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Abstrakt 
Detta examensarbete behandlar olika uppfattningar som lärare har om genus 

och skönlitteratur. Syftet är att undersöka hur fyra lärare tänker om 

skönlitteratur och genus. Studien är av kvalitativ art med öppna intervjuer. Jag 

har hämtat inspiration från fenomenografin, vilket framgår tydligast i analysen 

av resultatet. Lärarnas uppfattningar har där delats in i olika kategorier. I den 

första kategorin ”Att förstå” framkom att alla lärare var ense om att 

skönlitteraturen bidrog till att skapa förståelse. Nästa kategori, ”Syftet med 

skönlitteratur”, visade att alla lärare var säkra på vad de hade för syfte med 

skönlitteraturen, även om syftet varierade. Här var förståelsen av omvärlden 

ett viktigt syfte för samtliga lärare. Den tredje kategorin, ”Pojkars och flickors 

läsning”, handlade om lärarnas uppfattningar om de olika könens läsning, vad 

gäller bokval, intresse och läsmängd. Alla lärare uppfattade att det fanns en 

tydlig skillnad och de pratade om ”pojkböcker” och ”flickböcker”. I den sista 

kategorin, ”Könsstereotyper”, framkom hur lärarna uppfattade och valde att 

arbeta med könsstereotyper i och omkring skönlitteraturen. Några lärare gick 

runt problemet genom att bestämma vilka böcker eleverna skulle läsa medan 

en lärare valde att diskutera könsstereotyperna.  

 

Nyckelord: Skönlitteratur, genus, könsroller, könsstereotyper, läsintresse, 

bokval, förståelse, lärare, fenomenografi, intervjustudie.  
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 Inledning 
”’Varför’, sa hon till sist, ’är kvinnan underlägsen skapelsemässigt? Även om hon 

skapades i andra hand, så danades hon av Adams revben, medan Adam danades 

av simpelt stoft.’  

Det hördes flera gillande skrockanden från bakre änden av salen. 

’Hierarkiskt…’, orden vällde ur henne medan tankarna rusade i förväg och hon 

resonerade sig fram, ’…borde kvinnan ha företräde framför mannen, eftersom Eva 

skapades i paradiset, men Adam utanför.’  

Det sorlades på nytt bland åhörarna. Flinet i Odos ansikte bleknade.  

Johanna fortsatte, allt för upptagen av tankegångarna för att inse vad hon höll på 

med. ’Moraliskt borde kvinnan betraktas som överlägsen mannen…’, detta var i 

djärvaste laget, men nu fanns ingen återvändo, ’… för Eva åt av frukten på grund 

av kunskaps- och bildningstörst, men Adam åt av den enbart därför att hon bad 

honom.’ 

En förfärad tystnad lägrade sig över salen. Odos bleka läppar kneps ursinnigt 

samman. Biskopen stirrade på Johanna som om han vägrade tro sina öron. 

Hon hade gått för långt. 

Somliga tankar är farliga”. (Woolfolk Cross, 1996:91).  

 

Citatet ovan är hämtat från boken Påven Johanna. Boken utspelar sig under 800-

talet e. Kr. där man får följa flickan Johannas liv. Johanna ifrågasätter i citatet 

den kristna skapelseberättelsen, och detta inför självaste ”Biskopen”.  Det finns 

i detta citat många av de olika aspekter kring genus och skönlitteratur som det 

här examensarbetet kommer att handla om. Till att börja med inrymmer citatet 

ett genusperspektiv, då Johanna genom den lästa berättelsen ifrågasätter de 

manliga normer som hon lever under, där man ser mannen som överlägsen 

kvinnan. Man förstår även hur viktigt det är att reflektera över det lästa och se 

på texten med kritiska ögon. Johanna har tolkat skapelseberättelsen och sedan 

reflekterat över den. Hennes förståelse av berättelsen diskuteras sedan i en 

social gemenskap, även om Odo, ”skolmästaren”, skarpt ogillar hennes tankar 

som ses som förbjudna och farliga. Jag ser även ett värde i att skönlitteraturen 

ger oss möjligheter att få förståelse för bland annat hur livet som kvinna under 

denna tidsepok kunde te sig.  

I läroplanen står det uttryckligen att man inom skolan ska arbeta för att 

”motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011:8). I skolan ska ett 

aktivt arbete för jämställdhet bedrivas och ingen ska diskrimineras på grund 

av sitt kön. (Skolverket, 2011:7-8). I läroplanen för ”Svenska” och ”Svenska 

som andraspråk” står det också att skönlitteratur i olika former ska förekomma 

i undervisningen, detta under hela skolgången. (Skolverket, 2011:222, 239). 

Jämställhetsarbetet har dock en lång väg kvar och elever läser allt mindre 

skönlitteratur. Detta visar sig inte minst i PISA-undersökningen från 2012 där 

man ser en tydlig skillnad mellan pojkars och flickors resultat. När man mätt 

läsförståelsen har man sett en stor skillnad mellan pojkar och flickor, där 

pojkarna är de stora förlorarna. Man har också sett att läsförståelsen har sjunkit 

generellt. (Skolverket, 2013). Varför skillnaden mellan pojkar och flickor är så 

stor är ingenting som jag tänker försöka ge något svar på i detta arbete, inte 
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heller hur vi ska få våra elever att läsa mer skönlitteratur, utan jag är 

intresserad av lärares uppfattningar. Tidigare forskning om lärares 

uppfattningar gällande skönlitteratur och genus är svår att hitta, jag ser detta 

som ett motiv till studien. Mycket klassrumsforskning och intervjuer med 

elever finns dock och det är på det hela taget den typen av forskning som 

bakgrunden till studien bygger på. Jag har valt att koncentrera mig på just 

skönlitteratur och genus eftersom det är två intressanta ämnen som på många 

olika plan korsar varandras vägar. Dels genom det jag skrivit tidigare om den 

markanta skillnaden mellan pojkars och flickors läsning, och dels genom 

innehållet i skönlitteraturen.  

Ekerwald (2006:16) skriver: 

 
Redan som tioåringar hade vi lärt oss att gå i landsflykt in i fantasins värld. Vi hade 

lärt oss den transfiguration som där gjorde oss omväxlande till hjälte och hjältinna 

och bandit. Vi läste- och vi existerade inte längre i rummet. Vi hade glömt oss 

själva, våra föräldrar, skolan, kamraterna. Vi levde så som man kunde tänka sig ha 

levt innan vi föddes till denna jorden. 

 

Han berättar i citatet om sitt möte med skönlitteraturen som barn. Om hur det 

är att fängslas av en bok till den grad att man inte längre är medveten om sin 

omgivning. Skönlitteratur har en förmåga att trollbinda läsaren och har på så 

sätt ett stort estetiskt värde. Det är upplevelsen som får oss att vilja läsa mer, 

och förhoppningsvis har de flesta fått uppleva känslan av att inte kunna lägga 

ifrån sig en bok på grund av att den är så fängslande. Detta gör att man när 

man läser en ”bra” bok är omedveten om att man samtidigt tränar sig på 

avkodning och att man lär sig saker om sin omvärld. Genom att läsa 

skönlitteratur kan man utvecklas som människa. Men samtidigt är 

skönlitteraturen aldrig neutral. I skönlitteratur förekommer olika normer och 

värderingar som kan sägas spegla samhället i stort. Ofta påträffas 

könsstereotyper och traditionella könsmönster i litteraturen. Här uppstår ett 

problem, då jag tidigare skrivit att skönlitteraturen påverkar läsaren. Frågan är 

hur lärare ser på detta problem, hur uppfattar de skönlitteratur i relation till ett 

genusperspektiv? Och hur uppfattar de genusfrågor i relation till 

skönlitteratur? Jag vill också ta reda på vilken betydelse lärarna uppfattar att 

skönlitteratur har i sig.  
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 Bakgrund 
Jag kommer i bakgrunden först att ge en kort definition av vissa begrepp som 

jag anser vara viktiga för att ge förförståelse. Definitionerna av begreppen är 

även skrivna i förhoppning om att klargöra för läsaren vad som avses med 

dem i just detta examensarbete. Därefter kommer en sammanfattande 

beskrivning av den forskning vilken jag funnit som relevant för att besvara 

mina frågeställningar.  

 

Definition av viktiga begrepp 

Kön 

Enligt Edlund, Erson och Milles (2007:28-29) användes begreppet ”kön” långt 

in på 1900-talet för att tala om kvinnor, det kvinnliga könet, i motsats till män, 

vilka sågs/ses som normen. Skillnader mellan könen sågs som biologiskt 

betingade, begreppet ”kön” användes för att tala om biologiska skillnader. 

”Könsroller” var ett begrepp man använde när man ville tala om olika roller 

kvinnor och män intog.  

Genus  

Under det sena 1900-talet började man problematisera antagandet att 

könsrollerna berodde på biologiska faktorer, man började istället rikta in sig 

mot kulturella och sociala förhållanden för att förklara könsrollerna. Begreppet 

”genus” började användas för att få ett mer neutralt ord i motsats till ”kön”. 

(Edlund, Erson & Milles, 2007:28-29). Hirdman (2001:11) skriver att ordet 

”genus” ska användas för att det ska bli lättare att upptäcka de sociala faktorer 

som påverkar oss när vi utvecklas till kvinnor och män och de roller som hör 

till de olika könen. Således kommer jag att se genus som socialt och kulturellt 

betingat i detta arbete, jag utgår från att könsrollerna är möjliga att påverka 

och att de inte finns på grund av biologiska faktorer. Begreppet 

”genusperspektiv” kommer att användas för att beteckna tankar och 

uppfattningar man har om genus.  

Jämställdhet 

”Jämställdhet” är ett begrepp som enligt Hedlin (2006:11-12) handlar om de 

förhållanden som råder mellan kvinnor och män. Man vill ha jämn 

könsfördelning och att alla ska ha samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter oberoende av könstillhörighet.  

Skönlitteratur 

Jag kommer inte att ge någon klar definiton av vad ”skönlitteratur” är, 

eftersom det är ett begrepp som inte har tydliga gränser. Enligt 

Nationalencyklopedin (c, n.d.) är ”skönlitteratur” motsatsen till 
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”facklitteratur”. Således kan slutsatsen dras att en mängd olika texttyper kan 

rymmas under begreppet. Det viktigaste är dock att skönlitterära texter är 

skapade för att ge en estetisk njutning, snarare än att förmedla fakta. Jag 

kommer i detta arbete att använda begreppet ”litteratur” synonymt med 

begreppet ”skönlitteratur” för att få mer variation i språket. 

Läsning 

Med ”läsning” kan olika saker avses. Ibland menas det att man bara läser 

tecken och sätter ihop dem till ord, eller att man läser hela ord men har svårt 

att få ihop orden till en sammanhängande text, detta är enligt Liberg (2006:25) 

ett ”grammatiskt läsande”, man ser då endast till förmågan att läsa tecken. 

Men med ”läsning” kan även förståelsen av textens innehåll avses. Detta kallar 

Liberg (2006:27) för ett ”effektivt läsande”. Jag kommer i detta arbete att med 

”läsning” främst avse det senare, det vill säga hur eleverna klarar av att förstå 

den text de läser. I begreppet ”läsning” ryms även begreppet ”litteracitet”, 

vilket enligt Langer (2005:13) betyder förmågan att genom det lästa skapa 

mening. Hon menar att människor mer eller mindre är litterära tänkare som 

genom att tolka texten och diskutera den med andra kan skapa en djupare 

förståelse.  

