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Syftet med denna studie är att bidra till en förståelse för hur några elever i åk 3 upplever 
litteratundervisningen i gymnasieskolan utifrån ett genusperspektiv samt att ta reda på några elevers 
attityd till ett arbete med genusperspektiv i litteraturundervisningen. Gruppintervjuer med elever i åk 
3 genomfördes på fyra olika skolor. Resultatet visar på en variation mellan grupperna i uppfattningar 
då vissa elever upplever att de aldrig har arbetat med ett genusperspektiv inom 
litteraturundervisningen och vissa elever upplever att de arbetar med det litegrann kontinuerligt. 
Resultatet visar även att eleverna anser att deras lärare arbetar utifrån de traditionella könsrollerna 
inom litteraturundervisningen. Det visar även att samtliga elever har en positiv attityd till ett arbete 
med genusperspektiv och anser att det är ett viktigt perspektiv att arbeta med i skolan. Studien visar 
även att eleverna anser att skolan har en omodern uppfattning kring könsroller samt genus och att 
eleverna upplever att de själva har ett öppnare synsätt kring genus än lärarna och skolan har.  

_________________________________________________________________________________ 

Nyckelord: elever, genuspedagogik, genusperspektiv, gymnasieskolan, könsroller, 

litteraturundervisning, skönlitteratur 
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1 Inledning  

I Genuspedagogik berättar Kajsa Svaleryd (2002:7) om en pojke i årskurs 5 som blev 

irriterad och kände sig lurad av vuxenvärlden efter att han hade arbetat med 

genusperspektiv i ett skolarbete:  

Lurad för att ingen hade upplyst honom om att det finns något som man kan kalla 

genusstrukturer, som styr hans egna och andra människors tankar och handlingar. Han menade 

också att han kände sig lurad för att han hade uppfostrats enligt stereotyper, och inte givits 

möjlighet att utveckla alla möjligheter hos sig själv. Eller helt enkelt förutsättningar att bli 

människa fullt ut. (Svaleryd 2002:7) 

Pojken ansåg att samhället hade begränsat hans chans att utveckla sin självständiga 

identitet och egna personlighet samt begränsat hans chans att bli människa till fullo. 

Denna berättelse är cirka 15 år gammal och mycket kan ha hänt sedan dess och frågan är 

om en elev idag känner sig lika lurad? 

Ingen ska behöva känna sig lurad och berövad sin personliga utveckling. Ett demokratiskt 

samhälle måste låta individerna bestämma själva hur de ska forma sin identitet utan att 

känna att man blir påverkad av normerna. Men för att undvika denna påverkan menar 

Marika Andrae i Rött eller grönt? att individen först måste ha kunskapen om att dessa 

normer ens existerar (2001:28). 

Skolan har ett viktigt uppdrag att uppfostra demokratiska medborgare samt skapa en 

jämlik utbildningsmiljö enligt läroplanen; "Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt." (Skolverket 2011:6). 

Marie Nordberg i Manlighet i fokus: en bok om manliga pedagoger, pojkar och 

maskulinitetsskapande i förskola och skola (2005:137-137) menar att skolans uppdrag har 

en stark koppling till skapandet av könsroller eftersom de aktuella genusnormerna inte 

bidrar till ett jämlikt samhälle med sina bestämda föreställningar om hur män och kvinnor 

ska bete sig.  

Under de tre svenskkurserna 1,2 och 3 som elever kan läsa på gymnasiet arbetar eleverna 

med skönlitteratur. Här finns en möjlighet att arbeta med genusperspektiv eftersom 
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eleverna genom sin läsning får nya erfarenheter och har möjlighet att identifiera sig med 

det de läser. I Modig eller stark skriver Lena Kåreland: 

Skönlitteratur kan otvivelaktigt spela en väsentlig roll för elevernas uppfattning om genus. Där 

finns, mer eller mindre dolt eller öppet, sociala och kulturella bilder, uttryck för värderingar och 

synsätt inom en mängd olika områden, inklusive genus. Förskola och skola är således viktiga 

institutioner för förmedling av litteratur och därmed av värderingar av olika slag. (2005:351) 

Enligt Lena Kåreland förmedlar alltså skönlitteraturen olika värderingar gällande genus. 

Marika Andrae (2001:18-20) menar också att litteraturen påverkar hur elever uppfattar 

genusstrukturerna i samhället och om eleverna bara får läsa om till exempel heterosexuella 

förhållanden, manliga hjältar och passiva kvinnor kommer deras uppfattningar formas utifrån 

detta. Valet av skönlitteraturen skulle därför kunna bidra till att eleverna känner sig lurade 

precis som pojken i årskurs 5 men har också möjligheten att vara ett verktyg för att förmedla 

en mångfald av erfarenheter och identiteter och medvetandegöra eleverna. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till en förståelse för hur några gymnasieelever i åk 3 

upplever att deras lärare arbetar med litteratundervisningen utifrån ett genusperspektiv i 

svenska 1,2 och 3. För att undersöka detta kommer följande frågeställningar att besvaras: 

  Hur uppfattar 20 elever från fyra olika klasser i åk 3 att urvalet av skönlitteratur 

under gymnasiet ser ut utifrån ett genusperspektiv? 

  Hur upplever dessa elever i fyra att deras lärare arbetar med ett genusperspektiv i den 

utvalda skönlitteraturen och i litteraturundervisningen? 

  Vilken attityd har eleverna i de fyra olika klasserna från åk 3 till 

litteraturundervisning ur ett genusperspektiv? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

 I kapitel 2, ”Bakgrund”, redovisas olika teorier som förhåller sig till genusbegreppet och 

genusperspektiv i skolan. Här presenteras tidigare forskning inom studiens område och 

styrdokument kopplat till studiens innehåll. 
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I kapitel 3, ”Metod”, beskrivs metoden fokusgrupp som använts för att samla in material och 

hur materialet bearbetats. Här förklaras även urvalet av informanter, vilka etiska aspekter som 

tagits hänsyn till och studiens giltighet och tillförlitlighet diskuteras. 

I kapitel 4, ”Resultat”, redovisas resultatet från datainsamlingen utifrån kategorierna Valet av 

skönlitteratur, Genusperspektiv i litteraturundervisningen och Attityd till ett genusperspektiv i 

litteraturundervisningen.  

Kapitel 5, ”Analys”, innehåller en analys av resultatet, där resultatet diskuteras i samband 

med de teorier och den tidigare forskning som presenterats i bakgrundskapitlet. 

Kapitel 6, ”Avslutning” inleds med en metoddiskussion där metoderna som använts i denna 

studie diskuteras. Avslutningsvis presenteras slutsatserna av studien och förslag på områden 

som kan forskas vidare om i förhållande till denna studies resultat och slutsats. Till sist 

förklaras varför studien är relevant för läraryrket. 
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2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning inom området genusperspektiv och 

genusperspektiv i skolan, och skönlitteratur i förhållande till genusperspektivet samt skolan.  

Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. I det första avsnittet "Teori" beskrivs olika teorier kring 

genus som är relevanta för studien. I det andra avsnittet "Genus och skolan" redogörs det för 

forskning om genus i skolan. Områden som tas upp är läsning av skönlitteratur kopplat till 

genus, genuspedagogik, lärarens urval av skönlitteratur och läroplanens koppling till genus 

och litteraturundervisningen. I det tredje avsnittet "genus och skönlitteratur" redogörs det för 

forskning om genus inom litteraturvetenskapen. Vilka värderingar det finns kopplade till 

skönlitteraturen och genus samt hur genus skildras i skönlitteraturen. 

 

2.1 Teori  

Genusperspektiv handlar om att individen försöker se hur uppfattningar om kön skapar en 

möjlighet eller istället begränsar individens utveckling (Kåreland 2005:12). 

Genusperspektivet handlar om att se vilka genusmönster, normer och uppfattningar som finns 

i samhället samt synliggöra dessa (Nilson 2010:23). Dessutom handlar det om att reflektera 

kring effekter dessa uppfattningar ger samt reflektera kring varför det ser ut som det gör, till 

exempel varför det anses feminint att bära smink. I genusperspektivet ingår även att 

synliggöra "genusslentrian", vilket Maria Nilson menar innebär att individerna i samhället 

befinner sig i ett oföränderligt tankemönster kring uppfattningen av genus och att individen 

tolkar utifrån detta ofta omedvetet. 

Ett normkritiskt perspektiv innebär att man synliggör och kritiserar normer som inskränker 

individer (Elmeroth 2012:125). Detta perspektiv bidrar till att individer får syn på samt kan 

motarbeta normer som existerar. Genom att förmedla en medvetenhet om de normer som 

existerar kan man då även motarbeta dessa normer. Perspektivets syfte är inte att förstöra alla 

normer utan handlar mer om att uppenbara negativa aspekter med normer. Dessutom skapa 

en medvetenhet om att normerna existerar och ifrågasätta dem. Det handlar även om att 

ifrågasätta individens uppfattningar om vad som är normalt och varför individen omedvetet 

betraktar det normala som åtråvärt. Det handlar även om att skapa förståelse för hur 

"sanning" blir sanning.  
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2.1.1 Genuspedagogik och normkritisk pedagogik 

Genuspedagogiken handlar om ett arbete med jämlikhet i skolan (Svaleryd 2002:8-9). Det 

handlar även om att pedagogen ska få insikt om sina egna normer och vad uppfattningen 

kring genus har för inflytande över pedagogens undervisning. Det är inte enbart den enskilda 

pedagogen som bör granska sina uppfattningar kring genus utan även samtlig skolpersonal 

ska reflektera över sina normer, för att se över om dessa stämmer överens med 

styrdokumentens riktlinjer kring jämlikhet. Det är viktigt att eleverna inkluderas i detta 

genom att synliggöra, kritisera samt utveckla elevernas uppfattningar om könsnormer. 

Dessutom handlar denna pedagogik om att finna ett sätt att undervisa på som skapar lika 

villkor oavsett kön samt en undervisning som inte bidrar till att enbart främja de traditionella 

könsrollerna.  

Den normkritiska pedagogikens betoning ligger i att kritisera samt synliggöra normer 

(Kalonaityté 2014:13). Med den normkritiska pedagogiken skapas en möjlighet att motarbeta 

negativa normer som kan bidra till exempelvis diskriminering. Det är viktigt att lyfta fram 

normer eftersom dessa påverkar individens uppfattningar samt värderingar. Pedagogikens 

syfte är att påminna individen om att vara kritisk gentemot normer som individer tar för givet 

samt kritisera självklarheten hos rådande maktförhållanden.  

 

2.1.2 Könsroller  och heteronormativitet  

Begreppet könsroller handlar om att individen beter sig utifrån föreställningarna i samhället 

kring könens olika roller (Hirdman 2001:12-13). Det biologiska könet bör spegla en viss roll i 

samhället enligt de rådande normerna. Dessutom finns tillskrivna roller till könen som 

existerar i samhället, såsom att kvinnan är varm och omhändertagande medan mannen ska 

visa sig stark och känslokall. Dessa roller följs mer eller mindre omedvetet vilket innebär att 

individen oftast agerar per automatik efter dessa utan att ifrågasätta. 

Heteronormativitet är en norm som handlar om tanken att samtliga individer i världen är 

heterosexuella samt att individerna vill leva i en heterosexuell tvåsamhet (Elmeroth 2012:60-

61). Heterosexualitet är den ideala subjektspositionen enligt denna norm. Detta innebär dock 

inte att normen alltid speglar individer med heterosexuell läggnings önskningar. Denna norm 
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uppfattar heterosexualitet som den grundläggande formen av mänskligt samliv samt den 

fulländade konstruktionen för förhållanden. Dessutom anser denna norm att heterosexuella 

förhållanden är grunden för samhället på grund av reproduktionen eftersom det är nödvändigt 

för samhällets befintlighet.   

 

2.2 Genus och skolan  

Manlighet i fokus: en bok om manliga pedagoger, pojkar och maskulinitetsskapande i 

förskola och skola (Nordberg 2005:136-137) handlar om hur det maskulina skapas i förskola 

samt skola. Genuspedagogiken grundar sig på en stereotyp syn som innehåller de traditionella 

könsrollerna. Detta inrymmer uppfattningen om att pojkarna i skolan inte har kapaciteten att 

ge uttryck för vad de känner. Flickor karaktäriseras av personlighetsdrag som försiktighet och 

passivitet. Lärarna uppmärksammar stereotyper samt olikheterna mellan könen hellre än att 

uppmärksamma sådant som är lika mellan könen. Könens återges och konstrueras som 

varandras konstraster i teorin om könsroller. Det finns även förutfattade uppfattningar kring 

eleverna som återkommer i skolan hos både lärare och elever (Jonsson 2015: 141-143). När 

dessa uppfattningar existerar behöver eleverna antingen leva efter dem eller gå emot dem. 

Uppfattningarna av eleverna baseras på nationalitet, hudfärg, kön etcetera. Konsekvensen av 

dessa förutfattade uppfattningar ökar risken att missgynna eller främja somliga elever. En 

annan uppfattning skolan präglas av är heteronormativiteten (Martinsson & Reimers 

2008:113). Heteronormativiteten har en majoritet i skolan utan att någon ifrågasätter den. 

Könstillhörighet har varit en central del inom pedagogiken för att kunna skilja på flickor och 

pojkars lärande på grund av att man menade att pojkar och flickor uppfostrades med olika 

mål (Wernersson 2006:15-17). Wernersson menar även att en ny uppfattning av 

genuskonstruktioner som är mer jämlik existerar men än så länge har denna inte slagit 

igenom (2009:152). Wernersson menar att eleverna på högstadiet har ett mer utvecklat 

tillstånd samt uppfattning till samhället idag jämfört med förr i tiden dock är det fortfarande 

mer förmånligt att vara man än kvinna i dagens samhälle.   
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2.2.1 Literaturundervisning 

Ett genombrott för forskning om litteratur i skolan skedde under 1970-och 1980-talet. Louise 

Rosenblatt kom under denna tid ut med en ny version av sitt verk Literature as exploration 

från 1938 (Ulfgard 2002:19). I början av 1990-talet utgav sedan andra forskare studier om 

litteraturundervisningen ur ett elevperspektiv.  

