.  

                                                
78 Det är också rimligt att en del av barnens behov att genusidentifiera Kivi har sin grund i min fråga om Kivi var 
en pojke eller flicka, där jag endast gett två möjliga svar. Kalles frustration kan ligga i att ingen av de 
kategorierna riktigt passar, men att han saknar ord för vad Kivi i så fall skulle kunna vara. 
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 Innan jag går in på det sista avsnittet vill jag avsluta med att resonera kring hur 

pronomenet hen mottogs. Det var endast en av mina respondenter som reagerade på ordet hen 

under läsningen av boken. Hon accepterade med en gång min förklaring om att ”det varken 

var hon eller han”. Detta ointresse, eller raka acceptans, kring detta nya begrepp som vuxna 

har lagt så stor vikt vid förvånade mig till en början. En förklaring kan vara att då barnen inte 

läste själva utan blev lästa för, helt enkelt gjorde om vad de hörde till något som var begripligt 

för dem. Detta stödjs av kommentarer som; 

Anna: Är det en flicka eller en pojke? 
Linnea: Ja vad tror du? 
Elsa: Ja du sa henne… 
Linnea: Näe, hen, det står faktiskt aldrig om det är en pojke eller flicka. 

eller  
Linnea: Vad tänkte du då, när du tänkte att det var en flicka. 
Pia: Man sa ju hon i boken, och så tycker jag faktiskt Kivi är ett tjejnamn. 

Då så få barn använde sig av hen när vi talade om Kivi, trots att det är det pronomen som 

konsekvent används i boken för att benämna karaktären, tolkar jag ovanstående resonemang 

som en rimlig förklaring. Självklart kan det ha fler orsaker, speciellt som att barnen är i en 

lärande fas. Med ett språk i utveckling skulle icke-reaktionen kunna härröra från att det inte är 

konstigare med hen än med andra nya ord de lärt sig, och fortfarande lär sig. Ytterligare något 

att ha i åtanke är att det finns en hel rad med ”hittepå-ord” i berättelsen, vilka barnen inte 

heller ifrågasatte, till exempel har de klassiska släktskapsnamnen bytts ut till: 

Mappor och pammor och morbroster Jin, 
en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin, 
små parvelpysor och storebröstrar; 
alla står de runt sängen och tröstar79 

 Jag uppfattade att barnen inte hade nog mycket grammatisk medvetenhet än för att 

diskutera själva användandet av ett könsneutralt pronomen närmre. I en av intervjuerna ställde 

jag frågan om vad de tänkte kring användandet av hen istället för han eller hon varpå barnen 

såg på varandra innan en av dem svarade; 

  Ida: Det är som lite rimmigt. 

Ida tog fasta på vad ordet fyllde för funktion för formen på boken, som är helt uppbyggd på 

rim. Genom att formulera mig mindre explicit hade vi säkert tillsammans kunna resonera 

kring begreppet, jag tror till exempel jag hade kunnat få intressanta svar om jag frågat barnen 

vad de tänkte om varför vi som läsare inte fick veta vilket genus Kivi hade. Detta får jag dock 

överlåta till framtida studier kring barn och hen.  

                                                
79 Lundqvist, Jesper (2012) Kivi och monsterhund, Illustratör: Bettina Johansson. s. 2. 
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 Jag har i det här avsnittet redogjort för hur barnens användande av pronomen varit 

inkonsekvent då det kommer till karaktären Kivi. Jag har argumenterat för att valet av 

pronomen till viss del varit situationsbundet (aktiv handling eller deskriptivt kännetecken) och 

till viss del haft med språklig nivå att göra. Jag har också visat hur ambivalensen kring 

pronomenanvändande går att återkoppla till genusosäkerheten som framkom i avsnittet innan. 

Vad	  gör	  och	  hur	  är	  Kivi?	  –	  aktiviteter	  och	  egenskapers	  betydelse	  för	  genus	  

Jag nämnde i avsnittet innan att Kalle eventuellt använde sig av det maskulina pronomenet för 

att benämna Kivi då pojkar i större utsträckning än flickor har en vana av att kunna identifiera 

sig med huvudkaraktären i den litteratur de möter. Då jag inte valt en psykologiserande 

infallsvinkel för min uppsats kommer jag inte gå så mycket djupare in i den diskussionen, 

även om jag under analysen kommer hävda att identifikationsprocessen kan vara en del i 

barnens iscensättande av Kivis genus. Följande avsnitt kommer röra sig kring hur detta 

skapande av genus relaterar till vilka aktiviteter och egenskaper Kivi tillskrivs.  