Förståelse och empati 

Begreppen ”förståelse” och ”empati” kan tyckas likna varandra till stor del. 

Därför kommer jag att ge en kort definition av dem. Enligt 

Nationalencyklopedin (a, n.d.) betyder empati att man kan sätta sig in i hur 

andra känner, exempelvis vilken sinnesstämning personen har eller hur 

personen känner fysiskt eller psykiskt. Förståelse betyder å andra sidan att 

man kan tolka något meningsfullt, så som en handling eller en utsaga 

(Nationalencyklopedin, b, n.d.). 

  

Varför ett genusperspektiv? 

Enligt Wernersson (2007:7) var mannen norm i både samhälle och skola fram 

till sena 1900-talet. I läroböcker skrevs texter outtalat utifrån manliga 

perspektiv, och om kvinnor nämndes påpekades det i texten att de var just 

kvinnor. Kåreland (2009:119-120) skriver att det var senare, runt 1970-talet som 

man började uppmärksamma jämställdhetsaspekter inom skolan. Sedan dess 

har läroplanerna uttryckt att man i skolan ska arbeta för att öka jämställdheten 

och motverka traditionella könsmönster. Därför är det ett krav att inom skolan 

arbeta med jämställdhet och således även med frågor kring genus. Inga 

institutioner är neutrala och så heller inte skolan, utan i där skapas och 

återskapas samhällets normer och könsroller. Att använda begreppet ”genus” 

är enligt Hirdman (2001:12) ett sätt att uppmärksamma och förstå de olika 

könsmönster som finns och på så sätt genom detta sträva efter att minska 

klyftan mellan könen och få en större jämställdhet. Hirdman (2001:12-13) 

skriver att det mellan personens biologiska kön och sociala kön finns ”ett 

osynligt bindestreck”, hon menar att man får den normativa könsroll som 

tillhör det biologiska kön man har. För att kunna komma ifrån dessa 
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förutbestämda könsroller krävs att man förstår och arbetar med begreppet 

”genus”– att man har ett genusperspektiv, och ser det som ett verktyg för att 

överbrygga de könsbestämda normer och värderingar som finns i samhället 

(Hirdman, 2001:14). Det som bör framhållas är alltså att det biologiska könet 

inte ska ligga till grund för hur man ska behandlas och utvecklas som individ. 

Alla individer bör ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.  

 

Värdet av skönlitteratur 

Skönlitteratur i livet 

Tropiano (2008:2) menar att skönlitteraturen har stor betydelse för människan 

då man genom läsningen av den kan förstå sin omvärld på olika och nya sätt. 

Genom att tolka texter på olika sätt och diskutera med andra kan man få en 

större förståelse för sin omgivning och på så sätt växa som människa. Även 

Langer (2005:17) menar att skönlitteraturen är viktig för oss som människor, 

och då även på ett omedvetet plan. Hon skriver att litteraturen ”ger oss 

förutsättningar att utforska både oss själva och andra, att definiera och 

omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, och hur världen skulle kunna 

se ut” (Langer, 2005:17). Langer (2005:172) hävdar även att litteraturen kan 

göra att vi utvecklar vårt tankesätt på ett vis som utan litteraturen inte skulle 

vara möjligt. Hon lyfter dessutom fram att den empatiska förmågan kan 

utvecklas av litteraturen då andras perspektiv på saker genom den blir 

verkliga och intima. Därför kan slutsatsen dras att litteraturen kan förändra 

den enskilde individen och i förlängningen även samhället. Årheim (2009:69) 

skriver att dessa fördelar som man kan få av litteraturen bättre kan 

tillgodogöras om den diskuteras med andra. Man behöver bearbeta 

litteraturen tillsammans med andra människor. Därför bör man se över vilka 

läskulturer som förekommer i klassrummen, eftersom följden är att enskild 

läsning inte i sig ger de fördelar som nämnts av författarna ovan. 

Skönlitteraturen ger enligt dem möjlighet till utveckling av människor som tar 

del av den. Utvecklingen av exempelvis förståelse framställs av forskarna ofta 

som positiv, men ett antagande man kan göra är att litteraturen även kan bidra 

till en oönskad utveckling, då läsning av exempelvis könsstereotyp 

skönlitteratur kan bidra till att könsrollerna förstärks. Detta återkommer jag till 

senare.  

Enligt Brink (2009:59) är tidiga läsupplevelser viktiga för hur man formas 

som människa. Detta gäller även för lärare och hur de väljer litteratur. Brinks 

(2009:59) forskning visar att lärare påverkas mycket av den litteratur de läst 

som barn och ungdomar, vilket i förlängningen påverkar hur de väljer 

litteratur till undervisningen. Möjligen kommer läraren också att välja 

undervisningsmetoder utifrån sina tidigare läserfarenheter. På så sätt kan man 

säga att både böckerna och läsmetoderna kommer att påverka eleverna i deras 

liv även utanför skolan och senare i livet. Lär sig inte eleverna att diskutera det 

lästa med andra kommer de inte att utvecklas av litteraturen i samma 

utsträckning som de som gör det, om man ska utgå från Årheims (2009:69) 
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forskning. Därför är det viktigt även hur man arbetar med skönlitteraturen i 

undervisningen. 

Skönlitteratur i undervisning 

Thorson (2009:109) har gjort en enkätstudie om lärarstudenters syn på 

skönlitteratur, vilken visade att de var osäkra på varför elever över huvudtaget 

skulle läsa skönlitteratur i skolan. Årheim (2009:70-71) har på liknande sätt 

uppmärksammat att svensklärare är osäkra på om skönlitteratur verkligen 

behövs i undervisningen. Hon menar att osäkerheten angående varför man ska 

använda skönlitteratur i undervisningen beror på att motiv för att läsa 

skönlitteratur saknas, man vågar inte utgå från sina egna värderingar och 

upplevelser utan tycks behöva mer vetenskapliga motiv. En orsak till 

skönlitteraturens osäkra syfte kan enligt författaren vara att det i dagens 

samhälle finns en mängd av andra slags texter än de skönlitterära. Även 

Molloy (2008:333) skriver att det inte finns något egentligt svar på varför 

skönlitteratur ska ingå i undervisningen. Hon påpekar också att både elever 

och lärare kan känna frustration över skönlitteraturens vara eller inte vara, 

eleverna vill ha svar på varför de måste läsa skönlitteratur och lärarna är 

osäkra på vad de ska svara. Dock står det i Lgr 11 (Skolverket, 2011: 222) att ”i 

undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen”. Skolverket fastslår således att 

skönlitteratur ska användas men svarar inte på ”varför-frågan”, utan det 

lämnas till den enskilde läraren att veta vilket syftet är.  

Molloy (2008:333) ger dock några förslag på varför skönlitteratur kan vara 

fördelaktig att använda i undervisningen. Hon skriver bland annat att man 

genom att läsa skönlitteratur kan få en moralisk fostran. Skönlitteraturen kan 

också utveckla språket, genom att ge ett större ordförråd med mera. Den egna 

identiteten kan förstås och utvecklas, och även världssynen och förståelsen av 

världen kan påverkas av litteraturläsning. Ytterligare ett motiv Molloy 

(2008:334) ger är att eleverna ska ges ett intresse för skönlitteratur, vilket hon 

menar är viktigt för eleverna att ha när de senare i livet lämnar skolan. Således 

finns det motiv till att använda skönlitteratur i undervisningen, men de 

behöver enligt Molloy (2008:333) belysas och giltighetsförklaras.  

 

Skönlitteratur och genus 

Könsstereotyper i skönlitteratur 

Som ovan nämnts skriver Langer (2005:17) om hur litteratur påverkar oss i 

livet. Således går detta att koppla till genusbegreppet då stereotypa bilder av 

könen i litteratur kommer att påverka individen, därför är det enligt Sriraman 

och Adrian (2004:105) viktigt att se på litteratur med kritiska ögon. Elever som 

får träna på att analysera texter för att upptäcka stereotyper blir mer 

uppmärksamma, medvetna och kritiska när de läser. Jönsson (2009:90) skriver 

att det inte är möjligt för elever att på egen hand lära sig läsa med kritiska 

ögon, utan hon menar att eleverna måste läsa tillsammans och utveckla sin 

läsning i en social gemenskap. Därför är det viktigt att läraren ger eleverna 
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förutsättningar att utveckla sin läsning på detta sätt. Jönsson (2009:88) skriver 

dock att man vanligtvis ser litteraturläsning som en aktivetet som ska utföras 

enskilt, ”tyst läsning” är ett vanligt inslag i den svenska skolan. Det är därför 

också ovanligt att eleverna får prata om det lästa, vilket torde medföra att 

eleverna inte får möjlighet att utvecklas till att bli medvetna läsare.  

I barnlitteratur förekommer manliga karaktärer i högre grad än kvinnliga 

karaktärer. Skillnaden är dessutom stor. Enligt Hamilton, Anderson, Broaddus 

och Young (2006:757) är förekomsten av manliga karaktärer dubbelt så vanlig 

som förekomsten av kvinnliga karaktärer. Därtill beskrivs könen olika i 

litteraturen. Enligt Turner-Bowker (1996:474) beskrivs de manliga karaktärerna 

som mer kraftfulla och aktiva än de kvinnliga karaktärerna. Hamilton et. al. 

(2006:761) tillägger att kvinnliga karaktärer har mer omhändertagande och 

vårdande egenskaper, samt att de mer frekvent än de manliga karaktärerna 

befinner sig inom hemmets väggar. Författarna tillägger även att dessa 

stereotypa bilder av könen som visar sig i litteraturen påverkar läsarnas syn på 

sig själva utifrån den könstillhörighet de har. Stereotyper i litteraturen kan på 

så sätt delvis ligga som grund för hur man utvecklas som individ (Hamilton et. 

al., 2006:757). De stereotypa bilder av könen som medvetet eller 

undermedvetet framträder i litteraturen bör således granskas kritiskt och 

diskuteras, som Sriraman och Adrian (2004:105) och Jönsson (2009:90) föreslår.  

Brink (2009:53) fann, i en undersökning där han gruppintervjuade lärare, att 

arbetet med genusfrågor sågs som självklart. Pedagogerna verkade vara 

medvetna om genusarbetet även när de arbetade med skönlitteratur. Bland 

annat valde man böcker som innehöll båda manliga och kvinnliga 

huvudpersoner och man ville ha litteratur av både manliga och kvinnliga 

författare. I bokvalet kunde dock problem uppstå då de flesta barnböcker har 

en manlig huvudrollskaraktär som hjälte. Vilket troligtvis kan reproducera de 

traditionella könsrollerna. Detta kan dock förebyggas genom att det 

uppmärksammas och diskuteras med eleverna som Sriraman och Adrian 

(2004:105) och Jönsson (2009:90) föreslår.   

