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skönlitterära verk i ämnet svenska för gymnasieskolan. Studien bygger på en
flerstrategisk forskningsmetod som inbegriper både en kvantitativ och kvalitativ
undersökning. Tidigare studier visar att skönlitteraturen är skriven av män, för män
och om män vilket lett till att kvinnan hamnar i bakgrunden till förmån för mannen
som författare, läsare och karaktär. Vår studie visar att skönlitteraturen som används
i svenskämnet på gymnasieskolan är författad av män med manliga karaktärer.
Genusaspekten ligger inte i fokus hos lärarna när de väljer böcker till undervisningen
utan ligger istället på diskussion och kontextualisering.
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1. Inledning
Genus är idag ett väletablerat begrepp som behandlar hur kvinnor och män ska

förhålla sig till samhällets könsroller. Begreppet är oerhört debatterat och de flesta

människor har en åsikt om något som begreppet kan beröra. Skolans styrdokument

ställer krav på jämställdhet mellan könen och att eleverna ska få möjlighet att läsa

skönlitteratur som är skriven av både män och kvinnor. Det står däremot inget om

hur jämn könsfördelningen mellan författare ska vara och det finns heller inga

direkta instruktioner om hur könsfördelningen mellan manliga och kvinnliga

huvudkaraktärer ska se ut. Är det okej om alla böcker handlar om män så länge

någon kvinnlig författare är representerad? Vi försöker i denna uppsats belysa och ta

reda på hur fördelningen av författares och karaktärers kön ser ut vid lärarnas val av

skönlitteratur i svenskundervisningen i gymnasieskolan och hur de resonerar kring

genusaspekten. Vi vill undersöka detta eftersom det finns få som forskat kring detta

med liknande syfte och frågeställningar och hoppas på att få lite mer klarhet i hur det

kan gå till när lärare väljer sitt skönlitterära undervisningsmaterial.

1.1 Syfte
Denna uppsats undersöker hur fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare

och huvudkaraktärer ser ut i skönlitteraturen hos ett antal lärare i några

gymnasieskolor inom ämnet svenska. Samt hur de har gått till väga för att göra

urvalet och vilka aspekter som varit styrande.

1.2 Frågeställningar
 Hur ser fördelningen ut mellan kvinnliga och manliga författare i lärarnas

utvalda skönlitteratur i skolan?

 Vilket kön är mest representerat hos huvudkaraktärer i lärarnas utvalda

skönlitteratur i skolan?

 Hur resonerar lärare kring hur manliga och kvinnliga huvudkaraktärer

förhåller sig till könsnormer?

 Hur stort fokus får genusaspekten när lärare väljer böcker?
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2 Bakgrund och tidigare forskning
2.1 Skolans uppdrag utifrån styrdokumenten
Lärare måste hela tiden ta hänsyn till styrdokumenten och detta påverkar så klart

urvalet av skönlitteratur. Värdegrunden såväl som läroplaner och kursplaner skall

forma det val som läraren gör och kraven dessa ställer är inte få eller särskilt enkla att

koppla samman alla gånger.

2.1.1 Styrdokumentens krav på jämställdhet
Enligt skolans värdegrund (skolverket, 2011) skall skolan verka för människors lika

värde samt jämställdhet mellan män och kvinnor. Ingen ska “utsättas för

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” (Skolverket,

2011:6) Skolan skall även “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, 2011:7) Jämställdheten skall

genomsyra all undervisning i skolan och diskussionen ska hållas levande.

2.1.2 Styrdokumentens krav på skönlitteratur
Jämställdhetskravet kan tyckas svårt att balansera mot styrdokumentens krav på

skönlitteratur som enligt läroplanen är kärnan i svenskämnet språk och litteratur.

“Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av

skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin

omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” (skolverket, 2011:161) Skönlitteraturen är

därför ytterst central och viktig inom svenska som läroämne. Vidare kan vi läsa att

undervisningen skall hjälpa eleverna utveckla en förmåga att använda skönlitteratur

som “källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor,

tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011:161). Det är även tydligt att

eleverna skall delges olika typer av skönlitteratur och “sätta innehållet i relation till

egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen” (Skolverket, 2001:161).

Kunskapskraven inkluderar bland annat förmågan att sätta sig in i centrala svenska

och internationella skönlitterära verk, förståelse för genrer, stilistiska drag och

berättarteknik och även ge dem möjlighet att tillgodose sig “förmåga att läsa, arbeta
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med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl

kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa”

(Skolverket, 2011:162). Dessutom skall skönlitteratur fungera som en “källa till

kunskap, självinsikt och glädje” (Skolverket, 2011:10) och utöver allt detta skall

undervisningen även stimulera elevernas lust att läsa (Skolverket, 2011:161).

Om nu jämställdheten och kravet på en jämn fördelning mellan manliga och

kvinnliga författare finns så blir även genusfrågan relevant vid urvalet av

skönlitteratur.

2.2 Genus
Genus är ett etablerat begrepp som används för att beskriva sociala

könskonstruktioner. Enligt Ambjörnsson (2003) används begreppet för att skilja på

biologiska skillnader och kulturella skillnader mellan könen. Det handlar om att

etablera en diskussion som undersöker om det finns en skillnad mellan könen och

vad det i så fall skulle bestå i. Ambjörnsson (2003) skriver att genusbegreppet hjälper

oss att se på samhället genom antingen ett likhets- eller ett särartsperspektiv.

Förespråkare för särartsperspektivet menar att män och kvinnor är olika biologiskt

och att detta också speglas i vårt beteende, intressen och egenskaper.

Likhetsperspektivets förespråkare menar istället att män och kvinnor är lika varandra

biologiskt och att könsskillnader grundas i sociala och kulturella konstruktioner.

Ambjörnsson (2003) menar att vilket perspektiv man än föredrar är kvinnor och män

olika eftersom de delas upp i två fack utifrån kön där män dessutom är överordnade

kvinnor. De strukturer som skapas när könsskillnader märks ut är vad vi kallar

könsnormer och kan ofta leda till att stereotyper skapas.

2.3 Könsnormer och stereotyper
Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet norm “det ”normala” eller godtagna

beteendet i t. ex. en social grupp; konvention, praxis” och definitionen av

normsystem är något som “anger det normala mönster som individers handlingar

bör överensstämma med. Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska,

estetiska, tekniska etc. De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de

utgör medel för att förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som

bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem, andra
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finns nedlagda i traditioner, seder och bruk” (Nationalencyklopedin). En könsnorm

kan således definieras som en “sammanfattande term för socialt och kulturellt

betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer,

föreställningar, resurser, makt och prestige” (Nationalencyklopedin).

Stereotyp i denna kontext hör ihop med ordet könsnorm men är en:
[...] förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper

hos alla som tillhör en viss grupp, till exempel nation, ras, religion eller kön,

också en där man själv ingår. Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig

av en individ ur en viss grupp utan att man närmare prövar om den är korrekt. En

stereotyp är vanligen uppbyggd av viss faktisk kunskap och förenklar hanteringen

av intryck från omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen om

hurdana vissa andra ”är” utan också om hurdana de ”bör” vara. Stereotyper

bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder.

(Nationalencyklopedin).

När det kommer till könsstereotyper finns det olika egenskaper som anses vara

antingen mer manligt eller kvinnligt. Williams, Satterwhite och Best (1999)

behandlar en studie som jämfört 25 länder i världen och hur de ställer sig till vad som

anses vara manligt och kvinnligt. Resultatet av studien visar att män uppfattas mer

självständiga, aggressiva, starka, aktiva, dominanta och ofta är den hårda, vuxna och

smått egoistiska föräldern. Kvinnor uppfattas istället som emotionella, omvårdande,

förnedrade, hänsynstagande och anses vara den omvårdande föräldern som har lätt

för att leka med barnen (Williams, Satterwhite & Best, 1999). Majoriteten av

länderna, i vissa fall alla länder, ansåg att de flesta egenskaper som nämdes var mer

manliga och vissa mer kvinnliga, detta oberoende på var länderna befann sig i

relation till varandra.

De könsstereotyper och normer som förminskar kvinnor och tilldelar dem en

könsroll som är underordnat det manliga är något som mer eller mindre alltid varit

närvarande genom historien. Det är därför inte så konstigt att litteraturhistorien är

mansdominerad.

2.4 Den mansdominerade litteraturhistorien
Westman Berg skriver i Arping och Nordenstam (2005) om de könsrollsvärderingar

som dominerar i litteraturhistorieskrivningen och reder ut varför

litteraturvetenskapen är mansdominerad. Människans historia är generellt
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överrepresenterad av män på grund av att mansdominerande områden som

storfinans, politik och krigsmakt har överordnats som mer betydelsefulla, medan mer

kvinnodominerade områden som familjeliv och skolväsende har underordnats.

“Kvinnor har påverkat historiens gång på andra sätt än männen och historiens gång

har påverkat dem på ett annat sätt än den påverkat männen, eftersom könens roller

och livsvillkor varit så olika” (Westman Berg, 2005:33).

2.4.1 Könens ojämställdhet genom litteraturhistorien
Westman Berg (2005) menar att de patriarkala värdepremisserna visar sig genom

den historiska könsdiskriminering som även skett inom det akademiska området.

“Alla kvinnliga studiebegåvningar var utestängda. Den forskning som bedrevs

utfördes enbart av män, för män och huvudsakligen om män” (Westman Berg,

2005:29). Författaren menar också att även om diskrimineringen har minskat

märkvärt så finns fortfarande en skillnad mellan könen inom området. För att styrka

detta argument refererar Westman Berg till en studie av psykologiprofessor Philip

Goldberg som lät några studenter i två grupper bedöma ett antal artiklar.

Författarnamnen ändrades dock så att samma artikel i ena gruppen hade ett manligt

namn och i andra gruppen ett kvinnligt namn. Studenterna uppmanades ta hänsyn

till “värde, författarens förmåga att argumentera och påverka läsaren, stilen,

yrkeskunskaperna etc.” (Westman Berg, 2005:31). Studien genomfördes med flera

testgrupper och fick alltid samma resultat, nämligen att “artiklarna med kvinnliga

författarnamn genomgående ansågs sämre än samma artiklar med manliga

författarnamn” (Westman Berg, 2005:31). Detta överordnande av män inom

litteraturvetenskapen påverkar så klart diskursen om litteratur, upplägget i antologier

och omfånget av artiklar som behandlar respektive kön. Detta leder till att de

kvinnliga författare som erbjuds i litteraturhistorien lämnas i det dolda och aldrig når

samma berömmelse som de manliga (Westman Berg, 2005).

Enligt Westman Berg (2005) var under 1800-talet mer eller mindre hälften av

romanförfattarna kvinnor men kritiken mot dessa kvinnor var stark och

könsdiskriminerande. Om kvinnan skrev om ämnen som ansågs manliga blev hon

utsatt och uppmanades att hålla sig till mer “kvinnliga ämnen”, vilket vanligtvis var

ämnen rörande till exempel privatlivet som i sin tur ansågs mindre väsentliga och

värderades lägre än typiskt manliga ämnen som till exempel krigsskildringar.

Attityden mot kvinnliga författare är idag betydligt mer positiv men Westman Berg
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menar att det fortfarande finns tecken som tyder på att kvinnliga prestationer

värderas mindre än manliga, ofta omedvetna men ibland medvetna utan större

samvetskval. Ett exempel på detta är när litteraturvetare väljer författare som

avhandlingsobjekt. Westman Berg redogör för en undersökning som visar att

kvinnliga litteraturvetare tenderade att välja både manliga och kvinnliga författare,

med en viss preferens för manliga, medan manliga litteraturvetare tenderade att till

stor del föredra manliga författare. Detta resulterar i att kvinnliga författare

undersöks mindre och blir därför också mindre kända än manliga författare

(Westman Berg, 2005).

2.4.3 Genusproblematiken som påverkar kvinnliga litteraturstudenter

och lärare
Kvinnliga studenter påverkas av dessa skeva könsrollvärderingar som ett resultat av

att kvinnliga författare manövrerats ut från litteraturstudierna vilka domineras av

manliga författare, litteraturhistoriker och huvudpersoner med kanske till och med

ledning av en manlig lärare (Westman Berg, 2005). Hon pekar på tre punkter. Den

första punkten behandlar självidentifikation, självtillit och självförverkligande och

förklaras med att kvinnliga studenter kan ha svårt att känna igen sig i vissa

kvinnostereotyper skapade av män och förväntas istället identifiera sig med

maskulina erfarenheter och tankegångar. Den andra punken rör att kvinnliga

studenter inte gör lika bra ifrån sig betygsmässigt på grund av att de ofta blir “rädda,

försiktiga och osäkra när de blir ombedda att komma med egna omdömen. De saknar

den obekymrade självtilliten och den befriande vissheten att deras egna individuella

iakttagelser har värde” (Westman Berg, 20005:40). Den tredje punkten

uppmärksammar att om kvinnliga studenter får deltaga i kvinnostudier så visar de

istället ett större självförtroende, en högre grad av aktivitet, motivation och

kreativitet. (Westman Berg, 2005).