 

Lotta Bergman (2009:21-23) beskriver i Makt, mening, motstånd: litteraturundervisningens 

dilemman och möjligheter att lärarens uppfattning av litteraturundervisningen är att den ska 

vara utmanande, väcka tankar hos eleverna samt få eleverna att börja reflektera kring det de 

läser. Lärarens menar att syftet med läsningen är att läraren ska kunna se hur eleven ligger till 

läsmässigt, få en lustfylld läsupplevelse och lära sig att använda litterära begrepp. Dessutom 

är syftet med läsningen att eleverna ska reflektera samt läsa en text de kan relatera till. Lotta 

Bergman frågade en elev om den visste vad lärarens syfte är. Eleven visste inte riktigt vad 

syftet skulle kunna vara men tror att de får läsa skönlitteratur för att lära sig språket, 

formulera sig bättre och få ett utvecklat ordförråd. Lotta Bergmans slutsats är att läraren och 

elevens uppfattning om vad syftet är inte stämmer överens eftersom eleven inte har förstått 

vad lärarens syfte är. Bergman menar att denna oförståelse leder till att uppgiften blir 

meningslös för eleven, vilket i sin tur  gör att eleven utvecklar en metodik för att undvika att 

genomföra uppgiften, i detta fall alltså att läsa.  

Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie (Hultin 

2006:283-290) handlar om en undersökning av fem gymnasieklasser kring samtal och 

litteratur. I resultatet presenteras fyra samtalsgenrer inom litteraturundervisningen, "det 

undervisande förhöret"; "det texttolkande samtalet", "det kultur-och normdiskuterande 

samtalet" samt "det informella boksamtalet". Eva Hultin förklarar att det inte finns någon 

övergripande metod för att utföra litteratursamtal och att lärare inte alltid tänker lika kring 

vad litteratursamtal innebär (Hultin 2006:296). Detta betyder att det även finns skillnader i 

vad lärare väljer att fokusera på att diskutera kring litteraturen. Samtalsgenren kan även 

kopplas till synen på kunskap. I tre av dessa samtalsgenrer används skönlitteraturen som en 

kunskapskälla medan i den fjärde, "det texttolkande samtalet", används skönlitteraturen för 

att se olika möjliga tolkningar.  

Christina Olin-Scheller skriver (2006:228-230) i Mellan Dante och Big Brother: en studie om 

gymnasielevers textvärldar hur litteraturundervisningen klarar av att hantera elevens 
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förväntan och kännedom om fiktiva texter. Flickorna fann en brist på perspektiv utifrån 

kvinnor i litteraturundervisningen, vilket då flickorna sökte sig till i den litteratur de läste 

utanför skolan. Det är även vanligt att det finns en krock mellan lärare och elev angående 

deras litterära register (Olin-Scheller 2006:215-216). Christina Olin-Scheller menar att 

läraren måste skapa en undervisning som i större utsträckning bemöter elevens litterära 

kompetens.   

 

2.2.2 Val av skönlitteratur  

Enligt Gunilla Molloy i Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003:51) är det viktigt att 

lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Ungdomar vill lära sig om samhället och om livet via 

skönlitteraturen. Att använda skönlitteratur i skolan skapar en större möjlighet hos eleverna 

att få en ökad förståelse för andra individers levnadssätt och perspektiv (Molloy 2002:330). 

Gunilla Molly menar även att lärare inte alltid väljer skönlitteraturen med effektiva metoder. 

Lärarens uppdrag är att elevernas ska lära sig teoretisk kunskap men även att lära eleverna 

kunskaper om sin omvärld och samhället. Lars Brink (2009:61) förklarar i Läsa bör man?: 

den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning att det finns en frånvaro av förnyelsekraft 

bland lärare, då svensklärare inte att på egen hand visar att de uppdaterar sin undervisning. 

Lärare som ständigt gör kompletteringar kring innehållet i sin undervisning kan tyckas som 

ett arbetssätt som läraren ska sträva efter, dock kräver detta arbete troligtvis mycket tid av 

läraren. Lars Brink menar ändå att de lärare som är benägna att omforma sina arbetssätt har 

en hel del att vinna i det långa loppet. 

 

2.2.3 Pojkar och flickors läsning 

I Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet redogör 

Gunilla Molloy (2002:81) för pojkars attityd till litteraturundervisning och hur attityden 

förenas med pojkarnas genuskonstruktion. Enligt pojkarna betraktas läsning av skönlitteratur 

samt fundera över innehållet i skönlitteraturen som feminina karaktärsdrag och att det inte 

anses manligt att läsa. Dessutom anser pojkar att läsning av kärleksromaner är kvinnligt och 

barnsligt (Molloy 2002:175). Pojkarna vill även ofta läsa skönlitteratur som är rolig och 

sådant de anser att de kan ha nytta av som exempelvis utöka sitt ordförråd (Molloy 

2002:147).  
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Maria Ulfgard i För att bli kvinna-och av lust: en studie i tonårsflickors läsning (2002:335-

347) skriver att flickor upplever läsning som något självklart och att det är lusten för läsning 

som är drivkraften för läsningen. Vissa flickor anser även som pojkar att det ska vara någon 

nytta med läsningen. Maria Ulfgard menar även att flickor skapar genus via skönlitteraturen 

och deras läsning har de kunnat använda även i sin identitetsutveckling.  

Stig-Börje Asplund har genomfört en studie i Läsning som identitetsskapande handling: 

gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal (2010:170-171) där 

han undersökt pojkar som går på fordonsprogrammet och deras samtal kring skönlitteraturen 

de läser i skolan. Resultatet visar att pojkarna skapar en gemenskap och även en allians. Stig-

Börje Asplund menar att pojkarna i sina samtal har visat uttryck för en "vi mot dem"-

gemenskap där den grupp pojkarna representerar även är normen och andra grupper anses 

som något annorlunda. Pojkarna har bland annat läst Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré 

och huvudpersonen Juha är ett exempel på där pojkarna tar avstånd från något pojkarna anser 

är annorlunda. Pojkarnas reaktion på denna huvudkaraktär kan ses som ett uttryck för ett 

skapande och bekräftelse för pojkarnas egna sociala identitet.  

   

2.2.4 Genus i läroplanen för gymnasieskolan 

I svenskkurserna 1,2, 3 i läroplanen för gymnasieskolan står det inte uttryckligen att skolan 

ska arbeta utifrån ett genusperspektiv eller med genuspedagogik inom 

litteraturundervisningen. Däremot står det i läroplanen att skolan inte ska stärka traditionella 

tankemönster, exempelvis könsnormer som skolan ska arbeta kritiskt med. "Eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt."(Skolverket 2011:7). Emilia Åkesson (2006:10) menar att via tillämpningen av 

normkritiska synsätt ökas möjligheterna att skapa jämlikhet i skolan. För att vi ska ha ett 

jämlikt samhälle i Sverige bör skolan synliggöra normerna som finns i samhället och 

ifrågasätta dessa och diskutera problematiken som finns med vissa normer såsom 

heteronormen. Det krävs att personalen i skolan gör eleverna medvetna om vilka normer som 

finns så att man sedan kan skapa ett mer jämlikt klimat. Metoder för gymnasieskolans arbete 

med genus finns i läroplanen. "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla" (Skolverket 2011:5). 

Åkesson menar även att ett genusarbete kräver en skolpersonal med kunskap inom området 
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samt att personalen även behandlar sina kollegor lika. Detta arbete är dessutom mycket 

tidskrävande samt att skolans personal bör planera sitt material noggrant till undervisningen. I 

svenskkurserna kan även ett genusarbete passa in eftersom i svenskämnets syfte står det att;  

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 

perspektiv. ( Skolverket 2011:160).  

Emilia Åkesson (2006:10) påpekar också att det finns möjligheter inom svenskkurserna att 

arbeta med genuspedagogik och motarbeta traditionella könsroller. Litteraturen kan tillämpas 

som ett exempel på nya perspektiv för eleven, eller som diskussionsunderlag kring 

gestaltningen av genus i litteraturen. Ett arbete med genus i svenskkursen kan till exempel 

innebära att diskutera och ifrågasätta litteraturen med utgångspunkt i ett normkritiskt 

perspektiv.  

 

2.3 Genus och skönlitteratur  

Att arbeta med genus inom litteraturvetenskapen har till stor del inneburit att kritisera den 

litterära kanon på grund av att litteraturhistorien sällan lyft fram de kvinnliga författarna lika 

mycket som de manliga (Nilson 2010:27). Aspekter som kritiseras är då varför så få 

kvinnliga författare och kvinnliga författares verk uppmärksammats genom historien. En 

konsekvens av att kritisera kanon har varit att kvinnorna har blivit synligare i 

litteraturhistorien. 

 

2.3.1 Värderingar av skönlitteraturen kopplad till kön 

En del av den genusinriktade litteraturforskningen har varit att arbeta kring inställningen som 

finns kring populärlitteraturen och dess läsare. Det finns vissa uppfattningar kring läsandet 

kopplat till genus vilket traditionellt sett har bidragit till en problematik angående läsning för 

kvinnor (Nilson 2010:28). En uppfattning har varit att kvinnan inte läser kritiskt och utan 

distans.  

Lisbeth Larsson skriver i En annan historia: om kvinnors läsning och veckopress (1990:52) 

att det finns en läsning som kallas feminin då man läser till exempel kärleksromaner som har 
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en lägre status i jämförelsevis med den maskulina läsningen som anses som en distanserad 

läsning vilket har högre status. Lisbeth Larsson kritiserar samhället och att individen måste 

sluta ha denna traditionella syn på läsning och inte ha uppfattningen om att distanslös läsning 

per automatik är sämre.  

Såpor istället för Strindberg?: litteraturundervisning i ett nytt medielandskap är ett verk av 

Christina Olin-Scheller som tar upp betydelsen av att arbeta med populärlitteratur i skolan på 

grund av dess koppling till genus (2007:74). Christina Olin-Scheller menar att skolans synsätt 

till höga och låga texter även innefattar åsikter som kan kopplas till genus och att historiskt 

har den skönlitterära läsningen samt den låga populärlitteratur ofta kopplats ihop med 

kvinnan. Exempel på populärlitteratur är veckotidningsromaner, chick lit, Harlequinromaner 

och dessa associeras både med kvinnor samt låg status.   

  

2.3.2 Gestaltning av kön i skönlitteraturen  

Under 1970-talet uppkom feministisk litteraturkritik som senare ersattes av begreppet 

kvinnolitteraturforskning vilket sedan under 1980-talet blev ersatt av genusstudier (Larsson 

2002:116). Lisbeth Larsson menar att växlingen i namn visar utvecklingen samt teoretiska 

förskjutningar som har skett inom området. Det som först var feministisk litteraturkritik där 

Kate Millet med sitt verk Sexualpolitiken betonade kritiken av sexismen i samhället samt 

manliga författares texter. Detta utvecklades sedan till kvinnolitteraturforskningen där det 

istället fokuserades på litteratur som kvinnor har skrivit och att utforska den ur vissa 

synpunkter. Sedan utvecklades genusstudierna då fokus istället var på att undersöka 

konstruktionen av kön och sexuella identiteter inom den kulturella diskursen. 

Gender role stereotyping in children's literature: An update är en studie skriven av Carole M. 

Kortenhaus och Jack Demarest (1993:219-229) som handlar om hur manliga och kvinnliga    

karaktärer skildras i barnlitteraturen och speciellt hur aktiva karaktärerna gestaltas beroende 

på vilket kön karaktären har. Männen skildras som aktiva personer med hög kompetens 

medan kvinnan ofta däremot är passiv och osjälvständig (Kortenhaus & Demarest 1993:228-

231). Det är överlag en stereotyp bild som syns i barnlitteraturen. Dessutom har de kvinnliga 

karaktärerna inte lika många egenskaper som de manliga karaktärerna. Någon  

utvecklingsskillnad i hur män och kvinnor gestaltas fanns inte utan män gestaltades 

fortfarande som orädda och oberoende medan kvinnorna fortfarande gestaltades som 

omhändertagande och inte lika aktiva eller oberoende som mannen.  
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I Barnbokens byggklossar skriver Maria Nikolajeva (2004:129-131) om studier av hur 

barnlitteratur gestaltar kön och att fokuset då är på könsstereotyper. Med könsstereotyper 

menas när flickor och pojkar beter sig som de förväntas utifrån de rådande normerna, pojkar 

är busiga och flickor är snälla. Maria Nikolajeva förklarar även att med samhällets normer 

om manligt och kvinnligt är mannen överlägsen kvinnan. Därför blir kvinnliga gestalter som 

till exempel Anne Shirley i Anne på Grönkulla som bryter mot vissa könsstereotypa 

karaktärsdrag ofta tvingade tillbaka i de kvinnliga karaktärsdragen. Maria Nikolajeva menar 

även att eftersom samhället har sin grund i att mannen är normen, uppfattas allt som inte 

specifikt skildras som kvinnligt omedvetet som manligt även om det är något som skildras 

neutralt.   

Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B.Wahlströms ungdomsböcker av 

Marika Andrae (2001:13) handlar om en undersökning av B.Wahlströms ungdomsböcker och 

dess gröna och röda bokryggar. Avhandlingen handlar om hur dessa ungdomsböcker gestaltar 

flickor och pojkar samt hur dessa skildringar bidrar till att flickor och pojkar skapar sitt genus 

efter de rådande könsrollerna (Andrae 2001:18-20). Individen skapar sitt genus via litteratur 

eftersom den siktar in sig på sin läsare via könstypiska aspekter vilket bidrar till att individen 

lätt applicerar detta och då skapar sin identitet efter hur man borde vara. Faran som kan vara 

med dessa skildringar av de traditionella könsrollerna är att de inte öppnar upp för övriga 

uppfattningar. Dessutom hämmar detta individen från att utveckla sina åsikter samt skapa 

sina egna uppfattningar om hur de vill vara istället för hur de bör vara.   

Tanken med en feministisk saga är att förändra de traditionella tanke-mönstren och 

värderingarna menar Bronwyn Davies i Hur flickor och pojkar gör kön (2003:23-28). Dessa 

sagor är nödvändiga i samhället eftersom de bidrar till att eleverna får en större kunskap om 

konstruktionen av könsroller. Davies menar även att dessa sagor är väsentliga eftersom 

majoriteten av alla sagor visar en sexistisk skildring av samhället. Dessa sagor stärker även 

elevernas syn på sina identiteter. 
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3 Metod 

I det här kapitlet beskrivs metoderna som valts ut för denna studie. Kapitlet är indelat i sex 

avsnitt. I det första avsnittet "Datainsamlingsmetod" beskrivs vilken metod som valts för att 

samla in data och varför denna valdes. I avsnittet "Urval och avgränsningar" förklaras valet 

av informanter. I nästa avsnitt "Genomförande" beskrivs hur datainsamlingen gick till. I 

avsnittet "Databearbetningsmetod" beskrivs bearbetningsmetoden som användes till det 

insamlade materialet. I avsnittet "Etiska överväganden" beskrivs de fyra etikreglerna från 

vetenskapsrådet och hur dessa har följts i studien. Avslutningsvis beskrivs giltigheten och 

tillförlitligheten studien har i avsnittet "Giltighet och tillförlitlighet". 