Pojkars och flickors (o)läsning 

”Pojkar läser inte”, är enligt Molloy (2007:9) ett allt vanligare yttrande, som i 

slutändan kan resultera i att det blir en kollektiv attityd och sanning. Molloy 

(2009:10) pekar dock ut pojkar och läsning som ett problem som redan finns, 

att pojkar inte läser lika mycket som flickorna, och att de tycker det är tråkigt 

och onödigt att läsa. Denna attityd som pojkar har till läsning bör ses ur ett 

genusperspektiv, att det således är de rådande sociala och kulturella 

omgivningarna som skapar denna syn på litteratur. Kåreland (2009:121) 

skriver att läsning ses som ett kvinnligt ämne vilket medför att det blir mindre 

viktigt för pojkar att läsa. Denna syn medför även att det för flickorna blir 

viktigare att läsa litteratur, vilket är en möjlig orsak till varför klyftan mellan 

könen är så stor. Molloy (2008:21) menar att vissa ämnen är 

genusimpregnerade. Detta betyder att det ses som avsett för ett av könen. 

Svenskämnet ses som ett kvinnoämne medan naturvetenskap ses som ett 

mansämne. Molloy (2008:111) skriver också att det hela tiden i klassrummet 

pågår en process där könsrollerna skapas och återskapas, eleverna vet hur man 
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ska vara om man är pojke eller flicka. Därför inverkar denna process på 

elevernas beteende i klassrummet. Molloy (2008:22) påpekar även att detta 

beteende är extra viktigt för pojkarna då de anser att klasskamraternas syn på 

dem är av stor vikt. Hon (Molloy, 2008:21) skriver också att eleverna i viljan att 

skapa sin könsidentitet därför gör saker som ses som typiska för sitt eget kön. 

Brink (2009:54) skriver att läsningen kan ses som ”ett hot mot den egna 

maskulinitetsutvecklingen.”, vilket också handlar om att de sociala och 

kulturella värderingarna är bidragande faktorer till att pojkarna väljer bort 

läsning av skönlitteratur. Enligt Watson, Kehler och Martino (2010:356) tar sig 

skillnaden i pojkars och flickors läsning uttryck i att flickorna presterar bättre 

än pojkarna i läsning. Detta bör tas med stort allvar eftersom läsförmågan då 

påverkas av vilket kön man har.  

Ett annat område som är intressant och viktigt är att det finns en stor 

skillnad mellan vilken litteratur flickor och pojkar väljer att läsa. Brink 

(2005:200) skriver att pojkar främst läser fantasy med manliga hjältekaraktärer 

i huvudrollen, medan flickor kan läsa många olika slags böcker med både 

flickor och pojkar i huvudrollen. Bokvalet tycks således vara viktigare för 

pojkar än för flickor. I intervjuer med lärare framgår att de tycker att det råder 

brist på litteratur som tilltalar pojkar (Brink, 2009:54). Detta kan dock tyckas 

vara motsägelsefullt då, som nämnts tidigare, både Brink (2009:53) och 

Hamilton et. al. (2006:757) menar att manliga karaktärer är mer frekvent 

förekommande i skönlitteratur för barn än kvinnliga karaktärer. Brink 

(2009:53) skriver också att lärare i vissa fall väljer att låta eleverna läsa enskilt 

för att undvika konflikter vid bokval. Underförstått är det den stora skillnaden 

mellan pojkars och flickors bokval som får lärarna att välja detta arbetssätt. 

Den här metoden ställer sig i konflikt med det som Sriraman och Adrian 

(2004:105) förespråkar, då de anser att man bör diskutera litteraturen med 

eleverna, vilket blir svårt om de alla läser olika böcker enskilt.  
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 Syfte och metod 
Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur fyra lärare uppfattar 

skönlitteratur och genus. Mina frågeställningar är: 

 Vilken betydelse uppfattar lärare att skönlitteratur har? 

 Hur uppfattar lärare skönlitteratur i relation till ett genusperspektiv? 

 Hur uppfattar lärare genusperspektiv i relation till skönlitteratur? 

 

Dessa tre frågeställningar går in i varandra på olika sätt. Den första 

frågeställningen finner jag relevant för arbetet eftersom betydelsen av 

skönlitteratur är intimt sammankopplat med genusperspektivet. Jag vill att det 

tydlig i detta arbete ska framgå vilket värde skönlitteraturen har för att kunna 

koppla detta värde till genusfrågorna. De två senare frågeställningar kan 

tyckas vara väldigt lika varandra, men jag ser en tydlig skillnad. I den övre 

frågeställningen handlar det om hur lärare uppfattar att skönlitteraturen 

påverkas av ett genusperspektiv. Medan man i den nedre frågeställningen tar 

reda på hur lärare uppfattar att ett genusperspektiv påverkas av 

skönlitteraturen. Med andra ord vill jag undersöka lärarnas uppfattningar om 

genus och skönlitteratur både ur ett genusperspektiv och ur ett 

litteraturperspektiv. 

 

Metod 

I bakgrunden presenterade jag forskning om skönlitteratur och genus i livet 

och i undervisning. Nu vill jag ta reda på hur några lärare verkligen tänker om 

detta. Tanken med detta arbete är inte att kartlägga hur verkligheten ser ut, 

utan snarare att komma åt de tankar och uppfattningar som lärare har om 

skönlitteratur och genus. Jag har därför hämtat inspiration från 

fenomenografin, vilken enligt Kihlström (2007:157) syftar till att undersöka 

människors olika uppfattningar av omgivningen. Fenomenografin är således 

en kvalitativ metod, där tankar och uppfattningar är av värde. Detta synsätt 

kallar Larsson (1986:12) för den andra ordningens perspektiv, att man vill ta 

reda på hur människor uppfattar sin omvärld. Fenomenografin syftar inte till 

att förklara människors handlingar, utan mot att försöka hitta de variationer 

som finns och organisera dem. Denna forskningsansats stämmer väl överens 

med det jag ville undersöka, nämligen de uppfattningar som lärarna har om 

fenomenen skönlitteratur och genus. Enligt Larsson (1986:8) handlar en 

kvalitativ metod, så som fenomenografin, inte om att samla in mätbara data, 

utan om att hitta kategorier. Jag ville i detta arbete försöka hitta de olika 

kategorier eller områden som dominerar lärarnas uppfattningar, vilka kom att 

ligga till grund för en diskussion om skönlitteratur och genus.  Därför ansåg 

jag att intervjuer med öppna frågor, där intervjun blev en dialog snarare än en 
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fråga-svara session, gav bra förutsättningar för att komma åt de uppfattningar 

som lärarna har. 

Intervjuerna jag gjort är semi-strukturerade, vilket enligt Bryman (2001:301) 

innebär att forskaren utgår från en lista med olika teman. Forskaren kan då 

utforma frågor utifrån varje enskild intervjus förutsättningar. Jag tyckte detta 

var en bra metod då jag som forskare kunde utgå från en lista med färdiga 

frågor och teman, men samtidigt också kunde anpassa frågorna efter hur 

intervjupersonen svarade. Jag behövde då inte känna mig låst i att följa ett visst 

frågeformulär, men heller inte vara rädd att glömma bort viktiga teman som 

jag ville ha med i intervjun.  

Ett problem med det kvalitativa arbetssättet kan vara att det är svårt för 

forskaren att ha ett objektivt förhållningssätt. Ofta får forskaren en relation till 

sina undersökningspersoner (Bryman, 2001:37). Vad som krävs är därför en 

fortgående kritisk självreflektion och medvetenhet om problemet.  

Urvalsgrupp 

Min undersökningsgrupp bestod av fyra verksamma lärare, två som arbetar på 

en kommunal skola och två som arbetar på en friskola. Jag ville ha lärare som 

arbetar på olika skolor för att få en större bredd på min undersökning. 

Intervjugruppen bestod av två män och två kvinnor, alla med olika bakgrund 

och erfarenhet. En lärare är verksam som svensklärare i skolår 7-9, en lärare är 

klasslärare i en 1-3:a, en lärare arbetar i nuläget som resurs för en elev, men har 

tidigare arbetat en längre tid som klasslärare för årskurs 4-6, och en lärare är 

klasslärare i en 4-6:a. De olika lärarna hade därför erfarenheter av elever från 

årskurs 1-9.  

Jag ville ha en liten undersökningsgrupp eftersom examensarbetet ska vara 

relativt litet och tiden är knapp. Bryman (2001:300) skriver att kvalitativa 

intervjuer tar mycket tid för forskaren att samla in och bearbeta, om man 

jämför med en kvantitativ metod där man kan samla in data från en större 

urvalsgrupp på kortare tid. Därför ansåg jag att fyra intervjupersoner var 

rimligt utifrån den tidsgräns och de förutsättningar jag hade, annars befarade 

jag att min bearbetning av materialet kunde bli lidande och inte hinnas med. 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna utformade jag ett dokument (bilaga 2) med frågor att utgå 

ifrån. Jag konstruerade frågor som skulle vara öppna och ägnade att hjälpa till 

att hålla rätt fokus på samtalet. När jag designade frågorna inspirerades jag av 

Chambers (2011:179) ”Jag undrar samtal”. Han menar att frågan ”varför?” är 

en fråga som kan ge negativa konsekvenser för ett boksamtal med barn. Jag 

tyckte att hans idéer var bra och även användbara i intervjuer/samtal med 

vuxna. Chambers (2011:180) skriver att en fråga som börjar med ”Jag 

undrar…” signalerar att den som frågar vill höra om tankar och tolkningar 

snarare än ”rätta svar” som i en förhörssituation. Jag ville också ha några 

färdiga frågor till hands för att få ungefär samma förutsättningar för alla 

intervjuer, även om jag också var medveten om att jag i varje intervju var 

tvungen att utgå från hur personen svarade. Jag skrev också i detta dokument 

ner vissa nyckelord/teman som jag ville ha med för att komma ihåg några 
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viktiga områden. Dessa nyckelord kunde dock vara lite styrande i samtalet, 

men jag kände mig inte nog säker i min forskarroll för att inte ha med dessa.  

Jag tog också hjälp av Bryman (2001:305). Han skriver att man när man 

utformar en intervjuguide bör skapa någorlunda ordning i områden och 

frågor. Jag skrev därför en inledande fråga som handlade rent generellt om 

personens inställning till skönlitteratur, medan de sista frågorna och 

nyckelorden handlade mer ingående om genus och skönlitteratur i hens 

undervisning.  Samtidigt försökte jag att undvika att göra frågorna alltför 

specifika och ledande, jag ville att intervjupersonen skulle kunna tolka frågan 

utifrån sitt eget synsätt. Detta för att verkligen få fram de variationer av 

uppfattningar som lärarna hade.  

Jag valde att spela in samtalen med ljudupptagning eftersom jag ville att 

lärarna skulle kunna prata fritt och inte behöva anpassa sitt tempo, så som kan 

ske när man för anteckningar. Bryman (2001:306) skriver även att man, om 

man för anteckningar kan gå miste om den intervjuades egna speciella 

ordanvändning. Jag ville inte heller känna mig stressad över att missa bra och 

användbara citat, och jag ville få möjlighet att sitta avslappnat och följa med i 

samtalet. Dock kan man när man bara spelar in ljud gå miste om minspel och 

gester, men jag ansåg att det för lärarna och även för mig skulle kännas 

obekvämt att använda en kamera under intervjuerna.  