Slutligen frågar sig Westman Berg hur resultatet blir i skolan och menar att detta

även påverkar svensklärare eftersom de också utbildas av den litteraturvetenskapliga

kontext som här ovan presenterats. Om rollerna var ombyta skulle

kvalitetskriterierna och normerna om vad som är “god och värdefull litteratur”

förmodligen se annorlunda ut (Westman Berg, 2005).



7

2.5 Karaktärernas egenskaper i litteratur för män och kvinnor
Eftersom kvinnor är underordnade inom litteraturhistorien så är det inte konstigt att

det skrivs mindre om kvinnor och av kvinnor. Trots att kvinnor utgör 51% av

världspopulationen finns det väldigt få kvinnor representerade i litteraturen, framför

allt i barnlitteraturen, och de kvinnor som finns är ofta väldigt stereotypa vilket leder

till att barn får en skev bild av vad och hur en kvinna är (Gooden & Gooden, 2001).

Många karaktärer som finns i skönlitteraturen är tyvärr oerhört stereotypa men

många fungerar bra som förebilder (Nahara, 1998) och böcker som målar upp

kvinnor positivt kan även fungera som ett verktyg för att eliminera stereotyper

(Gooden & Gooden, 2001). Gooden & Gooden (2001) menar dock, i enlighet med

Turner Bowker (citerad i Nahara, 1998) samt Kinman och Henderson (citerad i

Nahara, 1998) att kvinnliga huvudkaraktärer ökat i proportion till de manliga de

senare decennierna. Redan under 80-talet började fler kvinnor vara huvudkaraktärer

eller ha någon annan central roll, fler kvinnor fanns i boktitlarna och i illustrationer

samt att kvinnor och män hade färre traditionella könsroller (Nahara, 1998). I och

med att kvinnan tagit större plats i samhället och i populärkulturen har hon även fått

en annan roll än tidigare i litteraturen samt fått fler egenskaper som intelligens, fysisk

styrka och ledarskap. Detta kan vi se hos karaktärer som Xena krigarprinsessan eller

Katniss Everdeen (Jarvis, 2014), huvudrollen i Hungerspelen (Collins, 2008). Trots

populariteten och det ökade intresset för att lyfta starka kvinnor i media har ingen av

böckerna eller filmerna blivit lika populära som Twilight (Meyer, 2005) vars

huvudkaraktär, enligt många kritiker, ses som en underlägsen och stereotypisk

kvinna (Jarvis, 2014). Trots det generella faktum att kvinnornas position i samhället

har stärkts är det svårt att förstå hur litteratur som målar upp kvinnors maktlöshet

fortfarande är den litteratur som unga kvinnor finner mest populär (Jarvis, 2014).

Under 1800-talet och början på 1900-talet var det viktigt att pojkar skulle läsa om

starka, kända män och flickorna om starka, kända kvinnor. Det enda problemet, som

inte ansågs vara ett problem då, var att det tyvärr fanns väldigt få kända kvinnor

(Nahara, 1998). Andræ (2001) menar dock att flickorna förfaller sig kunna finna

förebilder i såväl kvinnor som män medan pojkar ser upp till personer som är

överdrivet manliga. Men vad är då manlighet? Andræ (2001) tar upp ett begrepp

kallat hegemonisk manlighet och refererar till mansforskaren R.W. Connell som

menar att denna manlighet är en utgångspunkt hos alla män eftersom det är ett ideal

som förmedlas i bland annat populärkultur. Tyvärr är det få män som når upp till
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detta mansideal men just sökandet efter äventyr och spänning är sedan tidigt en del

av utvecklingen från pojke till man, enligt Johansson (citerad i Andræ, 2001), vilket

även återspeglas i mycket pojklitteratur. Tidig ungdomslitteratur som handlar om

resor och äventyr är bland annat Robinson Crusoe (Defoe, 1719) och Gullivers resor

(Swift, 1726) vilka står sig än idag, liksom Tom Sawyers äventyr (Twain, 1876). Dessa

böcker riktar sig mot den manliga läsaren. Rousseau, som hyllat Robinson Crusoe,

menade att det var den perfekta boken i fostringssyfte tack vare kunskaperna om

naturen, samhället och olika näringar. Det bör dock tilläggas att hans bild av fostran

lämpade sig för pojken och inte för flickan eftersom flickor skulle “lära sig lydnad och

underkastelse, eftersom deras uppgift var att behaga mannen” (Andræ, 2001:157).

Under andra halvan av 1800-talet började flick- och pojkböcker skrivas i allt större

utsträckning vilket ledde till att karaktärerna fick fler könsmarkörer med ett positivt

värde i sig. Pojkböckerna handlade ofta om ledarskap medan flickböckerna handlade

om lydnad och ödmjukhet (Nahara, 1998). Kvinnorna har sedan dess framställts som

passiva gentemot de manliga karaktärerna som ansetts vara ledare, självständiga, ha

högre status och vara aktiva (Haymore & Sandholtz, 2010).

Nahara (1998) refererar till en studie av Nilsson som upptäckte att 21 böcker av de

25 som hon studerade visade upp en kvinna iklädd ett förkläde men även att

kvinnorna ofta stod som observatörer vid en dörr eller vid ett fönster. Flertalet

studier som Nahara (1998) behandlar visade att 1:11 av böckerna har en kvinna i

titeln som även är huvudrollen eller en annan central roll. Ett exempel är Charlotte

Brontës Jane Eyre som handlar om en kvinna vid namn Jane Eyre. Andræ (2001)

refererar till Westin som påpekar att flickboken är könsideologiskt konservativ

medan Czaplicka menar att det är en mångfald av flickor som alla är olika. En vanligt

förekommande term inom populärkulturen och främst i böcker som riktar sig mot

kvinnor är “the makeover” som, enligt Jarvis (2014), går ut på att kvinnan ändrar sig

på insidan och eller utsidan, ofta för att behaga mannen. Något som även är populärt

i dagens samhälle där unga kvinnor plågar sig själva för att nå upp till ett extremt

ideal. Nahara (1998) tar även upp en studie gjord av Ochman (1996) som studerat

hur pojkar och flickors självbild uppfattats positivt eller negativt när de läst om

samkönade karaktärer som inte varit könsstereotypiska i deras beteende och

aktivitet. Resultatet blev att flickor som fick läsa om starka kvinnor stärkte sin

självbild lika mycket som när pojkar fick läsa om starka män. Andra studier visar

dock att flickor föredrar manliga förebilder (Ochman, 1996. citerad i Nahara, 1998).
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Det är ingen tvekan om att kvinnolitteratur har lägre status än manlig litteratur.

Haymore Sandholtz (2010) refererar till Dutro (2002) som upptäckt att pojkar redan

i femårs ålder retar varandra för att läsa flickböcker och på frågan vilken fiktiv kvinna

som är deras favorit svarade flertalet pojkar att de aldrig läst eller skulle läsa en bok

vars huvudkaraktär är kvinna. Haymore Sandholtz (2010), i enlighet med andra

forskare, menar dock att begreppet literacy bör ta upp kunskapen att läsa om båda

könen. Haymore Sandholtz (2010) tar i sin studie upp en elev som påpekar att pojkar

än idag hellre läser om män och flickor om båda könen. Även om man inte längre

pratar om flick- och pojklitteratur utan om ungdomslitteratur (Lundqvist, 1994) så

tilltalar böckerna läsarna på olika sätt men man bör som läsare även titta kritiskt på

de olika könsstereotyperna (Andræ, 2001).

Skönlitteratur som riktar sig mot kvinnliga läsare handlar om hemmet och det

som ligger nära medan litteratur för den manliga läsaren sällan lägger fokus på

vardagslivet (Andræ, 2001). Istället är uppbrottet från det som ligger nära,

framförallt modern det centrala i både mannens uppväxt och i pojkboken (Andræ,

2001). Det är alltså viktigt att båda könen ska kunna läsa om och relatera till det

andra. Hittills verkar det dock ha funnits en problematik med detta. Vi behöver

därför reda ut hur viktigt det är för eleverna att kunna relatera till skönlitteraturen

och vad det egentligen innebär att så göra.

2.6 Vikten av att välja relaterbar skönlitteratur
När det kommer till att välja litteratur är majoriteten av litteraturen som lärare väljer

klassisk. Detta menar Morgan och Wagner (citerad i Ramkesoon, 2013) minskar

utbudet för eleverna när det kommer till litteratur som de kan finna intressanta och

motiverande. I det här fallet betyder det att majoriteten av skönlitteratur som lärare i

västvärlden presenterar handlar om vita män. Minoriteten av skönlitteraturen är

därför texter som representerar marginaliserade grupper i samhället, däribland

kvinnor och människor som inte är vita (Stiles, 2013). Det vanligaste lärare gör är att

arbeta med skönlitteratur som de tror kommer tilltala majoriteten av klassen oavsett

bakgrund, kön och etnicitet (Ramkessoon, 2013). Problematiken ligger ofta i att

klassen inte är homogen utan har individer med olika bakgrunder och erfarenheter,

vilka även bör lyftas fram i kurslitteraturen. Stiles (2013) menar dock att fokus på

litteraturen inte bör handla om representation i första hand. Bland annat på grund av

att minoriteter inte representerar en hel grupp med människor. Istället för att välja
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litteratur utifrån representation bör fokuset läggas på hur relaterbar den är (Stiles,

2013), det vill säga hur pass väl eleverna kan identifiera sig med texten. Med detta

menar Stiles (2013) att man som lärare bör hitta litteratur som eleverna kan relatera

till på ett etiskt plan där de kan förstå moralen i texten de läser. Är eleverna etiskt

engagerade kommer de inte enbart behandla boken som en helhet utan även försöka

hitta de underliggande etiska värdena i texten, oftast genom att jämföra texten med

sina egna livserfarenheter (Stiles, 2013). Detta menar Schneider (2005) är naivt,

oansvarigt och även narcissistiskt medan Stiles (2013) menar att det inte behöver

vara så problematiskt.

Stiles (2013) beskriver hur hon i en kurs valde ut böcker som ansågs kanoniska

men även en bok som inte var lika välkänd som de andra titlarna. Denna bok valde

hon för att erbjuda en bok som representerade en minoritet. Vilket hon gjorde för att

fånga upp några kursdeltagare vars etnicitet var underrepresenterad i klassrummet.

Genom utvärdering efter kursen upptäckte Stiles (2013) dock att de böckerna som

hon trodde skulle fånga upp många elever inte alls fyllde sin funktion och att boken

som inte var lika känd engagerade eleverna mer tack vare att de kunde relatera till

boken, oavsett vilken etnicitet de hade. Med detta menar Stiles (2013) att

relaterbarheten inte alltid hör ihop med vilken, i detta fall, etnicitet karaktären och

läsaren har utan att erfarenheter väger tyngre och att relaterbarheten är nyckeln till

att få elever engagerade och finna litteraturen intressant. Intresset för litteraturen

och läsningen hänger ihop med motivationen och det är viktigt att motivera eleverna

till läsning.

Wigfield och Guthrie (citerad i Ramkessoon, 2013) menar att elever kan vara

intresserade av läsning men väljer att inte läsa eftersom de saknar motivation.

Ramkessoon (2013) menar även att det idag finns en negativ inställning bland dagens

ungdomar till läsandet av skönlitteratur. Därför är det viktigt att hitta litteratur som

eleverna kan relatera till genom sina intressen. Stiles (2013) beskriver även att

diskussionerna blev mer sofistikerade och att ingången för större elevinflytande låg i

identifikationen med karaktärerna. Enligt Nahara (1998) är identifikationen viktig

eftersom läsaren kan uppfatta att dennes egenskaper inte är viktiga.

Stiles (2013) generella slutsats är att läraren vid val av skönlitterära verk i

undervisningen skall välja litteratur som eleverna kan identifiera sig med på ett

emotionellt plan men att detta kan vara svårt för lärare att förutspå. Det bör dock

tilläggas att oavsett hur försiktig och medveten om detta läraren är i sitt val av
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litteratur så behöver det inte resultera i intresserade elever och bra diskussioner. Det

viktigaste är snarare hur läraren presenterar texten för eleverna (Stiles, 2013 &

Ramkessoon, 2013). Nahara (1998) riktar sig främst mot de amerikanska lärarna i sin

studie men hennes rekommendationer bör lyftas och diskuteras bland lärare oavsett

vilket land läraren tillhör. Hennes rekommendationer är följande:

 Lärare, föräldrar, och vårdnadshavare måste ställa sig kritiska när de

evaluerar böcker de planerar att dela med unga barn.

 Lärare och föräldrar måste vara bekanta med kriterierna för

bedömningen av böcker (Refererar till Appendix D)

 Lärare måste vara kritiska i valet av multikulturell litteratur, för att

undvika de som har stereotypiska illustrationer och text av

minoriteter.