 

3.1 Datainsamlingsmetod  

Denna studies syfte är att ta reda på hur 20 elever i åk 3 upplever att deras lärare arbetar 

utifrån ett genusperspektiv i litteraturundervisningen i svenskkurserna 1, 2 och 3 och 

elevernas attityd till ett genusperspektiv i undervisningen i svenska. Den valda 

insamlingsmetoden för denna studie är audioinspelade gruppintervjuer. Denna metod valdes 

för att en kvalitativ datainsamlingsmetod ansåg jag var mest effektiv. Syftet med denna studie 

är att genomföra en kvalitativ analys och då är intervjuer en bra metod eftersom man via 

intervjuer kan få ingående och långa svar, till skillnad från enkäter då man oftast inte får lika 

djupgående och utvecklande svar. Ytterligare ett skäl till valet av intervjuer är att det finns en 

möjlighet att ställa följdfrågor och diskutera eventuella oklarheter med informanterna. Syftet 

med en kvalitativ datainsamlingsmetod är även att upptäcka och identifiera egenskaper samt 

erfarenheter som exempelvis informantens uppfattning (Patel & Davidsson 2011:78), vilket 

stämmer överens med denna studies syfte.  

En gruppintervju och en så kallad fokusgrupp innebär att flera informanter intervjuas 

samtidigt och får gemensamma frågor som gruppen ska besvara (Bryman 2011:446). 

Gruppintervjuer användes för att bidra till att informanterna skulle känna sig mer bekväma i 

situationen och att det skulle kunna bli en diskussion. Till skillnad från en enskild intervju då 

det troligtvis hade blivit mer svar på frågorna men ingen diskussion. Dessutom valdes 

gruppintervjuerna för att eleverna skulle kunna hjälpa varandra svara på frågorna. Eftersom 

studiens syfte är att undersöka hur klasserna upplever ett genusperspektiv i undervisningen 

kändes det lämpligt att intervjua eleverna i grupp för att få en uppfattning av en klass åsikt. 
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Nackdelen med en gruppintervju är att den enskilda individen inte framkommer lika mycket 

och att vissa elever kan ha svårt att få fram sin enskilda åsikt.  

 

3.2 Urval och avgränsningar  

Fyra lärare från olika skolor kontaktades via epost med information om vad studien handlar 

om samt hur intervjuerna skulle gå till via ett informationsbrev (se bilaga 1). Eftersom denna 

studie handlar om att intervjua elever ville jag även komma till skolan några dagar innan 

intervjuerna genomfördes och berätta för eleverna om det som stod i informationsbrevet, om 

genusperspektiv samt att de elever som vill bli intervjuade skulle förbereda sig till intervjun 

med att ha tänkt igenom vilka skönlitterära verk de läst i svenska 1, 2 och 3. Efter att ha 

presenterat detta för eleverna fick de som ville delta skriva upp sig på en lista. Utifrån listan 

lottades fem namn ut som skulle få medverka i gruppintervjun. Sedan bokades intervjun in en 

vecka efter så att eleverna skulle ha tid att förbereda sig. En lottning kändes mest relevant för 

att kunna göra ett rättvist urval.  

Intervjuerna valde jag att genomföra på fyra olika skolor med fem informanter från varje 

klass. Anledningen till att välja ut elever från fyra olika skolor var för att få så breda och 

varierande svar som möjligt. Det viktigaste var att dessa fyra olika intervjugrupper inte skulle 

ha haft samma lärare i svenska eftersom då skulle informanterna med stor sannolikhet ha läst 

samma urval av skönlitteratur. En annan anledning till att fyra olika skolor valdes var för att  

om informanterna inte hade haft samma lärare kunde det ändå finnas en risk att ämneslärarna 

i svenska på samma skola arbetar med liknande skönlitteratur eftersom de kanske arbetat 

tillsammans ibland eller arbetar i samma arbetslag. Det fanns alltså en risk att svensklärarna 

på samma skola kunde påverkat varandra vilket inte skulle ha gynnat denna studie. Detta var 

alltså en risk och det finns inget som säger att det är så men för studiens skull ville jag med 

extra försiktighet därför välja fyra olika skolor då jag på bästa sätt kunde minska denna risk. 

20 informanter valdes ut för denna studie och samtliga är elever i årskurs 3. Eftersom denna 

studie handlar om att genomföra en undersökning utifrån ett elevperspektiv, valdes enbart 

elever ut som informanter. Det kändes då relevant att endast intervjua elever och utesluta 

exempelvis lärare eftersom det inte är relevant i denna studie att ta reda på lärarens 

uppfattning. Dessutom bidrar deltagandet av elever till att studien blir mer trovärdig än om 

man hade intervjuat lärare om elevens uppfattningar.  
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Eleverna som deltog läste svenska 3 när studien genomfördes. Orsaken till att enbart intervjua 

elever som läser svenska 3 var för att dessa elever har läst samtliga svenskkurser på 

gymnasiet vilket gör att studien skapar en helhetsbild över den svenskundervisning inom 

skönlitteratur på gymnasiet.  

Tre klasser var studieförberedande program och en klass ingick i ett yrkesprogram där 

eleverna valt till bland annat svenska 3 för att få högskolebehörighet. I denna studie kommer 

inga skillnader eller olikheter mellan programmen redovisas. 13 elever var 18 år när intervjun 

genomfördes och 7 elever var 19 år. Av de informanterna som ingick i denna studie var 8 

pojkar och 12 flickor som var med och i varje grupp deltog både pojkar och flickor. Detta var 

något jag inte kunde eller ville påverka eftersom informanterna valdes ut slumpmässigt via 

lottning och fri vilja att medverka.  

   

3.3 Genomförande  

Efter att ha bokat in intervjuerna skulle intervjufrågorna konstrueras vilka skulle vara 

förenade med studiens syfte och forskningsfrågor. Det är viktigt att fundera kring struktur och 

ordningsföljd av intervjufrågorna eftersom dessa påverkar ansvaret intervjuaren lägger på de 

som intervjuas, detta benämns även som standardisering och strukturering (Patel & 

Davidsson 2011:71). Det finns olika grader antingen hög eller låg standardisering och 

strukturering som innebär olika nivåer av hur fritt eller styrt arbetet kring intervjufrågorna är. 

De intervjuer som genomfördes i denna studie hade en blandning av låg och hög grad av 

strukturering samt hög grad av standardisering. Graden av strukturering handlar om i vilken 

mån frågorna är fria för informanten att svara på. Låg grad av strukturering innebär att 

intervjuaren inte styr informantens svar som till exempel att intervjuaren arbetar med öppna 

frågor (Patel & Davidsson 2011:72). Motsatsen är hög grad av strukturering då intervjuaren 

alltså istället styr svaren igenom exempelvis ja och nej frågor. Låg grad av strukturering 

lämpar sig bättre där man vill skapa en kvalitativ analys av informantens svar, eftersom 

svaren är mer djupgående, mer utvecklade samt egenformulerade av informanten. Vissa 

intervjufrågor i denna studie hade en högre grad av strukturering för att hjälpa eleven att 

besvara frågan såsom frågan "Skulle ni vilja läsa mer/mindre utifrån olika genusperspektiv? 

Varför?"  här har jag valt att börja med en fråga som styr deras svar och sedan ställa en mer 

öppen fråga. Detta för att hjälpa eleven på traven och sedan ställa en följdfråga som är mer 

öppen. 
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Den höga standardiseringen innebär att det finns en bestämd ordning för intervjufrågorna. En 

så kallad omvänd "tratt-teknik" användes för ordningsföljden som innebär att intervjuaren 

börjar med att ställa frågor som är specifika om olika delaspekter kring studien och avslutar 

med övergripande frågor (Patel & Davidsson, 2011:74). Denna teknik hjälper informanten att 

reflektera kring området samt skapa en egen uppfattning under intervjuns gång.  Anledningen 

till att ha en bestämd ordningsföljd var för att frågorna i början skulle vara lite mer specifika 

och ta upp delaspekter av studiens ämne och sedan på slutet ställa frågor som är mer 

övergripande och reflekterande. Denna metod fungerar bra när intervjuaren vill låta 

informanterna sätta in sig i ämnet till en början och börja reflektera under intervjuns gång. 

Risken är att om man börjar med de övergripande frågorna så har inte informanten hunnit 

fundera lika mycket som den annars hinner under intervjun.  

Samtliga intervjuer är audioinspelade eftersom det gör bearbetningen av intervjuerna 

effektivare, att man får med allt informanten uttryckt under intervjun och att man kan lyssna 

om på intervjun. Dessutom bidrar en inspelning till att intervjuaren kan vara mer närvarande 

och kan fokusera på informanterna istället för att tappa fokus genom att behöva anteckna. 

Informanterna fick information innan intervjun ägde rum om en ljudinspelning och att jag 

behövde deras godkännande för detta.  

Intervjuerna ägde rum på elevernas respektive skolor i ett grupprum för att minska risken att 

bli störda och för att ljudet i inspelning skulle bli tydligt att lyssna på senare. Grupprum 

valdes även för att det skulle bli ett mer avslappnat klimat än till exempel ett klassrum. 

Samtliga intervjuer tog cirka 45-60 minuter att spela in. Sammanlagt besökte jag skolorna 

cirka 1 timme och 30 minuter för att förbereda inför intervjun med att dela ut 

informationspappret och gå igenom det igen med eleverna och låta dem ställa frågor.  

På samtliga skolor fanns det grupprum där vi kunde vara utan att bli störda vilket förhindrade 

störningsmoment och att intervjuerna kunde genomföras utan något avbrott. Eleverna skulle 

förbereda sig innan intervjun genom att ta fram exempel på vilken skönlitteratur de läst och 

samtliga elever hade med sig anteckningar på Ipad, dator eller papper som de fick läsa upp en 

och en.  

 

3.4 Databearbetningsmetod  
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Materialet har bearbetats med transkribering på grund av att det är en lämplig metod för att få 

ett så sanningsenligt resultat av intervjuerna som möjligt, eftersom att med transkribering 

bearbetar man allt som sägs ord för ord. Det finns olika faser som kan användas som ett 

hjälpande verktyg i bearbetningen (Bryman 2011:525). Det första man ska göra är att läsa 

igenom transkriberingen för att skapa en helhetssyn av materialet. Efter det ska man läsa 

transkriberingarna igen och samtidigt anteckna väsentliga delar ur materialet som är 

betydelsefullt för studien. När transkribering var färdig sammanställdes materialet och då 

sorterades materialet från intervjuerna in i tre olika kategorier som presenteras i kapitlet 

Resultat. Kategorierna döptes till 4.1.1. Valet av skönlitteratur, 41.2 Genusperspektiv i 

litteraturundervisningen och 4.1.3 Attityd till ett genusperspektiv i litteraturundervisningen. 

Informanternas svar var det som genererade kategorierna. I detta läge var inte de enskilda 

svaren på intervjufrågorna aktuella längre utan hur dessa kunde sammanställas i en 

presentation för att sedan kunna svara på studiens forskningsfrågor. 

  

3.5 Etiska överväganden 

Informationen ifrån informanterna har behandlats konfidentiellt. Det betyder att jag inte får 

sprida informationen om vad eller vem som har gett mig detta samt att det inte ska vara 

möjligt att identifiera informanterna (Patel & Davidsson 2011:63-64).  

Det finns fyra olika övergripande etikregler som Vetenskapsrådet har skapat och dessa regler 

har följts (Vetenskapsrådet, s.7-14, 2002). Den första regeln är "Informationskravet", som 

innebär att forskaren skall informera de medverkande i förväg om forskningens syfte. Detta 

har följts genom att ge lärarna ett informationsbrev (se bilaga 1) samt att jag muntligt 

presenterade informationsbrevet för eleverna. Den andra regeln är "Samtyckeskravet" vilken 

innebär att informanterna har rätten att bestämma själva om de ska vara med eller inte. Detta 

har också följts genom att eleverna fick skriva upp sig på en lista om de ville medverka. Det 

tredje "Konfidentialitetskravet" handlar om att all information kring informanterna ska 

hanteras konfidentiellt. Detta har också följts genom att jag har bearbetat all information 

kring informanterna och skolorna konfidentiellt, alltså till exempel inte visat eller berättat för 

någon annan om vad som sagts under intervjun eller vilka informanterna är. Det sista 

"Nyttjandekravet" handlar om att alla uppgifter kring informanterna enbart får användas för 

forskningens syfte. Detta har jag också följt eftersom alla uppgifter endast har använts till 

studiens syfte och sedan har alla uppgifter raderats. 
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Namnen på informanterna är inte relevant att nämna i denna studie och dessutom utesluts 

namnen för att informanterna ska vara anonyma. I resultaten kommer informanterna istället 

redovisas per klass "klass1, klass 2, klass 3 och klass 4" och ibland som "elev".  

Eftersom informanterna går i årskurs 3 är de vanligtvis 18 år vilket innebär att det inte krävs 

ett godkännande från vårdnadshavare, utan det räcker med informantens godkännande och 

jag har även fått godkännande att genomföra studien från elevernas lärare.  

 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet  

Studien får en hög giltighet på grund av att intervjufrågorna samt analysen är baserad på 

studiens forskningsfrågor samt syftet. För att öka validiteten valde jag att genomföra 

intervjuer på fyra olika skolor för att få svar från elever som inte alla går i samma klass och 

inte har samma lärare för att få lite mer bredd i svaren. Det finns något som kallas för 

intervjuareffekten som handlar om att omedvetet eller medvetet kan informanten styra sina 

svar i en riktning som den förväntas svara istället för att svara som den vill (Patel & David 

2011:105). För att undvika detta användes grupprum där eleverna skulle kunna känna sig mer 

avslappnade och "glömma bort" intervjusituationen. När intervjuaren är neutral i förhållande 

till intervjufrågorna minskar även risken för att eleverna svarar så som de tror att intervjuaren 

förväntar sig. För att kunna vara neutral är det viktigt att till exempel undvika vissa laddade 

ord som kan tolkas som att man har en viss åsikt kring frågorna (Patel & Davidsson 2011:74). 

För att göra resultatet mer pålitligt valda jag att genomföra en deltagarkontroll under 

intervjun. En deltagarkontroll innebär att intervjuaren sammanställer vad den fått för svar på 

frågorna med jämna mellanrum under intervjuns gång för att eventuellt kunna rätta till 

oklarheter eller missförstånd (Denscombe 2009:274). Med denna kontroll blir det enkelt för 

eleverna att rätta till på en gång. Genom att sedan bearbeta materialet med transkribering 

utökar pålitligheten av intervjuernas resultat.  

Denna studies resultat ska inte appliceras som en generell bild av elevernas uppfattningar 

utan kan endast tala för de medverkande. Eftersom detta är en tämligen liten studie kan den 

inte heller spegla en generell bild. Trots studiens omfång har det resulterat i ett varierande 

resultat genom intervjuer på fyra olika skolor.  
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4 Resultat  

I detta kapitel presenteras studiens resultat i tre olika kategorier "Val av skönlitteratur", 

"Genusperspektiv i litteraturundervisningen" och "Attityd till ett genusperspektiv i 

undervisningen".  

