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Sammanfattning 

I den stora hen-debatten under 2012 saknades barnens perspektiv. Syftet med denna uppsats 

är att belysa det genom att ta reda på vilka pronomen förskolebarn använder i sitt samtalande 

om barnboken Kivi och monsterhund som endast innehåller könsneutrala pronomen. Material-

insamlingen gjordes genom barnintervjuer i fokusgrupper där fyra- och femåriga förskolebarn 

fick samtala om boken och som analyseringsmetod har en mestadels kvantitativ metod an-

vänts för att ta reda på pronomenens frekvens. Resultaten visar att barnen inte reagerade 

nämnvärt på hen och använde det inte heller själva. Kivi omnämndes av barnen som han me-

dan monsterhunden refererades till som den eller han.  Hypotesen att barnen skulle tillskriva 

Kivi sitt eget kön visade sig inte stämma då skillnaderna i pronomenanvändning pojkar och 

flickor emellan var minimala. Resultaten kan bero på att mannen ses som norm och kvinnor 

som ”det Andra” (de Beauvoir 2002) samt att barnlitteraturen domineras av pojkar. Resultaten 

överensstämmer också med tidigare forskning av Merrit & Kok (1995) som visar att karaktä-

rer med könsneutrala namn tenderar att tillskrivas manligt kön.  

Nyckelord: hen, könsneutralt språk, pronomen, barnlitteratur, barn, genus, förskola  

 

Abstract 

Kivi is a he, not a hen – about pre-school children’s ascribing of gender in conversation 

about a genderless book 

In the great debate over the gender-neutral pronoun hen in 2012, the perspective of the chil-

dren was missing. The aim of this bachelor essay is to shed light to that perspective by inves-

tigating which pronouns pre-school children use in conversation about the children’s book 

Kivi och monsterhund which contains only gender-neutral pronouns. The material was ob-

tained through children’s interviews in focus groups where four- and five-year-old pre-school 

children talked about the book and the material was analyzed by using a mostly quantitative 

method to find out the frequency of the used pronouns. The results show that the children 

scarcely reacted to hen nor did they use it themselves. Kivi was referred to by the children as 

he while monsterhunden was referred to as it or he. The hypothesis that the children would 

ascribe Kivi their own gender proved to be incorrect as the differences in use of pronouns 

between boys and girls were minimal. The results may be an effect of the man being viewed 

as the norm and women as “the Other” (de Beauvoir 2002) and the dominance of boys in 

children’s literature. The results also correlate to previous research by Merrit & Kok (1995) 

that show that characters with gender-neutral names tend to be ascribed male gender.  

Keywords: hen, gender-neutral language, pronouns, children’s literature, children, gender, pre-school  



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ..................................................................................................... 1 

  1.1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

  1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 3 

  1.3 Hypotes ............................................................................................................................... 3 

2. Material och metod ..................................................................................... 4 

  2.1 Metod för materialinsamling.............................................................................................. 4 

         2.1.1 Barnintervjun i fokusgrupp......................................................................................................4 

         2.1.2 Urval av informanter ...............................................................................................................5 

         2.1.3 Tillvägagångssätt .....................................................................................................................7 

   2.2 Materialpresentation ....................................................................................................... 10 

   2.3 Metod för materialanalys ................................................................................................ 11 

 

3. Teoretisk ram ............................................................................................ 12 

   3.1 Barns språkutveckling ...................................................................................................... 13 

   3.2 Kön och könsroller hos yngre barn .................................................................................. 14 

   3.3 En jämställd förskola ....................................................................................................... 15 

   3.4 Könsneutrala pronomen och generiskt man ................................................................... 16 

   3.5 Tidigare forskning ............................................................................................................ 17 

        3.5.1 Genuskonstruktioner i barnlitteraturen. .............................................................................. 17 

        3.5.2 Att tillskriva kön .................................................................................................................... 19 

4. Resultat ..................................................................................................... 21 

   4.1 Kvalitativa iakttagelser .................................................................................................... 21 

   4.2 Barnens könsuppfattning om Kivi.................................................................................... 22 

   4.3 Barnens könsuppfattning om monsterhunden ............................................................... 23 

   4.4 Inkonsekvens i pronomenanvändningen ........................................................................ 23 

   4.5 Könsuppfattningen utifrån variabeln informanternas kön ............................................. 24 

 

 

 



 

 

 

 

5. Resultatanalys ........................................................................................... 25 

   5.1 Kivi tillskrivs manligt kön ................................................................................................. 25 

   5.2 Monsterhunden – en den eller han ................................................................................. 27 

   5.3 Könsuppfattningen utifrån variabeln informanternas kön ............................................. 27 

   5.4 Barnens reaktion på hen ................................................................................................. 28 

   5.5 Metodutvärdering ........................................................................................................... 29 

6. Slutsatser .................................................................................................. 31 

7. Källförteckning .......................................................................................... 33 

   7.1 Tryckta källor ................................................................................................................... 33 

   7.2 Elektroniska källor ........................................................................................................... 35 

   7.3 Övriga källor ..................................................................................................................... 37 

Bilagor........................................................................................................... 38 

Bilaga 1. Brev till föräldrarna .................................................................................................... 38 

Bilaga 2. Frågeformulär ............................................................................................................ 38 

Bilaga 3. Analyssiffror  .............................................................................................................. 39 

 

 

 

 

  



1 

 

1. Inledning  

I detta inledande avsnitt presenterar jag bakgrunden till studien och vad som gör den aktuell 

samt studiens syfte, frågeställningar och hypotes. 

1.1 Bakgrund 

Sverige sägs ofta vara ett av världens mest jämställda länder och placerar sig vanligtvis nå-

gonstans i toppen när internationella mätningar görs (World Economic Forum 2012). Trots 

det finns det fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor vad gäller exempelvis lön, 

inkomst och kriminalitet (SCB 2013). Jämställdheten är en fråga som berör alla samhällsom-

råden och inte minst skolverksamheten har ett stort ansvar i att ge barn och elever samma 

möjligheter. Ansvaret på skolväsendet börjar redan i förskolan där läroplanen specificerar att 

jämställdhet är ett värde som ska värnas om och som ”ska lyftas fram och synliggöras i verk-

samheten” (Lpfö 98, s. 4). Läroplanen lyfter också fram att förskolan ska jobba genusmedve-

tet för att ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö 98, s. 5). Eftersom för-

skolan är så komplex och mångfacetterad i sin natur finns det givetvis hundratals, kanske tu-

sentals, sätt att arbeta för att motverka traditionella könsroller men ett exempel på det är att 

använda sig av normbrytande litteratur i undervisningen.  

Barnboksförlaget OLIKA har som vision att vara normbrytande i sin utgivning och var även 

2012 års vinnare av Rättvisepriset för sina normbrytande visioner. Ett av deras mål är att fun-

gera som genuskoll på så sätt att berättelserna de ger ut ska ”utmana och bredda traditionella 

könsroller och därmed inspirera barn att vara precis allt de är” (OLIKA Förlag 2013a). Under 

2012 gav de ut Kivi och monsterhund som bryter både mot språk- och könsnormen genom att 

vara den första svenska barnboken som använder sig av hen istället för han eller hon som 

pronomen.  

I ett förord till Kivi och monsterhund förklaras vad som är förlagets och författarens avsikt 

med hen-användningen i boken: 

Hen är inte bara höna på engelska. Det är dessutom svenskans tredje personliga pronomen! Ett 

komplement till hon eller han. Det är så vi vill se det: som ytterligare en språklig möjlighet som 

underlättar i en könssterotyp vardag. För språket spelar roll, särskilt när det handlar om att befästa 

eller förändra tankemönster och normer. Ord som hon och han bär med sig många föreställningar 

som ofta är stereotypa. Och i en bok som den här, där det viktiga är vem Kivi är och vad Kivi gör 

snarare än om Kivi är hon eller han, är hen ett utmärkt ord att använda. Hen är inkluderande och 

det läsande barnet står friare att själv identifiera sig med karaktären, oavsett om barnet kallas för 
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hon eller han. Vi tror och hoppas att hen på ett lekfullt sätt kan bidra till att både synliggöra och 

utmana genusfällor som gömmer sig i språket. Kanske är hen det lilla ordet som kommer att uträtta 

stordåd? Ps. Med hen följer henom istället för henne och honom. Och istället för att använda man 

så används en. Ds (Lundqvist 2012) 

Bokens författare Jesper Lundqvist vann Hallands Nyheters kulturstipendium för sitt banbry-

tande språkarbete med Kivi och monsterhund och boken fick uppföljaren Kivi och den grå-

tande goraffen, även den utgiven under 2012 (OLIKA Förlag 2013b).  

Kivi och monsterhund blev oerhört omtalad när den utkom och utlöste en medial storm som 

ledde till det könsneutrala pronomenet hens mediala genomslag under 2012. Nöjesguiden blev 

den första stora tidningen som konsekvent använde hen i ett helt tidningsnummer (Nöjesgui-

den 2012, nr 2) samt döpte om tidningen för numret – till Nöjesguidhen. Hen användes i mo-

tioner av Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt i Miljöpartiets partiprogram (SVT 2012a), samt 

i en hovrättsdom (SVT 2012b). Hen upptogs också i uppslagsverket Nationalencyklopedin där 

definitionen lyder: ”könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han” (Nationalen-

cyklopedin 2013). Under 2012 har användningen av hen i svenska tidningar ökat med 1 266 

procent jämfört med föregående år (Språktidningen 2012).  

Samtidigt som hen omfamnats på flera håll har många varit kritiska till pronomenet med mo-

tiveringar om att det är larvigt, onödigt och effektlöst. Hen går emot det svenska språkets bi-

nära könsordning där människor genom pronomenanvändning delas in i män eller kvinnor, 

och en stor anledning att pronomenet väckt så starka känslor tycks bero på att det hos många 

finns en rädsla för att könsrollerna ska luckras upp och att könen därmed ska försvinna. Flera 

debattörer har påstått att barn blir ”förvirrade” av genuspedagogik och pronomenet hen, bland 

andra socionomen Elise Claeson (Lagerwall 2012). Enligt Kivi och monsterhund-författaren 

Jesper Lundqvist reagerar barn under sju år inte alls på hen och han menar att barnen inte be-

höver ha hört ordet förut för att förstå det i en mening. Detta tror författaren beror på att språ-

ket och ordförrådet fortfarande är under så stor utveckling att barnen dagligen utsätts för nya 

ord och ordkonstellationer. Vidare påstår han att barnen tillskriver Kivi sitt eget kön när de 

pratar om berättelsen (Tendens i P1 2012).  

Men en röst som lyst med sin frånvaro i hen-debatten är barnens egen och det är den jag vill 

belysa med denna uppsats. Redan i 4–5 års åldern är barn könsmedvetna och har utvecklat en 

omfattande grammatik där de använder de könsmarkerade pronomenen han och hon med stor 

säkerhet, vilket gör det intressant att undersöka hur de hanterar det könsneutrala pronomenet 
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hen. Forskning kring vilka konceptualiseringar hen genererar är ett relativt outforskat område 

inom språkvetenskapen eftersom pronomenet haft så liten spridning innan 2012 och den 

forskning som gjorts på tillskrivande av kön har gjorts med vuxna informanter. Jag ser därför 

ett stort behov av att undersöka hur barn ser på hen och hur de tillskriver kön av en könsneu-

tral karaktär – som en han, hon eller hen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka vilka pronomen barn använder i samtal om den könlö-

sa berättelsen Kivi och monsterhund. Jag vill ta reda på om barnen använder det könsneutrala 

pronomenet hen, andra könsneutrala pronomen eller de könsmarkerade pronomen han eller 

hon för att prata om karaktärerna i boken. Dessutom vill jag undersöka om barnens bruk av 

pronomen skiljer sig beroende på barnens kön. Genom att undersöka detta hoppas jag få större 

förståelse för hur barn tillskriver kön till könsobestämda karaktärer, ett forskningsområde som 

är relativt outforskat.  