 Vid läsning för yngre barn, måste lärare vara medvetna om ord som de

använder så de inte ökar den manliga representationen.

 Bibliotek och lärare måste göra en medveten insats att utrusta

bokhyllorna med böcker som är representativa för båda könen och för

alla etiska grupper.

 Fler minoriteter, särskilt författare med Mexiko-amerikanskt och

Afro-amerikanskt ursprung, måste skriva skönlitteratur för unga barn

som bestyrker deras kulturella arv.

 Universitet måste utbilda och medvetandegöra lärare dem om

användandet av mans-dominerad språkanvändning och de positiva

effekterna av att använda icke-sexistisk litteratur och

klassrumsmaterial.

 Det bör finnas en kontinuerlig forskningsprocess angående effekterna

av könsstereotyper i böcker och tv-program.

 Det bör finnas en kontinuerlig forskningsprocess angående

publicerade böcker.

(Fritt översatt från Nahara, 1998:16)

2.7 Aspekter som påverkar urvalet utöver genus
Det finns så klart andra aspekter som styr urvalet av genus i skolan. Enligt Molloy

(2008) är svaren som lärare ger högst skiftande gällande vad som styr urvalet. Det

handlar först och främst om grundläggande förutsättningar men också böckernas

instrumentuella värde och i vilken mån böckerna kan motivera till läslust och

motverka att eleverna identifierar sig som icke-läsare.
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2.7.1 Skolans och lärarens grundläggande förutsättningar
Molloy (2008) menar att urvalet i första hand påverkas av tillgången till antalet

klassuppsättningar på skolan. De ekonomiska förutsättningarna spelar också en stor

roll, det vill säga hur mycket nya böcker som köps in. Detta har läraren inte stor makt

över men Molloy (2008) menar att lärare fortfarande kan göra sitt bästa genom att

hålla sig informerade om vilka böcker som finns att tillgå på skolan, bibliotek och

som billighetsupplagor på marknaden samt besitter de kunskaper som krävs inom

sitt undervisningsområde (Molloy, 2008). Hon menar också att man som språklärare

har en skyldighet att studera och läsa litteratur på fritiden precis som till exempel en

musiklärare ofta ägnar sig åt musik på sin lediga tid. Vidare förklarar Molloy att en

lärare som läser mycket också har möjlighet att lättare hitta litteratur som kan väcka

intresse hos eleverna. Detta i kombination med att förstå och känna till sina elevers

speciella behov och förutsättningar gör det möjligt att anpassa litteraturen så att den

blir intresseväckande (Molloy, 2008).

2.7.2 Böcker med instrumentuellt värde
En annan viktig aspekt som Molloy (2008) tar upp är synen på skönlitteraturen som

ett verktyg för att uppnå kunskap och förståelse. “När en skönlitterär text förs in i

klassrummet, förblir den inte längre enbart en skönlitterär text. Det faktum att den

läses i skolan och att den läses på ett visst sätt förändrar den” (Molloy 2008:90).

Texten måste därför också ha ett innehållsmässigt värde som uppfyller det krav som

den rådande undervisningssituationen kräver, det vill säga ett instrumentuellt värde.

Böckerna måste alltså passa undervisningens syfte och tema.

2.7.3 Elever som identifierar sig som icke-läsare
Som tidigare nämnts säger läroplanen att läraren ska främja elevernas läslust. Detta

innebär att läraren måste ta hänsyn till och tänka över en rad aspekter som

tillsammans påverkar elevernas vilja att läsa. Till att börja med måste läraren beakta

de yttre förutsättningarna, detta handlar framför allt om den fysiska miljön runt

läsaren, det vill säga hur klassrummet ser ut och var eleven befinner sig när läsningen

sker (Chambers, 2011). Läsning tar även tid, varje elev måste få möjlighet att läsa i sin

egen takt och med lämplig svårighetsgrad. Eleverna ska även ges utrymme att läsa för

läsandets skull så att inte skönlitteratur reduceras till enbart ett skolämne utan
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motiverar eleverna till vidare läsning. Detta motverkar det faktum att många elever

identifierar sig själva som icke-läsare. Inre förutsättningar som påverkar läslusten är

inställningen till boken, den allmänna inställningen till läsning och elevens humör

(Chambers, 2011).

I Molloys (2008) studier har hon sett en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor

när det kommer till huruvida de ser sig själva som läsare eller ej. Övervägande många

av pojkarna såg sig själva som icke-läsare och hade ingen läslust medan flickorna

hade övervägande motsvarande tendenser och kunde beskrivas som läsare av

skönlitterära verk (Molloy 2008). I undersökningen fick eleverna skriva ner vilka

böcker de läste. Vilket visade en stor spridning av lästa titlar. Molloy förklarar detta

fenomen med att böckerna som eleverna läste inte var gemensamt lästa i skolan utan

mer eller mindre endast bestod av böcker som lästes på fritiden, det vill säga helt

egenvalda böcker. Flickorna hade en större tendens att tala om böcker de läst och

tipsade varandra vilket utvecklade en diskurs som gagnade deras förståelse för

litteraturen. Detta gav dem i sin tur ett försprång jämtemot pojkarna i klassen. Det är

troligt att den fördjupade förståelse som uppstod vidare främjade flickornas läslust.

Vidare skriver Chambers (2011) att läslusten främjas genom att inte lämna

eleverna ensamma med läsningen. Det vill säga att man diskuterar verket under

läsningens gång och kanske läser sektioner av texten högt tillsammans och bearbetar

texten. Författaren skriver även om att ge utrymme åt reaktion och respons som han

menar är naturliga processer som de flesta läsare går igenom. Eleverna ska alltså

tillåtas reagera på innehållet och beskriva vad hen tycker och känner och även ges

utrymme att identifiera sig med innehållet.

2.7.4 Kontextualisering
Något som många lärare kan tycka är viktigare än vilka böcker du väljer och om dessa

böcker är genusmedvetet skrivna eller inte är hur man läser böckerna och i vilken

kontext boken skrevs. Det handlar om vad man brukar kalla för kontextualisering.

Begreppet kontextualisering betyder kort och gott att man sätter det centrala i ett

större sammanhang (Asplund, 1997). Det handlar om att se verket och sätta frågorna

den tar upp mot historien, samhället och ideologier som verket skapats i. Genom att

kontextualisera kan man diskutera genusfrågor med eleverna i stort sätt vilken bok

som helst.
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3 Metod och material
3.1 Val av metod
I undersökningen har vi använt oss av både kvantitativ och kvalitativ

forskningsmetod. Detta är vad Bryman (2013) kallar för flerstrategisk forskning eller

flermetodsforskning. Vi har valt denna ansats eftersom vi utöver vår kvalitativa

studie, delvis intervjuer, även sett värdet i att redogöra för de enkäter som till att

börja med användes för att hitta lämpliga kandidater till intervjuerna. Eftersom det

finns fördelar och nackdelar med båda forskningsmetoderna så menar Bryman att en

kombination av båda kan vara mycket givande.

3.1.1 Kvantitativ metod och enkäten som forskningsmetod
Bryman (2013) skriver att kvantitativ metod handlar om “en insamling av numeriska

data” (151) och redogör för en del typiska drag som utmärker den kvantitativa

metoden. I regel utgår man inom denna metod från en hypotes som extraheras ur en

teori. Man går därefter vidare med att utforma en undersökningsdesign och ett mått

på begreppen samt väljer plats och respondenter (det vill säga

undersökningspersoner). Därefter tillämpas undersökningsinstrumentet (exempelvis

en enkät). Sedan bearbetas och analyseras data och slutligen dras slutsatser utifrån

detta.

Vi valde att använda oss av en enkät för att försöka ta reda på vilka skönlitterära

verk svensklärare i en kommun använder och utifrån detta ta reda på hur

fördelningen ser ut mellan kvinnliga och manliga författare i lärarnas utvalda

skönlitteratur. Dessutom kunde vi utifrån den inhämtade informationen ta reda på

vilket kön som var mest representerat hos huvudkaraktärer i lärarnas utvalda

skönlitteratur i skolan. Enkäten som forskningsmetod är ett bra sätt att nå ut till

många respondenter som kan svara anonymt. Enkäten är även billigare, snabbare

och undviker intervjueffekten jämfört med den strukturerade intervjun skriver

Bryman (2013). Med intervjueffekt menar Bryman att vi som intervjuare kan påverka

respondentens svar, vilket inte är möjligt när respondenten svarar på en enkät i

ensamhet. Enkäter är även ett bra alternativ eftersom respondenterna kan svara på

frågorna i mån av sin egen tid. Tyvärr finns det även en del nackdelar med

enkätstudier, menar Bryman. För det första kan man inte hjälpa respondenterna att

förstå frågeställningarna vilket kan leda till bortfall av material då respondenten helt
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enkelt besvarat frågan på felaktigt sätt eller till och med undviker att svara på frågan

helt och hållet. Det går heller inte att ställa uppföljningsfrågor som kan leda till

fördjupade svar. Därför är det bra att ställa relativt enkla och slutna frågor i en enkät,

det vill säga inte öppna frågor. Det är även viktigt att inte ställa för många frågor. Det

finns dessutom en ökad risk för att få ett allt för stort bortfall vilket kan leda till en

skev bild och en dålig representation.

Vi använde oss av en, vad Bryman kallar, webbsurvey online som innebär att man

ber de utvalda respondenterna, i vårt fall via e-post, att besöka en webbsajt där

enkäten fylls i och skickas in. Fördelen med denna metod är att det är relativt enkelt

att svara på frågorna, med hjälp av till exempel “klicka i rätt svar” funktioner när det

kommer till slutna frågor. Det är även lättare att få webbsidan att se inbjudande och

tilltalande ut så att fler svarar på enkäten menar Bryman (2013). Exempel på en

negativ aspekt kan vara att en del respondenter inte klickar på länken eftersom det

kan uppstå rädsla för virus.

3.1.2 Kvalitativ metod och den kvalitativa intervjun som

forskningsmetod
“Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord

än på kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi

är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art” (Bryman, 2013:341). En

induktiv syn innebär att teorin utgår från forskningsresultat till skillnad från den

kvantitativa metodens utgångspunkt som brukar vara teorin. Med “tolkande” menar

Bryman en kunskapsteoretisk ståndpunkt, även kallad interpretativistisk, som

innebär att fokus ligger på förståelsen av den sociala verkligheten, det vill säga den

miljön som deltagarna tolkar som verklighet. En konstruktionistisk ståndpunkt, även

kallad ontologisk ståndpunkt, beskriver Bryman som synen på sociala egenskaper

som “resultat av samspel mellan individer” (Bryman, 2013:341).

Eftersom vi vill ta reda på hur lärare resonerar kring urvalet av litteratur och hur

de förhåller sig till de komplexa kraven valde vi att använda oss av den kvalitativa

intervjuformen som forskningsmetod. Enligt Bryman (2013) är intresset i den

kvalitativa intervjun riktad mot de intervjuades ståndpunkter. Denna form möjliggör

intervjun att röra sig i olika riktningar och är relativt tillåtande när det kommer till

avvikelser i frågeställningen. Detta hjälper oss som intervjuare att vara mer

följsamma och anpassa oss efter intervjupersonens svar.
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Den typ av kvalitativ intervju vi använt oss av är en så kallad semistrukturerad

intervjutyp. Detta innebär att vi använt oss av en, som Bryman (2013) kallar,

intervjuguide som övergripande behandlar de områden vi vill beröra och ger

intervjupersonen möjlighet att svara med större frihet. Under intervjun behöver

frågorna inte följa den ordning som finns i intervjuguiden utan kan ändra plats om

miljön tillåter det. Bryman (2013) menar även att frågor kan läggas till utöver de

frågor som redan finns i intervjuguiden.

3.1.3 Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod
Även om Bryman ägnar en stor del av boken till att definiera vad som skiljer

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod så menar han att en kombination av de två

många gånger kan vara meningsfull, intressant och ibland även nödvändig. Bryman

menar att det finns en problematik med att dela upp de två forskningsmetoderna då

det finns en risk att distinktionen blir överdriven. Han menar även att det ena

synsättet kan användas för att analysera det andra. Till exempel går det att ha en

kvantitativ utgångspunkt vid studiet av kvalitativa undersökningar.

I vår undersökning består vårt kvantitativa material av vilka böcker som lärarna

väljer att undervisa i. Vi fick genom denna lista av titlar vi samlade in en indikation

om vilka böcker som används i svenskämnet av svensklärare i en kommun. Lärarna

fick även svara på hur stor makt de hade gällande urvalet och om urvalet såg

annorlunda ut i olika typer av klasser. Det vi dock inte fick reda på var varför de valde

som de gjorde. Därför använde vi oss även av kvalitativa semistrukturerade intervjuer

med fyra av de lärare som fanns med i vår kvantitativa undersökning. Bryman (2013)

tar upp en rad angreppssätt som stödjer argumentet för att använda båda metoderna.