 Alla grupper har fått frågan om vad de tror att Kivi skulle tycka om att göra i 

förskoleklassen samt om de skulle kunna tänka sig att vara kompis med Kivi. Dessa frågor har 

ställts för att få barnen att reflektera bortom texten och konstruera en bild kring vem Kivi 

skulle kunna tänkas vara. Syftet med frågorna är alltså att få barnen att performativt tala om 

Kivi. Flera av dem har svarat att Kivi nog tycker om att rita, en aktivitet som förekom 

frekvent bland alla barn i båda förskoleklasser.  

Linnea: Vad tror ni Kivi tycker om att göra då? Om Kivi var här på förskolan, vad skulle 
Kivi tycka om då? 
Johanna: Det var en svår fråga. 
Ida: Nog att rita. 
Linnea: Skulle Kivi tycka om att rita? Varför tror du det? 
Frej: Jag tror det bara. 
Linnea: Tycker du om att rita? 
Frej: Mmm. 
Linnea: Skulle ni kunna sitta och rita ihop? 
Frej: Mmm… 

Det sker flera intressanta saker i ovanstående citat. Dels Johannas kommentar om svårigheten, 

vilket jag återkommer till i slutdiskussionen, dels hur Frej tar över ordet från Ida trots att jag 

riktat följdfrågan till henne. Det som sedan händer är att jag fortsätter ge ordet till Frej istället 

för att följa upp Idas svar. På samma sätt som Olofsson uppmärksammade hur hon omedvetet 

hade gett fördel åt pojkarna i den barngrupp hon var verksam i, såg jag först i efterhand att 

denna skeva fördelning ägde rum.80 Jag bidrog till att konstruera maktasymmetrin i rummet, 

                                                
80 Olofsson (2007) s. 14. 
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där ”pojkar” gick före ”flickor”. Det blev också en performativ akt där jag reproducerar idén 

om att människor med maskulint genus förväntas få mer utrymme än de med feminint genus. 

Detta leder i sin tur till att jag både bekräftar och reproducerar Frej som ”pojke”, samt att han 

i egenskap av detta genus både förväntas och får mer utrymme än ”flickorna”. En liknande 

händelse sker i en annan intervju. Där hinner jag dock varken göra till eller från innan tillfället 

är över.  

Linnea: Vad tycker Kivi om att göra då? 
Elsa: Han skulle vilja ha… 
Kalle: Djur. 
Elsa: … en gorilla. Och… Ja. Men det verkar som om både och en kille och en flicka. Det 
verkar som båda tycker jag. För att killar gillar ju mycket gorillor och tjejer brukar gillar 
hundar också. Så jag vet inte vilken riktigt. Men jag tror det är en flicka. 

Elsa låter inte Kalle ta ordet från henne utan pratar helt enkelt vidare. Det kan å ena sidan ses 

som ”kvinnligt” att prata mycket, å andra sidan som ”okvinnligt” att bruka talutrymmet så 

pass fritt. Elsa står, i detta sammanhang, således både inom en feminin genusposition och 

utanför densamma. Ett annat sätt att se på det är att hon utmanar gränserna för kvinnligt 

genus, med viss framgång då hon inte stöter på patrull varken från ”pojken” eller från mig 

som vuxen auktoritet. I intervjuns kontext tillåts Elsa ta plats och tala, hon förväntas till och 

med göra det. Den självklarhet Elsa uttrycker då hon inte låter sig bli ”överkörd” utan 

fortsätter hävda sin plats och röst kan ligga i rollen som barn snarare än genuspositionen.   

 Jag vill uppmärksamma att Elsas utläggning inte är ett svar på frågan jag just ställt, utan 

en fortsättning på något vi talat om en stund tillbaka i intervjun. Dock föranleder Elsas 

uppdelning av djurpreferens efter genus till att Kalle lite senare reflekterar över vad Kivi kan 

tänkas tycka om, kopplat till hur hen därmed skulle agera. 