De frågeställningar undersökningen grundas på är: 

- Vilka pronomen använder barnen i samtal om karaktärerna? 

- Skiljer sig användningen av pronomen mellan pojkar och flickor? I så fall hur? 

- Uppvisar barnen någon reaktion på bokens hen? 

1.3 Hypotes 

Enligt bokens författare Jesper Lundqvist relaterar barn bokens huvudkaraktär Kivi till sitt 

eget kön. I en intervju i P1-programmet Tendens säger Lundqvist:  

Vad jag brukar göra med barn det är ju att ibland låta dom återberätta historien för att se hur dom 

gör det för dom säger ju inte hen för det finns ju inte inarbetat. Och då har jag upptäckt, och det 

här finns ju inget statistiskt säkerhetsställt med det, men av dom jag låtit återberätta det så har det 

hela tiden hänt att om man är tjej så relaterar man till Kivi som hon och killar relaterar till Kivi 

som han. (Tendens i P1 2012) 

Jag vill undersöka om detta stämmer och kommer därför testa mitt material mot hypotesen att 

man kan se vissa skillnader i pronomenanvändningen mellan pojkar och flickor i min studies 

resultat: att flickorna i högre grad använder hon för att tala om bokens karaktärer, och att poj-

karna i högre grad använder han för att tala om karaktärerna. 
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2. Material och metod 

Jag har använt mig av två olika metoder under arbetets gång: barnintervjuer i fokusgrupp för 

materialinsamlingen och kvantitativ innehållsanalys för att kunna analysera materialet. I detta 

avsnitt redogör jag för metodernas teoretiska infallsvinklar samt mitt tillvägagångssätt och 

urval i användningen av metoderna.    

2.1 Metod för materialinsamling 

Insamlandet av mitt material har skett genom barnintervjuer i fokusgrupper.  

2.1.1 Barnintervjun i fokusgrupp 

Kivi och monsterhund riktar sig till barn 3–6 år och eftersom jag var intresserad av vilka kön 

förskolebarn tillskriver Kivi och monsterhunden kändes det naturligt att gå direkt till källan: 

barn. I andra studier där tillskrivande av kön har genomförts har informanterna varit vuxna 

och metoden har då varit annorlunda mot min (jfr Merrit & Kok). Då majoriteten av barnen 

jag intervjuat inte kan läsa var det inte möjligt för mitt syfte att låta barnen själva läsa boken 

och sedan svara på ett frågeformulär där de får resonera kring bokkaraktärernas kön. Istället 

behövde jag skapa ett samtal kring boken Kivi och monsterhund för att kunna uppfatta vilka 

pronomen de använder och därmed se om, och i så fall hur, de tillskriver Kivi och monster-

hunden kön och om de uttrycker någon osäkerhet i sina val. För att skapa detta material var 

det passande att använda sig av barnintervjun som materialinsamlingsmetod.  

Lindh-Munther (1999) menar att barnintervjun är lämplig som forskningsmetod om barnens 

uppfattningar och perspektiv efterfrågas, men mindre lämplig om forskningen kräver att bar-

nens svar är sanna då sanningshalten i barnens svar ibland kan ifrågasättas. Eftersom jag per-

sonligen var intresserad av barnens pronomenanvändning var detta inget problem för min 

studie.  

Att intervjua barn kräver dock omsorg och särskilt hänsynstagande eftersom barnen inte ska 

utnyttjas, och Lindh-Munther (1999) menar att det kan vara lätt att missbruka de intervjuade 

barnen även om de tycker intervjun är rolig eftersom de kan ha svårt att säga nej eller inte 

förstår vad de tackat ja till.  

För att konkretisera intervjun menar Doverborg & Pramling Samuelsson att det kan vara bra 

att använda stimulusmaterial som utgångspunkt för ett samtal eller en diskussion (2000, s. 

36), vilket blev naturligt i min studie eftersom jag var intresserad av barnens samtal kring Kivi 

och monsterhund.  
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Intervjuer kan genomföras antingen enskilt eller i grupp. Doverborg & Pramling Samuelsson 

menar att valet av enskild intervju eller gruppintervju som lämpligaste metod beror på syftet 

med barnintervjun, men att den enskilda intervjun oftast är att föredra eftersom den gör att 

barnen slipper tävla om uppmärksamheten (2000, s. 29–30). Fördelen med gruppintervjuer är 

att barnen kan ta del av varandras erfarenheter och lära sig av varandra (Doverborg & Pram-

ling Samuelsson 2000, s. 29–30). Men en nackdel med gruppintervjuer är att deltagarna kan 

påverka varandra, exempelvis genom att ”deltagarna inte säger vad de tänker på grund av 

grupptrycket, utelämnar vissa kanske känsliga aspekter eller överdriver för att göra intryck” 

(Larsson 2010, s. 85). Under gruppintervjuer faller barnen lätt in i roller som blyga eller prat-

samma vilket kan göra det extra viktigt att vända sig till vissa barn så att alla kommer till tals 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 29–30). Trots gruppintervjuns nackdelar blev 

det av praktiska skäl nödvändigt för mig att intervjua barnen i grupp för att minimera stör-

ningen av förskolans arbete och rutiner. Jag tänkte också att barnen skulle känna sig tryggare i 

rummet med sina kamrater än ensamma med en vuxen de inte känner särskilt väl.  

Ytterligare något som behöver beaktas särskilt när barn intervjuas är de forskningsetiska prin-

ciperna. I avsnitten 2.1.2 och 2.13 redogör jag löpande i texten för hur jag beaktat de olika 

principerna.  

2.1.2 Urval av informanter 

När jag hade bestämt mig för att genomföra intervjuer med barn i bokens målgrupp stod jag i 

valet att välja mellan att besöka en förskola eller en förskoleklass. Av praktiska skäl behövde 

jag besöka en verksamhet i Stockholmsområdet och eftersom jag någon månad tidigare hade 

gjort ett studiebesök på en förskola och blivit väl bemött kändes det naturligt att ta kontakt 

med dem igen. Jag hade tidigare besökt en storbarnsavdelning med barn i åldern 4–5 år och 

jag valde att besöka samma avdelning igen samt ytterligare en storbarnsavdelning på försko-

lan av flera anledningar: Dels var jag redan bekant för personalen och flera av barnen, vilket 

skulle kunna ge positiva effekter på intervjun då det tidigare bandet kan skapa trygghet i in-

tervjusituationen (Lindh-Munther 1999, s. 26). Dels tänkte jag att fyra- och femåringar borde 

utgöra lämpligare informanter än barn i bokens yngsta målgrupp. En omfattande sociokogni-

tiv utveckling äger rum mellan ungefär tre och fem års ålder ”som leder till att barnet väsent-

ligt ökar sin förmåga att föreställa sig hur andra tänker” (Wimmer & Perner 1983, se Ström-

qvist 2010, s. 69). Detta påverkar också språkkunskaperna enormt. Vid tre–fyra års ålder an-

vänder barn pronomen och behärskar grundläggande grammatiska regler (Strömqvist 2010, s. 

69). Barnen börjar även kunna berätta (Westerlund 2009, s. 100) och kan beskriva händelser i 
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bilderböcker då de kan fantisera och tolka (Strömqvist 2010, s. 69). Fyra- och femåringar bör 

därför vara lämpliga informanter för studien.  

Förskolan ligger i ett område i Stockholms län med närhet till grundskola och centrum. De 

flesta barnen på förskolan bor i närheten av förskolan i hyresrätter eller bostadsrätter. För att 

få tillstånd att genomföra studien samtalade jag först med förskolechefen och fick chefens 

godkännande med förbehållet att barnen anonymiserades i rapporten och inte fotograferades. 

Detta var givetvis aldrig aktuellt då min studie måste beakta de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet n.d.). För att uppfylla konfidentialitetskravet förekommer inte namnet på 

förskolan, förskolepersonalen, namnet på deltagarna eller andra uppgifter som kan vara av 

identifierande karaktär i uppsatsen.  

I nästa steg besökte jag förskolan för att prata med personalen på de två storbarnsavdelningar-

na jag ville besöka och förklarade syftet med uppsatsen och hur jag tänkte genomföra under-

sökningen. Personalen var oerhört hjälpsam och vänvilligt inställd. Att jag hade varit i kontakt 

med personalen tidigare gjorde det troligtvis enklare för mig att få tillträde och möjlighet att 

genomföra mitt besök eftersom de redan innan besöket hade tillit till mig. Dessutom kände ett 

antal av barnen igen mig och var entusiastiska över mitt besök.    

Eftersom barnen är under 15 år behövde även barnens föräldrar informeras om undersökning-

en. Vid mitt första besök för att informera personalen stannade jag kvar under den timmen på 

eftermiddagen då flest barn hämtas och inhämtade på så sätt flera föräldrars muntliga medgi-

vande. Då undersökningen inte är av känslig karaktär bedömde jag tillsammans med förskole-

chefen att föräldrarnas särskilda medgivande inte var nödvändigt att inhämta och att det räckte 

med att informera resterande föräldrar. Därför skrev jag en informationstext som jag satte upp 

på anslagstavlor på respektive avdelning för att informera de föräldrar jag själv inte hade hun-

nit samtala med. I texten presenterade jag mig själv, forskningsstudien i korthet samt mina 

kontaktuppgifter och bad föräldrarna hör av sig till mig vid ytterligare frågor eller om de inte 

ville att deras barn skulle delta i studien (se bilaga 1). Ingen förälder hörde av sig.  

Förskolan kunde upplåta två timmar för mina intervjuer. Eftersom jag räknade med att varje 

intervju skulle ta knappt 30 minuter (inklusive att samla ihop barnen och informera dem om 

studien) beräknade jag att jag skulle hinna med fyra intervjuer. I fokusgrupper där vuxna ingår 

används ofta 6–10 informanter (Morgan 1997, se Larsson 2010, s. 80) men eftersom mina 

informanter är barn i åldern 4–5 år resonerade jag i samtal med förskolepersonalen att fem 
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barn per grupp var mer lämpligt. Förskolan jag besökte arbetar vanligtvis i grupper om 3–5 

barn för att barnen ska kunna fokusera.   

Min förhoppning var att jag skulle genomföra fyra intervjuer med sammanlagt tjugo barn där 

antalet pojkar och flickor skulle vara jämnt fördelade. Detta för att materialet skulle kunna 

analyseras efter variabeln informanternas kön. Förskolepersonalen hjälpte till att sätta sam-

man intervjugrupperna och hade gjort indelningsförslag dagen innan mitt besök. Dessa grupp-

indelningar följdes i den mån som var möjlig: vissa barn var frånvarande vid mitt besök, ett 

par ville inte delta i studien och några andra barn ville verkligen vara med. Eftersom grupp tre 

och fyra kom att innehålla färre barn än tänkt och dessutom hade två barn som inte alls prata-

de under intervjuerna kände jag att jag ville prata med ytterligare en grupp barn för att få en 

större undersökningsgrupp till min undersökning, vilket personalen tillåt. Dessa faktorer på-

verkade urvalet av informanter och gjorde att könsuppdelningen inte blev så jämn som jag 

hade hoppats.  

Sammanlagt närvarade 22 barn under fem intervjuer: åtta pojkar och fjorton flickor.  

2.1.3 Tillvägagångssätt  

Stimulusmaterial  

I gruppintervjuerna använde jag Kivi och monsterhund som stimulusmaterial. Kivi och mons-

terhund är en bilderbok och rimsaga utgiven på Olika förlag år 2012. 