Till exempel finns fullständighetsangreppet. Genom att inkludera kvantitativa och

kvalitativa metoder kan forskaren få ett mer fullständigt svar eftersom båda

metoderna kan fylla upp det tomrum som annars kunde ha blivit om forskaren

endast använt en av metoderna.

Flermetodsforskningen kan också användas för att besvara skilda

forskningsfrågor som är fallet för våra frågor då de första två frågorna kan ses som

mer kvantitativa och de två senare som mer kvalitativa forskningsfrågor.



17

3.2 Urval
Eftersom vi ville undersöka vilken skönlitteratur som kan tänkas ingå i svensklärares

urval på gymnasiet kontaktade vi samtliga gymnasieskolor i en medelstor kommun i

Mellansverige för att få tillgång till kommunens samtliga svensklärares mejladresser.

Vi inkluderade både kommunala och privata gymnasieskolor. Den typ av urval som vi

använt oss av är ett vad Bryman (2013) kallar ett bekvämlighetsurval. Detta urval

består av de respondenter som finns tillgängliga i en närliggande kommun. Vi valde

en medelstor kommun för att inte materialet skulle bli alltför omfattande.

I enkätundersökningen inbjöds samtliga lärare till en frivillig intervju för att

vidare diskutera ämnet. Om intresse fanns ombads de att fylla i sitt namn och

personuppgifter i slutet av enkäten. Vi valde sedan slumpmässigt ut två manliga och

två kvinnliga lärare utav de som svarat ja på förfrågan om intervju. Eftersom vi

intervjuade personer som är relevanta för forskningsfrågorna, det vill säga inte helt

slumpmässigt utplockade ur populationen, kan detta urval ses som ett målinriktat

urval. Enligt Bryman är detta ett strategiskt drag som ofta används inom den

kvalitativa forskningsmetoden och syftar till att forskningsfrågorna och urvalet skall

överensstämma.

3.3 Datainsamling och genomförande
Den forskningsbakgrund som vi använt oss av har till stor del bestått av artiklar som

vi funnit via högskolebibliotekets databaser. En hel del av litteraturen har även

funnits som böcker på högskolans bibliotek. En del skönlitterära verk har även

inhandlats online. Samtliga styrdokument går att finna på skolverkets hemsida.

Utöver allt detta har även diverse ords definitioner hittats med hjälp av

högskolebibliotekets länkar till ordböcker.

Via den tilltänkta kommunens hemsida tog vi reda på vilka gymnasieskolor som

fanns att tillgå och även skolornas kontaktinformation. Vi mejlade samtliga skolors

rektorer och/eller informationsansvariga och gav dem information om vår studie. I

mejlen bad vi även om att få tillgång till alla svensklärares mejladresser som fanns på

skolan. Vi fick svar från samtliga åtta skolor (tre kommunala och fem fristående) i

kommunen vilket resulterade i 49 lärares mejladresser. Samtliga 49 svensklärare i

kommunen mejlades en enkät och ombads svara på frågor gällande urvalet av

skönlitteratur i skolan. Lärarna ombads först identifiera sitt kön (man, kvinna eller
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icke binär), utbildning, hur länge de arbetat som svensklärare och på vilka program

de undervisat. Därefter ställdes frågor som rörde urvalet vilka lydde som följande:

a). Hur går urvalet till när skönlitteratur (böcker, noveller etc.)

väljes ut till eleverna i ämnet svenska?

 Jag är inte delaktig i urvalet

 Jag väljer utifrån skolans/programmets godkända boklista

 Jag väljer fritt vilka böcker som jag själv tycker passar bäst

b). Var vänlig redogör för den skönlitteratur (böcker, noveller

etc.) som du valt att ha med i undervisningen de senaste 3 åren

(om du undervisat mindre än 3 år redogör för den tid du befunnit

dig inom läraryrket).

c). Har urvalet av skönlitteratur varit annorlunda på olika

program?

 Ja

 Nej

d). Om du svarat ja på ovanstående fråga motivera varför det

har varit annorlunda. Om svaret är nej kan du hoppa över

frågan.

Kan du tänka dig att bli intervjuad angående valet av

skönlitteratur i skolan?Om ja, fyll i dina kontaktuppgifter nedan

så hör vi av oss.

Vi tog hjälp av Google formulär för att tillverka enkäten vilket även var ett strategiskt

val eftersom programmet även hjälper till med att sammanfatta informationen.

Av de lärare som svarade på enkäterna var det sex stycken som svarade ja på den

sista frågan och således lämnade sin personliga information. Tre av dem var kvinnor

och tre av dem var män. Vi bestämde att två män och två kvinnor skulle intervjuas

och valde därför slumpmässigt ut två av vardera kön som vi kontaktade. Samtliga

utvalda svarade ja på förfrågan om intervju.

Intervjuerna genomfördes på av lärarna vald plats, vilket var deras arbetsplatser.

Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone. Bryman (2013) skriver om

inspelning och transkribering och påpekar att den som väljer en kvalitativ metod är

intresserad av vad som sägs och hur det sägs. För att få med all information är
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inspelningen en nödvändig åtgärd eftersom det kan vara svårt att minnas och

anteckna alla detaljer som sker under intervjuns gång. Intervjuerna transkriberades

för att vidare förtydliga innehållet och försäkra att vi inte missade någon viktig

information. Texten skrevs sedan om till en sammanfattande text där ingen

information av värde utlämnades. Varje intervju presenteras separat här nedan i

resultatet.

3.4 Databearbetning och analysmetod
12 av 49 lärare svarade på enkäten vilket är ungefär 25 %. Enligt Bryman (2013) är

detta ett allt för stort bortfall. Författaren refererar till Mangione som har

kategoriserat svarsprocenten gällande enkätstudier. Enligt denne är ett större bortfall

än 50 % oacceptabelt och inte tillräckligt för att dra några slutsatser utifrån. 60-70 %

kan räknas som acceptabla och 85 % är ett utmärkt resultat. Vi kan därför inte dra

några direkta slutsatser av endast vårt kvantitativa resultat men vi väljer ändå att

analysera och redovisa det resultat vi fått och fokusera mer på det kvalitativa

resultatet som var vår tanke från början. Vi valde att analysera vårt kvantitativa

resultat med hjälp av ett stapeldiagram. Enligt Bryman är diagrammet ett vanligt

redskap för att beskriva kvantitativ data. Det ger god översyn av materialet och gör

resultatet relativt lätt att tolka och förstå.

En av de största svårigheterna med kvalitativ dataanalys enligt Bryman (2013) är

att det snabbt genereras ett stort datamaterial som lätt kan bli svårt att hantera. Till

skillnad från kvantitativ dataanalys finns inte någon etablerad analytisk teknik.

Däremot finns några generella strategier och grundläggande tekniker som är

användbara (Bryman, 2013). Vi har använt oss av vad Bryman kallar analytisk

induktion vilket kan definieras som en metod som först etablerar en grov

vetenskaplig frågeställning. Därefter genomförs hypotetiska förklaringar av

problemet och sedan påbörjas insamlingen av data. Om datainsamlingen skulle visas

inte stämma överens med hypotesen måste hypotesen ändras. Antingen kan

forskaren då omdefiniera hypotesen eller omformulera denna så att avvikande fall

kan uteslutas.
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3.5 Validitet och reliabilitet
Reliabiliteten i den kvantitativa metoden handlar enligt Bryman (2013) om

tillförlitlighet och följdriktighet vilket kan mätas genom stabilitet och intern

reliabilitet. Stabiliteten mäts under en längre tid där resultaten som uppkommer inte

skall skilja sig från varandra. Intern reliabilitet handlar, enligt Bryman, om svaren i

undersökningen är opåverkbara och pålitliga. Validiteten ses ofta som en synonym till

reliabiliteten (Bryman, 2013) men handlar om huruvida mätinstrumentet verkligen

mäter det som skall mätas. I denna studie handlar det om ifall vår enkät mäter det vi

eftersöker, det vill säga hur könsfördelningen ser ut mellan författare och karaktärer i

den skönlitteratur som används i undervisningen. Validiteten berör även faktumet att

det som tas upp i denna studie är i enlighet med hur studien genomförts. Detta för att

andra i framtiden skall kunna få samma resultat som denna studie. Bryman (2013),

kallar detta för extern reliabilitet.

3.6 Etiska ställningstaganden
Vid denna studie har de fyra etiska principerna tillgodosetts. Med den kvantitativa

enkäten skickades ett missivbrev med information om vår studie. I missivbrevet

informerades samtliga lärare att deltagande av studien var frivilligt. Vid den

kvalitativa undersökningen togs detta upp igen för att de deltagande skulle bli

påminda om att deras deltagande var frivilligt och att de skulle kunna dra sig ur när

de ville. Detta är i enlighet med informationskravet (Bryman, 2013). Vid deltagande i

den kvantitativa studien gav respondenterna sitt samtycke och kunde även välja om

de ville delta i den kvalitativa studien. Eftersom ingen av deltagarna var minderårig

behövdes inte vårdnadshavares samtycke (Bryman, 2013). Samtliga namn som tas

upp i denna studie är fiktiva och således inte lärarnas riktiga namn, detta

informerades de som deltog i den kvalitativa studien om. Den kvantitativa studien var

även den anonym till den sista frågan där de kontaktade kunde välja själva om de

ville uppge namn för vidare deltagande i en intervju. Detta framkom även i

missivbrevet och kallas för konfidentialitetskravet (Bryman, 2013). Deltagarna

informerades även om nyttjandekravet (Bryman, 2013) vilket innebär att uppgifter

om enskilda personer som kommit fram endast kommer användas inför denna studie

och raderas vid fastställt betyg av studien. Detta för att oberoende ej skall kunna ta

del av materialet.
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Det är även viktigt att förstå maktskillnaden mellan intervjuare och respondent.

Vi som intervjuare innehar en maktposition över den intervjuade och kan således

påverka resultatet genom till exempel hur vi ställer frågor. Detta är svårt att undgå

men genom att vara medvetna om detta faktum blir det lättare att undvika det så

mycket som möjligt samt ta det i beaktning vid analys av data (Bryman (2013).

4 Resultat
Här redogörs den kvantitativa och kvalitativa data som kommit fram i vår

undersökning. Störst fokus kommer dock ligga på vår kvalitativa datainsamling.

4.1 Den kvantitativa undersökningen
I formulärundersökningen bad vi svensklärare redogöra för vilka skönlitterära verk

de vanligtvis använder i skolundervisningen. Totalt 71 titlar nämndes och i

nedanstående diagram kan vi se hur fördelningen såg ut när det kom till författarens

kön så väl som huvudkaraktärernas kön.

Diagram 1: Representationen av kön hos författare och huvudkaraktärer hos alla titlar i formulärundersökningen.

68 % av de totala antalet författare var män, 31 % kvinnor och 1 % av titlarna hade en

eller flera författare av både det manliga och kvinnliga könet. Sammanlagt 58% av

huvudkaraktärerna i samtliga titlar var manliga och 31 % var kvinnliga. I 11% av

fallen var det svårt att fastställa något av könen eftersom fler huvudkaraktärer av

olika kön fanns representerade. Genom detta diagram visas det även att män

tenderar att skriva om män och kvinnor om kvinnor. De kvinnliga författarna visar

sig dock mer benägna att skriva om det motsatta könet än de manliga författarna.
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Om vi ser på de 10 mest populära titlarna i undersökningen, delvis de titlar som

nämnts flest gånger i undersökningen blir skillnaden betydligt större.

Diagram 2: Representationen av kön hos författare och huvudkaraktärer hos de 10 populäraste titlarna i

formulärundersökningen.

Här ser vi att 70% av författarna är manliga och 30% är kvinnliga. De kvinnliga

författarna i de tio populäraste titlarna skriver till 100% om kvinnliga

huvudkaraktärer. De manliga författarna skriver i 57% av titlarna om manliga

karaktärer, 29% av titlarna om kvinnliga huvudkaraktärer och 14% av titlarna med

båda könen representerade.

4.2 Den kvalitativa undersökningen

4.2.1 Jakob
Jakob är utbildad svensk- och samhällslärare som har undervisat mellan ett till fem

år i gymnasiet på barn och fritidsprogrammet, vårdprogrammet och även på ett

introduktionsprogram. Han väljer själv vilka böcker som han tycker passar bäst med

viss begränsning då det måste finnas tillgång till klassuppsättningar av de tilltänkta

verken, den har dock hittills inte varit bristfällig.

När Jakob undervisar i svenska brukar han oftast använda sig av utdrag ur olika

böcker. När han undervisade i en svenska som andraspråksgrupp läste de bland

annat Stjärnlösa nätter av Asaad och Ett öga rött av Khemiris med syftet att tala om

relationer, livet i Sverige och språk. Ett exempel på hur han använder utdrag är när

de arbetade med ett tema om kärlek då de läste olika kärlekshistorier från olika delar

av litteraturhistorien med kärlekspar som t.ex. Tristan/Isolde, Romeo/Julia,
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Penelope/Odysseus, Elizabeth/Darcy som kontrasterades med Gardells Torka aldrig

tårar utan hanskar som porträtterar kärlek från en mindre klassisk vinkel.