Insamlande av data 

Intervjuerna skedde på olika ställen och vid olika tider, allt efter önskemål från 

lärarna själva och efter de förutsättningar som fanns. De flesta intervjuerna 

ägde rum i lärarens eget klassrum efter att eleverna slutat för dagen. En 

intervju skedde dock i lärarens hem och en intervju under en längre rast, varpå 

den intervjun stördes vid ett tillfälle av nyfikna elever, men jag tror inte att det 

påverkade lärarens svar nämnvärt. Jag var inför intervjuerna noggrann med 

att poängtera att intervjuerna kunde ta tid, och att det var viktigt att vi kunde 

sitta ostört och prata en längre stund, men plats och tidpunkt fick lärarna 

själva välja. Detta för att de skulle känna att intervjuerna skedde efter deras 

villkor och att de skulle känna sig avslappnade i miljön vi befann oss i. 

Intervjuernas längd varierade mellan ca 10-30 minuter beroende på 

intervjupersonens svar. Några lärare svävade ut och berättade mycket medan 

andra gav korta och koncisa svar. Innan jag började spela in intervjuerna gick 

jag också igenom syftet med mitt examensarbete och vad det insamlade 

materialet skulle komma att användas till. Alla lärare hade även fått denna 

information tidigare i och med att jag delade ut missivbrev (bilaga 1) till var 

och en av dem.  

Jag spelade in intervjuerna med ett ljudinspelningsprogram på min telefon. 

Det fungerade väldigt bra och utan krångel. Intrycket jag fick av 

intervjupersonerna var att de var positiva till att medverka i intervjun samt att 

de inte stördes av att jag spelade in samtalet. Jag kände, precis som jag skrivit 

ovan, att jag verkligen kunde medverka aktivt och ställa bra följdfrågor, just 

tack vare att jag kunde sätta fokus på samtalet istället för att hinna skriva ned 

allt som sades.  
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Analys av data 

Transkriberingen av intervjuerna skedde löpande och nära inpå att intervjun 

utförts. Dels för att slippa transkribera flera intervjuer i rad, och dels för att jag 

skulle ha just den intervjun väl i minne när jag transkriberade. Jag ansåg också 

att det var en klar fördel att jag både intervjuade och transkriberade själv, 

eftersom jag då kunde lägga till information i parenteser. Exempelvis var detta 

en fördel vid ett tillfälle när en lärare visade några böcker han använde i 

undervisningen, vilket jag då kunde skriva ner som tillägg till det citatet. Dock 

var jag noggrann med att aldrig lägga till information utan att använda 

parenteser, eftersom jag inte ville ändra på den intervjuades ord.  

När jag analyserade läste jag igenom de utskrivna intervjuerna många 

gånger och markerade de kategorier jag hittade. Jag tog här stöd i Larsson 

(1986:31) som påpekar att man ska försöka hitta de outtalade betydelserna i 

intervjuerna. Dock var mina fyra kategorier som jag slutligen kom fram till 

relativt lättfunna då det var något som alla lärare mer eller mindre uttalat 

uppfattade. I nästa steg, efter jag hittat kategorierna, blev det lättare att göra 

analysen djupare och hitta nya meningar. Jag såg analysen som en process som 

fick ta tid och utvecklas under skrivandets gång.  

Etiska överväganden 

Jag har gjort vissa etiska överväganden i detta examensarbete. Till min hjälp 

har jag tagit Vetenskapsrådets (u.å.) dokument för etiska principer för 

humanistisk- och samhällvetenskaplig forskning. Motivet för dessa principer 

är att vägleda forskaren och skydda individerna som berörs av forskningen 

mot de negativa konsekvenser som eventuellt kan uppstå.  

Inför mina intervjuer delade jag genom personlig kontakt ut ett missivbrev 

(bilaga 1) till var och en av de lärare som tidigare tackat ja till att delta. Jag 

hade tidigare träffat alla berörda lärare och var således bekant med dem, 

därför skrev jag inte någon tydlig personbeskrivning av mig själv. Brevet 

behandlade mestadels syftet med intervjun och examensarbetet samt de etiska 

principerna och de rättigheter som den intervjuade har. I brevet fanns även 

intervjuns huvudteman utskrivna för att lärarna skulle få en uppfattning om 

vilka slags frågor som kunde komma under intervjun. Efter jag delat ut 

missivbreven frågade jag lärarna igen om de fortfarande ville medverka, för att 

de skulle känna att de hade chans att tacka nej. Alla lärare ville dock 

medverka, och några uttryckte att de gärna ville vara behjälpliga då de själva 

kom ihåg hur det var att vara lärarstudent.  

Den första principen Vetenskapsrådet (u.å:7) tar upp är informationskravet. 

Detta krav innebär att forskaren ska informera berörda individer om syftet 

med studien i vilken de ska medverka, och att det även är frivilligt att delta. 

Jag har gjort detta genom att i missivbrevet skriva tydligt vad syftet med min 

studie var, samt att den ska komma att publiceras i databasen DIVA. Jag skrev 

även att ett deltagande i intervjun var frivilligt och att man fick välja om man 

inte ville besvara någon fråga. I brevet uttryckte jag även att man fick avbryta 

intervjun om man ville och att intervjun skedde efter deltagarens villkor. Jag 

skrev också på grund av denna princip ut de intervjufrågor som intervjun 
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skulle byggas kring i missivbrevet. Även fast jag var medveten om att detta 

kunde påverka de svar som senare gavs i intervjuerna. Jag anser att etiken är 

mycket viktig när man forskar och ville inte på något sätt förleda de 

medverkande lärarna på något sätt. Detta kan även bero på att jag känner dem 

och vill ha en fortsatt god relation.  

Nästa princip kallar Vetenskapsrådet (u.å:9) samtyckeskravet. Denna princip 

innebär kortfattat att de medverkande personerna ska vara medvetna om att 

de är med i en undersökning och själva får bestämma om de ska vara med eller 

inte. I min undersökning hade jag direkt kontakt med de medverkande lärarna 

och de fick själva lämna samtycke direkt till mig. Jag skrev även i missivbrevet 

att de inte behövde lämna uppgifter om elever eller andra känsliga frågor. 

Därför anser jag att inga andra individer än lärarna själva behövde lämna 

samtycke. Jag har också som nämnts ovan uttryckt i brevet att de kan avbryta 

sin medverkan närhelst de själva vill. Här påpekar Vetenskapsrådet (u.å:10) att 

ett beroendeförhållande inte ska råda mellan forskare och deltagare. Jag har 

därför funderat kring min relation till deltagarna och kommit fram till att 

relationen mellan mig och dem inte påverkar nämnvärt. Då menar jag att jag 

tror att de vågade säga vad de tyckte till mig, då jag såg dem som mina 

läromästare, och som mer kunniga än jag själv. Kanske påverkades jag som 

forskare av att jag inte ville råka säga fel saker till dem som gjorde att jag 

hamnade i dålig dager. Men detta ligger inte under det som Vetenskapsrådet 

(u.å:10) menar med beroendeförhållande.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å:12) är nästa princip. Här menas 

att alla deltagares uppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att de skyddas 

från obehöriga. Jag uttryckte i missivbrevet att de ska få vara anonyma. Därför 

förekommer inga exakta personuppgifter om deltagarna.  

Den sista principen kallar Vetenskapsrådet (u.å:14) för nyttjandekravet. Här 

menas att insamlade data endast får användas till det som det är menat för. Jag 

kommer således endast använda mina insamlade data i forskningssyfte.  
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 Resultat  
Här nedan kommer jag att redogöra för vad jag funnit i min analys av det 

empiriska materialet.  Jag har som man bör inom den fenomenografiska 

ansatsen hittat intressanta kategorier när jag anlyserat och jag har därför delat 

upp resultatdelen i dessa kategorier, vilka är: ”Att förstå”, ”Syftet med 

skönlitteratur”, ”Pojkars och flickors läsning” samt ”Könsstereotyper”. Jag har 

valt ut dessa fyra kategorier eftersom jag ser de som mest intressanta för min 

diskussionsdel. 

 Jag har när jag transkriberat skrivit ett ”J” för mina uttalanden och ett ”L” 

för lärarens uttalanden. Det kommer jag också att göra här i resultatdelen, men 

jag kommer inte skilja på de fyra olika lärarna, utan alla lärare betecknas med 

ett ”L”. Jag anser att de etiska principerna motiverar till detta val eftersom jag 

har försäkrat intervjupersonerna om att de ska få vara anonyma.  

 

Att förstå 

Samtliga lärare är ense om att skönlitteraturen skapar förståelse för omvärlden. 

Men jag tror att lärarna ofta blandar in begreppet empati i detta, då de pratar 

om att man kan förstå på olika sätt. Förståelse och empati är två begrepp som 

ligger nära varandra i betydelse men enligt definitionerna som jag gett i 

”Bakgrunden” kan man skilja på dem. Det jag vill framhålla är att det råder en 

osäkerhet om vad lärarna faktiskt lägger i begreppet ”förståelse”, då jag inte 

bett dem precisera vad de menar när de pratar om begreppet.  

En lärare berättar om ett exempel då han skrivit en egen berättelse för sina 

elever om soft air guns. Han ville lära dem om lag och rätt och ge dem 

förståelse för hur det kan gå om man har otur och leker med detta 

”leksaksvapen”.  
 

J- Vad tänker du att syftet med det [att skriva egna skönlitterära texter åt eleverna] 

är? 

L- Ja, att de förstår, att man försöker få ungarna att förstå, att man tar en sån där 

[soft air gun] å det inte, hur hela familjen kan påverkas å det är mycket annat. En 

faktatext då kanske man skriver hur stor och lång den [soft air gun] är, men en 

skönlitterär då vet jag ju inte från dag till dag hur det kommer att gå. Och man ska 

ju aldrig kunna veta det. Fantasin sätter ju inga gränser.  

 

Citatet visar att läraren ser skönlitteraturen som en möjlighet att skapa 

förståelse hos eleverna om hur ett rättsärende kan påverka ens liv. Han verkar 

uppfatta skönlitteraturen som ett verktyg för att ge eleverna förståelse för olika 

livskunskaper.  

Ett annat exempel är i inledningen av en intervju med en annan lärare som 

berättar om skönlitteraturens betydelse i hennes liv: 

 
J- Jag undrar hur du upplever att skönlitteratur betyder och har betytt för dig som 

människa? 
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L- Avkoppling är ju det första jag tänker på som så, mmm, men sen är det, man lär 

sig saker, mycket, man förstår världen på ett mycket bättre sätt, man förstår andra 

människor på ett annat sätt.  

[…] 

J- men om man tänker på identitet? Upplever du att din identitet har påverkats av 

skönlitteratur? 

L- Om jag tänker, nä men som jag sa från början ja, man förstår andra människor 

och man kan sätta sig in i andra människor, man blir mer empatisk och man har en 

förmåga att se saker ur fler synvinklar än sin egen.  

 

Läraren är väldigt tydlig med att hon ser skönlitteraturen som ett bra redskap 

för att förstå både sig själv och sin omvärld. Begreppet ”empati” tar hon också 

upp som viktigt och centralt, och jag tror hon menar att man kan förstå hur 

andra känner men också tänker.  

Samma lärare berättar även om hur hon använder skönlitteratur i sin 

samhällskunskapsundervisning: 
 

L- Skönlitteraturen är våra läroböcker, om man säger så. Å sen försöker jag få in 

skönlitterära texter även som SO-lärare till exempel. Jag ser det som att man genom 

skönlitteraturen också kan lära sig det man ska lära sig i geografi eller historia. 