I berättelsen Kivi och monsterhund beskrivs Kivi varken som flicka eller pojke, son eller dot-

ter och tillskrivs inte direkt några stereotypiska pojk- eller flickintressen (exempelvis att leka 

med vapen eller dockor). Kivis klädsel utgörs av en pyjamasliknande byxdress i vitt med grö-

na ränder, stora glasögon, inga skor och en vit mössa med ett blått rutmönster (se bilden på 

detta arbetes framsida). Kivis hår syns inte alls. Sett till personligheten går Kivi igenom 

många känslor under bokens förlopp: Kivi är ledsen, trött, frustrerad, rädd, nyfiken, lättad och 

glad. Kivis namn är även det könsneutralt.  

De andra mänskliga karaktärerna tillskrivs inte heller något kön rent språkligt och är i majori-

tet namnlösa. De tillskrivs inte några bekönade roller såsom mamma, pappa eller moster utan 

är mappor, pammor, morbroster, bryssling, marfor, halvkvartskusin, parvelpysor och storeb-

röstrar. På bilderna har vissa karaktärer attribut som traditionellt sett tillskrivs det ena könet: 

vissa bär högklackat, har långt hår eller bröst, andra har mustasch och saknar hår på huvudet.  
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Eftersom Kivi och monsterhund är en bok på 28 sidor var jag rädd att barnen inte skulle lyssna 

och fokusera på en läsning av boken i sin helhet. Jag talade med en av barnens pedagoger om 

detta, som vid en snabbläsning av boken instämde i att den var för lång för att majoriteten av 

barnen skulle kunna behålla fokus. För att intervjun inte skulle bli plågsamt lång för barnen 

bestämde jag redan innan intervjuernas genomförande att läsa utvalda delar av boken. Kivi 

och monsterhund är onumrerad. Innan själva berättelsen tar sin början inleds boken med några 

blanka sidor samt en avsiktsförklaring med bokens genomgående användning av hen. Därefter 

följer uppslaget där berättelsen börjar. På vänstersidan står bokens titel samt författaren och 

illustratörens namn och på högersidan börjar själva berättelsen. Vanligtvis numreras den för-

sta textsidan i en bok med ”1” och sedan börjar berättelsen några sidnummer in men för en-

kelhetens skull har jag valt att kalla högersidan där berättelsen börjar för 1.  

Jag läste sidorna 1–7 samt 18–28 för barnen. Jag valde ut dessa sidor med målet att få en så 

sammanhängande berättelse som möjligt så att barnen inte blev förvirrade av att delar av bo-

ken saknades. Jag satte ihop de sidor jag inte skulle läsa med ett gem så att barnen inte skulle 

undra eller märka att jag hoppade över ett antal sidor. Inget barn kommenterade heller detta så 

jag vill tro att det fungerade väl. På de sidor som jag läste förekom hen 12 gånger och henom 

2 gånger. 

Nedan följer en kort sammanfattning av de sidor jag läste ur Kivi och monsterhund: 

Kivi är ledsen och vill inte sova för att Kivi vill ha en hund. Släkten tröstar Kivi och lovar tvek-

samt att Kivi ska få en hund, och Kivi somnar då. När Kivi vaknar är det tyst i huset, men sen hör 

Kivi ett gläfsande från dörren och släpper sedan in en monsterhund i familjens tambur. Monster-

hunden är dålig på att lyda kommandon och gör istället bara det den själv vill, som att kissa på 

knuten, prutta, rapa och äta mygg. När Kivi kastar en pinne och ropar apport hoppar monsterhun-

den över häcken och Kivi blir lättad. Men en granne blir arg och förskräckt när monsterhunden rö-

jer i grannens trädgård, och ropar efter brandkår och polis. Snart är det helikoptrar och folk över-

allt i kaos. Kivi tycker att Kivi i egenskap av monsterhundens ägare borde vilja rädda hunden, men 

hoppas istället att den klarar sig i frihet utan att bli infångad. Kivi går och lägger sig med insikten 

om hur jobbigt det är att äga en hund. När Kivi vaknar är det Kivis födelsedag. Släkten sjunger för 

Kivi, bjuder på tårta och berättar att en hund är på väg i en taxi. Kivi får panik och förklarar att 

hundar är äckliga och att Kivi inte vill ha en hund – men gärna en gorilla.  

Förutsättningarna och miljön 

De två första intervjuerna genomfördes en förmiddag medan de återstående intervjuerna 

genomfördes under förmiddagen och efter lunchtid nästföljande dag. Tiderna beslutades av 

personalen för att i så liten mån som möjligt påverka förskoleverksamheten. Alla intervjuer 
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genomfördes, på personalens rekommendation, i förskolans samtalsrum som ligger i anslut-

ning till en av storbarnsavdelningarna. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson är det av 

yttersta vikt att genomföra intervjuerna i ett lugnt rum där samtalet inte störs av andra vuxna 

som kommer in (2000, s. 25). Vi kom fram till att samtalsrummet var lämpligt eftersom det 

ligger lite avskilt så att inte barnen skulle bli distraherade av ljud runt omkring och för att 

ljudupptagningen skulle vara användbar i efterhand. Rummet används vanligtvis bland annat 

för samtal mellan chefer och personalen samt vid utvecklingssamtal och de flesta av barnen 

hade därför aldrig varit inne i rummet förut men visste precis var det låg någonstans. Rummet 

är litet och rymmer bara en massagestol för personalen, en samling barnböcker samt ett antal 

stolar som vi satt på kring ett runt bord. Att bordet var runt gjorde att jag kunde ha ögonkon-

takt med barnen under intervjun, vilket är viktigt för att skapa och upprätthålla kontakten 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.25).  

Jag hade bett en pedagog att närvara under uppläsningen och intervjuerna för att göra barnen 

mer bekväma och eftersom jag ville kunna fokusera på genomförandet av intervjuerna och 

inte behöva tillrättavisa barnen ifall något barn tappade koncentrationen och störde samtalet. 

Detta höll personalen med om, men eftersom förskoleverksamheten är oberäknelig i sin natur 

var inte detta möjligt fullt ut. Vid de två första intervjuerna närvarade en pedagog från den ena 

förskoleavdelningen, vid intervju tre och halva besök fyra närvarade en annan pedagog, men 

tvingades lämna intervjun under läsningen av boken för att prata med en förälder. Under den 

femte intervjun var jag själv med barnen. 

Uppläsningen 

Varje samtal inleddes med att jag presenterade mig själv för barnen och förklarade vad jag 

gjorde där samt hur intervjun skulle gå till. Jag berättade att jag går i skolan och att jag skulle 

skriva en uppsats om mitt samtal med barnen. Därefter började uppläsningen av boken. För att 

uppläsningen skulle bli så enhetlig som möjligt, och för att ingen pedagog av misstag skulle 

säga hon eller han vid uppläsningen, läste jag boken i alla intervjusituationer. Jag lät boken 

ligga på bordet när jag läste och efter varje siduppslag höll jag upp siduppslaget för att barnen 

skulle kunna se bilderna ordentligt innan jag vände blad. 

Intervjun 

Kivi och monsterhund fungerade som stimulusmaterial till intervjun (Doverborg & Pramling 

Samulesson 2000, s. 36) och efter att jag hade läst sista sidan ur boken började jag ställa frå-

gor ur frågeformuläret till barnen (bilaga 2). Frågorna godkändes av en pedagog i förväg och 
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formulerades med syftet att få barnen att prata fritt om sina tankar kring boken och för att i så 

hög grad som möjligt efterlikna de frågor barnen vanligtvis får av pedagoger i boksamtal. De 

flesta barnen var entusiastiska över att få svara på frågor men barnen som inte ville svara 

pressades inte på några svar eftersom jag ville att miljön skulle vara trygg och kravlös.  

Frågorna jag ställde till barnen utgick från frågeformuläret och ingen fråga har därför bortfal-

lit. Däremot har det varit nödvändigt med upprepningar av frågorna samt fördelning av ordet. 

Jag har vid några tillfällen vänt mig till enskilda barn under intervjuerna och omformulerat 

frågorna: ”Vad tyckte du om…?” såsom Doverborg & Pramling Samuelsson rekommenderar 

(2000, s. 29–30). Under de två första intervjuerna inflikade den närvarande pedagogen någon 

gång omformuleringar av mina frågor samt ställde någon gång frågor riktade till specifika 

barn. Vid de övriga tre intervjuerna var pedagogen tyst eller inte närvarande vilket gjorde att 

jag själv fick omformulera och rikta frågor ibland för att få ut svar om barnen verkade miss-

förstå frågan, var tysta eller gav svar som var helt irrelevanta. Detta hände till exempel i den 

sista intervjun när jag ställde den första frågan: ”Vad tänkte ni om den här boken?” och ett par 

barn började säga bokstäver ”F”, ”S”, ”G” o.s.v. Jag har i mitt förhållningssätt till intervjuerna 

försökt göra alla förutsättningar för intervjuerna så lika som möjligt i mitt eget agerande, men 

när barn intervjuas är det svårare att få relevanta svar på frågorna. Flexibilitet har krävts för 

att få ett material.  

Samtalen, från uppläsningens början till boksamtalets slut, spelades in med bandspelare och 

mobil, vilket jag informerade barnen om innan inspelningen påbörjades. Jag spelade även upp 

någon minut av våra samtal för barnen eftersom de tyckte bandspelaren var så spännande, 

vilket Doverborg & Pramling Samuelsson menar är viktigt (2000, s. 36). Under samtalen fyll-

de jag i en tabell med vilket barn som sa vilka pronomen för att kunna stöda ljudinspelningar-

na på detta. Både ljudupptagningarna och mina anteckningar har därefter förvarats så att obe-

höriga inte har tillgång till dessa och har endast använts i undersökningens tjänst. 

2.2 Materialpresentation 

Materialet i min undersökning utgörs av fem ljudupptagningar av fokusgruppssamtal med 

sammanlagt 22 barn i 4–5-årsåldern. Ljudupptagningarna varierar i längd mellan 12:04-15:30 

minuter och redovisas i Tabell A nedan. 
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Tabell A. Inspelningsgruppernas fördelning 

 

 

 

 

 

 

 

Alla ljudupptagningar följer samma struktur. Jag läser boken Kivi och monsterhund av Jesper 

Lundqvist för barnen, vilket utgör ca 6–7 minuter av varje inspelning, och sedan får barnen 

svara på föreberedda frågor om bokens innehåll och deras synpunkter på boken. 

2.3 Metod för materialanalys 

För att kunna analysera mitt material använder jag mig av en mestadels kvantitativ metod, så 

kallad kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys är en systematisk metod som är 

lämplig när man vill göra ett stort material analyserbart (Nilsson 2012, s. 119). Metoden stäl-

ler höga krav på objektivitet då den behandlar kvantitativa variabler istället för tolkningar och 

resultaten bör därför bli desamma oavsett vem som utför undersökningen (Nilsson 2012, s. 

122). Kvantitativ metod används för att sammanställa statisk och tanken är att resultaten ska 

vara generaliserbara på en större massa.  

En nackdel med den kvantitativa metoden är att den inte tar hänsyn till kontext. Därför har jag 

kompletterat den kvantitativa metoden med ett fåtal kvalitativa iakttagelser från mitt besök 

som varit nödvändiga för att kunna analysera resultaten och sätta in dem i ett sammanhang.  

Under insamlandet av mitt material fyllde jag i en tabell över pronomenanvändningen hos 

barnen som sedan jämförts och kontrollerats upprepade gånger mot ljudupptagningarna från 

samtalen. Utifrån mina anteckningar och samtalen har jag sammanställt en tabell (se bilaga 3) 

där varje barns användning av olika pronomen listas. Tabellerna är indelade i pronomen an-

vända om Kivi respektive om monsterhunden.   