Eleverna får läsa ungefär ett helt skönlitterärt verk per termin men då väljer de

själva vad de vill läsa. När Jakob väljer litteratur föredrar han att arbeta med utdrag

ur kända verk för att få en vidare bredd. Han menar att utdrag ger möjlighet att få en

större överblick av historiens skönlitteratur. Och att arbeta tematiskt ger dem också

insikt i många olika delar och aspekter av samhället. Litteraturen blir en del av något

större och ett hjälpmedel istället för en isolerad del i undervisningen.

Urvalet av skönlitteratur kan se olika ut på olika program. På till exempel

introduktionsprogrammet måste en anpassning ske på grund av elevernas språkliga

nivå men han menar också att det även gäller på de andra programmen. I vissa

grupper är läsnivån högre än andra säger han. Litteraturen blir även annorlunda

beroende på vilket tema som väljs ut. Han brukar låta eleverna vara med och påverka

valet. Han försöker även välja så att både kvinnliga och manliga författare finns med.

Vid frågan om hur han tänker kring genus säger han att ”det första jag tänker på

när jag väljer litteratur är inte genus”. Han anser att skönlitteratur läser man inte i

skolan bara för att det är roligt utan för att det finns en mening eller syfte med det.

Han ger ett annat exempel på hur han tänker med Almqvists Det går an. Boken kan

fungera som exempel på hur samhället såg ut då och kanske även belysa genusfrågan

samt relationen mellan kvinnor och män. Även om boken är skriven av en man så ger

den ett bra exempel på en stark, självständig kvinna menar han. ”Det är ämnet i

boken man är ute efter och inte vem som har skrivit den”.

Jakob tror att de kön som är mest representerat i skönlitteraturen som används

generellt i undervisningen är det manliga. Han tror även att så är fallet för hans egen

undervisning men säger att ”det blir ju ofta mer manliga författare än kvinnliga

eftersom det finns fler kända verk av den sorten tillgängliga”. Men han försöker

använda kvinnlig litteratur ändå. Han säger att han vill visa att det finns många

kvinnor i litteraturhistorien men att de som kanske först förknippas med en tidsepok

eller genre oftare är män. Jakob säger att det gäller att göra ett selektivt urval.

Vi frågade även om hur han tänker om manliga och kvinnliga karaktärer i

skönlitteraturen som representanter för manliga och kvinnliga ideal och även om han

diskuterar detta med sina elever, varpå han svarade: ”Ja, men ibland kanske jag

fokuserar på andra saker som är viktigare, det beror på vad man är ute efter när man

läser en viss text”. Han tycker att det är viktigt att diskutera med sina elever om
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könsnormer och särskilt om de har ett tema som behandlar kvinnor och mäns roller i

samhället: ”Eftersom jag förutom svensklärare även är samhällslärare så kopplar jag

gärna de två ämnena medvetet”. När teman som kärlek har behandlats har Johan

använt sig av klassiska historier som Romeo och Julia etc. som ju också är klassiska

”rädda kvinnan i nöd”-historier men då anser han att man måste diskutera och

problematisera detta istället för att undvika litteratur som porträtterar ”svaga

kvinnor”: ”Man kan inte bara undvika klassisk litteratur bara för att det inte stämmer

överens med dagens samhällsideal. Man kan inte välja bort det som är obehagligt och

obekvämt bara för att det inte är politiskt korrekt. Det är bättre att diskutera och

jämföra det samhällslivet med det vi har idag så att eleverna får förståelse för det”.

4.2.2 Hanna
Hanna har arbetat på Estetprogrammet de senaste tre åren och har tidigare

undervisat på samhällsprogrammet i ca tio år. Hon väljer fritt vilka böcker som hon

själv tycker passar bäst, vilket hon säger är en sanning med viss modifikation

eftersom det måste finnas klassuppsättningar av de valda böckerna på skolan. Det går

inte att förneka att man är väldigt styrd av ekonomi i skolan och hon säger att det

ibland kan kännas begränsande. ”Man får anpassa sig lite ibland och utgå från de

böcker vi har och anpassa uppgifterna efter materialet”. Några exempel på böcker

som Hanna har använt i undervisningen är Carrie, Frankenstein, Hungerspelen,

Callokain, Animal Farm, The Collector, och Pojken i randig pyjamas. Hon säger

även att de dessutom har läst en stor mängd utdrag ur romaner.

Vid frågan om varför hon väljer den litteratur hon gör svarar hon:

”Det står i kursplanen att eleverna ska läsa litteratur av olika författare, utländska så

väl som svenska, manliga så väl som kvinnliga, och från olika kulturer och även olika

tider. Då måste man välja så att man täcker upp det så mycket som möjligt”. Detta

menar hon är väldigt mycket och inte alltid en helt lätt uppgift, särskilt med tanke på

hur lång tid det kan ta för eleverna att läsa en bok. Därför tar hon gärna till utdrag

och antologier för att visa på en större bredd. Hanna väljer vilken bok som hela

klassen ska läsa och ibland får de välja mellan några olika titlar och så delar hon in

dem i grupper efter vilka böcker de väljer. De får sedan arbeta med böckerna med

hjälp av boksamtal enligt Aidan Chambers modell. I årskurs 1 får eleverna välja själva

en av böckerna som det ska läsa.
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Vid frågan om hur hon tänker kring genus säger Hanna att hon ”dels tänker man

på representationen av manliga och kvinnliga författare. Men också hur karaktärerna

är i boken. Vi läste till exempel Carrie, som har en tjej i huvudrollen men som är

väldigt utsatt. Boken är väldigt intressant för att hon är förtryckt av sin psykiskt sjuka

troende mamma som tycker att hon är syndig. Man måste diskutera sådant med

eleverna”. När det kommer till litteraturhistoria brukar hon lyfta fram kvinnor och

böcker som behandlar lite mer ”typiska kvinnoämnen”, till exempel verk av Moa

Martinsson och Virgina Woolf som hon menar är exempel på viktiga och kända

kvinnliga författare.

Hanna tror att i allmänhet är det män som är mest representerade i

skönlitteraturen som tas upp i skolan. Hon säger att detta är i synnerhet sant om man

ser till klassiska verk. I hennes egen undervisning har dock hon och hennes kollega

nyligen kommit fram till att bland de titlar som de använder i undervisningen fanns

överrepresentation av kvinnor och de var tvungna att väga upp med några manliga

författare för att de omedvetet överkompenserat när de valde titlar. Hon säger ”man

har det ändå med sig att det ska vara fifty-fifty av manliga och kvinnliga författare”.

Hon funderar även över hur manliga och kvinnliga karaktärer representeras i

skönlitteraturen när hon väljer litteratur och diskuterar även detta med sina elever.

”Jag har väldigt medvetna elever som är engagerade i genusfrågor och många är

politiskt aktiva, en del är feminister”. Hon menar att även om hon inte var

genusmedveten själv så hade de tvingat henne att ta ställning eftersom de vill

diskutera sådan frågor och gärna ifrågasätter könsroller. ”När vi läser klassiska verk

och utdrag som till exempel verk från systrarna Brontë och Jane Austen då brukar vi

diskutera hur kvinnans situation var på den tiden och hur det påverkade

litteraturen”. Hanna har alltid varit engagerad själv och de senaste åren har eleverna

blivit mer och mer medvetna säger hon och menar att det väldigt positivt. ”Eleverna

är accepterande och för dem är det självklart att till exempel hbtq-människor ska ha

samma rättigheter som alla andra”. Hanna säger att hon tycker att det känns som att

eleverna har kommit längre än många andra grupper i samhället när de kommer till

dessa frågor och hon tycker att det nog bådar gott inför framtiden.

4.2.3 Martin
Martin har arbetat som lärare i över tio år och undervisar på ett samhällsprogram

med särskild idrottsprofil och har tidigare även undervisat på byggprogrammet. Han
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väljer fritt vilka böcker som han tycker passar bäst i samråd med sin

svensklärarkollega. Martin ger exempel på "klassiker" som han använt sig av,

exempelvis Doktor Glas, Tristan och Isolde. Han har även använt ungdomsromaner

så som Magnus Nordins Prinsessan och mördaren, Johanna Thydells I taket lyser

stjärnorna och Ursäkta om man vill bli lite älskad, Per Nilssons Du & du & du och

Svenne, Mikael Niemis Populärmusik från Vittula, Kyrkdjävulen, och Blodsugarna

och Joyce Carol Oats Vilda gröna ögon. Martin använder också ett stort antal

noveller från olika tider och kulturer. Den lyrik som används är främst svensk och en

del utdrag ur kanoniska verk används också som finns i läroboken i litteraturhistoria

(Ekengrens svenska litteraturbok).

Martin väljer den litteratur han gör på grund av många olika aspekter. Ett

problem har varit att många elever själva identifierar sig som icke-läsare. Han säger

att man då måste försöka väcka deras intresse genom att använda rätt böcker. Många

av de ovannämnda ungdomsböckerna är mycket uppskattade och tacksamma för

elever som inte gillar att läsa eftersom de är enkla att ta till sig. Martin prioriterar

alltså läslusten då han ibland känner att många av ungdomsböckerna egentligen inte

ligger på gymnasienivå. Dels väljer han alltså efter elevernas inställning till läsning,

men dels tror han också att många lärare påverkas av vad som är modernt. Lärare

blir påverkade av till exempel skolans bibliotekarie som tipsar lärarna om nya verk

som är intressanta.

Martin använder gärna noveller för att få en större bredd i textmaterialet.

Tillsammans med sin kollega frågar sig Martin saker som ”vad kan vi göra med själva

texten?”, ”Hur läsbar är texten?”, ”Vad i texten kan väcka intresse hos eleverna?”,

”Vilka sorters frågor kan vi diskutera kring just den här texten?” och ”vilka perspektiv

finns det i den här texten som vi kan göra något av?”. Han säger att de hela tiden

brottas med ambitionen att eleverna ska läsa texter som de inte skulle välja själva,

kanoniska texter och klassiska mer avancerade verk samtidigt som de tyvärr ställs

emot ämnets syfte att vi ska locka till läsning och främja läslusten. ”Man vill göra dem

till läsare och inte avskräcka dem för mycket”. Detta ställs också emot skolans mål att

få eleverna att läsa hela verk. Det menar han gör att man inte bara kan arbeta med

utdrag. Därför är noveller bättre eftersom att det faktiskt är hela verk säger han.”I

svenska 1 till exempel där det står att man ska kunna läsa och se samband mellan

olika verk då är det ju också tacksamt att läsa flera olika noveller till exempel och göra
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uppgifter när de ska jämföra dem med varandra” Utdrag kan dock användas för att

jämföra texter eller väcka intresse inför ett verk.

Vid frågan om hur han tänker kring genus svarar Martin att det står i läroplanen

att det ska finnas litteratur som är skrivet av både män och kvinnor. Han tycker att

det är svårt att svara för andra om hur representationen av manliga och kvinnliga

författare ser ut i undervisningen i skolan. Han säger att när de väljer modern

litteratur eller noveller så tittar de på novellens innehåll i första hand och sen är det

sekundärt vem som är författaren. Det handlar mer om hur användbar texten är.

”Däremot när det kommer till litteraturhistoria så använder vi ett läromedel som till

viss del styr urvalet och de läromedlet har sådana ambitioner att dels balansera

urvalet mellan män och kvinnor och ibland påpeka att det här är en intressant

kvinnlig författare som historien har stökat undan”. Men det får inte gå så långt att

man visar upp en skev bild av historien för det finns ju en anledning till att det finns

fler kända manliga författare än kvinnliga menar Martin: ”Man ska inte marginalisera

kvinnliga författare men det är kanske viktigare att prata om varför kvinnliga

författare inte har kommit fram”. Att medvetandegöra eleverna och föra en

diskussion om varför litteraturhistorien har en överrepresentation av män är viktigt

för honom.

Martin säger att han funderar och diskuterar med sina elever om manliga och

kvinnliga karaktärer i skönlitteraturen är bra representanter. Han säger att han väljer

till exempel hellre Cirkeln eller Hungerspelen än Fifty shades of Grey eller Twilight.

Martin säger att det är viktigt att fråga sig vad ett verk säger och vad det signalerar

och även hur karaktärerna representeras. Böcker som Fifty shades of Grey är så

välkända att det känns viktigare att presentera böcker för eleverna som de inte söker

ut själva. Han säger även att han vill se till att slänga in ”icke-heteronormativa” texter

och med det menar han helst inte ”komma ut”-historier utan historier med

karaktärer som råkar vara något annat än heterosexuella för att inte fastna i

normativa tankebanor.