 

4.1 Presentation av resultat 

I detta avsnitt presenteras det insamlade materialet från gruppintervjuerna i tre olika 

kategorier; 4.1.1 Valet av skönlitteratur, 41.2 Genusperspektiv i litteraturundervisningen,  

och 4.1.3 Attityd till ett genusperspektiv i litteraturundervisningen. Resultatet presenteras 

klassvis med benämningen klass 1, klass 2, klass 3 och klass 4.  

 

4.1.1 Valet av skönlitteratur  

Eleverna presenterade en i taget exempel på skönlitteratur de läst utifrån sina anteckningar. 

Betoning på att de skulle ge exempel på skönlitterära verk de har läst. Det är alltså inte 

nödvändigtvis exakt all skönlitteratur de läst i svenskkurserna 1, 2 och 3. Till höger om den 

individuellt valda skönlitteraturen står det även om det är en pojke eller flicka som valt 

boken. Anledningen till detta är att det kan vara intressant att se om de individuella valen 

skiljer sig åt mellan pojkar och flickor.  

Klass 1 

Gemensam skönlitteratur för hela klassen 

som läraren valt ut 

Individuellt val av skönlitteratur  

"Att döda ett barn" (Stig Dagerman,1948) 

"Oändrat oändlig "(Jonas Hassen Khemiri, 

2008) 

"Pälsen" (Hjalmar Söderberg, 1898) 

"Ett anspråkslöst förslag" (Jonathan Swift, 

1729) 

 

"Strövtåg i hembygden" (Gustaf Fröding, 

1896) pojke 

"Vårt land" (Johan Ludvig Runeberg, 1846) 

flicka 

"Lugnet" (Hedvig Charlotta Nordenflycht, 

cirka 1750)flicka 

"Anita" (Gustaf Fröding, 1884) flicka 



  
 

  24
 

På kornet, så lik (Hugh Pentecost, 1972) 

flicka 

Femtio nyanser av honom  (E.L James, 

2011) flicka 

Stolthet och Fördom (Jane Austen, 1813) 

flicka 

Ett ufo gör entré ( Jonas Gardell, 2001) 

pojke 

  

Klass 1 har fått välja nästan all skönlitteratur själva förutom novellerna som läraren valde 

åt eleverna. Läraren läste upp alla noveller och sedan skulle de arbeta med en varsin 

novell i en analysuppgift. Det har varit väldigt fritt enligt eleverna kring deras val av 

skönlitetteratur. I årskurs 3 skulle eleverna arbeta med en diktanalys och då fick de välja 

dikt själv. Den enda instruktionen de fick var att det skulle vara en känd författare. I 

Svenska 1 skulle de välja en roman och då fick de välja själva. Eleverna valde då Stolthet 

och Fördom, På kornet så lik, Ett ufo gör entré och två av eleverna valde Femtio nyanser 

av honom. Samtliga elever anser att det är bra att de får välja själva, speciellt när de skulle 

välja en dikt eftersom det handlar om en individuell tolkning och "då kan man inte ta 

vilken dikt som helst" säger en elev. Dikterna eleverna valde själva var "Strövtåg i 

hembygden", "Vårt land", "Lugnet" och "Anita" och två elever minns inte vilken dikt de 

valde . När läraren däremot säger "läs en bok" så är det ett för stort val att besluta om 

anser eleverna och då är det lättare om det finns ett urval att välja bland. "Det är svårt att 

välja en bok bara sådär om man inte har någon speciell bok man vill läsa på lager", säger 

en elev.  

 

Klass 2 

Gemensam skönlitteratur för hela klassen 

som läraren valt ut 

Individuellt val av skönlitteratur  

Stolthet och Fördom, utdrag (Jane Austen, 

1813)  

Robinson Crusoe, utdrag (Daniel Defoe, 

1719) 

Om jag kunde drömma (Stephanie Meyer, 

2007) flicka 

Femtio nyanser av honom (E.L James, 

2011) flicka 
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Odysséen, utdrag (Homeros, cirka 700 f.kr.) 

"Att döda ett barn" (Hjalmar Söderberg, 

1948) 

"Ett halvt ark papper" (August Strindberg, 

1903)  

"Huset Ushers undergång" (Edgar Allan 

Poe, 1839) 

"Dagen innan jul" (Jojo Moyes, 2016) 

"En fågel i handen" (Jojo Moyes, 2016) 

"Margot" (Jojo Moyes, 2016) 

"Bröllopsmarschen" (Selma Lagerlöf, 1908) 

"Dimensioner" (Alice Munro, 2009) 

Fröken Julie (August Strindberg, 1888) 

"I ungdomen" (Gustaf Fröding, 1891) 

"Strövtåg i hembygden" (Gustaf Fröding, 

1896) 

Femtio nyanser av frihet (E.L James, 2012) 

flicka 

Gone Girl (Gillian Flynn, 2012) pojke 

Pojken i randig pyjamas (John Boyne, 

2006) flicka 

Aldrig fucka up (Jens Lapidus, 2008)  pojke 

Hunger spelen (Suzanne Collins, 2008) 

flicka 

Fatta eld (Suzanne Collins, 2009) flicka 

Dagboken (Nicholas Sparks, 1996) flicka 

Jane Eyre (Charlotte Brontë, 1847) flicka 

 

Eleverna i klass 2 upplever att det är varierande om de väljer skönlitteraturen själva eller 

om läraren väljer åt dem. "Det beror lite på vad det är för uppgift" säger en elev. Varje 

termin har eleverna fått välja en varsin roman som de ska ha boksamtal om i slutet av 

terminen och då har de fått välja själva vad de ska läsa, exempel på vad de valt är femtio 

nyanser av honom, om jag kunde drömma, Jane Eyre, Gone Girl, Pojken i Randig 

Pyjamas, Aldrig fucka upp, Hungerspelen, Fatta eld och Dagboken. Eleverna tycker det 

är bra att de har fått välja fritt eftersom det är en hel bok de ska läsa och då måste det vara 

ett verk man är intresserad av för att vilja läsa ut den.  

Dikterna av Gustaf Fröding fick de inte välja utan där hade läraren valt ut "I ungdomen" 

och "Strövtåg i hembygden". Vissa elever tycker inte det spelade så stor roll att läraren 

hade valt ut dikterna åt dem och att det troligtvis hade varit svårt att hitta dikter på egen 

hand de ville arbeta med. En elev tyckte dock att det hade varit kul att välja dikter själv 

för att "då hade jag kunnat välja en dikt med ett annat ämne som jag är mer intresserad av 

själv och det hade gjort uppgiften mycket roligare". Dramat Fröken Julie valde läraren 

också ut och här är alla elever eniga om att det var bättre att läraren valde ut ett drama 

eftersom eleverna känner att de har för lite kunskap om dramatik för att kunna välja 
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själva. "Ibland litar man på att läraren vet bättre och då är det okej om vår lärare väljer åt 

oss. Men när det gäller vanliga böcker vet vi nog bättre själva vad som passar", säger en 

elev.  

Kring novellerna fick eleverna välja fritt bland ett urval som läraren hade presenterat, 

"Att döda ett barn", "Ett halvt ark papper", "Huset Ushers undergång" , "Dagen innan 

jul", "En fågel i handen" och "Margot", "Bröllopsmarschen" och "Dimensioner". Eleverna 

ansåg att det var positivt att det fanns en stor variation bland novellerna vilket gjorde det 

roligt att få välja.  

Eleverna tycker att det är bra att det är variation i om de får välja själva eller inte och 

tycker inte att det gör något när läraren väljer åt dem ibland eftersom det oftast 

fortfarande är skönlitteratur som passar deras målgrupp. "Det känns som att vår lärare 

tänker mycket på att anpassa böckerna till oss och lyssnar på våra önskemål och då spelar 

det inte så stor roll om det är läraren eller jag som valt vilken bok jag ska läsa", säger en 

av eleverna.  

 

Klass 3 

Gemensam skönlitteratur för hela klassen 

som läraren valt ut 

Individuellt val av skönlitteratur  

"Att döda ett barn" (Hjalmar Söderberg, 

1948) 

"Ett halvt ark papper" (August Strindberg, 

1903)   

"Savannen" (Ray Bradbury, 1950) 

"Stjärnorna" (Karin Boye, 1924) 

"Vårvisa" (Karin Boye, 1924) 

"Till en vän" (Karin Boye, 1924) 

"Sommardag" (Karin Boye, 1924) 

"Till havet" (Karin Boye, 1924) 

"Till sömnen" (Karin Boye, 1924) 

Gösta Berlings saga, utdrag (Selma 

Lagerlöf, 1891)  

Livet efter dig (Jojo Moyes, 2012) flicka 

Hunger spelen (Suzanne Collins, 2008) 

flicka 

Femtio nyanser av honom (E.L James, 

2011) flicka 
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Dr Jekyll och Mr. Hyde, utdrag (Robert 

Louis Stevenson, 1886) 

  

   

Eleverna i denna klass upplever att det varierar om de får välja skönlitteratur på egen 

hand eller om läraren väljer åt dem. Novellerna de läst ingick i en gruppuppgift och då 

lottade läraren ut en novell till varje grupp. "Det var bra med lottning för att annars skulle 

det varit svårt att i gruppen välja ut en novell som alla tyckte om", säger en av eleverna. I 

ett arbete med dikter valde eleverna varsin dikt att arbeta med utifrån ett urval som 

läraren tagit fram. Här tycker inte eleverna att det hade spelat så stor roll om läraren valt 

vilken dikt varje eleven skulle arbeta med eftersom det enbart var en författare Karin 

Boye, som de jobbade med. Eleverna menar att det inte gav dem stora valmöjligheter i 

alla fall. "Det hade varit skillnad om det var flera olika författare för då hade det varit en 

större skillnad på dikterna och då hade det varit mer intressant att välja själv. Nu var 

dikterna rätt lika och då spelade det ingen roll", säger en elev. Samtliga elever anser att 

det knappt kan kallas att de fick välja själva eftersom läraren redan hade valt författaren 

och sex dikter att välja på. "Valfriheten var minimal", säger en elev.  

Vissa romaner har de fått välja själva och vissa har läraren valt. "Jag tror att det beror lite 

på hur uppgiften ser ut med boken". De romaner läraren valt är Gösta Berlings saga av 

Selma Lagerlöf och Dr Jekyll och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson som eleverna har 

läst utdrag ifrån. Dessa romaner ingick i ett arbete om litteraturhistoria och därför tror en 

elev att läraren hade valt ut dessa romaner för att de skulle vara relevanta exempel från 

litteraturhistorien. De romaner eleverna gav exempel på som de valt själva var Livet efter 

dig av Jojo Moyes, Hungerspelen Suzanne Collins och Femtio nyanser av honom av E.L 

James. Samtliga elever anser att det var positivt att de valt romaner själva eftersom att 

läsa en hel roman handlar så pass mycket om sina egna intressen och läraren har inte 

tillräcklig kunskap om varje elev för att kunna välja åt dem. "Det är viktigt att det är en 

bok som passar om man ska läsa hela" säger en elev. "Om läraren hade valt ut en bok till 

mig, typ en deckare hade jag knappt öppnat boken för jag gillar inte att läsa deckare och 

det kanske inte läraren vet om", säger en annan. Eleverna menar att det är bättre om de får 

välja litteratur när de ska läsa mycket text för att hålla intresset för uppgiften vid liv. Det 

enda negativa med individuella val är att klasskamrater brukar kommentera andra elevers 

bokval på ett negativt sätt. "Några skulle såklart kommentera de som hade valt att läsa 
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Femtio nyanser av honom, att det var snuskböcker och så. Det var så onödigt och det är 

tröttsamt att de skulle hålla på och retas, man ska ju få läsa vad man vill", säger en elev. 

 

Klass 4  

Gemensam skönlitteratur för hela klassen 

som läraren valt ut 

Individuellt val av skönlitteratur  

 

"Att döda ett barn" (Stig Dagerman, 1948) 

"Ett halvt ark papper" (August Strindberg, 

1903) 

"12 år" (Yahya Hassan,2014) 

"Parabol" ( Yahya Hassan, 2014) 

"Strövtåg i hembygden" (Gustaf Fröding, 

1896) 

Romeo och Julia, utdrag (William 

Shakespeare, 1597) 

Odysséen, utdrag (Homeros, cirka 700 f.kr.) 

 

Ondskan (Jan Guillou, 1981)  Pojke  

Förr eller senare exploderar jag (John 

Green, 2012) Flicka 

Hungerspelen (Suzanne Collins, 2008) 

Flicka 

Expert på att rodna (Katarina von Bredow, 

2005) Flicka 

Divergent (Veronica Roth, 2011) Flicka  

Sista brevet från din älskade (Jojo Moyes, 

2010) Flicka 

 

  

Eleverna upplever att de oftast får välja själva men att läraren har valt ut vissa romaner, 

dikter eller noveller som de får välja bland. När de skulle arbeta med noveller fick de 

välja antingen "Att döda ett barn" eller "Ett halvt ark papper". Likadant var det när de 

skulle arbeta med dikter, då läste alla först dikterna "12 år" och "Parabol", "Strövtåg i 

hembygden" och sedan fick varje elev välja en dikt att analysera. Samtliga elever anser att 

det är tråkigt att läraren väljer ut så få dikter. "Det hade varit roligare om det fanns lite 

större valmöjligheter och lite mer olika typer av dikter, typ att man väljer dikter som 

handlar om lite mer olika saker", säger en elev. Eleverna menar att det urval de får välja 

bland är så litet att det inte spelar någon roll vilken text man väljer. Det ultimata enligt 

eleverna hade varit om de fått möjligheten att välja vilken dikt som helst. Eftersom vad 

man läser påverkar elevernas åsikt om uppgiften, "Du kan ha skapat världens roligaste 
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uppgift men om jag får läsa en dikt som jag inte känner något av spelar det ändå ingen 

roll hur rolig själva uppgiften är", säger en elev. "Speciellt dikter eftersom de handlar så 

mycket om en personlig känsla och då kan man inte läsa vilken dikt som helst, det måste 

vara ett ämne som man har ett intresse för", säger en annan elev. 

Dramat Romeo och Julia valde läraren ut som alla elever i klassen skulle arbeta med i 

grupper. Då spelade det inte så stor roll om eleverna fick välja själva eller inte eftersom 

eleverna inte tyckte att en analys av ett drama kräver lika mycket personliga känslor som 

när de analyserar en dikt.  