Exempelvis så läste vi Stannfåglarna, hela den boken, det är ju alltså en bok som är 

300-400 sidor med klass åtta ifjol, då hade jag den årskursen i historia. 

Stannfåglarna utspelar sig i tidigt 1900-tal i våra egna trakter. Det bygger ju på en 

autentisk berättelse… Samtidigt läste vi i läroboken om Sveriges 1800- och 1900-

talshistoria och så, det var ju historieläxa att läsa Stannfåglarna hemma och så läste 

vi en del på skolan och diskuterade och sen träffade vi också författaren, de 

[eleverna] fick ju naturligtvis även det som hör till svenskan mer på 

författarbesöket, men samtidigt så var det en historisk berättelse, ett historiskt 

dokument, hembygdshistoria, arbetarklasshistoria, att få förståelse för vad 

människorna då kände och kämpade för. Så att för mig var det i ämnet historia de 

fick kunskaper, förståelse.  

 

Läraren uppfattar skönlitteraturen som ett verktyg för att skapa förståelse hos 

eleverna. Hon uttrycker underförstått att eleverna behöver läsa skönlitteratur 

för att kunna förstå hur andra människor känner och kände, att få en inblick i 

andra människors liv, hon lyfter också fram skönlitteraturens roll i andra 

ämnen. Här menar hon bland annat att eleverna genom att läsa skönlitteratur 

som utspelar sig förr i tiden kan få förståelse för hur man levde då. Här är även 

ett exempel på hur läraren låter begreppet ”empati” inrymmas i begreppet 

”förståelse”. Läraren säger: ”att få förståelse för vad människorna då kände 

och kämpade för.”. Att få förståelse för vad människorna ”kände” tolkar jag 

som att man får empati för dem.   

En annan lärare berättar om hennes uppfattning om vad skönlitteraturen 

betyder för henne i följande ordalag: 

 
J- Jag undrar först hur du upplever att skönlitteraturen har betytt och betyder för 

dig som människa? 

L- Skönlitteratur för mig gör att jag får befinna mig i en annan värld och lära känna 

andra miljöer och människor och ibland när man är ensam har litteraturen en viktig 

funktion.  
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Läraren tycks mena att hon genom att läsa skönlitteratur kan lära sig och förstå 

andra delar av världen och andra kulturer. Hon menar att man med hjälp av 

skönlitteraturen kan förflytta sig mentalt in i andras tankar eller liv, vilket för 

henne verkar vara värdefullt för både förståelsen och empatin.  

För att summera, så har jag i denna kategori tagit upp hur lärarna ser 

skönlitteraturen som ett verktyg för att skapa förståelse. De uppfattar att 

läsning av skönlitteratur kan skapa både empati och förståelse för andra, att 

man när man läser skönlitteratur får leva sig in i någon annans liv och förstå 

hur den personen tänker och känner. Två av lärarna uppfattade även att de 

kunde använda skönlitteraturen i andra ämnen för att få eleverna att förstå. 

 

Syftet med skönlitteratur 

Jag har redan ovan visat exempel på olika syften lärarna har med 

skönlitteraturen. Främst då att skapa förståelse för sin omvärld och bli mer 

empatisk som människa. I min analys har jag uppfattat det som att alla lärare 

känner sig klara över att det finns ett syfte med att läsa. Det intressanta är dock 

att syftet skiljer sig åt mellan lärarna. 

En lärare berättar: 

 
J- Då undrar jag hur du tänker om syftet med att läsa skönlitteratur? 

L- Jaa, alltså syftet det är ju att, alltså jag skulle vilja att de blev bokslukare allihopa, 

jag tycker ju själv att det berikar livet, alltså jag skulle vilja att de blev, att de får 

prova så många olika böcker. […] Jag skulle säga det att man aldrig behöver känna 

sig ensam när man läser.  

 

Läraren framhåller här att hon tycker själva läsupplevelsen är ett viktigt syfte, 

och att hon vill att de ska lära sig att läsa skönlitteratur för att berika livet även 

utanför skolan. Hon tar även upp att man inte behöver känna sig ensam när 

man läser, vilket jag tolkar som att hon ser skönlitteraturen som ett redskap för 

att få tröst. Läraren nämner även den lugnande effekten av skönlitteratur när 

hon berättar om sin barndoms läsning: 

 
J- Hur tänker du om din barndom? Hur påverkade det [skönlitteratur] dig då? 

L- Under min barndom? Jag minns inte att vi hade så mycket böcker men jag minns 

att mamma läste för oss varje kväll och det gav ju liksom en lugnande effekt, vi var 

ju tre syskon som var ganska jämnåriga, så det var lugnande.  

 

Läraren uttrycker att skönlitteratur hade en lugnande effekt på henne och 

hennes syskon i hennes barndom. Underförstått tolkar jag det som att hon 

anser att skönlitteraturen även ger en lugnande effekt på eleverna, att den kan 

vara ett sätt att få dem att komma ner i varv.  

En annan lärare berättar att han tycker skönlitteraturen är jätteviktig i 

undervisningen, han uttrycker det till och med som att ”den är jätteviktig, det 

är nog nästan det viktigaste i skolan.” Varpå jag frågar vilket syfte han har 

med skönlitteraturen: 
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L-Syftet är att få dem att känna medkänsla för andra människor, syftet är att kunna 

sätta sig in i andra människors situation, det är att förbättra läs-avkodningen, det är 

att förbättra läsförståelsen och … överhuvudtaget, målet är att de ska bli bättre 

människor också, plus allt de får på köpet.  

 

Läraren betonar återigen empatins och förståelsens betydelse, men också det 

mer praktiska med läsavkodning, eller det som Liberg (2006:25) kallar för 

”grammatisk läsning”, och självklart läsförståelsen. Det intressanta är att han 

har ett syfte att ”de ska bli bättre människor”, vilket jag tror hänger ihop med 

det han sa innan om förståelse och att kunna sätta sig in i andra människors 

liv, att man genom litteraturen fostras. I detta kan man tolka att 

skönlitteraturen innehåller de värderingar som finns i samhället, och genom 

att medvetet eller omedvetet läsa dessa kan läsaren förändras. I lärarens 

uttalande tolkar jag att han menar att eleverna tar till sig de ”önskvärda” 

värderingarna som gör att de blir bättre människor.  

En annan lärare pratar mycket om hur viktigt han tycker att det är med 

skönlitteratur: 

 
J- Men syftet då med skönlitteratur? Känner du att du har ett klart syfte? 

L- När jag har det i undervisningen? Jaa, absolut! Läser du skönlitteratur så får du 

ju ett varierande språk man lär sig mycket mycket mer ord mot om du läser en 

faktatext för då fastnar du i ett fack va? Och där används ju de orden, och det är ju 

bra det också, det ger ju mycket mer, bättre språk får de ju, och det är ju stor 

skillnad på de här bilderna man får, jag vet ju själv. Det går ju inte att ersätta med 

en film eller.  

 

Denna lärare betonar mest de språkliga fördelarna man får av att läsa 

skönlitteratur. Han jämför även med att läsa faktatexter för att klargöra tydligt 

att han menar det varierande språk som förekommer i skönlitteratur. Men han 

pratar också om skönlitteraturens estetiska värde då han talar om ”bilder” som 

man får. Underförstått tolkar jag det som att han menar att det finns en 

njutning med att läsa skönlitteratur. Han gör också ett utrop i början av citatet 

”Jaa, absolut!” vilket tyder på att han inte är det minsta osäker på varför han 

väljer att arbeta med skönlitteratur.  

Alla lärare besvarade alltså frågan klart och tydligt och berättade varför de 

väljer att använda skönlitteratur i undervisningen. Alla lärare gav väldigt 

koncisa och säkra svar när jag frågade rakt ut om syftet, men de har också 

under intervjuns gång besvarat frågan underförstått på många olika sätt. 

Främst har det då handlat om den förståelse man kan få om sin omvärld när 

man läser skönlitteratur. Det var dock en lärare som skiljde sig lite från de 

andra genom att, när jag frågade vad syftet med skönlitteratur är för henne, 

säga: 

 
L- Ja, men jag kan inte svara på det nu eftersom syftet är ju lite olika i olika 

situationer, till olika uppgifter. 

 

Lärararen svarar alltså att syftet varierar, utifrån detta uttalande kan jag tolka 

det som att hon menar att det finns väldigt många olika syften och att det 
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skulle vara svårt att räkna upp dem alla för mig. Läraren har dock tidigare i 

intervjun svarat på frågan mer generellt: 

 
L- Ja, det jag sa, att få en förståelse för människors livsvillkor eller liknande. Men 

sen i ämnet svenska så är det ju också att få en förståelse för hur man bygger upp 

berättelser, hur man beskriver, alltså där går vi ju in även på mera språkligt hur en 

text är uppbyggd, och ordval och man jobbar ju lite mer textnära så i svenska, i SO 

blir det mer förståelse för berättelsen.  

 

Hon beskriver här syftet och pekar ut de språkliga och förstående delarna som 

de mest relevanta. Ungefär på samma sätt som alla de andra lärarna också har 

gjort.  

Denna kategori har varit väldigt intressant, eftersom alla lärare var så säkra 

på vad syftet med skönlitteratur är, men att de alla gav relativt olika svar. De 

övergripande syften som alla lärare pratade om var att det utvecklar språket 

och att det skapar förståelse och empati. Andra syften som togs upp var bland 

annat att skönlitteraturen skapar lugn hos eleverna, att den är fostrande och 

utgör ett redskap för att få tröst.  

 

Pojkars och flickors läsning 

En annan kategori som framkom när jag analyserade, och faktiskt även väldigt 

tydligt redan under intervjuerna, var att alla lärare ansåg att det finns en 

skillnad mellan flickor och pojkar, dels vad de väljer att läsa men också hur 

mycket de läser. Lärarna pratade även mycket om hur flickor och pojkar 

framställs i litteraturen.  

När jag frågade en lärare om hur hon tänker om pojkars och flickors läsning 

svarar hon: 

 
L- Ungdomar idag läser alldeles för lite över huvudtaget, pojkar läser ännu mindre 

än flickor gör, men läsningen har sjunkit markant de senaste 2-3 åren skulle jag 

säga, det är ytterst ytterst få elever, ungdomar som läser böcker på löpnade band, 

de är så få att det är hemskt. Och jag är rädd för att de är, alltså på mellanstadiet så 

brukar många, inte alla, men många ha en bokslukarålder och tyvärr har många 

tappat den.  

 

Läraren poängterar här att läsningen av skönlitteratur har sjunkit generellt sett 

hos ungdomar. Hon verkar nästintill skrämd av hur utvecklingen har sett ut 

de senaste åren vad gäller läsning av skönlitteratur. Hon säger också att pojkar 

läser mindre mängd skönlitteratur än flickor. En annan lärare är också inne på 

detta tema. Han har berättat om hur han ser på flickor och pojkars olika bokval 

och jag frågar: 

 
J- Men hur tänker du om deras intresse för läsning då? 

L- Ja, då är ju flickorna oftast mer inbitna läsare, de läser lite mer, men sen har jag ju 

varit i klasser de senaste åren här där jag tycker att det har avtagit också, jag tycker 

att jag ser att tjejer läser mindre också, fast de läser fortfarande mer än killarna.  
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Även han tycker att elever generellt läser för lite och mindre än förut. 

Dessutom att pojkarna läser mindre skönlitteratur än flickorna.  