4.2.4 Petra
Petra undervisar på Fordons- och Transportprogrammet samt Samhällsprogrammet

och Beteendevetenskapliga programmet. Hon är utbildad lärare och har undervisat i

ca 30 år. Hon väljer fritt vilka böcker som hon tycker passar bäst och några titlar hon

använt sig av inkluderar till exempel Miraklet i Anderna, Möss och människor,
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Skriet från vildmarken, Vägen, Du & du & du, Vinterviken, Små solfåglar långt

borta och Prinsessan och mördaren. Hon använder sig även mycket av noveller. Vid

frågan om det ser annorlunda ut på de olika programmen så svarar hon ”Ja, i mitt

uppdrag ingår att anpassa litteraturen efter eleverna och deras inriktning. På

Fordons- och transportprogrammet finns många elever med dyslexi eller andra

lässvårigheter och då måste man börja där de befinner sig. När det gäller

studieförberedande program i åk 2, gäller det att följa ämnesplanen och läsa

skönlitteratur från olika tider etc.”

Petra använder den litteratur hon gör utifrån många olika aspekter. ”Dels ämnets

syfte (detta är oavsett årskurs), dels det centrala innehållet till exempel skönlitteratur

från olika epoker och tider, kulturer och män och kvinnor. Beroende på kurs går även

kunskapskraven in (även det centrala innehållet) och berättar vad man ska rikta in

sig på”. Hon försöker hitta litteratur som hon kan stämma av mot det centrala

innehållet och som ändå är anpassat efter elevernas förmåga, till exempel finns en del

svaga elever, litteraturen behöver då vara mer lättillgänglig i alla fall till att börja

med. Hon säger att det inte blir många romaner per termin (ett par) eftersom det tar

lång tid. Det blir en del noveller som tillåter fokus på analys och litterära

verkningsmedel. ”Man vet vilka (böcker) som brukar funka” säger hon. Med tiden har

hon fått känsla för ungefär vad som genererar intresse och ”vad som brukar innebära

svårigheter och vad som brukar gå hem”. Hon har även stött på problemet att

eleverna inte ser sig själv som läsare. ”de läser för att de måste” säger Petra, ”du har

den här balansgången mellan vad som krävs vad gäller syfte, centralt innehåll och

kunskapskrav sen har du ju också det här med skollagen och krav på särskild

anpassning, jag ska göra undervisningen tillgänglig för alla mina elever”.

Undervisningen måste anpassas så att alla elever når målen. Då tar man inte det

tjockaste verket menar hon. Petra säger att det finns läsforskning som visar att det

inte är bra att lämna våra elever ensamma med läsningen utan de behöver

kontinuerligt stöd, kapitel för kapitel och frågeställningar och diskussioner under

läsningens gång, ”de behöver stöta och blöta”. Petra använder även hjälpmedel som

ljudböcker och lyssnar tillsammans i klassen på vissa kapitel i böcker (eller hela

kortare noveller) och diskuterar innehållet gemensamt. Hon styr läsningen väldigt

mycket berättar hon och hon bestämmer när kapitlen ska vara lästa. De läser några

kapitel, diskuterar dessa och sen får de läsa en bit till och arbetar sig på så vis

successivt igenom boken. Petra väljer gärna verk som inte är alltför omfångsrika till
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sina svagaste elevgrupper och menar att det finns gott om exempel på litteratur med

litet sidantal men med ett rikt innehåll.

Petra tycker att hon inte tar hänsyn till genusaspekten så mycket som hon kanske

borde göra, särskilt inte med homogena grupper med övervägande manliga elever

med lässvårigheter. Hon menar att det kan ha att göra med att hon försöker välja

litteratur som de kan relatera till. Då kanske det lätt blir en överrepresentation av

män om eleverna är övervägande av det manliga könet.

Petra tror att det att det är män som är mest representerade i urvalet av

skönlitteratur generellt i skolan. ”Litteraturhistorien belyser mest män, kvinnorna

börjar mest synas på 1800-talet och framåt men det är ändå övervägande män nu för

tiden också” säger hon. Petra säger att hon märker att till exempel i en

litteraturhistoriebok som heter Texter och Tankar att författarna till boken har läst i

läroplanen att det ska finnas böcker författade av både kvinnor och män, ”då slänger

de in någon kvinnlig författare i varje epok ungefär och texten är i slutet efter alla

männen och det står heller inte lika mycket”. Petras eget urval är baserat på det hon

känner till och eftersom det som är mest känt är övervägande män hon läst om i

litteraturhistorien så menar hon att det kanske inte är så konstigt att det finns en

överrepresentation av män i hennes urval.

Petra har på sistone lagt märke till att det har råkat bli så utav sig självt att

mestadelen av böckerna i hennes urval har varit böcker skrivna av män om män. Hon

säger dock att hon valt dem för att de har varit ändamålsenliga men hon påpekar att

det kanske inte är hela sanningen. ”Det är väl också att jag inte har vaskat tillräckligt,

detta är ju de böcker som jag brukar använda” säger hon. ”Det handlar ju också om

att det är titlar som jag är bekväm med och som jag tycker har ett bra spektrum och

möter ändamålet”. Hon är osäker på hur det blivit just de böckerna och säger att hon

fått upp ögonen för dem på olika sätt vid olika tillfällen under sin karriär.

Det viktigaste är att diskutera varför karaktärerna karaktäriseras som de gör

snarare än att vara noggrann med den exakta fördelningen av vilka kön som är

representerade. Hon ger ett exempel på om de tittar på texter från medeltiden så ser

de på hur den tidens samhälle, kyrkan och kvinnosynen påverkade hur man skrev om

kvinnor och hur de porträtterades. ”Kyrkans syn på kvinnan påverkade självklart hur

kvinnan skildrades” säger hon. ”Jag försöker diskutera hur de manliga och kvinnliga

idealen och könsnormerna såg ut förr och jämföra med dagens ideal till exempel”.

Hon håller med om att det kanske inte är så viktigt vad man läser utan hur man läser
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litteraturen. Det handlar ändå om fiktion och det ska kanske inte likställas med

verkligheten utan kanske något som ändå speglar de samhällsnormer och

uppfattingar vi har. När Petra väljer litteratur så väljer hon inte i första hand utifrån

ett genusperspektiv utan hon väljer efter om det finns något i boken som går att

diskutera, om det är en bra representant för epoken eller ämnet man diskuterar. Hon

menar dock att man har ändå alltid med den här aspekten om att man ska titta på hur

samhället och till exempel könsrollerna speglas. ”Då kan vi komma åt

genusperspektivet den vägen” Hon håller med om att normkritiken borde

genomströmma allt man gör i skolan.

5 Analys och diskussion
När vi utfört vår analys och diskussion valde vi att ställa intervjuerna mot våra

forskningsfrågor för att på ett enkelt sätt kunna se vad som sägs och diskutera detta

med hjälp av vår forskningsbakgrund.

5.1 Hur ser fördelningen ut mellan kvinnliga och manliga

författare i lärarnas utvalda skönlitteratur i skolan?
Resultatet i undersökningen (se: 4.1) visar att det författarkön som är mest

representerat i skönlitteraturen inom svenskundervisningen är det manliga könet.

Det skiljer dessutom 37% mellan författarkönen och de manliga karaktärerna

representeras i 68% av de skönlitterära verk som kommit fram genom den

kvantitativa undersökningen. Samtliga lärare i den kvalitativa undersökningen är

dessutom av den uppfattningen att män är mer representerade som författare till

skönlitterära verk som används i skolan. Skolverket (2011) skriver i läroplanen för

gymnasieskolan (Lgy11) att det skall finnas en representation av både manliga och

kvinnliga författare i skönlitteraturen. Skolverket skriver dock inte hur stor

fördelningen mellan författarkönen skall vara utan endast, som tidigare sagts, att

båda ska vara representerade. Därför kan vi i resultatet (se: 4.1) se att den utvalda

skönlitteraturen i svenskundervisningen, enligt enkätsvaren, förhåller sig väl till

Skolverkets (2011) krav om representation, trots att manliga författare innehar en

merpart.

De intervjuade lärarna upplever samtliga att de manliga författarna är de som är

mest representerade eftersom det är så det ser ut i litteraturhistorien. Westman Berg
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(2005) menar att den mänskliga historien är överrepresenterad av män och att detta

är ett resultat av flertalet mansdominerade historieområden vilka ansetts vara mer

betydelsefulla. De kvinnodominerade områdena har således underordnats männens

och behandlat ämnen som till exempel familjeliv. Detta går även att se i en av de

antologier som ena läraren använder sig av och till viss del styr urvalet. Hon menar

att hon tyckt sig se hur författarna i antologierna uppfattat läroplanens krav på en

fördelning av manliga och kvinnliga författare. Hon upplever även att antologierna

tar upp en kvinnlig författare i varje epok och att texten i slutet inte ger lika mycket

utrymme för de kvinnliga författarna. Vi upplever i enlighet med lärarens reflektion

att antologin har som ambition att balansera urvalet mellan kvinnor och män och

ibland även påpeka kvinnliga författare som marginaliserats i litteraturhistorien.

Männen har som tidigare beskrivits varit de som styrt de mesta inom historien och

även framställningen av litteraturhistorien. Kvinnliga författare har således hamnat i

bakgrunden för männen och följaktligen aldrig nått samma berömmelse som de

manliga författarna (Westman Berg, 2005). Dessutom var det först på 1800-talet som

antalet kvinnor utgjorde hälften av de författare som skrev romaner (Westman Berg,

2005). Eftersom kvinnliga författare varit marginaliserade genom litteraturhistorien

återspeglas detta i antologierna, som har svårt att hålla en jämn fördelning mellan

könen hos författarna. I enlighet med två av intervjuobjekten att det är viktigt att föra

en diskussion kring varför litteraturhistorien har en överrepresentation av män. Ena

läraren berättar dessutom att hon tillsammans med eleverna ser över aspekter som

till exempel tidens samhällsnormer, kyrkans påverkan och kvinnosynen och

undersöker hur det påverkade kvinnors porträttering i skönlitteraturen samt vilka

möjligheter de hade att bli författare. Genom detta kontextualiserar läraren texten

vilket betyder att de läser texten mot bakgrund av historiska, samhälleliga och

ideologiska perspektiv. Skolverket (2011) styrker detta i och med att de skriver att

elever skall läsa texter från olika kulturer och tider men kontextualiseringen kan gå

emot det erfarenhetspedagogiska perspektiv som Stiles (2013) presenterar. Det bästa

skulle vara att hitta litteratur som eleverna finner intressant utifrån deras

erfarenheter och intressen samt att kunna kontextualisera texten och förstå den ur ett

större perspektiv.

När det kommer till könsfördelningen i det egna urvalet av författare så upplever

Jakob och Petra att de har en överrepresentation av män i sitt urval. Återigen kan vi

koppla detta till vårt kvantitativa resultat (se: 4.1) som visar att huvuddelen av
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litteraturen som används i svenskundervisningen är skriven av män. Hanna har dock

upptäckt att hon överkompenserat och istället inte inkluderat tillräckligt många

manliga författare. Denna lärare upplever sig själv som väldigt genusmedveten och

säger att hon alltid varit engagerad i genusfrågor, dessutom har hennes elever blivit

mer medvetna vilket hon menar är positivt. Även hon medger att diskussionen är

viktig och att hon brukar diskutera kvinnans position och hur det påverkar

litteraturen och ämnet.

Genom vår kvalitativa studie ser vi att samtliga lärare tar mer eller mindre hänsyn

till genusapekten när de väljer böcker till undervisningen. Vi kan genom vårt

kvantitativa resultat inte påvisa att det är så här fördelningen mellan författarkönen

ser ut i hela Sverige, eller ens i den undersökta kommunen, eftersom vi har alldeles

för lite deltagande i studien. Detta kan bero på de faktorer som Bryman (2013) tar

upp som till exempel att vi kan ha haft lite för öppna och många frågor än vad som är

lämpligt för en enkät (se: 3.1.1, 3.3). Dock kan vi se att vårt kvantitativa resultat

speglas i de intervjuade lärarnas egna val liksom i litteraturhistorien, där män blivit

mer representerade. En aspekt vi fann intressant under våra intervjuer var hur

lärarna ställde sig till Skolverkets (2011) krav om representation av författarkönen.

Lärarna verkar tolka det som att det ska vara en någorlunda jämn fördelning och tre

av lärarna säger att de har fler manliga eller kvinnliga författare i sitt urval. Som vi

tidigare diskuterat står det inte exakt hur stor procent av skönlitteraturen som skall

vara författad av kvinnor respektive män vilket kan vara en av orsakerna till att det

inte är jämställt mellan författarkönen. Denna typ av jämställdhet kan höra ihop med

Skolverkets (2011) krav om jämställdhet eftersom skolan skall vara en jämställd plats

fri från diskriminering och att denna medvetenhet skall genomsyra undervisningen.