 Antal barn Antal pojkar Antal flickor Barnens ålder Inspelningslängd 

Grupp A 5 2 3 5 år 14:58 minuter 

Grupp B 5 1 4 5 år 13:45 minuter 

Grupp C 4 3 1 4 år 12:04 minuter 

Grupp D 4 2 2 4 år 15:30 minuter 

Grupp E 4 - 4 5 år 13:55 minuter 
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De pronomen som är redovisas är: 

- han 

- hon 

- den  

Att just dessa pronomen redovisas beror på att de var de enda pronomen barnen använde om 

Kivi och monsterhunden. Andra könsneutrala alternativ som hen och konstruktioner som den-

ne/denna eller han eller hon återges inte i tabellen eftersom de överhuvudtaget inte förekom i 

barnens tal. Redovisandet av pronomenen han, hon, och den inkluderar deras subjektsform, 

objektsform samt genitivform. Tillfällen då barnen använt pronomen som inte berör bokens 

två huvudkaraktärer är inte inräknade och inte heller när barnen nämnt Kivi eller monsterhun-

den vid namn pronomenfritt. Barns stammande eller upprepande av ett visst pronomen har 

bokförts det antal gånger som pronomenet användes, exempelvis ”Han, han, han ville…” 

skulle ha bokförts som tre yttringar av han. Yttranden som enligt min bedömning inte alls kan 

kopplas till läsningen av boken utan till exempelvis en kompis eller en händelse barnen varit 

med om har inte räknats mot resultatet för att ge en så korrekt bild av pronomenanvändningen 

som möjligt. I avsnitt 5.5 Metodutvärderingar redogör jag ytterligare för de utmaningar jag 

stött på under arbetets gång samt vilka bedömningar jag gjort avseende vilka yttranden som 

kan räknas mot resultatet.  

Resultatet redovisas i diagram och grafer över barnens totala pronomenanvändning om Kivi 

respektive monsterhunden. Därefter har pronomenanvändningen undersökts för att utvärdera 

konsekvens och inkonsekvens i användningen. Slutligen har materialet sammanställts efter 

variabeln informanternas kön för att kunna undersöka om några skillnader i pronomenan-

vändningen hos pojkar och flickor förekommer.  

 

3. Teoretisk ram 

Denna uppsats bygger på att det finns ett samband mellan språk och tanke, samt att de har en 

växelverkan på varandra i likhet med teorier som Vygotskij och Piaget har presenterat. Med 

den utgångspunkten blir det naturligt att tänka sig att våra språkhandlingar är performativa, 

det vill säga att vi med språket skapar bilder av oss själva och andra som vi försöker förmedla. 

När vi lär oss språk lär vi oss också hur vi förmedlar till exempel kön, nationalitet och sexuell 

läggning (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 13). Med språket gör vi kön och förhåller oss till 

föreställningarna som finns i samhället kring manligt och kvinnligt.  
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Den franska filosofen Simone de Beauvoir har konstaterat att ”man föds inte till kvinna, man 

blir det” (de Beauvoir 2002) och det är en underliggande stomme i denna uppsats. Uppsatsen 

utgår från ett feministiskt perspektiv där utgångsläget är att mannen är norm och att de socialt 

konstruerade och historiska skillnaderna mellan män och kvinnor har lett till att kvinnor ses 

som ”det Andra” könet än idag (de Beauvoir 2002).  

Inom vetenskap används ofta kön att avse det biologiska könet medan genus refererar till det 

socialt konstruerade könet (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 29). I denna uppsats använder jag 

kön som ett samlingsbegrepp för dessa bägge begrepp. 

I avsnittet nedan presenteras teori som är väsentlig för min undersökning samt tidigare forsk-

ning som gjorts inom områden som är relevanta för min studie. 

3.1 Barns språkutveckling 

Det finns många teorier som ämnar förklara hur och varför barns språk utvecklas som det gör, 

men oavsett vilken teori man utgår ifrån finns det stadier i barns språkutveckling som är lika-

dana oberoende av vilket språk som talas eller vilken kultur man växer upp i. Det första stora 

steget i språkutvecklingen tas när barnen är ca sex månader och börjar jollra. Tidigare ansåg 

forskare att barn påbörjade sin språkinlärning vid det första ordet och att joller var ljud utan 

koppling till språkutvecklingen. Under 80- och 90-talet gjordes forskning av bl.a. de Boysson-

Bardies och Oller som påvisar att stavelsejollret som är vanligt hos barn i åldern 8-10 måna-

der efterliknar det språk som kommer bli barnens modersmål och att man kan höra på bl.a. 

satsmelodin vilket språk barnet jollrar på (Westerlund 2009, s. 71). Jollrandet är alltså ett vik-

tigt led i språkutvecklingen, och följs av debuten av det första ordet som sker vid ca ett års 

ålder. Redan ett halvår eller ett år senare omfattar ordförrådet 25–50 ord. Tvåordskombinatio-

ner framträder strax därefter när barnet har ca 50–100 ord i sitt aktiva ordförråd och vid 3–3,5 

års ålder omfattar ordförrådet ca 1000 ord (Westerlund 2009, s. 71).  

En omfattande sociokognitiv utveckling äger rum mellan ungefär tre och fem års ålder ”som 

leder till att barnet västentligt ökar sin förmåga att föreställa sig hur andra tänker” (Wimmer 

& Perner 1983, se Strömqvist 2010, s. 69). Detta påverkar språkkunskaperna enormt. Vid tre-

fyra års ålder använder barn pronomen och behärskar grundläggande grammatiska regler 

(Strömqvist 2010, s. 69). Barnen börjar även kunna berätta (Westerlund 2009, s. 100) och kan 

beskriva händelser i bilderböcker då de kan fantisera och tolka (Strömqvist 2010, s. 69).  
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3.2 Kön och könsroller hos yngre barn 

Vad är ett kön? Det biologiska könet är bland det första föräldrar till nyfödda (eller ofödda) 

får reda på och något som kommer definiera barnens liv därefter. Barnen själva blir medvetna 

om kön i ett tidigt stadium. Från cirka två års ålder är barn könsmässigt medvetna, det vill 

säga att de känner till att alla personer har ett kön och att de själva tillhör en av könskategori-

erna som man (pojke) eller kvinna (flicka) (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 71). När barn 

lär sig om sin omvärld ”lär de sig att positionera sig som pojkar eller flickor på ett korrekt vis, 

eftersom det är vad man begär av dem för att de ska få en urskiljbar identitet inom ramen för 

den rådande sociala ordningen” (Davies 2003, s. 27). Viktigt att poängtera när man pratar om 

generella skillnader mellan pojkar och flickor är att det givetvis finns en enorm mångfald och 

individuella skillnader inom könen, vilket alltid måste beaktas.  

Eftersom förskolan är en miljö där barnen tillbringar mycket tid är den en arena där barnen 

formas in i den sociala ordningen. Redan i femårsåldern är barnen i allra högsta grad medvet-

na om genusordningen och vad man kan och får göra som pojke och flicka (Kåreland & 

Lindh-Munhter 2005, s. 75). Barnen tycker att pojkar inte kan ha rosa eller leka med dockor 

medan det går bra för flickor och flickor är oftare ledsna än pojkar (Ambjörnsson 2011, Gä-

reskog 2002, se Kåreland & Lindh-Munther 2005, s.74). Könsskillnaderna reflekteras också i 

hur barnen leker. Pojkarna dominerar genom att höras och synas mest och leker fysiska lekar 

och bråkar. Flickor är snälla, hjälper till och leker omsorgs- och familjelekar (Fagrell 2000 

samt Rithander 1991, se Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 69).  

Genusordningen fortsätter upprätthållas även när barnen blir lite äldre. Forskning visar att 

flickor och pojkar skriver olika, har olika samtalsstilar samt att pojkarnas samtalsstil domine-

rar i klassrummet (Erson, Edlund & Milles 2007, s. 98, Einarsson & Hultman 1984). En stu-

die på flickor och pojkars språk gjordes av Jan Einarsson i vilken han utrustade tre pojkar och 

tre flickor i lågstadiet med mikrofoner under en dag och spelade in allt de sa i syfte att under-

söka barnens språkliga vardag. Han fann att flickorna pratade mer än pojkarna. Einarsson 

märkte också att flickorna och pojkarna i hans inspelningar hade ”delvis olikartade verksam-

heter en dag (flickorna övar sig t.ex. i modersbeteende)” och att även i verksamheter med lika 

förutsättningar (såsom slöjd) har barnen olika inställningar till dem. Einarsson fann en klar 

könsuppdelning där flickor umgås mest med flickor och pojkar mest med pojkar (Einarsson 

2000, s. 199). Könsuppdelning i val av kamrat har noterats i flera studier, bland annat av Tho-

rell (1998) och ger effekten att barnen rör sig i enkönade miljöer där särskilda pojk- och flick-

kulturer utvecklas (Kåreland & Lindh-Munhter 2005, s. 75).  
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Ett tydligt mönster är att kvinnliga egenskaper och markörer nedvärderas. Det är mer accepta-

belt att flickor tar för sig av den manliga arenan genom att vara starka och spela fotboll än det 

är för pojkar att vara mjuka, ha rosa och leka med dockor. Fagrell konstaterar att: ”Flickorna 

är villigare att träda in i den manligt genusifierade världen, medan pojkarna inte är lika ivriga 

att träda in i den kvinnligt genusifierade världen” (Fagrell 2000).  

3.3 En jämställd förskola  

Varje förskola ska vara jämställd. Detta krav sätts på nationell nivå av Skolverket och på lokal 

nivå av den enskilda kommunen. Jämställdheten bland personalen i förskolan är undermålig 

då en ytterst liten minoritet män arbetar i förskolan och många förskolor helt saknar manliga 

pedagoger. I förskolans läroplan, Lpfö 98 står om jämställdhet: ”Människolivets okränkbar-

het, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 

samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med 

barnen” samt att ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställd-

het samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (Lpfö 

98, s. 4, min kursivering). Förskolan ska också motverka könsroller. I läroplanen står: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 

att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. (Lpfö 98, s. 5). 

Skolinspektionens granskning av kommunala förskolor i Stockholms stad visar dock att 

många förskolor inte arbetar tillräckligt medvetet för att motverka könsrollerna (Skolinspek-

tionen 2011). 

Hur jämställdheten ska uppnås preciseras inte i förskolans styrdokument, men det finns ett 

stort utbud av litteratur som behandlar ämnet barn och jämställdhet i en läromiljö, exempelvis 

boken En jämställd förskola – teori och praktik (Henkel 2006). I boken betonas tre steg för en 

jämställd förskola: positiv bekräftelse, att synliggöra omedvetna förväntningar och att bredda 

könsrollerna. I en checklista som riktar sig till förskolepedagoger ges till exempel tipsen att 

tilltala barnen med sina namn istället för tjejer/killar, att fördela talarutrymmet och uppmuntra 

pojkar respektive flickor att leka på sätt som vanligtvis associeras till det motsatta könet. 

Checklistan innehåller också att kontrollera hur många sånger och sagor som handlar om 

flickor respektive pojkar samt uppmuntrar till att använda könsneutrala beteckningar där det 

är möjligt (Henkel 2006, s. 86–87).  
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3.4 Könsneutrala pronomen och generiskt man 

Liksom i många andra språk använder vi i svenskan pronomen (han eller hon) som avslöjar 

om det är kvinna eller man vi pratar om. När vi pratar om personer vars köns- och genusiden-

titet vi är bekanta med utgör det inget problem att använda han eller hon, men utmaningar 

uppstår när vi pratar eller skriver om personer vars kön vi inte känner till eller i sammanhang 

där kön irrelevant. Hur skriver man då?  