När jag och en lärare i en intervju pratar om bokval och hur hon försöker 

påverka eleverna att välja olika slags böcker säger hon: 

 
L-Sen när de väljer själva så är jag bara så glad om jag får de här som är minst 

läsbenägna att överhuvudtaget läsa, då rekommenderar jag dem det de är 

intresserade av.  

 

Detta citat tolkar jag som att hon vill att eleverna ska lära sig att läsa olika slags 

skönlitterära verk, men samtidigt så är läsintresset så lågt att hon är glad bara 

de läser någonting. Detta blir intressant då läraren också tidigare i intervjun 

pratat om hur viktigt hon tycker att det är att eleverna får läsa böcker med 

både kvinnliga och manliga huvudrollskaraktärer under sin skolgång. Här 

anar jag en konflikt som kan uppstå mellan dessa viljor, dels att få dem att läsa 

och därmed utgå från sitt intresse, och dels att de ska få läsa en mångsidig 

litteratur. En annan lärare som tar upp detta problem säger: 

 
L- jag ser att flickor väljer flickböcker och pojkar väljer pojkböcker och jag ser det 

som min uppgift att få pojkar och flickor att läsa så många olika slags genrer som 

möjligt. […] men jag tycker man får påtala för dem vikten av att läsa.  

 

Läraren menar att flickor och pojkar väljer olika slags böcker, det är något som 

hon sett tydligt. Hon påpekar också under intervjun att det är svårt för dem att 

överskrida könsrollerna när de ska välja böcker. Hon ser det som ett problem 

att eleverna är ovilliga att läsa överhuvudtaget. Hon säger också: 

 
L- Jaa, det är, det var en pojke som fick en bok av mig som jag sa att han skulle läsa, 

och då stod det Fias fjärilar på den, bara av titeln så dömde han den boken, så för 

det första så kanske man måste prata med elever: finns det överhuvudtaget flick- 

och pojkböcker? Jag ser, det är ju likadant med flickor också, om det är en 

ishockeyspelare utanpå: det här är en killbok, ja. Och det tycker jag är lite synd för 

de går miste om ja, dels ord, för det är ju olika ord i de här böckerna, så de går 

miste om väldigt mycket, så det har man ju att jobba med som lärare tycker jag, lura 

dem till.  

 

I detta citat påpekar läraren att det är svårt att få flickor och pojkar att läsa 

olika slags böcker, de läser gärna böcker som är typiska för deras kön. Men 

hon verkar också tycka att det är en uppgift som är viktig för lärare, att få 

eleverna att välja könsöverskridande böcker. Läraren påpekar även här att 

språket skiljer sig åt i dessa böcker, varpå hon tycks befara att pojkar och 

flickor kommer att lära sig olika språk.  

En annan lärare säger också när jag frågar om genus i skönlitteratur: 

 
J- Jag undrar hur du tänker om genus i och omkring skönlitteratur? 

L- Jaa, många gånger är det ju väldigt, alltså det är ju endera tjejböcker eller 

killböcker, det är ju som väldigt tråkigt det där. Alltså jag skrev en novell kan man 

säga för en klass och den handlade om en tjej och en kille som var ute och red, och 

sen kom några killar och stör och en tjej är med också och åker motorcykel, för jag 
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ville ändra på könsrollerna litegrann, och böcker har ju ett stort värde där, att ändra 

på könsroller, verkligen.  

 

Läraren uppfattar att det finns allt för många könsstereotypa böcker och att de 

olika böckerna vänder sig mot ett visst kön. Läraren skrev en egen novell åt sin 

klass för att vända på könsrollerna, vilket han tycker är viktigt. Underförstått 

tycker nog läraren att det finns allt för få böcker som ändrat på de traditionella 

könsmönstren, eftersom han väljer att skriva själv.  

I denna kategori framkom att alla lärarna uppfattade att det finns en 

skillnad i pojkars och flickors läsintresse, alla uppfattade det som att pojkar 

läser en mindre mängd skönlitteratur än flickor. Alla påtalade även att flickor 

och pojkar väljer att läsa olika slags böcker, många lärare pratade om 

”killböcker”, ”pojkböcker, ”tjejböcker” och ”flickböcker”. Ett problem som 

man såg med det var att det används olika språk i dessa böcker vilket leder till 

att flickor och pojkar lär sig olika slags språk.  

 

Könsstereotyper 

Som jag varit inne på förut upplever lärarna att det förekommer stereotyper i 

skönlitteraturen. En lärare försökte ändra på könsrollerna genom att skriva en 

egen novell. I denna del kommer jag att ge fler exempel på hur lärarna 

uppfattar stereotyper samt hur de uppfattar att de arbetar med att överbrygga 

dessa stereotyper och könsroller.  

En lärare berättar om hur han försöker få killar och tjejer att läsa olika slags 

böcker: 

 
L- Ja, tjejer får ju lätt, de väljer ju såna där hästböcker, och killar väljer ju annat. Och 

då tycker ju jag att man ska styra så att de får, det är ju min uppgift, och sedan vad 

de läser hemma, då får de ju välja vad de vill. Det viktigaste är att de läser, ja, det är 

ju det viktigaste. Men sedan kan man ju försöka styra dem att läsa annat. För 

många gånger så ser jag ju att killarna tycker att det här var ju en jättebra bok, som 

de inte skulle ha valt själv.  

J- Hur gör du då? 

L- De läser ju tillsammans, och vi styrde ju så de fick välja mellan tre böcker, och så 

läste de två och två. Och så lånade vi ju av AV-media, då har de ju sådana här 

boklådor som man får låna och läsa samma bok allihop. Så först fick de parläsa, och 

sedan fanns det ju en film till som man kunde se, och då såg vi filmen, det gjorde vi, 

och det var så intressant att diskutera.  

 

Läraren menar att det finns ett problem med att flickor och pojkar väljer olika 

böcker. Han löser detta genom att låta elever parläsa två och två, och läsa 

böcker som läraren har valt. Ibland också klassuppsättningar så att de kan 

diskutera det lästa. Här handlar dock inte diskussionen om könsroller och 

stereotyper utan om handlingen, tolkar jag det som. Men han har ändå 

reflekterat och försökt komma runt problemet. Sedan påtalar han också att det 

bara är innanför skolans väggar som han kan få dem att läsa olika slags böcker, 

vilket underförstått kan vara ett problem. Ytterligare en lärare är inne på att 

man ska bestämma vilka böcker de ska läsa för att de ska få en mångsidig 

undervisning: 
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L- Alltså syftet det är ju att, alltså jag skulle vilja att de blev bokslukare allihopa, jag 

tycker ju själv att det berikar livet, alltså det är det jag skulle vilja att de blev, att de 

får prova så många olika böcker, att man jobbar för det och att man inte bara ger 

dem en bok, utan att man ger dem en bok som man säger att de ska läsa.  

 

Läraren uppfattar att det är viktigt att eleverna får möta många olika slags 

böcker, och att man som lärare ska se till att det blir så, att läraren väljer böcker 

åt eleverna som hon tycker att de ska läsa. Underförstått tolkar jag det som att 

hon tycker att eleverna själva väljer allt för ensidiga böcker, eftersom hon 

menar att man som lärare måste styra upp detta.  

En annan lärare berättar också hon om att eleverna själva väljer att läsa 

böcker med könsstereotypa karaktärer, men hon har en annan uppfattning om 

detta: 

 
J- Alltså, hur känner du kring det då? Alltså att så många ungdomar läser sådana 

[könsstereotypa] böcker? 

L- Ja men det måste de ju få göra. Absolut, men jag måste ju då som vuxen som ser 

det här ta diskussionen med dem och öppna ögonen hos dem. Det kommer alltid 

att finnas, så är det ju, vi kan ju inte förbjuda allt som inte är tillrättalagt, det vore ju 

hemskt, vi måste läsa böcker som inte är perfekta på alla punkter. Men vi kan ju 

diskutera dem. Precis som man tittar på, som bildlärare plockar jag ju fram 

reklamexempel på fruktansvärda reklambilder som är sexistiska och hemska och 

allt. Det är ju för att öppna ögonen.  

 

Den här läraren har alltså ett annat sätt att handskas med problemet, hon ser 

snarare dessa könsstereotypa böcker som en tillgång, något som man kan 

diskutera med eleverna. Hon ser denna slags skönlitteratur som en 

ögonöppnare. Hon fortsätter att berätta om ett undervisningsexempel: 

 
L-Man måste ta de diskussionerna, det är en uppgift som jag ständigt brukar ha i 

åttan-nian, att de ska undersöka i de böcker som de läser om personerna är, om 

man känner att huvudpersonerna, även bipersonerna, men främst 

huvudpersonerna, om de är hela människor eller om de är bara som en roll. 

Tillexempel så har jag nyss avslutat Ondskan med niorna nu, och vi har pratat om 

hur den här Erik, som är huvudperson där, om hur de upplever honom. 

Majoriteten upplever honom som en filmrollshjälte, han har bara de fina 

egenskaperna. Hur intelligent han är, hur stark han är, hur fantastiskt analyserande 

han är, de känner inte att det är som en kille i deras egen ålder som känner oro och 

tveksamheter, för detta förekommer inte hos Erik Ponti.  

 

Läraren ger här ett konkret exempel på hur hon brukar få sina elever att se på 

litteraturen med kritiska ögon. Hon uppfattar skönlitteraturen som ett verktyg 

för detta och arbetar medvetet med att upptäcka stereotyper av olika slag i 

litteraturen, sedan diskuterar hon detta med eleverna.  

I den här sista kategorin framkom lärarnas olika uppfattningar om hur man 

kan arbeta med könsstereotyper. Några lärare uppfattade att man som lärare 

skulle gå in och styra vilka böcker eleverna läste för att de skulle få se en 

mångfald av skönlitterära verk, vilket kan leda till att traditionella könsroller 
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och stereotyper minskas. En lärare såg dock böcker med traditionella 

könsmönster som ett verktyg i undervisningen då hon ansåg att en diskussion 

kring dessa var det centrala för att få eleverna att bli mer kritiska till det de 

läser. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Jag är i stort nöjd med mitt metodval. Men det finns alltid moment som går att 

diskutera. Här i metoddiskussionen kommer jag att diskutera några olika 

faktorer som jag reflekterat över. 

Det första som jag begrundat är den fenomenografiska metoden. Den är till 

god hjälp när man vill undersöka de uppfattningar som människor har om 

fenomen, och det har ju också varit syftet med min undersökning. Dock är det 

enligt Bryman (2001) tidskrävande att använda en kvalitativ metod, eftersom 

man, som här i fenomenografins fall, måste föra längre samtal med personer 

för att få fram deras uppfattningar och tankar. Jag har därför, på grund av den 

begränsade tid som funnits till detta arbete, valt att göra intervjuer med endast 

fyra lärare. Således har min urvalsgrupp blivit liten i antal personer. Därför 

kan man inte säga att min undersökning går att använda för att gälla hela 

lärarkåren. Men detta är ju inte heller någonting som jag gjort anspråk på.  