5.2 Vilket kön är mest representerat hos huvudkaraktärer i

lärarnas utvalda skönlitteratur i skolan?
I det kvantitativa resultatet går det att utröna att de flesta huvudkaraktärer i den

skönlitteratur som används i svenskundervisningen är av manligt kön. Av samtliga

huvudkaraktärer, i de böcker där det endast fanns en huvudkaraktär, var 58% män

och 31% kvinnor. Detta resultat är i enlighet med Gooden och Goodens (2001)

forskning som visar att få kvinnor är representerade i skönlitteraturen trots att

kvinnor utgör 51% av världsbefolkningen. Även Naharas studier (1998) visar på att
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endast 1:11 av skönlitteraturen som undersökts har en kvinna i titeln och som

huvudkaraktär eller i en annan central roll. Majoriteten av böckerna som läses i

västvärlden handlar således om vita män (Stiles, 2013) även om kvinnliga karaktärer

ökat de senaste åren (Nahara, 1998). Det kan följaktligen kopplas till att litteraturen

påverkar läsaren på olika sätt (Lundkvist, 1994). Män läser hellre böcker om män och

kvinnor läser hellre böcker om kvinnor. Detta upplever vi hör ihop med 1800-talets

tankar om att män ska läsa om starka män och kvinnor ska läsa om starka kvinnor

(Nahara, 1998). Haymore Sandholtz (2010) vill dock att förmågan att läsa om båda

könen skall gå in i begreppet literacy och menar att dagens barn och ungdomar har

en negativ inställning till böcker som riktar sig mot det kvinnliga könet. Detta leder

till att valet av böcker anpassas för att passa männen. Vi finner detta intressant

eftersom män även är de som tyvärr uppfattar sig själva som icke-läsare, enligt

Molloy (2008). Kvinnor hamnar sålunda i bakgrunden till förmån för männen i

egenskap av författare, karaktärer och som läsare av den litteratur som läses i skolan.

Dock menar Molloy (2008) att kvinnor läser mer på fritiden och diskuterar litteratur

med sina vänner vilket främjar kvinnors läslust och på så sätt har de ett försprång i

skolan. Stiles (2013) studie handlar dessutom om hur relaterbarheten i texten är

nyckeln till att finna litteratur intressant och att relaterbarheten är kopplad till

läsarens personliga erfarenheter. Därför behöver inte karaktärers kön ha så stor roll

för hur pass intressant läsaren skall finna litteraturen. Förutsatt att karaktärerna inte

är väldigt stereotypa.

Det nämndes dock titlar i enkätundersökningen som innehöll två eller fler

huvudkaraktärer som hade olika kön, dessa titlars huvudkaraktärer utgjorde 11%.

Bland dessa romaner var det svårt att se vilken av karaktärerna det var som bidrog

mest till handlingen och alltså var huvudkaraktären. Kursplanen för ämnet svenska

(Skolverket, 2011) nämner inget om könsrepresentationen hos karaktärerna utan

syftar till att båda könen skall vara representerade bland författarna. Vi kan dock,

genom vårt resultat, se en tydlig tendens hos manliga författare att skriva mer om

manliga huvudkaraktärer och även att kvinnorna har en tendens att föredra kvinnliga

huvudkaraktärer. Återigen kan vi här se en koppling till att kvinnor genom historien

blivit tvungna att skriva om ämnen som berör kvinnor medan män skrev om mer

mansrelaterade ämnen (Westman Berg, 2005). Liksom att de kvinnliga karaktärerna,

precis som de kvinnliga författarna, förhåller sig passiva gentemot de manliga

karaktärerna (Haymore & Sandholtz, 2010). Detta resultat kom inte som någon nyhet
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för oss då vi upplevt att män skriver mer om män och kvinnor om kvinnor, vilket

även är anledningen till att denna fråga kommit upp som forskningsfråga. Vi antar att

även detta hänger ihop med identifikationen, som Stiles (2013) skriver om. Stiles

(2013) forskning handlar dock om hur läsaren identifierar sig med karaktärer i

böcker men det vore inte orealistiskt att tro att detta också kan gälla för författare.

Det vill säga att det kan finnas en problematik även för författaren att skriva om

något denna inte relaterar till och kan identifiera sig med, som till exempel det andra

könet. Det kan således leda till att karaktärer är stereotypa eftersom det är en bild av

hur någon bör vara (Nationalencyklopedin) och på så sätt blir karaktärer

missrepresenterade. Vårt resultatet visar att de manliga författarna har en större

tendens än de kvinnliga att skriva om det motsatta könet. Detta går emot Westman

Berg (2005) som i sin studie visar att kvinnor har lättare att skriva om män eftersom

de förväntas identifiera sig med maskulina tankegångar och erfarenheter. Detta kan

bero på att männen är de överordnade och har mer prestige (Ambjörnsson, 2003)

Westman Berg (2005) riktar sig dock mer till kvinnliga litteraturstudenter men

eftersom vi upplever att även denna könsproblematik är en del av en större generell

norm, där männen är i centrum, finner vi studien relevant för detta arbete. Vi menar

således att kvinnor blir marginaliserade i både litteraturhistorien, författarskapet och

i övriga samhället eftersom de måste anpassa sig till männen.

5.3 Hur resonerar lärare kring hur manliga och kvinnliga

huvudkaraktärer förhåller sig till könsnormer?
Samtliga lärare uppger att de reflekterar kring hur manliga och kvinnliga

huvudkaraktärer målas upp och att det viktigaste är diskussionerna som kan föras om

detta. Genom diskussion menar de att de kan medvetandegöra eleverna om

stereotyper, könsnormer och könsskillnader samt ställa dessa begrepp mot epoken

och samhället som litteraturen berör. Återigen är kontextualiteten det viktiga när det

kommer till valet av litteratur men även i diskussionen som uppstår efter. Männen

anses vara överordnade kvinnan vilket går att se i flertalet historieområden

(Westman Berg, 2005). Könsnormer är betingade skillnader mellan könen ur ett

socialt och kulturellt perspektiv medan stereotyper är en allmän uppfattning om hur

alla inom en viss grupp är och bör vara (Nationalencyklopedin). Williams,

Satterwhite och Best (1999) upptäckte i sin studie att män ansågs vara de starka,



35

självständiga och dominanta medan kvinnor ansågs vara omvårdande, emotionella

och omsorgstagande. Många karaktärer som finns i skönlitteratur är väldigt

stereotypa men kan trots detta fungera som förebilder för barn och ungdomar

beroende på hur karaktärerna målas upp (Nahara, 1998). Skolverkets (2011) krav på

jämställdhet innebär dessutom att skolan skall uppmuntra eleverna och deras

intressen utan fördomar om vad som anses vara kvinnliga och manliga normer. Det

bör även nämnas att i takt med att samhället ändrats och kvinnorna fått en högre

maktposition så har även litteraturen ändrats (Jarvis, 2014). Kvinnliga karaktärer bör

nödvändigtvis inte vara passiva och böckerna handlar inte alltid om hemmet. Ett bra

exempel på en bok som är i tiden och som blivit väldigt populär är Hungerspelen

(Collins, 2008) som handlar om en stark kvinna och utspelar sig utanför hemmet och

det som är tryggt.

En av lärarna menar även att man som läsare måste förstå att litteratur är fiktion

och inte verklighet men att fiktionen speglar samhällets normer. Detta är en viktig

aspekt att diskutera med elever av den anledningen läraren nämner. Även Jacob

diskuterar könsroller och speciellt de två könens roller i samhället och i relation till

varandra. Westin (refererad i Andræ, 2001) menar att skönlitterära verk som riktar

sig mot kvinnor är könsideologiskt konservativ, det vill säga att den upprätthåller de

negativa könsmarkörerna som finns bland kvinnliga karaktärer medan Nahara

(1998) menar att karaktärer oavsett kön fick fler positiva egenskaper under 80-talet.

Oavsett om kvinnan eller mannen är könsideologiskt konservativ och en stereotyp

vars egenskaper kan ses som negativa eller om den har positiva egenskaper och är en

bra förebild anser vi, liksom samtliga lärare, att diskussion om karaktärerna är

nödvändig. Ena läraren menar dessutom att hennes elever hade tvingat henne att

vara mer genusmedveten eftersom de själva vill föra diskussion kring könsnormer

och ifrågasätta karaktärernas egenskaper i förhållande till könsnormer och

stereotyper. Även om läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) främst riktar

sig till eleverna så verkar läraren här genom diskussion om skönlitteratur lära sig mer

om sina medmänniskor och sig själv. Läraren verkar ställa sig positiv i förhållande till

detta krav från eleverna och vi anser att samtliga som befinner sig i klassrummet skall

ta del av varandras egenskaper och åsikter, vilket lätt kan göras genom diskussion.

Även Martin verkar genusmedveten och samtidigt ställer han sig normkritisk när

han väljer litteratur i sin undervisning. Han säger bland annat att han väljer

Hungerspelen framför Twilight eller Fifty Shades of Grey och inför valet funderar hur
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karaktärer målas upp i litteraturen. Han uttrycker inte varför han gör detta val men vi

tror att han gör detta på grund av att de kvinnliga karaktärerna är, som sagt ovan,

könsideologiskt konservativa och underordnade männen i böckerna. Samtliga titlar

är populära bland dagens ungdomar, framför allt Twilight (Jarvis, 2014), vilket

Martin även påpekar och menar därför att det kan vara viktigare att ta upp litteratur

som elever inte hade valt själva. Detta styrker även Skolverket (2011) som menar att

elever skall delges olika skönlitterära verk som de istället kan sätta sina egna

intressen och erfarenheter i relation till. Dock bör lärare vara försiktiga med att

endast använda kanoniska texter eftersom eleverna kan finna litteraturen mindre

intressant vilket leder till minskad läslust (Ramkessoon, 2013).

Jakob förklarar att man måste diskutera och problematisera istället för att

undvika litteratur som porträtterar “svaga kvinnor”, “man kan inte undvika klassisk

litteratur bara för att det inte stämmer överens med dagens samhällsideal. Man kan

inte välja bort det som är obehagligt och obekvämt bara för att det inte är politiskt

korrekt” säger han. Oavsett hur mycket man som lärare reflekterar kring hur

karaktärerna målas upp i de skönlitterära verk man behandlar lägger samtliga lärare i

undersökningen ner mer kraft i diskussionerna. En av lärarna uttrycker till exempel

att karaktärsdragen inte nödvändigtvis behöver vara det centrala utan att fokus för

honom ligger på andra aspekter som kanske är viktigare beroende på vilket tema som

diskuteras. Molloy (2008) styrker detta och menar att litteraturen skall passa syftet

med undervisningen. Dock anser Stiles (2013) att diskussioner kring skönlitteratur

blir av större värde om eleverna kan relatera och identifiera sig med karaktärerna. Vi

hävdar därför att reflektion över hur de litterära rollfigurerna karaktäriseras är

nödvändig, även om lärare väljer att lägga tyngdpunkten på andra aspekter som tas

upp i verket. Återigen handlar det om kontextualisering.

5.4 Hur stort fokus får genusaspekten när lärare väljer böcker?
Samtliga lärare medger att de tänker på genus i sitt val av skönlitteratur men att det

finns flertalet aspekter som påverkar valet mer. Enligt de intervjuade handlar det

bland annat om ekonomi. Vi får intrycket av att vissa skolor inte lägger tillräckligt

mycket pengar på inköp av nya böcker eller att lärarna inte får vara med vid inköp av

nya böcker. Detta gör i sin tur att lärare, som till exempel Hanna, upplever sig bli

tvingade att välja den skönlitteratur som redan finns på skolan istället för att välja en

bok de hade funnit mer passande i undervisningen. En annan problematisk aspekt i



37

valet av skönlitteratur är om det finns klassuppsättningar eller inte. Samtliga lärare

talar om svårigheterna med detta och vilket också kan vara en fråga som rör skolans

ekonomi. Problematiken med begränsningar gällande dessa aspekter stöds av Molloy

(2008) som redogjorde för liknade uppfattningar bland lärarna i sina studier. Molloy

påpekar dock att lärare måste ta sitt ansvar när det kommer till att hålla sig

uppdaterade gällande skönlitteratur och ha bra koll på vad skolan och andra

tillgängliga instanser har att erbjuda. Det kan vara bra att inte hamna i ett invant

mönster där samma litteratur används år ut och år in utan nya reflektioner eller

förnyelse. Detta framför allt för att se till att litteraturen är relaterbar och intressant

för eleverna. Vi tycker oss här se en koppling mellan vad våra intervjuade lärare och

Molloys (2008) lärare upplever vara ett problem, det vill säga begränsningar i

skönlitteratur som finns i klassuppsättningar. Vi kan genom våra intervjuer inte få

svar på hur pass engagerade lärarna är i valet av skönlitteratur som skolan köper in

men som lärare kan det vara bra att ha Molloys förslag i åtanke.