Kalle: Om den skulle gilla djur fortfarande skulle den bli jättevild i kuddis! 
Linnea: Jaha, vaddå då? 
Kalle: Jo för Johan och Mats och Per gillar att vara tigrar, och då brukar det bli lite högt 
ljud inne i kuddis. 
Linnea: Och då tror ni att Kivi skulle vara högljudd med dem?  
Kalle: ja… 
Elsa: Men han gillar ju hundar. 
Kalle: Jaja! Men efter gorillan kanske han gillar tigrar istället! 

Elsa motsätter sig att Kivi skulle vara vild inne i ”kuddis” eftersom han [sic!] gillar hundar. 

Kopplat till hennes tidigare uttalande om att ”killar” gillar gorillor medan ”tjejer” gillar 

hundar har hon konstruerat Kivi som flicka utifrån Kivis längtan efter en hund. Detta nya 

uttalande kan ses som ett periperformativ, Kivi gillar hundar, vilket enligt Elsa hör till ett 

kvinnligt genus, således är Kivi inte pojke och leker alltså inte högljutt tiger i ”kuddis”. Det 

performativa skapandet av Kivi som flicka sker i negationen att Kivi inte är pojke. Visserligen 
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ändrar sig Kivi i slutet av boken och vill istället ha en gorilla. Detta tar Kalle tillvara på, och 

tänker att det inte är helt omöjligt att Kivi kan ändra sig igen och denna gång till den i denna 

kontext maskulint kodade tigern.  

 Det är inte helt oväntat att barnen konstruerar Kivis genus som maskulint när hen väljer 

gorilla (och kanske sedan tiger). De ”farliga” djuren kopplas oftare ihop med aktivitet och 

pojkar medan ”snälla”/”vanliga” djur snarare bedöms efter utseende och kopplas till flickor.81 

I sammanhanget blir hunden det ”vekare” djuret och därmed feminiserat, medan i en annan 

kontext kan hunden få den maskulina machopositionen, som ofta är fallet i barnfilmer med 

hundar i huvudroll. Gemensamt är att de djur som kopplas samman med maskulint genus 

också sammanbinds med aktivitet vilket visar att detta är en bärande del i ett maskulint genus. 

På samma sätt syns den feminina positionen höra samman med passivitet och 

utseendefixering, oavsett vilket djur som får stå för dessa egenskaper i det specifika 

sammanhanget. 

 Att se leken som en medskapare i genuskonstruktionen är vanlig. Både inom forskning 

kring barn samt i den pedagogiska verksamheten har det ansetts att pojkar och flickor både 

leker olika, och dessutom har olika behov av leken. Pojkarna har ansetts leka vildare (återigen 

syns kopplingen till den aktiva genuspositionen) och dessutom ha behov av den mer 

aggressiva leken för att skapa en samvaro och identitet inom pojkgruppen.82 Den vilda leken i 

”kuddis” som Kalle refererar till hade således redan haft maskulina förtecken även utan 

djuren eller de pojknamn han nämner i sammanhanget, enbart för att den benämnas som 

”vild”. När Elsa sedan pratar om att leka djur refererar hon dels till andra sorters djur än de 

”maskulina” vilddjuren, men dels också till en annan atmosfär, en atmosfär jag uppfattar som 

mindre stökig. 
Elsa: Jag tycker också om hundar och allt... och djur, jag kan vara kompis med honom om 
han gillar djur och han vill leka djur. Jag vill nästan alltid leka djur. 
Linnea: Okej. Hur leker man djur? 
Elsa: Ahme! Hur lätt som helst! Bara springa runt och... skälla. Jama. Låta. Men inte så 
högt. 

Visserligen säger Elsa att leken involverar att ”springa runt” och ”låta”, men hon tillägger 

snabbt i slutet ”men inte så högt”. Det framkom i rösten och kroppsspråket hos Kalle tidigare 

att det högljudda och vilda i pojkarnas tigerlek, inte var det mest önskvärda på fritids. Båda 

barn beskriver en lek som går ut på att imitera djur, där rörelse och läte är en viktig del. Den 

högljudda leken kopplas dock till maskulint genus, medan den feminina verkar mer 

                                                
81 Olofsson (2007) s. 13f..  
82 Eidevald (2009) s. 98. 
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återhållsam och kontrollerad, vilket återigen implicerar att maskulint genus konstrueras som 

aktivt medan feminint som kontrollerat och passivt, alltid som två motpoler.  