En annan tankeställare som jag har fått arbeta mycket med är att man som 

forskare ska försöka vara objektiv. Bryman (2001) skriver att det kan vara svårt 

då man får en relation till de personer man intervjuar. Jag märkte detta, kanske 

speciellt mycket eftersom jag redan var bekant med alla lärare. På ett sätt tror 

jag att det var bra eftersom intervjuerna, i alla fall för mig kändes naturliga och 

avslappnade. Men det kan också vara en nackdel, då jag redan innan 

intervjuerna hade mina egna subjektiva tankar om varje person och på så sätt 

kanske behandlade dem olika. Därför tycker jag att det var bra att jag hade 

mitt frågeformulär så att alla lärarna fick ungefär samma frågor, även om alla 

intervjuer utvecklades olika beroende på hur de tolkade frågorna och vad de 

valde att berätta.  En annan nackdel med att känna intervjupersonerna kan 

vara att man i analysen har svårare att vara objektiv, då man omedvetet kan 

lägga till tankar som man vet att en person har. Men jag har varit medveten 

om detta problem och hela tiden försökt att hålla mig objektiv i den mån jag 

kunnat till mina resultat.  

Jag har också funderat på om missivbrevet (bilaga 1) kan ha påverkat 

intervjupersonernas svar. I brevet hade jag skrivit upp vad intervjun skulle 

handla om, detta på grund av etiska skäl. Intervjupersonerna kan ha blivit 

påverkade av att redan i förväg veta vad intervjun skulle handla om och 

kanske kan svaren ha påverkats av detta. Jag övervägde inför utskick av brevet 

om jag skulle ha med denna information, och kom fram till att de etiska 

principerna vägde starkare i detta fall.  

 

Resultatdiskussion 

Jag har i min bakgrund visat på tidigare forskning. Dock har en stor del av 

forskningen inriktats mer specifikt på vissa frågor. Detta beror på att jag har 

haft problem med att hitta tidigare forskning om hur just lärare uppfattar 
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skönlitteratur i och omkring ett genusperspektiv. Jag ska nu ändå försöka att 

knyta ihop säcken och diskutera den tidigare forskningen i relation till mitt 

resultat.  

Om värdet med skönlitteratur 

Som framgår i resultatet är begreppet ”förståelse” viktigt när man talar om 

skönlitteratur. Begreppet dök på olika sätt upp i intervjuerna. I den tidigare 

forskningen förekommer också begreppet ofta, både Tropiano (2008) och 

Langer (2005) framhåller att skönlitteraturen bär på ett stort värde då de menar 

att man när man läser skönlitteratur kan förstå sin omvärld på ett annat sätt. 

Jag hade i bakgrunden en definition av begreppet ”förståelse”. Enligt 

Nationalencyklopedin (b, n.d.) betyder ”förståelse” att man kan tolka 

handlingar eller utsagor av olika slag. När man läser skönlitteratur blir dock 

förståelsen en tolkning av de handlingar/utsagor som uttrycks i texten. Vilket 

innebär att det är texten man förstår i första hand. När lärarna i min studie 

uttrycker att eleverna får förståelse för omvärlden är jag ibland osäker på vad 

de verkligen menar.  Jag uppfattar det som att begreppet används lite slarvigt 

och oreflekterat, därför skulle det vara intressant att ta reda på vad som 

egentligen ryms i begreppet. Jag gav också i resultatdelen exempel på när 

lärare lät begreppet ”empati” inrymmas i begreppet ”förståelse”, detta visar 

ytterligare att betydelsen av begreppet ”förståelse” är mångfacetterat och 

inbjuder till olika tolkningar. 

Det är också viktigt att vara medveten om att det inte finns någon korrekt 

förståelse av en text, alla tolkar texter utifrån sina egna erfarenheter. Tropiano 

(2008) skriver att man genom att läsa skönlitteratur kan förstå sin omvärld på 

nya sätt, men detta sker genom att man tolkar texten och diskuterar den med 

andra. Förståelsen är alltså någonting som är subjektivt, beroende på hur man 

tolkar det lästa. Förståelsen kan därmed utvecklas i en social kontext där man 

bearbetar det lästa på olika sätt.  

Som redan framkommit i resultatdelen har alla lärare som jag intervjuat 

varit säkra på syftet med skönlitteratur. De har på olika sätt uttryckt att 

skönlitteraturen är värdefull för elevernas empatiska utveckling och 

utveckling av sin förståelse av omvärlden. Jag har fått uppfattningen att detta 

också är ett av de vanligaste argumenten för varför skönlitteratur ska ingå i 

undervisningen. Lärarna sade även att skönlitteraturen hade en förmåga att 

utveckla elevernas språk, skrivförmåga, identitet, att lugna eleverna samt att 

trösta eleverna. De uttryckte också en vilja att få eleverna att läsa mer, eller 

som en lärare önskade: ”att de blev bokslukare allihopa”.  Både Thorson (2009) 

och Årheim (2009) skriver dock att lärare är osäkra på varför skönlitteratur ska 

ingå i undervisningen. De skriver att lärarna inte är säkra på syftet och att det 

saknas en vetenskaplig grund för dem att stå på. Lärarna jag intervjuade var å 

andra sidan mycket säkra och klara med sina syften, vilket är intressant 

eftersom så många forskare verkar tycka att ett säkert syfte saknas. Denna 

säkerhet kan bero på att kommunen, där jag utfört studien, under en längre tid 

bedrivit ett läs- och skrivprojekt. I projektet har man uppmuntrat pedagogerna 

till att använda skönlitteratur och man har framhållit att skönlitteraturen bör 

genomsyra hela verksamheten. De lärare som jag intervjuat som arbetar på 
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friskola är nya i sina tjänster där men har tidigare arbetat inom den 

kommunala skolan, därför är alla lärare jag intervjuat berörda av detta projekt 

och deras svar kan ha påverkats av detta. En annan faktor som kan vara 

avgörande för skillnaden mellan mina resultat och den tidigare forskningen är 

att läroplanen reviderats. Från och med 2011 gäller Lgr 11 (Skolverket, 2011) i 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Denna nya läroplan gör 

anspråk på att vara tydligare med vilket innehåll som ska ingå i 

undervisningen. Ett stort arbete har lagts ned från pedagogernas sida för att 

förstå den nya läroplanen, och där är det möjligt att skönlitteraturens värde 

har diskuterats. Dock uttrycker läroplanen bara att skönlitteratur ska ingå i 

undervisningen, men något tydligt syfte finns inte och således svarar inte 

Skolverket (2011) på varför skönlitteratur ska användas.  

  Molloy (2008) delar Thorson och Årheims uppfattning om att ett klart syfte 

saknas, men hon ger också en mängd olika syften som hon själv tycker att 

skönlitteraturen har. Bland annat skriver Molloy (2008) att skönlitteratur 

utvecklar identiteten hos läsaren, ökar dennes förståelse för omvärlden och 

skapar ett intresse för att läsa även senare i livet. Dessa syften stämmer bra 

överens med de syften som framkommit i min studie. Jag är också villig att 

hålla med om att dessa syften bör legitimeras för att skapa en enighet om 

varför skönlitteratur ska ingå i undervisningen.  

Årheim (2009) hävdar att de förstående förmågorna endast kan utvecklas 

om man diskuterar det lästa. Min uppfattning är dock att mycket av 

litteraturläsningen i skolan består i tyst enskild läsning, detta skriver också 

Jönsson (2009), vilket torde vara ett problem då eleverna på så sätt inte får 

möjlighet att utvecklas som läsare. Lärarna i min intervjustudie berättade 

delvis om boksamtal och diskussioner kring det lästa, men jag uppfattade att 

flera av lärarna mestadels lät eleverna läsa tyst. Brink (2009) skriver att lärare 

på grund av att de vill undvika konflikter, väljer att låta eleverna välja egna 

böcker och läsa dem tyst och enskilt. Man anar att det är svårt att låta alla 

elever läsa samma bok eftersom de har så olika intressen och viljor. Problemet 

med att låta alla elever välja egna böcker är hur man ska få dem att diskutera 

det lästa. Ska man diskutera det lästa krävs ju att alla har läst boken. En lärare i 

min undersökning framhöll diskussionen som mycket viktig, medan de andra 

mer pratade om hur de skulle kunna få eleverna att läsa olika böcker genom 

att välja åt dem. Men de pratade inte om att syftet med detta var att kunna 

diskutera böckerna senare utan att syftet med att välja böcker åt dem var att de 

skulle få läsa en bredd av olika böcker under sin skolgång. 

 Läsupplevelser i barndomen kommer även ha betydelse för hur man läser 

senare i livet (Brink, 2009). Därför är det viktigt både vilken litteratur man 

väljer att läsa och hur man läser den. Jag tolkade det som att lärarna hade ett 

syfte med att lära eleverna läsa för livet, att man såg läsning som en viktig 

syssla även efter avslutad skolgång. De ville hjälpa eleverna att tillägna sig 

verktyg för läsning, där man lär sig både att diskutera det lästa och att förhålla 

sig kritiskt till det. En lärare sa: ”Jag skulle vilja att de blev bokslukare allihopa, 

jag tycker ju själv att det berikar livet.” Hon pratar också i samma mening om 

att man måste lära eleverna att läsa olika slags böcker. Jag tror att hon här 

menar att hon vill att de ska bli mångsidiga läsare. Ska man få eleverna att läsa 
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böcker och samtidigt förhålla sig kritiska till dem bör man alltså börja tidigt i 

skolan.  

Om genus och skönlitteratur 

Att det pågår ett jämställdhetsarbete inom skolan som Kåreland (2009) skriver, 

råder det ingen tvekan om. I mina intervjuer med lärarna har alla haft olika 

tankar om genus, könsroller och traditionella könsmönster. De har på olika sätt 

beskrivit hur de arbetar för att få en ökad jämställdhet. Brink (2009) skriver att 

jämställdhetsarbete och genusfrågor numera är ett naturligt och självklart 

inslag i skolan, vilket jag också tolkade att lärarna ansåg. De ifrågasatte aldrig 

begreppet ”genus” utan hade sin egen ståndpunkt i ämnet. Om man utgår från 

Hirdman (2001) så bör ett aktivt genusarbete leda till en ökad jämställdhet, och 

således att skillnaden mellan könen blir mindre. Dock verkar detta vara en 

långsam process, då den enligt Kåreland (2009) har pågått sedan 1970-talet i 

den svenska skolan, och fortfarande ser alla lärare jag intervjuat en tydlig 

skillnad mellan pojkars och flickors läsning. Det har alltså gått ungefär 40 år 

sedan arbetet började och klyftan är fortfarande markant. Watson, Kehler och 

Martino (2010) menar att en utgång av ojämställdheten blir att flickorna 

presterar bättre än pojkarna, vilket medför att elevens kön är en faktor för hur 

denne presterar i skolan.  

Lärarna hade olika metoder för att arbeta med genus i och omkring 

litteraturen. En lärare pratade om ”flickböcker” och ”pojkböcker” och hur hon 

försöker få pojkar och flickor att läsa båda kategorierna. Hennes lösning var att 

bestämma åt eleverna vilka böcker de skulle läsa och på så sätt styra dem att 

även läsa litteratur som ses som passande för det motsatta könet. Genom detta 

ser jag det som att eleverna då får läsa olika slags litteratur och få fler 

perspektiv på- och öka sin förståelse av omvärlden. Dock uppstår här vissa 

problem då det enligt Molloy (2009) redan råder en negativ attityd hos pojkar 

mot läsning. De anser att det är tråkigt och onödigt att läsa, samt att läsning 

enligt både Kåreland (2009) och Molloy (2008) ses som en kvinnlig syssla. 