När eleverna skulle läsa en roman i Svenska 2 fick de förslag på romaner av läraren men 

de fick även välja någon annan roman om de så önskade. Det var varierande hur eleverna 

i klassen valde, vissa valde en bok som läraren hade gett som förslag och några något 

annat. Alla deltagande elever valde inte utifrån lärarens förslag. Exempel på romaner de 

valde var Ondskan av Jan Guillou, Förr eller senare exploderar jag av John Green, 

Hungerspelen av Suzanne Collins, Expert på att rodna av Katarina von Bredow, 

Divergent av Veronica Roth, Sista brevet från din älskade av Jojo Moyes. Det är 

blandade åsikter i gruppen kring val av romaner själv eller om läraren skulle ha bestämt. 

Vissa tycker det är en självklarhet att de skulle få välja själva och vissa tycker att det var 

svårt att komma på en roman de ville läsa och hade gärna sett att läraren valde åt dem.  

 

 

4. 1.2 Genusperspektiv i litteraturundervisningen  

Klass 1 

I klass 1 upplever eleverna att de har arbetat utifrån ett genusperspektiv en gång inom 

svenskan och då hade det inget med litteraturundervisningen att göra. Det var ett samarbete 

med biologi, samhällskunskap och svenska. En elev förklarar att. "Vi har aldrig pratat om hur 

böckerna vi läst gestaltar könen eller ens pratat om olika kön eller genus överhuvudtaget i 

svenskan". 

Eleverna tror att bristen på genusperspektiv i svenskkurserna beror på att deras lärare inte har 

så mycket kunskap om den mer öppna och friare synen på genus och kön. En elev förklarar 

att deras lärare har uttryckt att när det handlar om genus så känner läraren att eleverna kan 
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upplysa läraren, "Vår lärare är fast i de gamla könsnormerna och vi elever har ett modernt 

synsätt som är öppnare och som vår lärare kan och vill lära sig av", säger eleven. Eleverna 

kan inte minnas att läraren någonsin har tagit upp begreppet genusperspektiv och diskuterat 

det allmänt i svenskan eller diskuterat skönlitteratururen utifrån ett genusperspektiv. "Det har 

varit mer fokus på att analysera skönlitteraturen utifrån exempelvis olika karaktärer, inte 

analysera hur man utifrån sitt kön gestaltas", säger en elev.  

Eleverna upplever inte heller att läraren har tänkt ur ett genusperspektiv när det handlar om 

urvalet av skönlitteratur eftersom den skönlitteratur som var gemensam för alla (novellerna) 

nästan bara skildrade heterosexuella förhållanden, karaktärer som skildrar de traditionella 

könsrollerna och skrivna av manliga författare. Undantaget var novellen "Oändrat oändlig" 

där författaren inte nämner vad det är för kön på huvudpersonerna, "I början när jag läste så 

antog jag att det handlade om en man och en kvinna men sen kom jag på mig själv och tänkte 

att det lika gärna kunde vara två män eller två kvinnor", säger en elev. En elev tycker det är 

tråkigt att läraren inte använde denna novell mer för att diskutera genusperspektiv och varför 

man omedvetet tänker att det handlar om en man och en kvinna. Samtliga elever anser att 

novellen hade varit intressant att analysera ur ett genusperspektiv istället för den 

analysuppgift de arbetade med som handlade om att analysera novellens stildrag och struktur.  

Klass 2 

Eleverna i klass 2 upplever att deras lärare är bra på att väva in ett genusperspektiv i  

litteraturundervisningen "Små doser i taget av ett genusperspektiv och ofta kan det visas 

genom någon form av diskussionsfråga", säger en elev. När eleverna arbetade med 

litteraturhistoria i svenska 3 så diskuterade klassen genusperspektiv som mest, eftersom 

klassen uppmärksammade skillnaden på kvinnliga och manliga författare genom historien. 

"Det var exempel kvinnor som publicerade sina verk under manliga författarnamn, detta 

diskuterade vi mycket om varför det var så och tyckte det var orättvist mot kvinnorna", säger 

en elev.  

Ett genusperspektiv har funnits med i elevernas boksamtal de haft en gång per termin då 

eleverna har diskuterat kring vilka böcker de väljer och varför samt att det är skillnader på 

vad pojkarna och flickorna väljer att läsa. "Hälften av alla tjejer valde Femtio nyanser av 

honom och killarna valde böckerna om Snabba cash filmerna, det säger ju en hel del om 

genus", säger en elev. 
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Eleverna upplever inte att läraren väljer skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv eftersom de 

anser att verken läraren valt speglar de traditionella könsrollerna till exempel att verken 

handlar om heterosexuella par och om karaktärer som följer de traditionella könsrollerna. 

Eleverna anser att det skulle vara bra om läraren valde ut skönlitteratur som har större 

variation kring identitet och sexuella läggningar för att spegla samhället mer, "Identiteter som 

går utanför de traditionella könsrollerna, till exempel en dominant kvinna eller män som inte 

passar in i den manliga normen för hur en man ska bete sig, typ killar som sminkar sig" säger 

en elev. Eleverna tycker till exempel att dramat Fröken Julie är väldigt omodernt utifrån ett 

genusperspektiv och eleverna tycker att det skulle ha varit ett bra exempel på ett verk där man 

kan ifrågasätta könsrollerna och jämföra med dagens syn på könsroller.  

 

Klass 3  

Eleverna i klass 3 anser att det har varit lite arbete med litteratur utifrån ett genusperspektiv. 

"Det känns som att vår lärare har valt att lägga fokus på andra saker istället när vi har läst 

böcker, noveller och dikterna, typ som att vi ska veta vad ett tema är i en novell", säger en av 

eleverna. De har inte arbetat med att tänka kring genus eller könsnormer varken när de har 

läst skönlitteratur eller när läraren undervisat kring litteraturhistorien.  

 En elev berättar att de har jobbat med samarbeten mellan samhällskunskapen och svenska 

som handlade om feminism men det var ingen litteraturundervisning inblandad utan 

svenskans del stod för att skriva en insändare, "Det var det närmaste vi kommit ett arbete med 

genusperspektiv men tycker knappt att det räknas eftersom det var ett arbete ur ett 

feministiskt perspektiv och inte utifrån ett genusperspektiv", säger eleven. "Det har varit mer 

fokus på kvinnans ställning i samhället", tillägger en annan elev.  

Eleverna upplever inte att läraren har tänkt utifrån ett genusperspektiv när läraren valt ut 

skönlitteratur eftersom eleverna upplever att de fått läsa "det man brukar få läsa" "inget 

utstickande, som är utanför boxen". Eleverna uppfattar att den skönlitteratur de fått läsa 

handlar om traditionella könsroller och menar att läraren inte har haft ett genusperspektiv i 

åtanke när läraren valt ut verken. "Vi har mest läst verk där manliga män är huvudpersonen, 

kvinnan är rätt tam och familjer som består av mamma, pappa och två barn, lite gammaldags 

bild kan jag tycka. Vore kul att läsa något med lite modernare karaktärer", säger en elev. 

Klass 4 
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I klass 4 upplever eleverna att de inte har arbetat med genusperspektiv någon gång i 

svenskans litteraturundervisning. Eleverna ser en stor skillnad jämförelsevis med 

engelskkurserna där de pratat om genus i skönlitteraturen."Jag minns att vi diskuterade 

mycket om varför tjejerna alltid ska räddas av manliga hjältar tillexempel", säger en av 

eleverna. I svenskkurserna har eleverna arbetat med skönlitteraturen för att lära sig de typiska 

stildragen för till exempelvis noveller, dramatik, dikter och vad som skiljer dem åt. Samma 

sak gäller litteraturundervisningens historiska del då fokus var på att lära sig epokers 

kännetecken. Läraren tog bland annat upp Homeros verk Odysséen som ett tidstypiskt 

exempel på ett epos. "Det känns som att vi mer fått lära oss att hantera olika typer av texter 

än att diskutera handlingen, syfte med mer", säger en elev. 

Eleverna anser inte att läraren har valt ut skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv eftersom 

den skönlitteratur läraren valt inte går utanför könsnormerna. "Odysséen handlar ju om en 

manlig hjälte som ska hem och rädda sitt kungarike och sin fru, känns som omoderna 

könsroller, typiskt att kvinnan ska räddas av en man", säger en elev. En elev säger att det 

kanske är svårt att välja skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv när det ska arbeta med 

litteraturhistoria eftersom det är gamla verk som inte är skrivna i en tid där genusperspektivet 

finns. Eleverna anser att det egentligen inte spelar så stor roll om vad skönlitteraturen handlar 

om, ifall de diskuterar skönlitteraturen utifrån ett genusperspektiv."Vi skulle egentligen bara 

kunna läsa böcker som handlar om karaktärer som ingår i de traditionella könsrollernas om 

bara vi uppmärksammar dem och kritiserar dem", säger en elev. Samtliga elever upplever inte 

att de själva tänker ur ett genusperspektiv när de väljer skönlitteratur, utan väljer 

skönlitteratur efter det som intresserar dem istället. 

 

 4.1.3 Attityd till ett genusperspektiv i litteraturundervisningen 

Klass 1 

"Det är bra att kunna använda ett genusperspektiv i skönlitteraturen eftersom man kan lära sig 

mycket genom läsning, man kan få perspektiv på saker", säger en elev. Det är också viktigt 

att arbeta med ett genusperspektiv i litteraturundersvisningen för att eleverna läser äldre 

skönlitteratur och då finns det en möjlighet att jämföra dessa verk med mer modern 

skönlitteratur angående genus, tillexempel jämföra hur de gestaltar könsroller. Eleverna 

menar att det är viktigt att ta upp detta för att kunna se att det har skett en utveckling. 
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Eleverna upplever att de själva är rätt könsneutrala och en elev menar att "det är viktigt att ta 

upp att det inte alltid har sett ut som det gör idag, att det inte alltid har varit lika öppet klimat 

kring åsikter om genus och kön som det är idag". "Vi är ju väldigt öppna och tycker inte det 

är onormalt med olika sexuella läggningar till exempel" säger en elev.  

Eleverna anser att det är viktigt att prata om genusperspektiv och att man uppmärksammar 

andra genus än man och kvinna och att eleverna får prata om att det finns vissa som inte 

identifierar sig med det manliga eller kvinnliga könet. En elever menar att "det viktigaste med 

allt detta är att man inte gör någon stor grej av det för då verkar det som att det är något 

onormalt". "Om vi till exempel ska läsa en text om ett par som inte passar in i de "vanliga" 

könsrollerna ska inte läraren presentera boken med att säga att det är ett par som går utanför 

könsrollerna", säger en annan elev. En annan elev lägger till att "det är ju normalt så då ska 

man inte göra en grej av det för då låter det som att det är något onormalt". En elev påpekar 

att vissa elever i klassen skulle behöva undervisningen i ämnet om genusperspektiv, för att de 

inte har kunskap om det.  

Eleverna anser även att det är viktigt att arbeta med ett genusperspektiv för att alla är olika i 

samhället och skolan borde vara lika framåt i utvecklingen kring könsidentiteter men av 

någon anledning känns skolan inte lika utvecklad. Det ska redan vara normaliserat med till 

exempel flera olika sexuella läggningar än heterosexualitet vilket det inte är överallt men det 

borde vara normalt. Eleverna anser att det skulle vara bra om det var mer blandat mellan 

olika perspektiv, sexuella läggningar och identiteter som går utanför könsnormerna i den 

skönlitteratur de läser i skolan. Samtliga elever anser även att det är viktigt att arbeta med ett 

genusperspektiv för att på senare tid är det inte lika stort fokus på könen man och kvinna och 

eleverna menar att vi lever i en mer öppensinnad tid och då måste man prata om det som går 

utanför de gamla normerna. 

 

Klass 2 

I klass 2 anser de flesta eleverna att det borde vara mer genusperspektivarbete i 

litteraturundervisningen. Speciellt i boksamtalen där det har varit mycket diskussioner kring 

vem som läser vad utifrån sitt genus, "det är ju ingen slump att det bara är tjejer som läser 

Femtio nyanser böckerna, det tycker jag man borde lyfta för att det kan ju vara någon kille 

som vill läsa de böckerna men inte vågar", säger en av eleverna. Eleverna tycker att det skulle 

vara intressant att arbeta med det bokvalet utifrån ett genusperspektiv för att bli medveten om 
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normerna de påverkas av och kunna göra sig fri från dessa om man vill. Eftersom eleverna 

tror att det finns elever som inte vågar välja en bok på grund av att de borde läsa en manlig 

bok om det är en pojke eller tvärtom. "Man borde kunna välja vilken bok man vill läsa, inte 

den man borde läsa", säger en elev.  

Eleverna upplever att skolan är omodern och inte så öppen och fri i sin uppfattning kring 

genus i jämförelse med samhället och därför måste man jobba mycket med att tänka utifrån 

ett genusperspektiv för att skolan ska bli mer modern. Eleverna tycker att läraren borde ha 

lagt mer fokus på att se litteraturhistorien ur ett genusperspektiv. "Det borde vara lika mycket 

arbete med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen när det gäller den historiska delen 

som när vi jobbar med moderna texter", säger en elev. 

En av eleverna i klass 2 håller inte riktigt med sina klasskamrater; "jag är rätt så nöjd med hur 

vi jobbar med att tänka utifrån ett genusperspektiv i svenskan eftersom vår lärare ofta bakar 

in det i litteraturundervisningen och ger oss frågor att fundera på".  Eleven tycker det är 

viktigt att arbeta med ett genusperspektiv men tycker inte att det behövs mer än idag. Eleven 

tror att om de skulle arbeta mer med ett genusperspektiv skulle det bli "för stor grej" för vissa 

i klassen.  

Alla elever är enade om att det är viktigt att tänka ur ett genusperspektiv inte bara i 

litteraturundervisningen utan även i alla andra delar i skolans undervisning. Eleverna anser 

även att inom litteraturundervisningen är det bra att arbeta med ett genusperspektiv i eftersom 

man lär sig kunskap och skapar nya erfarenheter genom läsning. Det är även bra att arbeta 

med ett genusperspektiv via skönlitteraturen menar eleverna eftersom de sällan reflekterar 

över det de läser. Med genusperspektivet kan man då uppmärksamma sådant som tas förgivet 

och ifrågasätta det, vilket eleverna tycker är väldigt intressant.  

 

Klass 3  

I klass 3 anser de flesta eleverna att det inte är så viktigt att arbeta ur ett genusperspektiv. De 

tycker att det är bra som det är och att alla får göra som de vill ändå så ett arbete med  

genusperspektiv är onödigt, det skulle inte bidra till att det blir bättre.  

