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TEMA: genus och HBTQ

Tre biblioteksprojekt med genusanknytning
Gränslöst Genus

satsningar på elevers språkutveckling. Skolverket har också fått i

uppdrag att utveckla metoder för att uppmuntra barn, i synnerhet

Agneta Edwards, dåvarande litteraturpedagog i Helsingborg,

pojkar, att läsa mer.

upplevde att hon ofta fick frågor från förskolepersonal om ”tips

på böcker med bra könsroller” eller ”listor på bilderböcker med

genusperspektiv”. Med hjälp av Kulturrådets stöd för läsfrämjande

insatser gick därför Helsingborgs bibliotek och Skol- och fritidsför-

valtning ihop om en projektanställning för att genomföra Gränslöst
Genus. Under fyra månader 2006–2007 genomfördes projektet

som en del i det större områdesutvecklingsprojektet Gränslöst, ett
organisationsparaply över flera läsfrämjande projekt.

Tanken med Gränslöst Genus var att skapa ett arbetsmaterial kring
genusfrågor, främst riktat till förskolor. Resultatet blev ett antal

bokpåsar med åtta bilderböcker, två teoretiska böcker om genus och
genuspedagogik samt en specialskriven handledning. Påsarna med

innehåll presenterades för pedagoger, bibliotekspersonal och andra
intresserade vid ett seminarium den 8 mars 2007 och därefter har
de funnits till utlån på biblioteken i Helsingborg. Fortfarande finns
påsar på huvudbiblioteket och sju av områdesbiblioteken.

Handledningen, som är drygt 50 sidor, innehåller en kort teoridel

samt exempel på hur bilderböcker kan användas som diskussions-

underlag för jämställdhetssamtal med barn. Trots att den har några

år på nacken, och att det har hunnit komma både ny skollag och nya

läroplaner, kan den troligtvis fungera som inspiration. Det finns fortfarande exemplar kvar och Helsingborgs bibliotek har meddelat att
de gärna skänker dem vidare. Den som är intresserad kan kontakta
Christian.Forsell@helsingborg.se för mer information.

Pojkars läsning i Botkyrka
mellan flickor och pojkars läskunnighet. Pojkar som grupp läser allt
mindre och läsförmågan har blivit sämre under de senaste tio åren,
jämfört med flickor.

Botkyrka kommun har beviljats pengar från Kulturrådet för att

arbeta med läsfrämjande verksamhet, framför allt riktad mot pojkar.
I ett samarbete mellan bibliotek och skola är tanken att testa nya

metoder att arbeta med lättlästa böcker och böcker med fokus på

bilder. Även andra medier, som film, dataspel och liknande, kommer
användas för att försöka väcka läslust.

Projektet går helt i linje med regeringens satsning på jämställdhet
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Förhoppningen är sedan att erfarenheterna och kunskapen som

uppnås under den tiden ska kunna användas för att inspirera fler
skolor i Botkyrka till fortsatt läsfrämjande arbete i samma anda.

Sex i Helsingborg

Bibliotekens sexhandböcker placeras oftast på Vnd-hyllan där de får
samsas med böcker om mindre upplyftande ämnen som traffick-

ing, incest och kvinnomisshandel. Många gånger är kanske också
utbudet ganska klent.

Karin Malmström och Eva-Charlotte Ohlsson, bibliotekarier i Hels-

ingborg tyckte att det var synd att det var så här, att sexhandböcker

stod undangömda, om det ens fanns några. Även om det idag går att

hitta information på nätet om det mesta, inklusive sex, är det viktigt
att biblioteken också tillhandahåller bra material. Dessutom ska

bibliotekarierna kunna hjälpa till, utan att skämmas. Det ska vara

lika självklart att hantera sexböcker som böcker med stickmönster
eller väggmålning.

Sommaren 2009 startades ett projekt i Helsingborg för att lyfta

fram bibliotekens sexböcker och avdramatisera hanteringen av dem.
Karin och Eva-Charlotte läste in sig på området och spred sedan

kunskapen vidare genom att ha utbildning för andra bibliotekarier i
SkåneNordväst, en föreläsning som eventuellt är på gång att repris-

eras. De har också haft undervisning för barnmorskor, föreläst för en

Statistik de senaste åren har visat att det finns tydliga skillnader

i skolan, där delar av avsatta medel planeras att öronmärkas till

Under det första året har två skolor valts ut att delta i projektet.

kvinnoförening och boktipsat på ett par privata bokcirklar.

En viktig del i projektet har varit att inventera det material som

finns tillgängligt. Det kan vara svårt att hitta böcker som skiljer sig

från normen, till exempel böcker som inte bara handlar om så kallat
”vaniljsex” för heterosexuella, men ett syfte med projektet har varit

att skapa förutsättningar för ett brett urval av bra böcker. Hyllan på

Helsingborgs stadsbibliotek uppdateras ständigt och böckerna, som
ska vara instruktiva i text och bild, respektfulla mot individen och
ickemoraliserande, är mycket populära.

Eleonor Pavlov
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