 Förutom aktiviteter och lekar som barnen själva tycker om eller leker i förskoleklassen 

fick jag svar som jag tolkar som typiska ”skolsvar”, det vill säga svar som barnen tror att den 

vuxna auktoriteten vill höra.  

Linnea: Om Kivi skulle börja här i förskoleklassen, vad skulle hen tycka om att göra då? 
Sofie: Han skulle tycka om att skriva, läsa böcker… 
Mia: Eller kolla på sin egen bok! 
Sofie: leka “hemma” leka…(mumlar) 
Jona: Alltså han har en egen bok! 
Linnea: Varför tror du Kivi skulle gilla allt det dära? (till Sofie) 
Sofie: För att det är sånt som man SKA gilla i skolan. 

Det kan ligga en svårighet att relatera till Kivi då hen är svårdefinierad genusmässigt. Detta 

kan föranleda att barnen istället vänder sig till det välkända, nämligen deras egen närmiljö. 

Kivi tycker förmodligen om att läsa och skriva eftersom man ska tycka om det när man går i 

skolan oavsett genusidentifikation.  

 Avslutningsvis vill jag diskutera den egenskap som mest frekvent användes för att 

beskriva Kivi, nämligen att hen var snäll. Åtta barn svarade detta när vi pratade om hur Kivi 

kunde tänkas vara, i fem av fallen användes manligt pronomen, i två kvinnligt och i ett inget 

alls. Att vara snäll är en generellt önskvärd egenskap och i båda klasserna verkade det vara 

något de pratat om i relation till vänskap, gissningsvis i undervisningen.   

Linnea: Hur är en bra kompis då? 
Greta: Jag har glömt bort vi har pratat om så mycket annat. 
Linnea: Men vad tycker du? 
Greta: Att den ska vara snäll och göra... och jag är en riktigt bra kompis! 
Linnea: På vilket sätt då? 
Greta: Jag är snäll. 

Barnen ger intryck av att ”snäll” är något man bör vara. Det är, liksom skolaktiviteterna, en 

harmlös egenskap som samtliga barn kan sträva efter, oberoende av genus. De flesta barnen 

motiverade min följdfråga om varför de tyckte att Kivi var snäll med att återkoppla till hur 

hen hade behandlat monsterhunden.   

Johanna: Och han var rätt snäll tycker jag. 
Ida: Ja han var ju snäll mot det här monstret. Han var rolig och så var han snäll mot 
monstret. 

Eller: 
Elsa: Ja han var jättesnäll då [när Kivi låter monsterhunden springa iväg från poliser och 
jägare]. Ba, ”ska jag verkligen? ja du får klara dig själv, hej då monsterhunden”. 

Kivi som omhändertagande av den bråkiga monsterhunden verkar dock inte kopplat till något 

specifikt genus, då både maskulint och feminint pronomen används. Jag tolkar det som 
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beroende av att fokus ligger på att vara snäll, snarare än att vara omhändertagande som annars 

brukar kopplas ihop med feminint genus. Då egenskapen snäll är något positivt för både 

pojkar och flickor blir det en egenskap som är lätt att tillskriva den ”genuslösa” Kivi. 

Egenskapen går att motivera utan att tvingas beakta konstruktionen av genus eftersom den 

kan iscensättas av både ”flickor” och ”pojkar” utan att personen anses genusöverskridande. 

 Jag har ovan undersökt dels hur barnen iscensatte genushierarkier inom gruppen och 

dels hur aktiviteter konstruerades som genusmarkörer. Barnen har reproducerat bilden av ett 

manligt genus som aktivt och ett kvinnligt som passivt. Jag har också lyft att barnens 

ambivalens inför Kivis genus leder till mer allmängiltiga förklaringar till vad hen tycker om 

eller hur hen är.  

”I	  sagor	  kan	  det	  ju	  vara	  lite	  annorlunda”	  –	  slutdiskussion	  
I ovanstående analys har jag undersökt hur barnen talade om Kivi med fokus på 

genusperformativa talakter. Jag har visat hur barnen främst iscensatte genus genom yttre 

attribut samt genom aktiviteter. Jag har genom exemplet med djurleken visat hur barnen 

rekonstruerar manligt och kvinnligt genus som binärt där det manliga är aktivt och det 

kvinnliga passivt. I avsnittet om pronomenanvändande har jag visat att denna syn på genus 

som uteslutande binärt blev otillräckligt och att barnen hanterade detta bland annat genom att 

växla pronomen och till viss del använda könsneutralt pronomen. 