I finskan finns inga könsbestämda pronomen utan där används hän oavsett om personen är en 

man eller kvinna. I engelskan används ofta pluralformen they/their för att uppnå ett könsneut-

ralt språk. I svenskan har man av tradition använt sig av så kallat generiskt han när kön är 

irrelevant eller ovisst, som exempelvis: ”När den synskadade avser att passera en gata, använ-

der han sig av käppen” (Sveriges Trafikskolors Riksförbund 2009, s. 39). Generiskt han på-

bjöds länge inom svensk (och internationell) språkvård, inte minst av Erik Wallanders bok 

Riktig svenska från 1939 där konstruktionen han eller hon beskrivs som onödig. Anglosaxiska 

studier har visat att generiskt han uppfattas att endast röra män (Pauwels 1998, se Edlund, 

Erson & Milles 2007, s. 186) och i Språkriktighetsboken (2005) avråds det ”eftersom det av 

många uppfattas som ett könsdiskriminerande språkbruk” (s. 85, se även Madson & Shoda 

2006, s. 279). I dag rekommenderas generiskt han inte från någon svensk språkvårdsinstans, 

men återfinns ändå i många lagtexter och i vissa myndighetstexter (P3 Nyheter 29 april 2013).  

Det finns många strategier för att skriva könsneutralt och några av de vanligaste är han eller 

hon, du, vederbörande eller omskrivningar såsom arbetstagaren som könsneutral lösning. 

Språkrådet tar även upp omskrivningar till plural, omformuleringar som utesluter pronomen 

eller upprepning av substantivet. Adjektivböjning med a- eller e-form som i denne/denna på-

talas ibland, men avråds av Språkrådet eftersom orden inte är könsneutrala (Språkrådet 2013).  

Mindre vanligt är att använda den som könsneutralt pronomen. Då den vanligtvis inte används 

om människor kan det eventuellt uppfattas som ovant eller opersonligt, men det är ett alterna-

tiv som lyfts fram i Jämställt språk (Milles 2008, s. 53).  

Sedan början av 2012 har det könsneutrala pronomenet hen fått stor uppmärksamhet och före-

kommer i skrift som könsneutralt pronomen och i mindre spridning även i tal. Hen är ett pola-

riserat ord som antingen älskas eller hatas och för vissa är det fortfarande obekant. Språkrådet 

råder därför att beakta kommunikationssituationen när man överväger att använda hen som 

könsneutralt pronomen. Om hen riskerar att ta för mycket fokus från texten rekommenderar 

Språkrådet att man istället använder en annan könsneutral strategi (Språkrådet 2013). Språk-
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rådet rekommenderar hen även som objektsform (Språkrådet 2013). Denna rekommendation 

följs inte i Kivi och monsterhund där henom används som objektform till hen.  

I Kivi och monsterhund används inte heller generiskt man, utan man är utbytt mot en. Gene-

riskt man är vanligt i svenskt tal och skrift, som exempelvis i ordspråket ”Som man bäddar får 

man ligga”. Generiskt man kan anses ojämställt på grund av likheten med substantivet man, 

som pronomenet historiskt sett härstammar från. Av detta skäl används istället en i Kivi och 

monsterhund, en metod som fortfarande är ovanlig men som fått viss spridning. Milles menar 

att det inte är någon risk att pronomenet man blandas ihop med substantivet, men att den som 

använder en i sitt talspråk även kan använda det i informella texter (2008, s. 55–56).   

3.5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning som gjorts inom områden som är relevanta 

för min studie. Könsneutrala böcker är ovanliga, vilket gör att det inte finns forskning på om-

rådet hur barn uppfattar en könsneutral bok med könsneutrala pronomen. Min undersökning 

är inte en genusgranskning av barnlitteraturen men eftersom det barnen läst tidigare utgör 

deras referensram för läsningen av Kivi och monsterhund är forskning på genuskonstruktioner 

i barnlitteraturen högst relevant för min studie.  

Jag har inte funnit någon forskning kring barns tillskrivande av kön där könsneutralt språk 

används. Däremot finns forskning kring hur vuxna tillskriver kön och hur olika pronomen 

uppfattas och påverkar konceptualiseringar och detta är i allra högsta grav av relevans för min 

undersökning. 

3.5. 1 Genuskonstruktioner i barnlitteraturen   

Pojkar och flickor har olika läsvanor. Bland skolbarn är det tydligt att flickor läser mer än 

pojkar och att de dessutom läser olika sorters böcker: flickor läser skönlitteratur och pojkar 

faktaböcker eller serietidningar (Millard 1997a, Kåreland 2005, s. 17). Barn, särskilt pojkar, 

vill helst läsa litteratur där deras eget kön är i huvudroll (Millard 1997b).  

Manliga huvudpersoner är i klar majoritet i litteraturen som riktar sig till småbarn, särskilt 

bland bilderböcker. Detta hävdar förlagen beror på att litteratur med pojkar i huvudrollen säl-

jer bättre (Kåreland 2005, s. 25). I skolmiljön finns fler referenser till manliga karaktärer än 

kvinnliga och de manliga karaktärerna i skolböckerna är mer aktiva och har fler roller än de 

kvinnliga (Edlund, Erson & Milles 2007, s. 98).  
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Samhällets syn på manligt och kvinnligt återfinns inte bara i samhället och vardagen utan 

även i litteraturen. I barn- och ungdomslitteraturen framställs ofta manliga och kvinnliga ka-

raktärer på olika sätt. I Birgitta Henes avhandling Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta 

(1984) undersöks hur flickor och pojkar framställs i åtta av B. Wahlströms ungdomsböcker 

(fyra som riktar sig till pojkar, fyra som riktar sig till flickor). Hon undersöker hur adjektiven 

och adverben förhåller sig till de traditionella könsrollerna. Resultaten visar att vissa ord an-

vänds främst för att beskriva flickor respektive pojkar, exempelvis snäll är en av de vanligaste 

beskrivningarna på en flicka, medan lång och stor är de vanligaste för att beskriva en pojke. 

Utöver ordvalen framträder könsrollerna framförallt i karaktärernas samhällsroller och rela-

tioner till andra där kvinnor beskrivs i sitt privatliv och männen i sin samhällsposition. Kvin-

norna är generellt mer positiva och accepterande av sin omgivning medan männen är mer 

missnöjda och rebellerande. Manliga personer utgör en klar majoritet av karaktärerna i böck-

erna (särskilt i böckerna riktade till pojkar där kvinnliga karaktärer knappt förekommer) och 

värderas dessutom högre av sin omgivning genom att vara mer beundrade.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005) genusgranskning av barnlitteratur som läses i förskolan 

visar liknande resultat. Undersökningen visar att antalet manliga huvudpersoner dominerar 

med knappt 50 manliga jämfört med drygt 20 kvinnliga (2005, s. 122) och att karaktärerna, 

särskilt de vuxna, i hög grad är könsstereotypa. Även om det finns stor variation och böcker 

som i allra högsta grad frånskrider de traditionella könsstereotyperna menar författarna att det 

är tydligt att ”styrka och aktivitet står i hög grad pojkarna för, anpasslighet och passivitet kän-

netecknar flickornas beteende” (2005, s. 128).  

Liknande resultat har konstaterats i internationella studier. I USA har McCabe et al. (2011) 

utfört en studie där 5 618 barnböcker utgivna i USA under 1900-talet analyseras ur ett genus-

perspektiv. Studien visar att män representeras dubbelt så ofta som kvinnor i titlar, och manli-

ga karaktärer är 1,6 gånger vanligare än kvinnliga. Olika karaktärstyper (barn, djur, vuxna 

m.m.) har olika hög jämlikhetsgrad: barnkaraktärer i huvudroll är mest jämställda medan 

djurkaraktärer är minst jämställda. Av det totala antalet huvudkaraktärer utgör pojkar 24 % 

och flickor 19 % medan manliga djur utgör 23 % jämfört 7,5 % kvinnliga djur (2011, s. 209). 

Dessutom visade studien att böcker från perioden 1930–1960 var minst jämställda av alla 

barnböcker utgivna under hela 1900-talet, vilket troligtvis beror på att den perioden saknade 

en feminismvåg.    
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3.5.2 Att tillskriva kön vid läsning 

När vi läser en text formas bilder i vårt huvud kring hur vi föreställer personerna i texten. Men 

hur föreställer vi oss då personerna i en könsneutralt utformad text? Och hur påverkar olika 

pronomen våra könsföreställningar?  

Detta undersöker Merrit & Kok (1995) i en studie där de testar om engelskans people = male 

bias, det vill säga om personer prototypiskt tillskriver manligt kön, snarare än kvinnligt, till 

könsospecificerade personer. I studien delade de ut tre olika manus där endast en dialog mel-

lan läsaren och en könsospecificerad huvudkaraktär vid namn Chris stod skriven. Manusen 

hade olika dialog där alla beskrivande pronomen var borttagna och utgick ifrån olika situa-

tionskontexter (yrkeskontext, utbildningskontext och interpersonell kontext). Informanterna 

bestod av 137 collegestudenter som i tron att de ingick i ett minnesexperiment fick besvara ett 

frågeformulär där bland annat Chris kön efterfrågades. Resultaten visade att läsarna antog att 

Chris var en man i 88 % i yrkeskontexten, 71 % i utbildningskontexten och 70 % i den inter-

personella kontexten. Inga avsevärda skillnader i könspartiskhet rapporterades mellan kvinn-

liga och manliga informanter. Att inte ens den stereotypiskt kvinnliga interpersonella kontex-

ten genererade female bias tror Merrit & Kok beror på att studenterna hade male bias innan de 

ens började läsa manuset och att det därför blev svårt att ändra uppfattning under läsningens 

gång. Endast med väldigt stereotypisk information tror Merrit & Kok att informanterna hade 

sagt att Chris är en kvinna. 

Madson & Shoda (2006) gjorde en studie där de testade hur olika pronomen uppfattades av 

läsarna och huruvida situationskontexten påverkade uppfattningen. De använde sig av tre oli-

ka texter om vardera två sidor: en på ett stereotypiskt kvinnligt ämne, en på ett stereotypiskt 

manligt ämne och en på ett könsneutralt ämne. Varje text delades sedan ut i fyra olika versio-

ner: en som alternerade mellan kvinnliga och manliga pronomen, en där maskulina och femi-

nina pronomen stod tillsammans (t.ex. han eller hon), en med uteslutande maskulina prono-

men och en med uteslutande feminina pronomen. Informanterna fick svara på i hur hög ut-

sträckning kvinnliga/manliga pronomen hade använts, i vilken utsträckning texten var köns-

partisk och vilken kvalitet texten höll. Resultaten visar att han eller hon uppfattades minst 

könspartiskt och att uteslutande kvinnliga pronomen uppfattades som mest könspartiskt. Även 

texterna som alternerade mellan kvinnliga och manliga pronomen uppfattades innehålla mes-

tadels kvinnliga pronomen samt vara könspartisk. Texterna med alternerande pronomen upp-

fattades även ha lägst kvalitet. Madson & Shoda tror att läsarna reagerar på kvinnliga prono-

men därför att en generisk användning av kvinnliga pronomen är så ovanligt.  
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I Sverige har Daniel Wojahn (under utgivning) nyligen genomfört en undersökning som testar 

vilken betydelse pronomen har på inverkan av bilderna som formas i läsarens huvud. 150 in-

formanter fick läsa en kort artikel om en obestämd mobilanvändare. Texten delades ut i sex 

olika versioner där ett av följande pronomenalternativ förekom tre gånger i texten: han, 

han/hon, han eller hon, hon eller han, den eller hen. I övrigt var texterna identiska. Efter att 

ha läst texten fick informanterna svara på ett antal frågor om deras uppfattning av texten samt 

möjligheten att fritt beskriva den bild de fått av mobilanvändaren. Resultaten visar att den 

absoluta majoriteten (77,6 %) tillskrev mobilanvändaren ett kön, vilket tydligt visar att kön är 

den första konceptualiseringen läsaren gör. I mindre utsträckning tillskrev informanterna även 

mobilanvändaren ålder (40,3 %), utbildning/yrke och utseende medan 19 % angav att de inte 

fick någon konceptualisering alls. Olika pronomen gav klart olika konceptualiseringar. Han 

var det pronomen som gav flest konceptualiseringar av en manlig person, men även han/hon 

och han eller hon gav fler manliga än kvinnliga konceptualiseringar. Hon eller han gav 

aningen högre konceptualiseringar av kvinnor än män, vilket visar att ordningsföljden på pro-

nomen gör stor skillnad för vilka konceptualiseringar pronomen genererar. Den gav i 40 % av 

fallen inga konceptualiseringar alls, men i högre grad manliga än kvinnliga. Hen sticker ut. 