En elev håller inte med utan anser att det skulle behövas ett större arbete med 

genusperspektiv eftersom att eleven upplever att " litteraturundervisningen utgår från de 

traditionella könsrollerna". Eleven tycker även att klassen ofta arbetar utifrån ett feministiskt 
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perspektiv vilket är bra men då uppmärksammas enbart kvinnans underordnande ställning 

och alla andra som inte vill identifiera sig som man eller kvinna uppmärksammas aldrig. "Vi 

lever ju inte i ett sådant fyrkantigt samhälle där man antingen är kvinna eller man, det måste 

man prata om och jag kan lova att det finns böcker som visar det också", säger eleven. Det är 

viktigt att arbeta med genusperspektiv i litteraturundervisningen för att skönlitteraturen oftast 

speglar hur samhället ser ut och hur människan fungerar. "Om vi bara får läsa böcker som 

passar in på heteronormen kommer vi leva efter den vilket inte känns rättvist mot alla som 

inte kan identifiera sig med den normen", säger eleven. Eleven tror inte att deras lärare 

medvetet inte vill arbeta mer ur ett genusperspektiv utan det är förmodligen bara en gammal 

vana och att läraren som alla andra lever enligt normerna.  

 

Klass 4  

Klass 4 anser att det är viktigt att arbeta med genusperspektiv i litteraturundervisningen 

eftersom skönlitteraturen är en källa till kunskap. "Jag lär mig massa saker när jag läser och 

påverkas av det också", säger en av eleverna. Samtliga elever anser att det är viktigt att arbeta 

mer med genusperspektiv i skolans alla ämnen. Därför att det handlar om att fundera på 

varför vi beter oss som vi gör och att kunna påverka sin egen identitet själv. Eleverna anser 

att man ska arbeta med ett genusperspektiv för att kunna spegla hur samhället ser ut. 

Skönlitteraturen påverkar bland annat hur man ser på världen och då bör man diskutera hur 

skönlitteraturen speglar världen ur ett genusperspektiv. "Man skulle kunna ifrågasätta hur 

skönlitteraturen ser på genus i böckerna vi läser i svenskan" säger en elev. Eleverna menar att 

de flesta ungdomar är öppna när det gäller genus och att skolan borde spegla deras synsätt 

mer samt att läraren bör anpassa skönlitteraturen mer efter elevernas syn, "Det vore kul att 

läsa böcker som inte följer könsnormerna lika mycket, exempel böcker om kvinnor som är 

lite mer manliga eller är en hjälte", säger en elev. 

Eleverna anser även att det skulle vara intressant om de analyserade texter utifrån ett 

genusperspektiv och inte enbart analyserade texter utifrån aspekter såsom verkets tema och 

motiv. Eleverna anser att det skulle vara intressant att diskutera om de kan se skillnader i hur 

man skildrar karaktärer olika på grund av deras kön och om dessa skildringar stämmer 

överens med normerna kring könen. "Detta skulle vara jätteintressant att analysera det för då 

skulle man på ett tydligt sätt kunna uppmärksamma könets roll i böckerna", säger en elev. 
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av resultatet och hur resultatet kan tolkas samt förklaras.  

 

5.1 Analys av resultatet  

I analysen behandlas samtliga forskningsfrågorna i ett varsitt avsnitt. Det första avsnittet 

"Urval av skönlitteratur" innefattar den första forskningsfrågan sedan kommer avsnittet 

"Skolans arbete med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen" som innefattar den andra 

forskningsfrågan. Det sista avsnittet "Elevernas attityd till arbete med ett genusperspektiv i 

litteraturundervisningen?" innefattar den tredje forskningsfrågan. 

 

5.1.1 Urval av skönlitteratur 

I samtliga fyra klasser ser urvalet av skönlitteraturen rätt så lika ut, till exempel finns det 

vissa verk som samtliga klasser har läst. Alla fyra klasserna har läst novellen "Att döda ett 

barn" av Stig Dagerman och tre av fyra klasser har läst "Ett halvt ark papper" av August 

Strindberg Två klasser har även läst Odysséen av Homeros. Dessa verk har lärarna valt ut och 

alla är skrivna av män. En orsak till att det enbart är manliga författare som lärarna valt ut kan 

vara för att det manliga tillhör en norm som individen följer omedvetet och inte anser är 

konstig. Maria Nikolajeva (2004:129-131) menar att samhället påverkas av 

heteronormnativiteten och därför ifrågasätter vi inte det manliga utan ser det manliga som det 

"vanliga".  

Tre klasser har arbetat med dikten "Strövtåg i hembygden" av Gustaf Fröding, men det är lite 

olika vem som valt dikten. I klass 1 valde en elev denna dikt själv och i klass 2 och 4 valde 

läraren ut dikter eleverna fick välja bland. Det finns även likheter i val av skönlitteratur när 

eleverna har fått välja själva. I tre av fyra klasser har några elever valt att läsa Femtio nyanser 

av honom av E.L James och Hungerspelen av Suzanne Collins. Stolthet och Fördom av Jane 

Austen är ett verk som eleverna från två klasser har läst, skillnaden är att i klass 1 valde en 

elev själv att läsa romanen och i klass 2 läste alla elever ett utdrag från romanen.   
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En annan likhet med skönlitteraturen eleverna har arbetat med är genren. Det finns vissa 

genrer som eleverna har läst mer av, speciellt när de har fått välja skönlitteratur själva är det 

vissa genrer som har en stor majoritet. Det är äventyrgenren och verk som utmärks av science 

fiction och dystopier som till exempel Hungerspelen, Fatta eld, Divergent, Om jag kunde 

drömma. Den andra genren som eleverna läser mycket av är romaner som handlar om kärlek 

men lite olika inriktningar såsom ungdomsromaner Expert på att rodna, Förr eller senare 

exploderar jag, erotisk skönlitteratur som Femtio nyanser av honom och Femtio nyanser av 

frihet och kärleksromaner som Sista brevet från min älskade, Livet efter dig, Dagboken och 

Stolthet och Fördom. Så även om det finns en variation bland vilket skönlitterärt verk 

eleverna läser så är de flesta verken inom samma genre. Det finns vissa romaner som visar på 

en skillnad och det är Aldrig fucka upp, Gone girl och Pojken i randig pyjamas som inte 

tillhör varken en kärleksroman eller äventyrsroman.  

I samtliga klasser upplever eleverna att de oftast får möjligheten att välja skönlitteratur själv. 

En likhet är att när eleverna ska läsa längre texter får eleverna i alla fyra klasser välja 

skönlitteraturen själv. I klass 1 och 4 tycker eleverna att det är positivt att de får välja 

skönlitteratur själva när de ska läsa en hel roman till exempel men att ibland kan det också 

vara negativt om man inte kommer på en roman man vill läsa. I Klass 2 anser eleverna att det 

är positivt att välja själva när de ska läsa längre skönlitterära verk eftersom att det måste 

finnas ett intresse om de ska läsa en längre text. De anser även att det kan vara negativt att 

välja själva eftersom vissa verk som eleverna valt själva blir det retade för av andra 

klasskamrater som till exempel att vissa elever i klassen retades när några elever i klass 3 

valde att läsa Femtio nyanser av honom.  

Valfriheten kring val av dikter varierar mer, i klass 1 fick eleverna själva välja en dikt, i klass 

2 valde läraren ut dikter åt eleverna, i klass 3 och 4 fick eleverna välja en varsin dikt bland 

dikter som läraren tagit fram. De flesta eleverna anser att det är positivt att de få välja dikter 

själva och vissa anser att det inte spelade så stor roll eftersom dikterna de läst har varit så lika 

och i klass 4 hade det hellre velat välja dikter själva. I klass 2 anser eleverna att de egentligen 

inte spelar så stor roll om de får välja skönlitteratur själva eller om läraren väljer åt dem 

eftersom läraren tar hänsyn till vad för texter och ämnen eleverna är intresserade av.   

En likhet mellan alla klasser är att de upplever att läraren inte tänker utifrån ett 

genusperspektiv när de väljer ut vilken skönlitteratur eleverna ska arbeta med gemensamt, 

eftersom samtliga eleverna anser att de får läsa skönlitteratur som handlar om traditionella 
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könsroller. Ett undantag är i klass 1 där eleverna upplever att novellen "Oändrat oändlig" inte 

handlar om de traditionella könsrollerna eftersom de inte vet vilket kön huvudpersonerna har. 

Resultatet visar även att den skönlitteratur lärarna har valt inte tar hänsyn till ett 

genusperspektiv eftersom de flesta verk de har valt handlar om traditionella könsroller och 

speglar heteronormen, eftersom verk som lärarna har valt ut bland annat är; "Att döda ett 

barn", "Pälsen", Romeo och Julia, "Savannen", Odyssén, "Ett halvt ark papper" och Fröken 

Julie. Carole M. Kortenhaus och Jack Demarest (1993:219-229) studie Gender Role 

Stereotyping in Children's Literature redogör för ett resultat som visar att inom barnlitteratur 

gestaltas mannen som en aktiv karaktär och kvinnan som en mer passiv karaktär. En likhet 

med detta kan även synas i skönlitteraturen som eleverna har läst inom denna studie. Verken 

"Att döda ett barn", "Pälsen", Romeo och Julia, "Savannen", Odysséen, "Ett halvt ark 

papper", Fröken Julie speglar på något vis en könsnorm om att mannen är den dominerande, 

en hjälte eller en heteronormnativitet med heterosexuella kärlekspar.  

En förklaring till att lärarna inte väljer ut skönlitteratur utifrån ett genusperspektiv kan vara 

precis som Lars Brink (2009:61) skriver att det finns en frånvaro av förnyelsekraft hos lärare 

och en brist på att uppdatera sin undersinvisningen på egna initiativ. Det är förmodligen 

vanligt att lärare väljer lite efter en trygghet utifrån vetskapen om vad som har fungerat 

tidigare. Problemet med att inte uppdatera sin undervisningen kan vara att undervisningen 

inte utvecklats i samband med samhällets utvecklingar kring till exempel genus och att 

lärarens undervisningen uppfattas som omodern och oaktuell. Ett resultat från denna studie 

som kan vara ett tecken på att lärarna väljer utifrån trygghet är vissa skönlitterära verk som 

samtliga lärarna valt ut till sina respektive klasser. Samtliga lärare har valt ut novellen "Att 

döda ett barn" och kan det vara en slump att just dessa fyra har valt denna novell eller är det 

ett tecken på att lärarna väljer utifrån en trygghet? En trygghet i att välja sådan skönlitteratur 

som läraren vet har fungerat bra förr i undervisningen i andra klasser. I elevens individuella 

val finns det liknade val av skönlitteratur då i tre av fyra klasser har några valt att läsa Femtio 

nyanser av honom eller Femtio nyanser av frihet. I elevernas val tror jag dock det handlar 

mer om vad som är populärt att läsa just nu. Femtio nyanser- trilogin har varit omtalad och 

aktuell de senaste åren med bland annat filmatisering vilket troligen har lockat eleverna att 

läsa dessa verk. Det är dock skillnad med novellen "Att döda ett barn" eftersom den är ca 60 

år gammal och kanske då lite mer av en klassiker än populärlitteratur vilket troligen bidrar till 

att den är vald utefter en känsla av trygghet om att den har fungerat bra i undervisningen 

tidigare.  
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5.1.2 Skolans arbete med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen 

Ett arbete med skönlitteratur ur ett genusperspektiv skiljer sig åt mellan de fyra klasserna. 

Klass 1, 3 och 4 är arbetet liknande då dessa elever upplever att de inte har fått arbeta med ett 

genusperspektiv inom litteraturundervisningen. I andra delar av svenskkursen har däremot 

klass 1 arbetat med genusperspektiv och klass 4 har arbetat med ett genusperspektiv i ämnet 

engelska. En till likhet är att eleverna upplever att i litteraturundervisningen lägger läraren 

mer fokus på att lära eleverna skönlitterära begrepp, epoker, stildrag istället för att analysera 

texter utifrån ett genusperspektiv. Klass 2 skiljer sig från de övriga klasserna då eleverna i 

denna klass anser att de får arbeta med skönlitteraturen utifrån ett genusperspektiv litegrann 

kontinuerligt. De anser även att det finns med ett genusperspektiv i deras boksamtal.   

 I klass 1, 2 och 4 anser eleverna att det vore intressant att diskutera och kritisera 

skönlitteraturen de läser ur ett genusperspektiv, speciellt äldre verk. I klass 4 anser eleverna 

att det inte spelar så stor roll vad de läser så länge de får möjlighet att diskutera verken utifrån 

ett genusperspektiv, i klass 2 och 3 anser eleverna att de vill läsa verk som handlar om mer 

modernare, öppnare karaktärer utifrån genus. Resultatet visar även att det är ett större fokus i 

dessa klasser på att eleverna arbetar med kunskaper om litteraturvetenskapliga begrepp och 

olika texttyper istället för att eleverna ska uppleva nya saker via skönlitteraturen och att 

skönlitteraturen ska väcka känslor hos eleverna.  

Denna studies resultat verkar inte vara ett undantag eftersom även Lena Martinsson & Eva 

Reimers (2010:113) förklarar att skolan påverkas av heteronormativiteten per automatik. Att 

skolan lever efter denna norm per automatik kan vara kärnan till att skolan inte utvecklar sitt 

förhållningssätt till normer kopplade till kön, eftersom det är något som sker automatiskt. 

Christina Olin-Scheller (2007:228-230) förklarar dessutom att flickorna i hennes studie 

upplevde att det fanns en brist på ett kvinnligt perspektiv i litteraturundervisningen vilket 

även syns i den här uppsatsen resultat då de flesta författare lärarna valt ut är manliga.  

En studie som kan användas som en förklaring till varför lärarna inte arbetar med 

litteraturundervisningen utifrån ett genusperspektiv är Rickard Jonssons (2015:141-143) som 

handlar om stereotypa schablonsmönster i skolan vilka både lärare och elever handlar efter. 

Så länge dessa mönster finns kvar kommer både lärare och elever antingen leva efter dem 

eller gå emot den. Dessa bilder utgår mestadels utifrån kön och utseende vilket leder till att 

det ofta blir en stereotyp bild av eleven och förutfattade meningar. Detta inkluderar inte ett 
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genusperspektiv i undervisningen eftersom man utgår ifrån stereotypa skildringar av könen 

och normer. Anledningarna till bristande genusperspektiv i undervisningen kan alltså bero på 

normer om könsroller eller som Rikard Jonsson skriver "schablonsmönster".  

I klass 1 berättar en elev att deras lärare känner att det finns en för stor brist på kunskap kring 

nyare genusuppfattningar hos läraren själv, men att läraren vill lära sig om detta av eleverna. 

Emilia Åkesson(2006:10) menar att ett arbete med normer och genus kräver engagemang från 

samtlig skolpersonal och att all personal får mer kunskap inom ämnet för att sedan kunna 

arbeta och handla efter det. Det är viktigt att synliggöra normerna och ifrågasätta dem för att 

kunna hantera dem. Det är alltså inte enbart svensklärarens uppgift enligt Emilia Åkesson att 

arbeta utifrån ett genusperspektiv utan hela skolans. Vilket även eleverna i klass 2 menar är 

viktigt, att ett genusperspektiv är viktigt i alla andra delar i skolans undervisning också. 