Brink (2005) skriver dessutom att bokvalet är viktigare för pojkar än för flickor. 

Jag förstår detta som att det torde vara svårt att få pojkar att läsa 

överhuvudtaget, att pojkarna sitter fast i en social och kulturell kätting där 

man, om man nu råkar ha ett manligt kön inte bör se läsning som en viktig 

sysselsättning.  Bestämmer då läraren att man ska läsa en ”flickbok”, kanske 

det kan leda till ett ännu lägre intresse från pojkarnas sida då man inte ens 

tycker boken är intressant. Det blir här en konflikt mellan elevernas intressen 

och lärarens strävan efter jämställdhet. En lärare uttryckte dock sina 

uppfattningar om detta genom att säga att hon var glad bara eleverna läste 

överhuvudtaget och därför rekommenderade dem att läsa det de är 

intresserade av. Problemet med detta är ju då att eleverna troligtvis läser 

endast en slags litteratur, t.ex. som en lärare uttryckte, att flickor bara läser 

hästböcker, och att det blir ganska ensidigt, både språkligt och 

innehållsmässigt. Böckerna återskapar således könsroller och könsmönster. 

 Men en lärare uppfattade inte detta endast som ett problem, utan även som 

en tillgång i undervisningen. Detta genom att hon brukade diskutera 

litteraturen med eleverna och på så sätt kunde få eleverna att bli medvetna och 
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kritiska läsare. Sriraman och Adrian (2004) skriver att elever som lär sig att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen blir mer medvetna. Jönsson (2009) 

menar att läsning är en aktivitet som bör ske i en social gemenskap, genom 

exempelvis diskussion kring det lästa. Forskningen som jag har hittat visar 

alltså tydligt att det sociala samspelet är viktigt, och att man utvecklas som 

läsare om man får bearbeta läsningen i en social kontext. Genom att ha ett 

arbetssätt som grundar sig på teorin om att det sociala samspelet är viktigt, 

kan man utgå från elevernas intresse vid bokval och samtidigt arbeta med 

genusfrågor.  

Forskning visar att könen beskrivs olika i litteraturen. Turner-Bowker (1996) 

menar att manliga karaktärer ofta framställs som kraftfulla och är mer aktiva 

än de kvinnliga karaktärerna. Hamilton, Anderson, Broaddus och Young 

(2006) skriver dessutom att kvinnliga karaktärer tillskrivs mer vårdande 

egenskaper, samt att kvinnliga karaktärer oftare är i sin hemmiljö. 

Framställningen av könen i litteraturen är således ofta stereotyp. Detta är ett 

problem som bör uppmärksammas, framförallt hos lärare som genom aktivt 

arbete kan göra eleverna medvetna om detta, vilket kan ske i en social 

gemenskap genom exempelvis boksamtal eller diskussion kring det lästa. I 

min studie hade en lärare skrivit egna noveller där han aktivt ändrat 

könsrollerna, han beskrev bland annat att han skrivit om en flicka som ”åker 

motorcykel”, men jag uppfattade det som att han menade att hon körde 

motorcykeln, eftersom att han pratade om att han ville ”ändra på könsrollerna 

litegrann”. Jag tolkar det också som att han anser att det finns för få böcker 

skrivna där man medvetet ändrat på könsrollerna. En annan lärare hade 

diskussion om karaktärer i böcker som återkommande inslag i 

undervisningen. Hon gav exempel på hur eleverna fick undersöka 

huvudpersonen i boken Ondskan av Jan Guillou, och som hon uppfattade det 

brukade många elever känna att huvudpersonen i boken inte var som en äkta 

tonåring. Lärarna var alltså medvetna om stereotyper i litteraturen, men det 

var bara två av de fyra lärarna som berättade om hur de aktivt arbetade med 

dessa. Därmed inte sagt att de andra lärarna inte arbetar med stereotyper, men 

det var åtminstone ingenting som framkom under intervjuerna. 

Avslutande reflektioner 

Jag har i detta arbete skrivit om genus och skönlitteratur, två skilda ämnen. 

Det ena ett ganska abstrakt och svårförståeligt socialt och kulturellt fenomen, 

och det andra konkret men också komplext med sina många olika genrer, 

perspektiv och innehåll. Jag har strävat efter att försöka göra olika kopplingar 

mellan dessa två ämnen. 

Det viktigaste vedertagna syftet med skönlitteratur som jag har funnit, i 

tidigare forskning och i resultatet av min egen studie, är att den ger läsaren 

nya perspektiv och utvecklar såväl läsarens identitet som förståelse av 

omvärlden. När jag har tittat närmare på begreppet ”förståelse” har jag menat 

att förståelsen av litteratur är subjektiv och en social process, i vilken 

förståelsen av såväl litteraturen som av omvärlden utvecklas genom att 

exempelvis diskutera litteraturen med andra. Denna vetskap vill jag koppla till 

begreppet genus, då genusperspektivet går att finna både inuti och omkring 
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skönlitteraturen. Skönlitteraturen kan på så sätt både skapa, återskapa och 

motverka traditionella könsmönster, beroende på hur man ser på 

skönlitteraturen och på genusfrågor. Jämställdhetsarbetet är viktigt i skolan, 

det är där vi kan börja förändra samhället, eftersom eleverna finns såväl i 

skolan som i samhället och de är vår nästa generation, vilkas uppfattningar har 

betydelse för samhällets utveckling. Därför är arbetet med ett genusperspektiv 

i och omkring skönlitteraturen av stort värde. 

Tidigare forskning visar att det finns en tydlig skillnad mellan pojkars och 

flickors läsning, och så blev även resultatet av min studie. Alla lärare 

uppfattade på olika sätt att det fanns en skillnad mellan könen. Här är det 

pojkarna som är förlorare och ligger efter flickorna, vilket tar sig uttryck i att 

de presterar sämre i skolan. Detta är ännu en faktor till varför ett genusarbete 

är så viktigt i skolan, då tidigare forskning och mina resultat visar att det finns 

en attityd gentemot skönlitteratur där den ses som ett kvinnligt ämne. 

För att återknyta till mitt inledande citat av Woolfolk Cross (1996:91) 

avslutar jag detta examensarbete med att påstå att skönlitteraturen har stor 

betydelse för människor. I citatet står den unga flickan Johanna, inför Biskopen 

och hans sällskap, och berättar om sin tolkning av den kristna 

skapelseberättelsen. Hennes tolkning sågs som mycket kontroversiell och 

uppseendeväckande, till och med förbjuden. Det jag vill framhålla är att vi 

måste våga kritisera litteraturen och läsa den medvetet, precis som Johanna 

gjorde när hon läste skapelseberättelsen. Vi måste också våga diskutera våra 

tolkningar och reflektioner med andra för att kunna se litteraturen ur andra 

perspektiv. Lärare kan använda skönlitteraturen som ett verktyg för att 

uppmärksamma olika frågor, så som genusfrågor, och på så vis ge eleverna 

verktyg för ett livslångt lärande.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Detta arbete har väckt en rad olika frågor hos mig, och några tycker jag skulle 

behöva undersökas närmare. En fråga gäller syftet med skönlitteratur i 

undervisningen, då den tidigare forskningen visar att såväl lärare som elever 

är osäkra på syftet. Här är jag villig att hålla med Molloy (2008) om att ett syfte 

bör legitimeras och säkerställas. Jag anser att ett klart syfte bör finnas, det ska 

inte råda tveksamheter om varför skönlitteratur ska ingå i undervisningen. 

Lärarna i min undersökning hade dock klara syften, även om de skiljde sig åt. 

Min fundering är här hur blivande lärare ser på syftet, och hur vi ska kunna 

legitimera syftet och få en mer vetenskaplig grund. Lärarkåren står inför ett 

stort generationsskifte, forskning om lärarstudenters syn på skönlitteratur vore 

därför intressant att undersöka vidare. Intressant och skrämmande är också 

det sjunkande läsintresset hos såväl pojkar som flickor. Hur ska man få den 

nedåtgående trenden att brytas? Och hur ska man arbeta för att minska klyftan 

mellan pojkars och flickors läsning?  
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
Hej! 

Jag håller nu på med mitt examensarbete där jag tänker undersöka hur lärare tänker 

om skönlitteratur ur ett genusperspektiv. För att kunna göra detta behöver jag 

intervjua ett antal lärare om deras tankar kring ämnet. Jag är jätteglad och tacksam 

över att du har valt att medverka! 

 

Varje lärare intervjuas enskilt och vid en tid som passar. Då intervjun bör ses som en 

dialog snarare än ”snabba frågor”, bör intervjun utföras vid en tidpunkt där tid och 

förutsättningar finns för ett längre samtal. Allt intervjumaterial som jag samlar in 

kommer behandlas med tanke på de etiska riktlinjer som finns. Du kommer därför få 

vara anonym, jag tänker alltså inte skriva ut ditt namn. Jag kommer inte heller skriva 

vilken skola eller kommun undersökningen är utförd i. Inga frågor om elever kommer 

förekomma. Att medverka i intervjun är frivilligt och känner du att du under intervjun 

inte vill besvara en fråga eller att du vill avbryta intervjun får du självfallet göra det, 

intervjun sker efter dina villkor. 

 

Jag kommer att spela in(endast ljud) intervjun för att senare kunna transkribera 

samtalet. Det inspelade materialet kommer sedan raderas. Jag kommer därefter 

analysera de transkriberade intervjuerna och försöka hitta områden jag finner 

intressanta för mitt arbete. I mitt arbete kommer sedan fragment från alla intervjuer 

att finnas med som citat, ingen intervju kommer alltså finnas med i sin helhet. Det 

färdiga examensarbetet kommer slutligen finna att tillgå i databasen DIVA.  

Undrar du över någonting går det bra att ringa eller maila mig. Telefonnummer och 

mailadress finns här nedanför. 

Bästa Hälsningar Sara Olofsson 
 

Tele.nr: 070 319 04 75 
Mail: olof__89@hotmail.com 
Här kommer de frågor som vårt samtal/intervju kommer byggas kring, observera att du inte 
behöver förbereda dig i något avseende, utan det är dina tankar som jag vill åt. Jag bifogar 
frågorna endast av forskningsetiska skäl för att du inför intervjun ska veta vad undersökningen 
går ut på.  

Frågor som jag kommer utgå ifrån i intervjun: 

 Jag undrar hur du upplever att skönlitteratur betyder och har betytt för dig, som 

människa? 

 Jag undrar hur du tänker om skönlitteratur i undervisning? 

 Jag undrar hur du tänker om genus i och omkring skönlitteratur? 

 Jag undrar hur du tänker om detta i undervisningssammanhang? 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor - mall 
 

Jag undrar hur du upplever att skönlitteratur betyder och har betytt för dig, som 

människa? 

Nyckelord: barndom, ungdom, vuxen, identitet, konstupplevelse, förändring, 

förståelse av andra 

 

Jag undrar hur du tänker om skönlitteratur i undervisning? 

Nyckelord: syfte, läroplan, användning, värde 

 

Jag undrar hur du tänker om genus i och omkring skönlitteratur? 

Jag undrar hur du tänker om detta i undervisningssammanhang? 

Nyckelord: karaktärer, pojkar och flickor, läroplan, stereotyper, intresse, bokval 

 