Endast 4 % konceptualiserar hen som en man, 16 % som en kvinna och 4 % som en transper-

son. Samtidigt uppvisar 60 % av läsarna att de konceptualiserar hen att inkludera både män 

och kvinnor, eller män, kvinnor och personer med annan könsidentitet.  Resultaten visade 

också skillnader mellan de manliga och kvinnliga informanterna. Männen var i högre grad 

benägna att tillskriva mobilanvändaren manligt kön, medan kvinnorna föreställde sig flera 

olika varianter och i högre grad konceptualiserade föreställningar där både manligt och kvinn-

ligt inkluderades.  

På kandidatnivå finns en genusvetenskaplig C-uppsats där undersökningen bär vissa likheter 

med min: ”I sagor kan det ju vara lite annorlunda” (Carlquist 2012). Carlquist besökte för-

skoleklasser med 6- och 7-åringar för vilka hon läste Kivi och monsterhund och genomförde 

därefter gruppintervjuer om Kivis kön. Skillnaderna mellan Carlqvists och min studie är flera 

och mest framträdande är våra undersökningars olika fokus. Min undersökning är kvantitativ 

och undersöker främst barnens pronomenanvändning samt skillnader i könstillskrivande mel-

lan pojkar och flickor medan Carlqvists är av kvalitativ karaktär och centreras kring hur bar-

nen resonerar kring tillskrivandet av Kivis kön. Men Carlqvists resultat är intressanta även för 

min studie och visar på att barnen är osäkra på Kivis könstillhörighet och blandar pronomen 
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under intervjun. När tvågenussystemet ifrågasätts påvisar barnen stor osäkerhet i sina svar om 

Kivis könstillhörighet, som till stor del verkar baseras på Kivis utseende.  

 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av min undersökning. Under mina fem samtal deltog 

sammanlagt 22 barn men i två av samtalen var det ett barn som inte ville svara på någon fråga 

alls (flickan i inspelning 3 och en pojke i inspelning 4). Barnen deltog inte i diskussionen och 

ville inte säga något om bokens innehåll och använde således inga pronomen alls. Dessa barns 

svar kan inte räknas mot resultatet. Följaktligen är det 20 barns svar som utgör grunden för 

analysen av materialet: 7 pojkar och 13 flickor. Det är endast dessa barns pronomenanvänd-

ning som redovisas i bilaga 3. 

Resultatet är uppdelat i fem avsnitt där det inledande är av kvalitativ karaktär. Därefter redo-

gör jag för barnens användning av pronomen om Kivi och monsterhunden samt inkonsekvens 

i pronomenanvändningen. Slutligen belyses resultatet från variabeln kön hos informanterna.  

4.1 Kvalitativa iakttagelser 

Bokens normbrytande sätt är något som förskolans pedagoger uppmärksammade vid mitt be-

sök. Boken riktar sig till barn från 3 år, varför förskolebarnen i år 4–5 år onekligen är i berät-

telsens målgrupp. Trots detta uttryckte två av pedagogerna synpunkter kring berättelsen: att 

den var för lång i sin helhet, att språket var krångligt och berättelsen var för svår för att barnen 

skulle hänga med. Pedagogerna kommenterade också användningen av hen i boken. En peda-

gog föreslog att jag kanske kunde hoppa över något hen för att det inte lät ”naturligt” och att 

det bröt mot ”flytet i språket” i meningen ”Hen tycker hen hör en flåsning” (Lundqvist 2012, 

s. 5). Pedagogen ifrågasatte också innehållet på sidan två, där mappor, pammor och morbröst-

rar med flera räknas upp, för att det blev ”krångligt” med alla nya termer för barnen. 

De flesta barnen reagerade inte alls på användningen av hen och henom i boken, inte heller på 

mappor, pammor och morbröstrar. Det var ingen som uttryckte en oförståelse eller i övrigt 

kommenterade hen i boken alls, förutom i ett undantag. En flicka kommenterade hen under 

uppläsningen och hon verkade tolka hen som ett namn på en person eftersom hon frågade 

”Vem är hen?”. När jag då pekade på Kivi i boken (som omnämndes i läsningen just då) nick-

ade hon för att visa att hon hade uppfattat mitt svar. Däremot är det nog många ord i boken 

som barnen inte förstår eftersom flera ord är relativt komplicerade, exempelvis kravaller. 

Några barn uppvisade osäkerhet kring vissa hyponymer. De såg på bilderna att hundar och en 
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blomma figurerade men förstod inte kopplingen till taxar och ros i texten utan frågade vad det 

var.  

En annan sak jag noterade var att barnen vid flera tillfällen inte använde subjekt och prono-

men när de talade utan istället fyllde på varandras svar med adjektiv, adverb eller verb. Detta 

skedde exempelvis i den första inspelningen när jag frågade vad som var lustigt med hunden.  

”Att den åt upp allting och stinkte.” 

”Och rapa. Och födde ägg.” 

(Inspelning 1) 

Barnens verkade också påverkas väldigt mycket av vad kompisarna sa. Under inspelning 2 

när jag frågade vad personen som villa ha en hund hette svarade ett barn Mimo, och fast det 

var fel svar höll ett annat barn med. Ett tredje barn rättade och sa att personen hette Kivi och 

då instämde alla i att Kivi var barnets namn. 

En liknande sak skedde i grupp 3 när ett av barnen berättade vad monsterhunden gjorde: 

”Han slog sönder fönster och sen kasta dom bananer i fönstret” 

”Mmm å han åt upp allt. Han åt upp blommorna, bananerna, han åt hela affärena å han stökade till. Och 

all frukt han åt.” 

(Inspelning 3) 

I boken nämns överhuvudtaget inga krossade fönster, bananer, affärer eller att hunden ätit 

någon frukt alls, men när ett barn nämner bananer blir det plötsligt ett element i handlingen.  

4.2 Barnens könsuppfattning om Kivi  

Av de 20 barnen i studien är det 19 barn som talar om Kivi, och alla gör det med könsmarke-

rade pronomen. Barnen omnämner Kivi med något pronomen totalt 150 gånger. I den absolu-

ta majoriteten av pronomenanvändningarna om Kivi tillskriver barnen Kivi manligt kön (147 

yttringar). Endast tre yttringar av hon förekommer, alltså i 2 % av det totala antalet prono-

menyttringar om Kivi (se diagram 1 nedan). Könsneutrala pronomen som hen eller den an-

vänds inte alls. 
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Diagram 1. Procentuell fördelning av pronomen om Kivi 

 

4.3 Barnens könsuppfattning om monsterhunden 

Av studiens 20 barn är det 16 stycken som samtalar om monsterhunden genom att använda 

pronomen. Monsterhunden omnämns med något pronomen sammanlagt 72 gånger. 40 ytt-

ringar görs av pronomenet den, 32 av han och 0 yttringar av hon. Majoriteten av yttringarna 

är alltså könsneutrala (se diagram 2 nedan) och görs uteslutande med pronomenet den. 

Diagram 2. Procentuell fördelning av pronomen om monsterhunden 

 

 

4.4 Inkonsekvens i pronomenanvändningen 

Alla barn är inte konsekventa i sitt könsbestämmande av bokens två huvudkaraktärer. I Kivis 

fall är det 17 barn som är konsekventa i sitt omnämnde av Kivi som han, medan 2 barn blan-

dar han och hon vid något tillfälle.  

Av de 16 barn som använder pronomen om monsterhunden är det 6 barn som är konsekvent 

könsneutrala och benämner monsterhunden som den, 3 stycken är konsekvent könsbestäm-

mande och benämner monsterhunden som han och 7 stycken blandar könsbestämda han och 

könsneutrala den.  
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Diagram 3. Procentuell fördelning av konsekvent och inkonsekvent pronomenanvändning 

 

4.5 Könsuppfattningen utifrån variabeln informanternas kön 

Sett till variabeln informanternas kön visar resultaten att det finns en liten skillnad.  De sex 

pojkarna som pratar om Kivi använder pronomen sammanlagt 52 gånger. Varje gång är pro-

nomenet han. 100 % av pojkarna verkar alltså tänka att Kivi är en pojke.   

Diagram 4. Antal pronomenyttranden från pojkar om Kivi 

 

Av de 13 flickorna använder 11 stycken konsekvent pronomenet han för att prata om Kivi. 

Två flickor kallar Kivi för hon en respektive två gånger, men dessa flickor använder han lika 

många gånger, eller fler gånger, än de använder hon. Sammanlagt gör flickorna 3 yttranden av 

hon och 94 av han.  

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Kivi Monsterhunden 

blandar könsneutrala och 
könsmarkerade pronomen 

blandar han och hon 

konsekvent könsneutral 

konsekvent hon  

konsekvent han 

100% 

0% 

han 

hon 

könsneutrala 
pronomen 



25 

 

Diagram 5. Antal pronomenyttranden från flickor om Kivi 

 

Om monsterhunden är det fyra flickor och två pojkar som konsekvent använder det könsneu-

trala pronomenet den. Tre flickor använder konsekvent han. Tre flickor och fyra pojkar växlar 

mellan den och han.  

 

5. Resultatanalys 

I detta avsnitt analyserar jag vad resultaten kan bero på genom att koppla resultaten med tidi-

gare forskning som gjorts på området könsneutrala texter och pronomen, tillskrivande av kön 

samt genuskonstruktioner i barnlitteraturen. Avsnittet avslutas med en metodutvärdering. 

5.1 Kivi tillskrivs manligt kön 

Inget barn använde ett könsneutralt pronomen såsom hen eller den om Kivi. Wojahns studie 

(under utgivning) visar att kön är det första attribut vi tillskriver människor i en text, och detta 

gäller säkerligen även förskolebarnen. Dessutom är barnen sedan länge könsmedvetna (Kåre-

land & Lindh-Munther 2005, s. 71) och de flesta har nog svårt att föreställa sig att Kivi kan 

vara både pojke och flicka, vilket Carlqvists (2012) resultat också tyder på. Barnen är troligt-

vis inte välbekanta med hen, vilket säkerligen är en stor anledning till att de inte använder det 

begreppet. Barnen använder inte heller den för att beskriva Kivi men ett stort antal barn an-

vänder den när de talar om monsterhunden. Detta kan indikera att barnen inte ser den som ett 

gångbart pronomen för människor, men däremot för djur.   

Kivi benämns som hon någon gång av två flickor, men inte konsekvent av någon. Den ena 

flickan ropade ut hon med stor övertygelse vid det första tillfället när kompisarna sa han, men 

påvisade sedan större osäkerhet. Hon sa hon ytterligare en gång senare under samtalet, men sa 

också han flera gånger. Den andra flickan sa hon en gång men rättade sig själv direkt till han. 

Särskilt den första flickan verkade väldigt påverkad av gruppens åsikt, vilket är typiskt för 

97% 

3% 

han 

hon 

könsneutrala 
pronomen 



26 

 

fokusgruppsintervjuer där gruppens åsikt ofta påverkar de deltagande individerna (Larsson 

2010, s. 85). Jag bedömer det som troligt att hon hade sagt konsekvent hon om vi hade ge-

nomfört en enskild intervju där inte kompisarna kunde influera hennes svar.  