Resultatet visar även att det finns vissa som arbetar med ett genusperspektiv och kanske kan 

det vara ett tecken på att en utveckling är på gång. Genusperspektiv är ett relativt nytt 

begrepp och normerna är något som de flesta haft med sig under sin livstid vilket innebär att 

det förmodligen krävs en längre arbetsprocess eftersom det handlar om en vana. I 

Genusperspektiv på pedagogik förklarar Inga Wernersson (2006:15-17) att en ny uppfattning 

om genus existerar men att den inte har slagit igenom helt och hållet än. En utveckling kan 

man ändå se är på gång eftersom Inga Wernersson i Genus i förskola och skola (2009:152) 

förklarar att eleverna på högstadiet idag har en mer utvecklad syn på samhället och genus än 

äldre generationer. Ett undantag där man kan se en utveckling är i klass 1 där läraren har valt 

ut novellen "Oändrat Oändligt" som handlar om ett kärlekspar men det nämns inte vilket kön 

någon av karaktärerna har, vilket är en text som förhåller sig till genusperspektivet.  

Christina Olin-Scheller (2006:215-216) skriver även att det är vanligt att det finns en krock 

mellan läraren och elevens litterära register och hon menar att lärare måste skapa en 

undervisning som i större utsträckning bemöter elevens register. Denna studies resultat visar 

även att det finns en krock mellan elever och lärare eftersom eleverna önskar ett 

genusperspektiv i skönlitteraturen och att läraren inte verkar ha tillräcklig kunskap om detta 

som till exempel läraren i klass 1. Kan det vara så att uppfattningen om brist på arbete med 

genusperspektiv i skönlitteraturen har att göra med att det är en krock och att lärarna inte 

försöker bemöta elevernas litterära förkunskaper?  

Utifrån resultatet från denna studie syns det att eleverna inte upplever att de inte arbetar med 

genusperspektiv alls i något ämne i skolan. Tolkningen som kan göras utifrån denna studies 
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resultatet är att tre av fyra lärare inte väljer att inkludera ett genusperspektiv i deras 

litteraturundervisningen. En annan tolkning som kan göras är att samtliga lärare kanske 

arbetar med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen men att detta inte framgår till 

eleverna vilket leder till uppfattningen att de aldrig har arbetat med ett genusperspektiv. 

Eftersom denna studie handlar om hur eleverna upplever arbetet med genusperspektiv blir det 

två tolkningar eftersom det inte finns ett facit för hur lärarna faktiskt arbetar. Lotta Bergman 

(2009:21-23) skriver att läraren och eleverna inte har samma uppfattning om vad 

litteraturundervisningens syfte är. Både Gunilla Molloy(2002:147) och Maria Ulfgard (2002: 

335-347) tar också upp att elever, både pojkar och flickor anser att ett syfte med läsningen är 

nyttokunskaperna. Det kanske då är vanligt att eleverna och läraren har olika uppfattningar 

om vad syftet med litteraturundervisningen och läsningen i skolan är och att läraren inte är 

tydligt med vad syftet enligt läraren är. Detta skulle stämma överens med denna studie kring 

upplevelsen av ett genusperspektiv. Om informanternas lärare hade deltagit i denna studie 

kanske det skulle visat, precis som i Lotta Bergmans studie att läraren och elevens 

uppfattningar inte stämmer överens?  

Resultatet betyder att det är olika från klass till klass hur eleverna uppfattar att läraren arbetar 

eller inte arbetar med ett genusperspektiv. Dock kan ändå slutsatsen dras att de flesta eleverna 

inte upplever att de någonsin har arbetat med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen 

och att de känner att läraren hellre fokuserar på att arbeta med litterära termer och strukturer i 

litteraturundervisningen. Resultatets olikheter visas genom att en klass upplever att deras 

lärare arbetar med ett genusperspektiv kontinuerligt i litteraturundervisningen. 

En konsekvens av resultatet är att eleverna inte får arbeta med att ifrågasätta den 

skönlitteratur de läser och utveckla sina tankar kring läsning i förhållande till normer. Risken 

med det är att eleverna inte uppmärksammar stereotypa drag, att de istället fortsätter att läsa 

utan att tänka på vad eller varför de läser. En ytterligare konsekvens av resultatet kan vara att 

vissa elever inte känner sig inkluderade i undervisningen om eleverna känner att de inte 

passar in i de stereotypa könsrollerna. Vilket då innebär att skolans undervisning inte upplevs 

jämlik. En ytterligare konsekvens kan vara att om eleverna enbart läser skönlitteratur som 

skildrar stereotypa könsroller påverkas de av detta och formar sin identitet efter dessa. Marika 

Andrae (2001:18-20) förklarar att faran med de traditionella könsrollerna blir att eleverna inte 

får möjligheten att öppna upp sig för andra uppfattningar om genus och kön vilket då hämmar 

elevernas utveckling kring genusuppfattning. Även Maria Ulfgard (2002:335-347) i För att 

bli kvinna- och av lust tar upp skapandet av genus via skönlitteraturen och att flickor 
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använder skönlitteraturen i deras identitetsutveckling. Det hämmar även elevernas 

identitetsskapande och troligtvis skapar en identitet efter hur de tror att de ska bete sig. Detta 

är en konsekvens som påverkar eleven på ett omedvetet sätt, vilket gör det viktigt att lärare 

och elever diskuterar hur skönlitteraturen gestaltar kön och hur det påverkar eleverna. Det är 

relevant för att eleverna ska bli medvetna om att de blir påverkade av sådant de läser. När det 

finns en diskussion om detta spelar det kanske egentligen inte lika stor roll vad de läser utan 

snarare om hur de arbetar med det som de läser, som även eleverna i klass 4 tar upp.  

 

5.1.3 Elevernas attityd till arbete med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen? 

Attityden till att arbeta med genusperspektiv skiljer sig åt då klass 1,2 och 4 anser att det är 

viktigt att få in mer genusperspektiv i litteraturundervisningen. De anser att det är viktigt 

bland annat för att man lär sig mycket av att läsa skönlitteratur och för att tänka utifrån ett 

genusperspektiv skulle spegla elevernas synsätt på genus mer än synen på genus de får se i 

skolan idag. Dessutom för att uppmärksamma normer kring genus och könsrollerna som 

eleverna aldrig annars reflekterar kring när de läser skönlitteratur. De anser också att det är 

viktigt att arbeta med genusperspektiv i samtliga ämnen i skolan. I klass 3 är eleverna mer 

oense, vissa tycker det skulle vara onödigt eftersom det är bra som det är och att alla redan får 

bete sig som de vill. En elev i klass 3 håller inte med och anser att ett arbete med 

genusperspektiv i litteraturundervisningen är viktigt för att de skönlitterära texter de läser i 

skolan skildrar enbart de traditionella könsroller och detta bör ifrågasättas.  

Eleverna anser också att det är intressant att tänka utifrån ett genusperspektiv för att lära sig 

om sig själv och få vetskap om varför pojkar och flickor väljer att läsa olika typer av 

skönlitteratur. Dessutom visar resultatet att eleverna upplever att de är öppna när det gäller 

genus och att de upplever att deras uppfattningar kring genus är mer modern än 

litteraturundervisningens. Dessutom finns det ett missnöje bland vissa elever som upplever att 

skolan är omodern när det gäller uppfattningar om genus. Eleverna anser att skolan borde 

spegla samhället mer eftersom de upplever att samhället har en mer icke traditionell och 

öppnare uppfattning kring genus än vad skolan har. Eleverna upplever alltså att samhället är 

mer utvecklat kring uppfattningen om genus men samhället styrs väl egentligen också av 

omedvetna normer precis som skolan? Dessutom upplever eleverna att de själva har en mer 

öppen syn till genus än skolan och sin lärare kring uppfattningarna, men elevernas 

individuella val visar att de också påverkats av traditionella könsroller och normer kring kön 
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när de väljer skönlitteratur själva. Eleverna visar på en medvetenhet angående genus och 

könsroller men frågan är om denna medvetenhet stämmer överens med det öppna samhället 

de diskuterar om? Eleverna uppfattar samhället som att det inte verkar förhålla sig till de 

traditionella könsrollerna, men stämmer denna bild överens med verkligheten? Om den 

gjorde det borde inte skolan då också påverkats mer av samhällets synsätt? Dessutom syns 

det i de individuella valen eleverna gjort att de har påverkats av dessa traditionella normer om 

kön och då är ju frågan om samhället och eleverna är så öppna och moderna kring 

genusuppfattningar som eleverna tror?  

Utifrån resultatet kan man förstå att de flesta eleverna inte är nöjda med hur lite de arbetar 

med ett genusperspektiv, eftersom det flesta eleverna uttrycker att de vill och anser att det är 

viktigt att arbeta mer med litteraturundervisningen utifrån ett genusperspektiv. Dessutom 

anser eleverna att det är viktigt att arbeta utifrån ett genusperspektiv mer i skolan eftersom 

det också handlar om att lära sig samhällets värderingar och hur samhället ser på genus. 

Gunilla Molloy (2002:330) skriver om lärarens två uppdrag och det första är att läraren ska 

lära eleverna en teoretisk kunskap och det syns i resultatet att samtliga lärare verkar uppfylla 

det. Gunilla Molloy skriver även om ett annat uppdrag som handlar om att läraren ska lära ut 

en kunskap om elevernas omvärld och samhället. Enligt elevernas uppfattningar verkar det 

finnas en brist på ett arbete med det senare uppdraget. Detta på grund av att lärarna verkar 

arbeta mer med traditionella och äldre samhällsuppfattningar kring genus enligt eleverna. Att 

arbeta med skönlitteraturen för att ge eleverna kunskap om deras omvärld skulle även kunna 

ingå i ett arbete med genusperspektiv. Resultatet visar även att eleverna önskar att arbeta mer 

med det andra uppdraget, alltså att lära sig om sin omvärld och samhället och inte bara det 

teoretiska (uppdrag 1) kring litteraturundervisningen. Gunilla Molloy (2002:330) skriver även 

att lärare bör ta mer hänsyn till elevernas åsikter för att eleverna vill lära sig om samhället via 

skönlitteraturen. Dessutom ger kunskap om samhället via skönlitteraturen eleven en ökad 

förståelse för andra individers levnadssätt, vilket då även skulle vara betydelsefullt för ett 

arbete utifrån ett genusperspektiv.   

Resultat kan tolkas som att eleverna upplever att de har en öppnare syn än skolan kring 

genus. Det är även viktigt att påpeka att det är enligt eleverna, vilket då innebär att skolan kan 

ha en annan syn än den traditionella -och stereotypasynen som eleverna upplever men att den 

i sådant fall inte förmedlats till eleverna. Oavsett hur det ligger till så har skolan och 

personalen på något vis misslyckat att förmedla en modern uppfattning kring genus som 

motsvarar elevernas uppfattning av vad detta moderna synsätt innebär och detta anser 
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eleverna som något negativt eftersom de då upplever skolans synsätt på genus som omodernt 

och endast utgår från de traditionella könsrollerna.  

Resultat visar att elevernas attityd till genusperspektivarbetet inte är enhetligt, det betyder att 

det inte går att dra en generell slutsats att samtliga elever i skolan anser att det är viktigt att 

arbeta med detta eftersom vissa elever i denna studie anser att ett genusarbete skulle vara 

onödigt. Resultatet betyder även att det finns en skillnad mellan attityd till genusperspektiv i 

allmänhet och attityd till att arbeta med genusperspektiv i skolan. Detta syns då samtliga 

elever uttrycker att det är viktigt med ett genusperspektiv. Däremot att inkludera ett 

genusperspektiv i litteraturundervisningen ansåg vissa inte var nödvändigt eftersom det inte 

skulle bidra till någon förbättring.  

Eleverna anser även att det skulle vara intressant att arbeta med skönlitteratur för att 

uppmärksamma normerna kring kön. Bronwyn Davies (2003:23-28) skriver om barnlitteratur 

med ett feministisk perspektiv och att barnlitteraturen bidrog till att eleverna fick en ökad 

förståelse av konstruktionen av kön. Någon sådan skönlitteratur verkar inte informanterna i 

denna studie arbetat med men något som vissa elever troligen skulle vilja läsa. Feministisk 

skönlitteratur är ett alternativ i ett arbete med genusperspektiv eftersom Bronwyn Davies 

menar att denna skönlitteratur visade att det finns flera alternativa genuskonstruktioner. 

Dessutom menar Emilia Åkesson (2006:10) att skönlitteratur är ett bra alternativ för hur man 

kan arbeta med att kritisera normer.  

Eleverna önskar att arbeta mer utifrån ett genusperspektiv för att kunna ifrågasätta stereotypa 

roller i skönlitteraturen och även varför de läser de det läser. Ett exempel som eleverna 

berättar om där de skulle vilja arbeta mer med genusperspektiv i litteraturundervisningen är i 

klass 2s boksamtal. Resultatet visar att i deras boksamtal fokuseras det mer på en diskussion i 

en genre som Eva Hultin (2006:283-290) benämner "det texttolkande samtalet". Eva Hultin 

nämner även en annan samtalsgenre som kallas "kultur-och normdiskuterande samtalet" som 

eleverna önskar att arbeta med för att lära sig om sig själva och hur de väljer böcker utifrån 

normer. I samband med boksamtalen tar eleverna upp att vissa blev retade för att de hade valt 

verket Femtio nyanser av honom och det var flickor som läste dessa och pojkarna läste verk 

såsom Aldrig fucka upp som är en spänningsroman/deckare. En förklaring till att eleverna 

valde just att reta de som hade läst Femtio nyanser av honom kan vara för att Femtio nyanser 

av honom tillhör populärlitteraturen som har haft låg status (Olin-Scheller 2007:74 ). 

Dessutom anses feminin läsning sämre än den manliga vilket vi kan se tecken på i resultatet 
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då det enbart var den feminina läsningen som hade förlöjligats (Larsson 1990:82). Lisbeth 

Larsson menar att orsaken till dessa uppfattningarna om kön kopplat till läsning beror på att 

samhället har gett läsningen en stämpel utifrån den traditionella synen på könsroller. Den 

kvinnliga läsningen anses lägre än den manliga läsningen och dess tillskriva genrer. Maria 

Nilson (2010:28) kan även förklara detta då hon skriver att det finns uppfattning kring 

läsningen som är förknippad med genus vilket traditionellt sett har bidragit till problem 

angående läsningen för kvinnan. Detta syns i resultatet då det är flickorna som blir retade för 

sin läsning. Resultaten visar en viss inställning till verk såsom Femtio nyanser av honom som 

alltså inte är ett undantag och kan förklara varför just de som läste dessa verk blev retade. 