 Spelar då Kivis genus någon roll för barnens läsarupplevelse? Samtliga barn har tyckt 

att sagan var rolig och har fascinerats av monsterhundens ohyfsade uppförande. Vid samtalet 

om Kivi har dock en osäkerhet visats. Jag har argumenterat för att osäkerheten härstammar ur 

synliggörandet av genus som konstruerat. Jag vill nu återkomma till Johanna och frågan om 

hur Kivi kan tänkas vara. 

Linnea: Vad tror ni Kivi tycker om att göra då? Om Kivi var här på förskolan, vad skulle 
Kivi tycka om då? 
Johanna: Det var en svår fråga. 

Den svårighet Johanna upplever skulle mycket väl kunna ligga i att hon inte hunnit utveckla 

ett så pass abstrakt tänkande att hon kan koppla ihop den fiktiva sagan med verkligheten. 

Parallellen mellan Kivi och barnen i förskoleklassen kan försvåras ytterligare av att barnen 

inte heller har ett språk för att tala om Kivi, då hen är ”könlös”. Utan ett tydligt genus kan 

identifikationsprocessen mellan karaktär och barn bli problematisk. Kivi skapas som en ”icke-

människa” i och med att människor ”alltid” är antingen kvinnor eller män. Då Kivi är ett 

oklart mellanting, eller ingetdera, kan det vara svårt för barnen att relatera och skapa Kivi som 
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”en like” med liknande intressen som dem själva. Då barnen måste reflektera kring Kivis 

lekpreferenser involverar jag hen i barngruppen på ett ”verkligt” sätt, vilket gör att sagans 

skyddande sfär där saker kan ”vara lite annorlunda” suddas ut. Istället måste barnen 

konstruera Kivi som någon som har ”verkliga” preferenser och viljor. Denna process kan 

tänkas ta sin början i barnens konstruerande av Kivis genus, då detta ger dem dels ett språk att 

tala om Kivi och dels en möjlighet till identifikation och samhörighet. Samtidigt skapar denna 

konstruktion i sig själv den osäkerhet jag diskuterat främst i analysens första del.  

 Under arbetets gång har fler frågor väckts i mig än som faktiskt fått svar. Jag tror det 

skulle vara givande att göra en jämförande studie mellan bokens yngsta målgrupp (3-åringar) 

och dess äldsta (6-åringar). Detta skulle vara intressant ur ett utvecklingssyfte, och jag tror att 

speciellt de grammatiska ramar jag diskuterat skulle kunna granskas närmre. Jag har ovan 

visat att 6-åringar till viss del kan förhålla sig friare till Kivi som genusambivalent då de inte 

är begränsade av språkets alla regler än. Det vore intressant att se ifall yngre barn använder 

sig av ett än friare språk, det vill säga lättare kan tala om Kivi (och acceptera densamme) som 

icke-kvinna eller icke-man, som ett neutrum. 

 Ytterligare ett intressant forskarspår skulle vara att undersöka barnens tal och 

genusperformans i förhållande till diskurser om ”det könlösa barnet”. En sådan undersökning 

skulle också kunna gå djupare in i barnens tal med hjälp av CA och på så sätt undersöka hur 

tystnaden och makthierarkier i samtalsinteraktionen eventuellt påverkar genusperformanser.  

 Jag vill avsluta med att återkoppla till den debatt som förs kring hen som jag nämnde 

inledningsvis. Barnen blev visserligen obekväma och självmedvetna av synliggörandet av 

genusperformansen, dock tror jag inte detta har med omognad att göra. I mina intervjuer har 

vi, som jag visat, kunnat prata om Kivi som genusambivalent och om konstruktionen av 

”pojke/flicka”. Barnen har då kunnat reflektera kring genuskategorierna, och jag tolkar det 

växlande användandet av pronomen snarare som ett tecken på deras kreativitet när existerande 

språkliga verktyg brister än som en oförståelse inför genus. Ett tillförande av hen i vårt 

vokabulär öppnar för samtal om personer i gränslandet mellan de två positioner som finns 

”tillgängliga” i dagens tvåkönssystem. Genom att få de språkliga verktygen kommer vi kunna 

tala på ett mer inkluderande sätt, och därav ge genusambivalens existensberättigande. Då vi 

breddar språket och tänjer de ramar det skapar kan vi minska glappet mellan begränsad 

verklighet och tillåtande saga.  
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Bilaga	  1.	  Brev	  till	  personal/föräldrar.	  
Hej! 