Det kvarstår dock att Kivi tillskrivs manligt kön vid 147 av 150 yttringar och nämns som han 

vid något tillfälle av alla 19 barn som samtalade om Kivi. 17 av barnen använder dessutom 

han konsekvent. Detta visar att de allra flesta barnen tänker sig Kivi som en han trots att det 

inte finns någonting i boken som egentligen specificerar Kivi som pojke eller flicka. Kivis 

namn är könsneutralt, ingen anatomi avslöjas och inga könsmarkerade pronomen återfinns. 

Det bör alltså vara andra faktorer som gör att barnen tänker att Kivi är en pojke. 

Resultaten skulle kunna ses som en konsekvens av att mannen ofta ses som norm och kvinnan 

som ”det andra” (jfr de Beauvoir 2002) så att barnen antagit att Kivi är en pojke eftersom Kivi 

inte explicit specificeras som flicka. Att barnen i min studie tillskrev manligt kön till en köns-

ospecificerad person är inget unikt utan det finns många studier som uppvisar liknande resul-

tat. I Merrit & Koks studie från 1995 tillskrev en klar majoritet (70–88 %) av informanterna 

manligt kön till könsobestämda Chris även i en stereotypiskt kvinnlig kontext.  

En annan tänkbar förklaring kan vara att barnen helt enkelt är mer vana att läsa böcker om 

pojkar än flickor. Jag har inte gjort någon granskning av vilka titlar som vanligtvis läses på 

förskolan eller hemma hos mina informanter, men i barnlitteraturen återfinns generellt sett 

betydligt fler pojkar än flickor. Kåreland och Lindh-Munthers (2005) genusgranskning av 

förskolelitteratur visade att manliga huvudkaraktärer var fler än dubbelt så många som de 

kvinnliga huvudkaraktärerna. McCabe et al. (2011) studie av drygt 5 600 amerikanska barn-

böcker visade att det gick 1,6 pojkar per flicka i böckerna. Kivi och monsterhund har Kivis 

namn i titeln, något som är dubbelt så vanligt där ett pojknamn är i titeln (McCabe et al. 

2011). Eftersom barnen antagligen är vana vid att läsa om pojkar är det kanske inte så konstigt 

att de antar att Kivi är en pojke. 

Eventuellt kan det ha med Kivis personlighet och utseende att göra, även om de till största del 

varken är stereotypiskt manliga eller kvinnliga. Kivis utseende avslöjar inte heller några klas-

siska manliga attribut som långt/kort hår eller skägg men inte heller några typiskt kvinnliga 

attribut såsom långt hår, tofsar, rosa eller klänning. Kivi visas inte vara stereotypt manligt stor 

eller stark som pojkar i barnlitteraturen ofta visas vara (Hene 1984, Kåreland & Lindh-

Munther 2005). I boken får Kivi uppleva en rad känslor: ilska, rädsla, ledsenhet, glädje och 

frustration över att han inte har kontroll över monsterhunden, men även i barnböcker visas 
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manliga karaktärer kunna bli deprimerade och sorgsna. I barnböcker där flickor är i huvudroll 

är relationer ofta centrala (Hene 1984, Kåreland & Lindh-Munther 2005), men i Kivi och 

monsterhund interagerar Kivi endast med andra karaktärer precis i början och slutet av boken. 

Resten av tiden är det bara Kivi och monsterhunden. Kivi visar inte heller mycket omsorg om 

monsterhunden, en egenskap som flickor ofta uppvisar i lek (Fagrell 2000). Möjligtvis är det 

bristen av stereotypiskt kvinnliga attribut och personlighetsdrag som gör att barnen antar att 

Kivi är av manligt kön.  

5.2 Monsterhunden – en den eller han 

Majoriteten av de pronomen som används om monsterhunden är könsneutrala den (56 %) och 

sex av de sexton barnen som pratade om monsterhunden använde den konsekvent. Att den 

förekommer så ofta i undersökningen är inte särskilt överraskande med tanke på att den ofta 

används som pronomen när vi pratar om icke-mänskliga ting såsom djur och saker.   

När inte den användes var det maskulint könsmarkerade han som barnen sa (44 %) om mons-

terhunden och tre barn använde konsekvent han för att prata om hunden. Inget barn sa hon 

eller något annat pronomen. Eftersom manliga djur förekommer tre gånger så ofta som kvinn-

liga djur i barnlitteraturen är det inte särskilt överraskande att så många barn talar om hunden 

som han (McCabe et al. 2011, s. 209). Dessutom är monsterhunden arketypiskt manlig: stor, 

stark, missnöjd och otämjbar (Hene 1984, Kåreland och Lindh-Munther 2005).  

 Undersökningen visar också att många barn blandar den och han. Barnen verkade se den och 

han som komplement till varandra som går att växla mellan, till skillnad från han och hon där 

barnen verkade söka ett ”rätt” svar för att sedan vara konsekventa. Detta tyder på att barnen 

antingen ser den som könsneutralt eller manligt kodat. Om barnen tycker att den går att växla 

med hon framgår inte av resultaten eftersom inget barn gjorde det.  

5.3 Könsuppfattningen utifrån variabeln informanternas kön 

Resultaten visar inga markanta skillnader mellan pojkar och flickor i tillskrivande av kön. 

Alla pojkar och de flesta flickorna använder endast han som pronomen om Kivi. I avsnitt 5.1 

har jag analyserat vad detta kan bero på, men det är ändå intressant att undersöka variabeln 

informanternas kön.  

Eftersom barn gärna läser böcker där deras eget kön är i huvudroll (Millard 1997b) hade det 

inte varit konstigt om flickorna tillskrivit Kivi sitt eget kön när denna möjlighet onekligen ges 

genom Kivi och monsterhunds mestadels könsneutrala framtoning. Två flickor använder vis-
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serligen pronomenet hon för att beskriva Kivi, men den ena rättar sig själv och den andra änd-

rar sig under intervjun, troligtvis påverkad av att de övriga kompisarna i gruppen benämner 

Kivi som en han. Grupptrycket kan vara en faktor som påverkat vissa barn att använda han 

(Larsson 2010, s. 85), men att det är pojkarnas bild av Kivi som pojke som påverkat flickorna 

tycks inte vara en fullgod förklaring. I den grupp där det endast var flickor som talade var det 

lika självklart att Kivi var en han som det var i blandgrupperna och gruppen där det endast var 

pojkar som deltog i samtalet. 

Informantgruppen är oerhört begränsad vilket gör det svårt att dra generella slutsatser kring 

hur informanternas kön påverkat tillskrivandet av kön. Att det just är två flickor som säger 

hon behöver inte bero på att flickor i högre grad än pojkar tillskriver Kivi kvinnligt kön utan 

det kan vara en konsekvens av att informantgruppen innehåller fler flickor än pojkar. Hade 

informantgruppen varit större är det mycket möjligt att fler barn hade tillskrivit Kivi kvinnligt 

kön.  

Den slutsats som kan dras är att nästan alla barn benämnde Kivi som han – oavsett deras eget 

kön. Det är intressant att notera att det resultatet stämmer överens med Merrit & Koks (1995) 

studie där både män och kvinnor i väldigt hög grad tillskrev manligt kön till en karaktär med 

könsneutralt namn.  

5.4 Barnens reaktion på hen 

På grund av hens relativt oetablerade roll i talspråket har troligtvis inget eller endast ett fåtal 

barn hört hen förut. Trots, eller kanske på grund av denna obekanthet, verkar hen inte göra 

barnen språkmedvetna på samma sätt som det gör vuxna. En av barnens pedagoger pratade 

med mig innan studiens genomförande om hen i boken och menade att det påverkade språk-

flytet och lät onaturligt, men alla barn var väldigt obekymrade av det genomgående hen-

användningen i boken. Endast ett barn kommenterade det vid ett tillfälle och de andra barnen 

verkade inte ens lägga märket till hen. Det kan däremot ha varit fler barn som inte förstod 

innebörden av hen, men som inte vågade fråga. Inget barn använde själv hen under samtalet, 

vilket tyder på att det inte är en naturlig del i deras vokabulär.  

Barnen i min undersökning reagerade inte alls på hen som de vuxna gör i Wojahns studie (un-

der utgivning) där hen gjorde att majoriteten av informanterna konceptualiserade både män 

och kvinnor samt i hög grad även transpersoner. Detta beror säkert på att barnen är invanda 

med språket dualistiska könstänkande, men till skillnad från vuxna inte har utvecklat förmå-

gan att tänka i abstrakta termer och koncept som att Kivi kan vara både pojke och flicka.  
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5.5 Metodutvärdering 

En stor svaghet med undersökningen i uppsatsen är det starkt begränsade antalet informanter. 

Sammanlagt samtalade jag med tjugo stycken 4–5-åringar och att påstå att dessa tjugo barn 

ska kunna representera alla landets 4–5-åringar i frågan vilket kön barn tillskriver Kivi vore 

ett magstarkt påstående. För att undersökningen skulle kunna anses vara representativ för alla 

Sveriges barn hade betydligt fler barn behövt delta. Det är inte omöjligt att resultaten hade 

blivit annorlunda med fler barn.  

Undersökningens informantgrupp är en homogen grupp. Alla barn går på samma förskola 

vilket gör att de haft en likartad förskolegång. Eftersom de flesta barnen bor i närheten av 

förskolan (där det endast finns bostads- och hyresrätter) är det också troligt att barnen har lik-

nande socioekonomiska bakgrunder. Det hade varit intressant att göra undersökningen med 

barn från olika delar av Sverige och med den socioekonomiska bakgrunden kartlagd för att 

undersöka om det finns regionala och socioekonomiska skillnader. Hade resultaten blivit de 

samma om jag besökt en förskola i Vasastaden i Stockholm? Eller på en förskola med genus-

profil som exempelvis Egalia? Det hade varit spännande att också genomföra undersökningen 

på en förskola med annan bakgrund eller profil och sedan jämföra resultaten för att studera 

likheter och skillnader i pronomenanvändning förskolorna emellan.  

Gruppåverkan är en viktig faktor som säkerligen påverkat resultatet (Larsson 2010, s. 85). Det 

är troligt att de mest pratsamma och talföra barnen som har dominerat samtalet också har styrt 

de andra barnens uppfattningar och svar. För att kunna förvissa sig om att barnens uppfattning 

om Kivi (och monsterhundens) kön verkligen är deras egen uppfattning skulle enskilda inter-

vjuer behövt hållas. Då är det troligt att alla barn hade varit konsekventa i valet av sina köns-

bestämda pronomen. Nu finns tendenser i undersökningens resultat som tyder på att minst ett 

av barnen påverkades av fokusgruppens könsuppfattning (se avsnitt 5.1) vilket i sig är intres-

sant. Kvalitativa iakttagelser utgör en marginell andel av resultaten i denna undersökning, 

men om jag istället hade valt den kvalitativa intervjun som huvudsaklig metod kanske jag 

hade fått svar på andra frågor såsom hur barnen kommit fram till att Kivi är av ett visst kön.  

Jag hade ingen provgrupp innan jag genomförde min undersökning. Jag höll det första samta-

let med inställningen att det eventuellt skulle behöva fungera som en provgrupp beroende på 

hur samtalet kom att fungera och att vissa frågor skulle kunna behöva redigeras. Den första 

gruppen visade sig vara bland den mest entusiastiska och talföra av alla grupperna vilket gjor-

de att samtalet flöt på oerhört väl. Därför beslöt jag mig för att räkna in gruppens samtal i re-
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sultaten. I vissa av de andra grupperna var det svårare att driva samtalet framåt och där kräv-

des större flexibilitet och mer driv av mig som intervjuare för att få barnen att samtala om 

boken. Min lärdom från samtalen är helt enkelt att barnintervjuer kräver oerhörd flexibilitet, 

stort tålamod och att man inte kan försäkra sig om att man få exakt det material man har tänkt.  