Ytterligare en aspekt, som inte kan kopplas till skolans budget, är kraven som

kommer ifrån Skolverket (2011) och kursplanen. Samtliga lärare berättar att den

innehåller många krav om vad som ska finnas med i litteraturundervisningen och vi

upplever att det kan bli ett stressmoment eftersom de då måste finna litteratur som

täcker upp så mycket som möjligt samtidigt. Det tas i intervjuerna upp att eleverna

måste läsa litteratur av både män och kvinnor, från olika tider och från olika kulturer.

Detta är kopplat till kunskapskraven i ämnet svenska där det står att eleverna skall

läsa "Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och

kulturer."(Skolverket, 2011:162). Stiles (2013) tar upp ett problem som kan uppstå

vid läsning av andra kulturer och det är att verket eleverna läser inte kan stå för sig

själv och representera en hel kultur. Även Nahara (1998) tar upp problemet och

menar i sin rekommendation att lärare måste ställa sig kritiska till valet av litteratur

från andra kulturer så att dessa inte målar upp en felaktig bild av kulturen och

minoriteter. Detta gäller givetvis även genusfrågan. Dessutom behandlar flertalet av

rekommendationerna könsmedvetenheten som bör finnas bland lärare. Nahara

(1998) skriver bland annat att lärare tillsammans med biblioteket måste utrusta

bokhyllorna med litteratur som representerar både män och kvinnor. Lärare i

intervjuerna finner det problematiskt att förhålla sig samt tillgodose aspekterna som

tagits upp. Vi uppfattar detta som att lärarna är medvetna om vad som står i

kursplanen och arbetar därefter. Vi kan dock inte svara på hur mycket av
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skönlitteraturen som kommer från andra kulturer och olika tider. Återigen kan vi se

vikten av att arbeta med kontextualisering.

Hanna menar dock inte att det endast är kraven utifrån, till exempel Skolverkets

(2011) krav, som problematiserar valet av skönlitteratur i skolan utan även

tidsbristen. Alla människor läser olika snabbt och det kan därför bli svårt för

långsamma läsare att hänga med samt att det kan ta lång tid för vissa grupper. En

lösning på detta kan därför vara att göra som Petra. Hon väljer ofta korta romaner till

sina svaga grupper och menar att det finns gott om romaner som har lågt sidantal

men fortfarande har en god kvalitet. Molloy (2008) menar att det är viktigt att ta

hänsyn till elevernas behov och förutsättningar vid valet av skönlitteratur för att hålla

litteraturen intresseväckande för eleverna. Även Chambers (2011) menar att elever

måste få chansen att läsa i sin egen takt. Vi får intrycket av att lärarna i våra

intervjuer anser att tiden det tar för vissa elever att läsa är ett problem som finns i

skolans värld. Dock upplever vi att detta problem inte är speciellt allvarligt eftersom

ena läraren själv väljer att berätta hur hon handskas med dilemmat.

Ett annat uppmärksammat problem när det kommer till läsningen av litteratur är

att många elever identifierar sig själva som icke-läsare. Intresset för läsning hör,

enligt Wigfield och Guthrie (citerad i Ramkessoon, 2013), ihop med motivation och

de menar att många elever kan vara intresserade av läsning men väljer att inte läsa på

grund av bristande motivation. Dessutom menar Ramkessoon (2013) att det råder en

"anti-läsningskultur" bland dagens ungdomar. Detta gäller speciellt bland pojkar

(Chambers, 2011). Ett förslag på en lösning gällande problemet med bristande läslust

kan, enligt lärarna, vara att hitta litteratur som kan väcka intresse bland eleverna och

även applicera det fria valet av litteratur som två av lärarna föreslog. Vi kan sluta oss

till att det finns både fördelar och nackdelar med att låta eleverna välja sin egen

litteratur. Svårigheter som uppstår kan till exempel vara, som en av lärarna antyder,

att tillgodose sig all litteratur som läses i skolan så att litteraturen faktiskt analyseras

och bearbetas i undervisningen och inte bara läses för läsandets skull, detta stöds i

läroplanen. Chambers (2011) menar att eleverna ska tillåtas reagera på innehållet och

beskriva vad hen tycker och känner och även ges utrymme att identifiera sig med

innehållet. Detta talar för att läraren bör stå för urvalet så att eleverna läser ett verk i

taget gemensamt eftersom de då kan diskutera innehållet tillsammans i klassen. Det

kräver även att läraren är väl bekant med böckerna som diskuteras och även att

innehållet är någorlunda relaterbart och intressant för eleverna.
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Skolverket (2011) skriver i läroplanen för gymnasieskolan att innehållet i

litteraturundervisningen ska kunna relateras till erfarenheter och intressen.

Skolverket (2011) skriver även att skönlitteraturen är en kunskapskälla men även en

källa för självinsikt och glädje. Återigen kan detta kopplas till Molloy (2008) som

menar att elevernas behov och förutsättningar påverkar deras intresse för läsning.

De intervjuade lärarna verkar vara uppdaterade i vad som står i läroplanen och vi

kan anta att det kan vara detta de tänker på när de försöker finna intresseväckande

litteratur men vi kan tyvärr inte säkerställa detta antagande. Någon som styrker det

Skolverket (2011) tar upp är Stiles (2013) vars studie handlar om att finna litteratur

till vilken eleverna kan relatera. Hon menar att elevernas engagemang i

litteraturundervisningen blir större om de får möjlighet att sätta texten i en kontext

där deras egna erfarenheter och intressen möter det skrivna. Vi upplever att våra

intervjuobjekt försöker ta hänsyn till elevernas intressen när de väljer litteratur men

att valet baseras på olika grunder hos samtliga lärare. Det vill säga att de fokuserar på

kontextualisering.

Samtliga lärare är rörande överens om att det som är absolut viktigast när det

kommer till genus och jämställdhetsfrågor inte är vilka böcker man väljer i

undervisningen utan hur man diskuterar böckerna i klassrummet. En annan viktig

sak för att få eleverna motiverade och intresserade av det som skall läsas ligger i hur

man som lärare presenterar texten i klassrummet (Stiles, 20013, Ramkessoon, 2013

& Chambers 2011). Således kan vi sluta oss till att alla ovanstående anledningar

generellt verkar viktigare än att välja litteratur ur ett genusperspektiv, i alla fall om vi

ser till de intervjuade lärarnas perspektiv.

6 Slutsats
Vår studie visar att huvuddelen av den skönlitteratur som används i

svenskundervisningen, av de lärare som deltagit i undersökningen, är skriven av män

och att de flesta karaktärerna är män. Hur karaktärerna framställs och förhåller sig

positivt eller negativt gentemot könsnormer är inte lika viktigt i valet av skönlitterära
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verk som det är att diskutera det lästa verket enligt dessa lärare. Det vill säga att de

använder sig av kontextualisering. De intervjuade lärarna menar att könsnormer

ändrats i takt med samhället och att man som lärare med ett historiskt

samhällsperspektiv kan komma åt genusaspekten. Det finns dessutom en risk att

litteraturhistorien representeras skevt om ett krav på en jämn fördelning av manliga

och kvinnliga författare ställs, det blir helt enkelt inte en korrekt spegling av historien

hävdar de. Lärarna i vår kvalitativa studie menar att de även har många andra

aspekter utöver genus som de måste ta hänsyn till vilket även är en anledning till att

genusaspekten inte hamnar i fokus vid valet av skönlitteratur. Exempel på dessa

aspekter är tidsbrist, Skolverkets krav och elevers negativa inställning till läsning.

Så  genus kanske inte är det första vi som lärare behöver tänka på när det kommer

till valet av skönlitteratur i skolan men genusperspektivet kan ändå genomsyra

undervisning och användas när vi granskar ett skönlittärt verk. Om vi återgår till

rubriken, som också är en av de intervjuade lärarnas citat, så kan vi läsa ”det första

jag tänker på när jag väljer litteratur är inte genus” och konstatera att det kanske inte

är helt tokigt sagt trots allt.

Denna studie är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella

slutsatser. Till vidare forskning kan det vara värt att föra den kvantitativa

undersökningen i fler städer för att få en högre reliabilitet och validitet. Det kan även

vara av intresse att utveckla studien från ett genusperspektiv till ett intersektionellt

perspektiv samt undersöka mer ingående varför de övriga aspekterna som påverkar

lärarens val har ett större fokus.
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De i utkanten älskade
Svindlande höjder

Manliga och kvinnliga författare med både manliga och kvinnliga
huvudkaraktärer:
-

8.3 Böcker i ordning efter popularitet

Böcker nämnda mer än en gång:
Möss och människor x6
Tristan och Isolde x6
Doktor Glas x4
Vägen x3
Boktjuven x3
No och jag x3
En komikers uppväxt x3
Vilda gröna ögon x3
I taket lyser stjärnorna x3
Det går an x3
Cirkeln x2
Små solfåglar långt borta x2
Hungerspelen x2
Stolthet och fördom x2
Löwensköldska ringen x2
Det fattas en tärning x2
Ninas resa x2
Pengar x2
Svinalängorna x2
Mina drömmars stad x2
Brott och straff x2
Frankenstein x2
Kallokain x2
Prinsessan och mördaren x2
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Böcker nämnda endast en gång:
Carrie
Animal Farm
The Collector
Pojken i randig pyjamas
Thérèse Raquin
Kejsarn av Portugallien
Miraklet i Anderna
Skriet från vildmarken
Du, du och du
Vinterviken
Stjärnlösa nätter
Ett öga rött
Romeo och Julia
Odyssen
Torka aldrig tårar utan hanskar
De i utkanten älskande
Kort kjol
Jenny
Snabba cash
Flyga drake
På västfronten intet nytt
Över näktergalens golv
Mördare utan ansikte
I gryningen tror jag att mamma ska väcka mig
Prästungen
Candide
Nässlorna Blomma
En herrgårdssägen
Madame Bovary
Fadren
Mina drömmars stad
Markurells i Wadköping
Krönika om ett förebådat dödsfall
Iliaden
Staten
Decamerone
Fursten
Robinson Crusoe
Gullivers resor
Jane Eyre
Svindlande höjder
Röda rummet
Ursäkta om man vill bli lite älskad
Du & du & du
Svenne
Populärmusik från vittula
Kyrkdjävulen
Blodsugarna
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8.4 Formulär
1.Vilket kön identifierar du dig som? *ObligatoriskVar god välj ut det alternativ som
stämmer bäst.

 Kvinna

 Man

 Icke binär

2.Är du utbildad svensklärare? *ObligatoriskVar god välj ut det alternativ som
stämmer bäst.

 Ja

 Nej

 Lärarstuderande

3.Hur länge har du undervisat i ämnet svenska?*Obligatorisk Var god välj ut det
alternativ som stämmer bäst.

 1-5 år

 5-10 år

 10-20 år

 över 20 år

4.På vilka/vilket program undervisar du i ämnet svenska?*Obligatorisk

5. Hur går urvalet till när skönlitteratur (böcker, noveller etc.) väljs ut till eleverna i
ämnet svenska? *ObligatoriskVar god välj ut det alternativ som stämmer bäst.

 Jag är inte delaktig i urvalet

 Jag väljer utifrån skolans/programmets godkända boklista

 Jag väljer fritt vilka böcker som jag själv tycker passar bäst

6. Var vänlig redogör för den skönlitteratur (böcker, noveller etc.) som du valt att ha
med i undervisningen de senaste 3 åren (om du undervisat mindre än 3 år redogör
för den tid du befunnit dig inom läraryrket). *ObligatoriskVar vänlig svara efter bästa
förmåga.
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7. Har urvalet av skönlitteratur varit annorlunda på olika program? *ObligatoriskVar
god välj ut det alternativ som stämmer bäst.

 Ja

 Nej

8. Om du svarat ja på ovanstående fråga motivera varför det har varit annorlunda.Om
svaret är nej kan du hoppa över frågan.

9. Kan du tänka dig att bli intervjuad angående valet av skönlitteratur i skolan?Om ja,
fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss.
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8.5 Missivbrev

Hej,

Vi heter Camilla Fallhagen och Alexandra Ringström och vi studerar till
lärare på Mälardalens Högskola. Vi skriver nu en C-uppsats gällande
urvalet av skönlitteratur i skolan ur ett genusperspektiv.

Vi vill nu ta del utav ert val av skönlitteratur i ämnet svenska och hur du
tänker runt urvalet i en intervju. Samtalet kommer att spelas in och
sedan översättas till skriven text, endast undertecknade kommer att
lyssna på det som spelats in. Inspelningen kommer att förstöras efteråt.
Alla personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och
intervjun är frivillig. Du kan när som helst dra dig ur denna studie.

Om du har några frågor eller funderingar så är du välkommen att
kontakta oss när som helst, kontaktuppgifter finns här nedan.

Vänliga hälsningar,

Camilla Fallhagen
Tel: 0763169546
Mail: cfn11002@student.mdh.se

Alexandra Ringström
Tel: 0735714244
Mail: arm10003@student.mdh.se