Jag heter Linnea Carlquist och går på Södertörns Högskola. Just nu håller jag på att skriva 

min kandidatuppsats som ska handla om barns tankar kring boken Kivi och Monsterhund som 

kom ut 26 januari i år. Kivi och Monsterhund är den första barnboken som använder sig av det 

könsneutrala pronomenet hen. Hen används istället för han/hon bland annat om en person vars 

kön är obestämt eller irrelevant, till exempel kan man istället för att skriva ”Det fanns ett barn. 

Barnet hette Kivi.” skriva ”Det fanns ett barn. Hen hette Kivi.” 

 Ämnet är dagsaktuellt och debatten kring användandet av hen tog riktig fart då boken 

kom ut på marknaden. Jag tycker det är viktigt att ge även barnen en röst i samhället, speciellt 

i ett ämne som berör dem. Boken riktar sig till barn i åldrarna 3-6 år och jag vill fokusera på 

den äldre gruppen som lämnat förskolan för skolmiljö i förskoleklass.  

 Efter att ha jobbat både som klasslärare och på fritids har jag upplevt att barn har 

mycket tankar både kring böcker de läst i skolan men också om samhället i stort. Att koppla 

ihop en pågående debatt med en bok riktad till dem tror jag kommer ge ett samtal som inte 

bara är givande för min studie utan också en bra plattform för barnen att få prata och göra sina 

röster hörda om ämnet. 

 Jag kommer intervjua de barn som vill vara med i grupper om två till fyra barn. 

Intervjuerna kommer gå till så att jag först läser boken för gruppen och öppnar sedan för att 

prata allmänt om handlingen och sedan mer specifikt om huvudkaraktären Kivi. För att få ett 

så öppet samtal som möjligt önskar jag att de inte läst boken tidigare. Barnen bör även ha 

svenska som modersmål då mycket av undersökningen handlar om språkliga tolkningar. 

Samtalet kommer att spelas in och jag kommer använda mig av citat i min analys. Barnen 

kommer vara anonyma i uppsatsen och citeras under pseudonym. Vill du inte att ditt barn ska 

vara med på intervjun hör av dig till mig eller någon av förskoleklassens lärare. 

 De som vill kommer självklart att få ta del av uppsatsen då denna är klar i juni. 

 

Har ni ytterligare frågor får ni gärna kontakta mig på 

e-mail:  

telefon:  

 

Vänligen  

Linnea Carlquist 
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Bilaga	  2.	  Intervjuguide.	  

Inledning: 
Vad är en intervju? Det finns inga felaktiga svar, och var inte rädda att ställa frågor om ni 

undrar något. Jag är här för att lyssna på er, jag tycker det ska bli spännande att få lyssna! 

Intervjun kommer att spelas in, ni kan få lyssna lite efteråt om ni vill, men sen kommer det 

bara vara jag som lyssnar på det. 

Läsa boken 

Inledande fråga – Vad var det bästa i boken/ vilken var din favoritdel i boken? 

Uppmärksamma vad de betonar, vad kommer de ihåg, vilken sekvens var viktig. Vad säger de 

om Kivi? Lyft trådar om Kivi eller genus. 

Frågor om Kivi 
• Berätta för mig om Kivi! Vem är Kivi? 

• Vad tycker Kivi om att göra/inte om att göra tror ni? 

• Skulle ni kunna vara kompis med Kivi? Varför/varför inte? Har du någon kompis som 

är som Kivi? På vilket sätt då? 

• Känner du någon som liknar/beter sig som Kivi? 

• Vad tror ni skulle hända om Kivi fick en Gorilla? 

• Vad har Kivi för familj? 

• Om Kivi började i förskoleklassen, vad skulle hen tycka om att göra då tror ni? 

Frågor om hen 
• Vad betyder hen? 

• Varför står det hen tror ni? 

Frågor om handlingen 
• Varför vill Kivi inte ha någon hund tillslut? 

• Blir Kivi rädd för hunden? Varför/varför inte? 

• Vad skulle du gjort om du fick en monsterhund? Om ej som Kivi, varför gjorde Kivi 

inte så?  

• Vad gjorde Kivi och monsterhunden? 

 

 