Ett alternativt sätt att analysera materialet i studien hade exempelvis kunnat vara genom sam-

talsanalys. Med samtalsanalytisk metod hade barnens interaktion och påverkan på varandras 

svar kunnat undersökas, vilket hade kunnat ge spännande insikter. Dock är samtalsanalys en 

tidskrävande metod och eftersom mitt material är relativt omfattande och uppsatsarbetet har 

präglats av tidsramar hade det varit svårt att genomföra uppsatsen inom den givna tiden med 

denna metod.  

Något jag behövt beakta under sammanställandet av resultaten är vilka av barnens yttranden 

som faktiskt bär relevans för studiens resultat. Eftersom barn ofta kommer in på sidospår eller 

byter ämne när de samtalar har jag behövt göra flera bedömningar för att kunna avgöra om det 

barnen samtalar om gäller Kivi, monsterhunden eller något som inte alls kan kopplas till läs-

ningen av boken. Om ett barn pratar om en hund är det förstås tänkbart att de kanske inte av-

ser monsterhunden utan exempelvis sin grannes hund, men eftersom det är omöjligt att gå in i 

någons hjärna har jag fått göra bedömningen att en kommentar om en hund handlar om mons-

terhunden om ingenting i barnets svar uppenbarligen motsäger detta. De saker barnen har sagt 

som jag har bedömt relaterar till bokens handling och deras åsikter och tankar kring den har 

jag räknat in i resultatet och allt annat har uteslutits. Vid flera tillfällen kommenterade barnen 

varandras svar på mina frågor, exempelvis: ”Ida
1
 har rätt”, och använde då ibland använde 

pronomen om de andra gruppdeltagarna. Vid andra tillfällen pratade barnen om saker som 

helt uppenbart inte hade med boken att göra. Till exempel sa ett barn till en kompis: ”Vilket 

fint örhänge du har!” och vände sig därefter direkt till gruppen och sa: ”Hon är fin i det!”. 

Detta yttrande och andra liknande har jag bedömt inte kan räknas mot resultaten då prono-

menanvändningen inte gäller Kivi eller någon av bokens andra karaktärer.  

En annan sak jag behövt ha i åtanke är om barnen pratat om Kivi eller om monsterhunden. I 

de allra flesta fall tycker jag det har varit tydligt vilken karaktär (om någon) barnens kommen-

terar har syftat på, vilket kanske beror på att frågorna jag ställt ofta handlat om Kivi eller 

monsterhunden och inte bägge två samtidigt. I de få fall då jag har varit tveksam har jag tolkat 

kommentaren mot bakgrunden av bokens handling. Kivi och monsterhunden agerar väldigt 

                                                 
1
 Namnet är fingerat för att garantera barnens anonymitet. 
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olikt i boken och om exempelvis ett barn sa ”Han rapade, och pruttade och fiste” har jag gjort 

bedömningen att barnet pratade om monsterhunden då Kivi inte genomför någon av dessa 

handlingar i boken.  

En annan utmaning jag stötte på med mitt val av analysmetod var att med 100 % säkerhet 

förvissa mig om vem som sa vad. Jag märkte nämligen hur lika barnens röster var på ljudupp-

tagningarna och att det till och med var svårt att veta om vissa röster tillhörde en pojke eller 

flicka. Med videokamera hade det blivit lättare att med 100 % säkerhet fastställa pronomen-

användningen, men då hade jag å andra sidan inte fått genomföra min undersökning för för-

skolechefen. Mina anteckningar under intervjuerna, där jag fyllde i en tabell med barnens 

namn och pronomenanvändning, var till stor hjälp när jag senare lyssnade igenom ljudupptag-

ningarna för att säkerställa barnens pronomenanvändning. Jag lyssnade igenom ljudupptag-

ningarna samma dag som de spelades in medan jag hade dem i färskt minne och det underlät-

tade också, men det krävdes ändå flera lyssningar. Dessutom gjorde den sparsamma använd-

ningen av hon att det var lätt att minnas barnen som använde det. Tack vare dessa faktorer 

känner jag mig säker på pronomenanvändningen, men utan dessa förutsättningar hade det 

blivit svårt att fastställa resultaten.  

6. Slutsatser  

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vilka pronomen förskolebarn använder 

i samtal om barnboken Kivi och monsterhund som bara innehåller könsneutrala pronomen. 

Jag ville också ta reda på om pronomenanvändningen skilde sig mellan barn av manligt och 

kvinnligt kön. Dessutom ville jag se hur barnen reagerade på hen. Jag har genomfört barnin-

tervjuer i fokusgrupp där barnen fått återberätta och samtala om boken och därefter har jag 

använt en kvantitativ metod för att ta reda på pronomenens frekvens kompletterat med ett 

fåtal kvalitativa iakttagelser.  

Hypotesen och författaren Jesper Lundqvists påstående att barnens pronomenanvändning 

skulle skilja sig mellan pojkar och flickor visade sig inte stämma. Resultaten visar tydligt att 

Kivi omnämns som han medan monsterhunden refereras till som den eller han. Skillnaderna i 

pronomenanvändningen mellan pojkar och flickor var små, men ett par flickor uppvisade osä-

kerhet kring vilket pronomen att använda för Kivi. Barnen reagerade inte nämnvärt på hen 

och ingen använde hen som pronomen. 

Eftersom studien är väldigt liten och baseras på ett begränsat antal informanter är det inte 

möjligt att dra generella slutsatser om hur barn i Sverige tillskriver kön. Däremot finns ten-
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denser i mitt resultat som tyder på att barn liksom vuxna tenderar att tillskriva manligt kön när 

könsneutrala namn används (jfr Merrit & Kok 1995). Resultatet kan tolkas mot att mannen 

uppfattas som normen medan kvinnan är ”det Andra” (de Beauvoir 2002) samt att pojkar är i 

klar majoritet i barnlitteraturen (Kåreland & Lindh-Munther 2005, McCabe et al. 2011). Bar-

nen kan alltså ha antagit att Kivi är pojke av ren vana.  

Vid mitt besök på undersökningsförskolan berättade pedagogerna att de lagt jämställdhet och 

genusmedvetenhet högt på agendan, men som mina kvalitativa observationer bekräftar är de 

ovana vid könsneutrala pronomen och brukar dem inte på förskolan. Detta beror säkerligen på 

att hen ännu inte är särskilt etablerat i talspråket och inte heller allmänt accepterat. De flesta 

barn är troligtvis obekanta med pronomenet vilket säkert är en anledning till att de inte verkar 

tolka hen som inkluderande av både manligt och kvinnligt kön på det sätt som många vuxna 

verkar göra (jfr Wojahn under utgivning). Detta kan komma att ändras om användningen av 

hen får större spridning i tal så att även barn lär sig att föreställa sig hen som könsneutralt. 

Eftersom hen frångår det binära könssystemet ger pronomenet plötsligt en möjlighet att tala 

om personer utan att tillskriva kön. Brukandet av hen som könsneutralt pronomen skulle kun-

na vara ett användbart verktyg i förskolan för att motverka att barnen språkligt indelas i grup-

perna pojkar och flickor. Användningen av hen skulle således kunna vara ett viktigt redskap i 

motverkandet av könsrollerna såsom läroplanen specificerar (Lpfö 98, s. 5).  

Mer forskning om hen som könsneutralt pronomen behövs, framförallt i hur det tolkas och 

konceptualiseras. Barn i relation till tillskrivande av kön och könsneutrala pronomen är ett 

relativt outforskat område inom forskningen och det finns mycket att undersöka. Det vore 

intressant att genomföra en komparativ studie där en text läses för grupper av förskolebarn i 

versioner med olika pronomen såsom hen, den, han och hon för att kunna jämföra om de olika 

pronomenen påverkar barnens uppfattning om personerna i texten. Det vore också intressant 

att genomföra intervjuer med barn om vad de tror pronomenet hen innebär för att se om de 

uppfattar det som ett pronomen eller på ett annat sätt. Överhuvudtaget ser jag ett behov av 

språkvetenskaplig forskning inom förskolan då det är ett jämförelsevis outforskat område där 

det säkerligen finns mycket intressanta resultat att hämta.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  Brev till föräldrarna 

Hej! 

Jag heter Sandra Lindström och skriver för närvarande min kandidatuppsats i svenska vid 

Södertörns högskola. Min uppsats handlar om barns samtal om den så kallade ”hen-boken” 

Kivi och monsterhund och i min studie kommer jag intervjua förskolebarn som är i bokens 

målgrupp.  

Intervjuerna kommer genomföras i smågrupper om fem barn under denna vecka. Intervjuerna 

kommer gå till som så att jag först läser boken för barnen och sedan får de svara på ett antal 

frågor om bokens innehåll och sina tankar kring den. Intervjuerna kommer att spelas in med 

bandspelare, men det är bara till för min forskningsstudie och ingen obehörig kommer få lyss-

na på ljudupptagningarna. Barnen kommer vara helt anonyma och det kommer inte på något 

sätt gå att identifiera dem utifrån uppsatsen. 

Om ni har några frågor eller om ni inte vill att ert barn deltar i studien är ni välkomna att höra 

av er till mig på telefon: x eller mejl: x.  

Tack på förhand! 

Sandra Lindström 

 

Bilaga 2. Frågeformulär 

Fråga 1: Vad tänkte ni om den här boken? 

Fråga 2: Vad hette personen som ville ha en hund?  

Fråga 3: Kan ni beskriva personen som ville ha en hund? 

Fråga 4: Vad var det för lustigt med hunden? 

Fråga 5: Vad var det för speciell dag? Varför skulle Kivi få något? 

Fråga 6: Varför ville Kivi inte ha hunden sen? 

Fråga 7: Skulle du vilja berätta vad boken handlar om? 

Fråga 8: Vad tyckte ni var spännande i boken? 

Fråga 9: Är det något mer ni vill säga om boken? 
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Bilaga 3. Analyssiffror 
 

Antal gånger barnen använder pronomen om karaktärerna Kivi och monsterhunden i boken. 

 

Tabell 1. Grupp A om Kivi 

 

Tabell 3. Grupp B om Kivi 

 

Tabell 5. Grupp C om Kivi 

 

Tabell 2. Grupp A om monsterhunden 

 

Tabell 4. Grupp B om monsterhunden 

 

Tabell 6. Grupp C om monsterhunden 

 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka A1 6 - - 

Flicka A2 2 2 - 

Flicka A3 8 - - 

Pojke A1 7 - - 

Pojke A2 - - - 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka B1 2 - - 

Flicka B2 14 - - 

Flicka B3 1 - - 

Flicka B4 18 - - 

Pojke B1 3 - - 

 Antal han Antal hon Antal den 

Pojke C1 12 - - 

Pojke C2 16 - - 

Pojke C3 14 - - 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka A1 - - - 

Flicka A2 - - 1 

Flicka A3 2 - 3 

Pojke A1 2 - 4 

Pojke A2 1 - 5 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka B1 - - - 

Flicka B2 2 - 5 

Flicka B3 4 - - 

Flicka B4 - - 4 

Pojke B1 - - - 

 Antal han Antal hon Antal den 

Pojke C1 2 - 2 

Pojke C2 - - 2 

Pojke C3 - - 7 
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Tabell 7. Grupp D om Kivi 

 

Tabell 9. Grupp E om Kivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Grupp D om monsterhunden 

 

Tabell 10. Grupp E om monsterhunden 

 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka D1 3 - - 

Flicka D2 9 - - 

Pojke D1 1 - - 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka E1 14 1 - 

Flicka E2 5 - - 

Flicka E3 9 - - 

Flicka E4 3 - - 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka D1 3 - - 

Flicka D2 11 - - 

Pojke D1 4 - 2 

 Antal han Antal hon Antal den 

Flicka E1 - - 3 

Flicka E2 - - - 

Flicka E3 1 - 1 

Flicka E4 - - 1 