Eleverna anser att det är viktigt med ett genusperspektiv och vill framhålla sin öppna syn på 

genus. Dock ser man i resultat utifrån vad eleverna valt att läsa själva att de läser ganska 

mycket efter sitt kön, alltså att tjejerna läser skönlitteratur som handlar om kärlek och drama 

medan killarna läser mer i genren action. En förklaring till detta resultat kan vara som Marie 

Nordberg (2005:136-137) skriver om att lärarna uppmärksammar och lever efter traditionella 

könsroller och att det förmodligen sker på grund av att de lever efter normerna. Dessutom 

skriver Gunilla Molloy (2002:81) att pojkarnas läsning förenas med deras genuskonstruktion 

vilket skulle kunna förklara varför de väljer skönlitteratur som handlar mer om action 

eftersom den genren speglar det manliga beteende enligt normerna kring kön mer än 

exempelvis en kärleksroman.  Dessutom menar Stig-Börje Asplund (2010:170) att pojkar 

skapar en gemenskap "vi mot dem" och att de själva är normen och de andra är det som är 

annorlunda vilket kan vara en förklaring att killarna läser genrer som action istället för 

romaner och att de retar de flickor som läst Femtio nyanser av honom för att det inte stämmer 

in på pojkarnas gemenskap och vad som är normen enligt dem.  

En konsekvens av resultatet är att eleverna blir missnöjda eftersom de vill ha mer 

litteraturundervisning utifrån ett genusperspektiv. Detta missnöje kan leda till ett bristande 

intresse hos eleverna för undervisningen menar Lotta Bergman (2009:21-23). Dessutom kan 

elevernas intresse minska eftersom de anser att undervisningen inte speglar deras livsstilar, 

uppfattning etcetera. En undervisning där eleverna kan relatera till sig själva skapar ett större 

intresse eftersom enligt Gunilla Molly (2003:330) finns det en önskan att arbeta med 

skönlitteratur som berör samhället och deras omvärld.  
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6 Avslutning  

I detta kapitel presenteras en diskussion kring studiens metod i avsnittet "Metoddiskussion". I 

nästa avsnitt "Slutsats" beskrivs uppsatsens slutsats som kommit fram med studien. Sedan 

följer tankar kring vad som skulle vara intressant att forska vidare om under avsnittet 

"Förslag på fortsatt forskning" och det sista avsnittet "Undersökningens betydelse för 

läraryrket" beskriver varför studien kan vara relevant för läraryrket.  

 

6.1 Metoddiskussion 

I  denna studie gjordes valet att använda gruppintervjuer med elever för att få fram hur de 

uppfattade arbetet med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen. Intervjuerna hade hög 

grad av standardisering, som innebär att frågorna har en bestämd ordningsföljd (Patel & 

Davidsson 2011:71). Denna metod visades sig fungera bra då eleverna inte hade så bestämda 

uppfattningar kring studiens ämne i början, så denna ordning gynnade dem och gjorde det 

lättare att svara på de övergripande frågorna i slutet.  

 Frågorna gav långa och utvecklade svar vilket var positivt när resultatet skulle 

sammanställas och presenteras. Under intervjun ställdes 13 frågor, några mindre och vissa 

större. Jag fick bra och tillräckliga svar från informanterna på alla frågor. Samtliga svar på 

frågorna kändes relevanta att ha med i resultatdelen, allt material som samlades in var alltså 

användbart för studiens syfte.  

 Detta visade sig vara effektivt med gruppintervjuer eftersom informanterna ibland kunde 

stötta varandra under intervjuerna. Om det hade varit enskilda intervjuer hade detta stöd fallit 

bort och då hade jag kanske inte kunnat få ut lika mycket information från vissa elever. Det 

som dock kan vara negativt med att ha gruppintervjuer är att eleverna kan påverka varandras 

svar och detta var något jag även funderade på innan. Dock kände jag att reflektionerna och 

diskussionen eleverna hade tillsammans var viktiga för denna studie. Det som var mest 

positivt med gruppintervjuerna var att det märktes att eleverna var avslappnade, jag tror det 

berodde på att det var en grupp och att de då inte behövde intervjuas ensamma. Det är väldigt 

svårt för mig att avgöra hur mycket eleverna sedan påverkade varandra och en annan gång 

kan det vara intressant att prova enskilda intervjuer istället eller använda sig av både 

intervjuer i grupp och enskilt. 
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Att spela in intervjuerna visade sig vara en stor fördel under intervjun på grund av att det blev 

ett bra flyt i samtalet, om jag hade antecknat hade samtalets flyt minskats. Det var även en 

fördel att ha spelat in när jag sedan skulle bearbeta materialet eftersom jag då under 

transkriberingen kunde lyssna om och anteckna all information detaljerat. 

Urvalet för denna studie var enbart elever för att önskan var att ta reda på elevernas 

upplevelser och då valdes lärare som informanter bort. Detta urval har såklart påverkat 

resultatet och handlar enbart om en uppfattning vilket inte nödvändigtvis betyder att det är 

exakt så undervisningen går till. Det var intressant att istället för att kartlägga ta reda på en 

uppfattning. Det hade varit intressant att intervjua lärare också men då hade det inte blivit 

samma fokus på elevernas upplevelser. 

 Denna studie innefattar frivilliga deltagare och det kanske lockade en viss typ av informanter 

som var intresserade av studiens ämne. Ett problem är att studiens ämne troligen lockar de 

som redan har ett intresse för genus och därför vill kanske de som inte är intresserade av 

genus inte medverka. Vilket kan vara synd för det skulle vara intressant att höra deras 

uppfattningar också. Detta är dock svårt att ändra på eftersom medverkandet ska vara valfritt. 

I denna studie var inte detta heller ett stort problem eftersom jag upplevde av vissa var 

intresserade och vissa inte brydde sig lika mycket. 

För att urvalet skulle kännas rättvist för informanterna genomfördes en lottning. Det som var 

positivt med en lottning var att jag inte hade någon påverkan på resultatet eftersom jag inte 

kunde styra vem som deltog. Det som även var positivt med lottning var att eleverna kände 

att jag inte valde någon informant före någon annan. Det som kan vara negativt med lottning 

är att variationen av informanter lämnas till slumpen. Till exempel en variation mellan olika 

kön. I denna studie resulterade lottningen i en relativt bra spridning eftersom det fanns både 

pojkar och flickor som deltog i varje grupp, men det kunde även blivit så att jag enbart lottade 

fram flickor. I denna studie är dock detta inte en avgörande aspekt eftersom jag inte har valt 

att fokusera på exempelvis skillnader mellan kön men det är ändå en nackdel som bör tänkas 

på och att det kanske hade varit bättre att lotta flickor och pojkar för sig? För att det ska bli 

jämn fördelning mellan könen i grupperna.     

 

6.2 Slutsats 
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Studiens syfte var att undersöka hur några elever upplever att lärare arbetar med ett 

genusperspektiv inom litteraturundervisningen i svenskkurserna 1, 2 och 3 samt att ta reda på 

några elevers attityd till att arbeta med ett genusperspektiv i litteraturundervisningen. 

Slutsatsen är att eleverna anser att lärarna bör arbeta mer utifrån ett genusperspektiv i sin 

litteraturundervisning eftersom eleverna upplever att det finns en brist på detta. Dessutom bör 

lärarna arbeta mer utifrån ett genusperspektiv för att de flesta eleverna som deltog i denna 

studie uttalade att de hade velat arbeta mer med skönlitteraturen utifrån ett genusperspektiv 

och att det var viktigt för dem och för deras syn på samhället.  

Dessutom skulle det behövas ett genusperspektiv inom litteraturundervisningen eftersom det 

urval av skönlitteratur eleverna läser oftast enbart förhåller sig till de traditionella 

könsrollerna som inte alltid speglar det nutida samhällets uppfattning om genus och 

framförallt inte elevernas uppfattning. Eleverna upplever att deras genusuppfattningar inte 

speglar skolans eftersom eleverna anser att de har ett öppnare och modernare tankesätt kring 

genus. Även om eleverna upplever att de har ett modernare synsätt kring genusperspektivet 

än skolan och deras litteraturundervisning visar ändå elevernas individuella val att när 

eleverna själva väljer litteratur är det kopplat till de traditionella könsnormerna eftersom 

exempelvis pojkarna läser action och flickorna romaner. Skolan, lärarna och eleverna verkar 

alltså leva efter de traditionella normerna om genus och väljer skönlitteratur av vana och 

förmodligen inte medvetet för att hämma genusperspektivet.   

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning  

I denna studie har det varit fokus på elevernas uppfattning kring arbetet med genusperspektiv 

och det skulle vara intressant att forska vidare och undersöka ur ett lärarperspektiv istället för 

att se om det liknar eller skiljer sig åt från elevernas uppfattning. Det skulle även vara 

intressant att undersöka vad orsakerna är om de arbetar eller inte arbetar med ett 

genusperspektiv i litteraturundervisningen.  

I denna studie nämner även en elev att deras klass får arbeta mer med genusperspektiv i 

engelskakurserna och därför vore det intressant att genomföra en jämförande forskning 

mellan två ämnen kring arbetet med genusperspektiv, till exempel svenska och engelska för 

att studera om arbetet med genusperspektiv skiljer sig åt i olika ämneskurser.  
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6.4 Undersökningens betydelse för läraryrket  

I dagens samhälle är de traditionella könsrollerna fortfarande normen men en utveckling är på 

gång och uppfattningen om att det enbart finns två kön är inte lika aktuell längre. Speciellt 

inte hos ungdomar som oftast har en mer modern uppfattning av genus än äldre generationer. 

Därför är viktigt att skolan inte enbart framhåller de traditionella könsrollerna.  

I denna studie lyfts eleverna fram och deras åsikter och upplevelser av 

litteraturundervisningen och genusperspektiv vilket är viktigt för att lärare ska få kunskap om 

vad eleverna önskar med sin skolgång. Denna studie visar även att elevernas efterfrågan inte 

stämmer överens med den undervisningen de får vilket är viktigt att uppmärksamma så att 

lärare kan utveckla sin undervisning. 
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Informationsbrev - examensarbete om genusperspektiv i 
litteraturundervisningen i svenska 1, 2 och 3- Du tillfrågas härmed om 
deltagande i denna undersökning.  

Gruppintervjuer med fokus på vilka böcker eleverna har läst under gymnasiets tre år inom 
svenskämnet samt hur eleverna upplever litteraturundervisningen utifrån ett genusperspektiv.  

Kort om mig 

Jag heter Lina Ewaldius och studerar på Ämneslärarprogrammet på Mälardalens Högskola 
med inriktningen svenska och samhällskunskap. Jag har studerat i 4,5 år och nu arbetar jag 
med mitt examensarbete i litteraturvetenskap.  

Information om studien 

Mitt arbete kommer att utgå från att undersöka hur elever upplever att man arbetar med 
genusperspektiv i litteraturundervisningen inom svenska 1, 2 och 3. Syftet med 
undersökningen är att få en inblick i hur man arbetar med genus och elevernas åsikter om 
undervisningen. Skolan ska arbeta med att motarbeta traditionella könsmönster såsom 
normen om hur män och kvinnor bör bete sig utifrån kön/genus. Detta för att skolan ska vara 
en demokratisk plats där man är öppen för alla identitetsuttryck och där man kan ifrågasätta 
normer vi har i vårt samhälle. Det är intressant att uppmärksamma detta eftersom vi lever i ett 
modernt samhälle där könsrollerna inte alltid speglar samhället vi lever idag och att normerna 
inte inkluderar alla identiteter. 

Metod  

A) På tre olika skolor kommer intervjuerna genomföras och fem elever från varje skola. På 
varje skola kommer eleverna intervjuas i  grupp alla fem samtidigt. Alla elever som är med i 
undersökningen läser svenska 3 eftersom examensarbetet handlar om att undersöka kring 
genus under gymnasieskolans alla år i svenskämnet och då måste eleven ha läst/läser alla tre 
svenskkurser 1, 2 och 3. Anledningen till att undersöka arbetet under hela gymnasieperioden 
är för att få en helhetsbild av litteraturundervisningen.  

B) Gruppintervjuerna kommer ta cirka 45 minuter per grupp och ske på elevernas 
skolområde.    

C) När alla intervjuerna är genomförda kommer jag att lyssna igenom ljudinspelningarna och 
skriva ner exakt vad som har sagts. Inga namn kommer att nämnas eftersom det är viktigt att 
jag inte avslöjar någon av elevernas identitet. Alla som deltar kommer alltså vara anonyma. 
Det är bara jag som kommer lyssna på intervjuerna och när jag inte behöver 
ljudinspelningarna mer kommer de raderas på en gång.  

 Du som är med i denna undersökning har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 
i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av:  
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Namn: Lina Ewaldius  

E-post: les13001@student.mdh.se 

Tfnr: 0763262057 

Handledare: Lina Samuelsson 

E-post: lina.samuelsson@mdh.se 

Eskilstuna april 2018 

Lina Ewaldius 

  

Samtycke  

Jag godkänner mitt medverkande i  denna studie som handlar om genusperspektiv i 
litteraturundervisningen. Jag har fått information om vad meningen med denna studie är. Jag 
har även fått information om att mitt medverkande är frivilligt och att jag kan avbryta det när 
jag vill. Jag, min klass och den skolan jag går på kommer vara anonyma och informationen 
som förmedlas i intervjun kommer endast användas till denna studies syfte och sen raderas 
när informationen ej behövs något mer. Jag har också fått information om att jag kan ta del av 
det färdiga examensarbetet när det är klart. 

Underskrift:  

Datum:  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2- Intervjufrågor  

 Ge exempel på vad har ni läst för skönlitteratur i litteraturundervisningen i svenska? 
 Hur mycket av det ni läser i svenskans litteraturundervisning får ni välja själva? Och 

hur mycket väljer läraren? 
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 Vilka författare har ni jobbat med?  
 Har ni arbetat lika mycket med både manliga som med kvinnliga författare? 
 Hur upplever ni ordet genus? 
 Hur upplever ni ordet genusperspektiv?  
 Hur upplever ni att ni får/inte får arbeta med genusperspektiv i de olika  

svenskkurserna? 
 Tänker ni på normer och könsroller i skolarbetet i svenskans litteraturundervisning?  
 Har ni läst, pratat om genus i den skönlitteratur ni läser inom svenskan? 
 Har ni diskuterat kvinnor och mäns roller i litteraturen? Både kring författarna och 

karaktärerna i verken?  
 Tycker ni det skulle/är viktigt att lyfta fram olika könsroller i det ni läser? Varför? 

Varför inte?  
 Skulle ni vilja läsa mer/mindre utifrån olika genusperspektiv? Varför? 
 Tror ni skönlitteraturen skulle kunna lära er något nytt om olika könsroller/icke-

traditionella roller? 

 

 

 

 

 


