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Abstrakt	
Denna	studie	berör	intersektionalitet,	genus	och	litteraturreception.	Jag	ville	ta	
reda	på	om	2010-talets	elever	urskiljer	och	reflekterar	kring	de	köns-	och	
maktstereotyper	som	finns	i	svensk	1880-talslitteratur.	Undersökningen	ägde	rum	
i	en	åk	9	under	tre	lektioner.	Den	var	konstruerad	som	en	uppgift	i	det	nationella	
provet	i	svenskämnets	läsförståelsedel.	Texterna	som	användes	var	utdrag	ur	
August	Strindbergs	Fröken	Julie	och	Victoria	Benedictssons	Fru	Marianne.		
	
Eleverna	som	deltog	i	undersökningen	urskiljer	de	traditionella	köns-	och	
maktstrukturerna.	Undersökningen	visar	att	flickor	och	pojkar	uttrycker	sig	olika	
om	de	strukturer	de	urskiljer.	Flickorna	uttrycker	sig	mer	kritiskt,	medan	pojkarna	
är	mer	accepterande	i	sitt	resonemang.	
	
Nyckelord	
Kön,	genus,	maktstruktur,	stereotyp,	genuskontrakt,	kategoriella	par,	
litteraturreception,	Benedictsson,	Strindberg.	
	
	
Abstract	
Gender,	class	and	feelings	in	Miss	Julie	and	Fru	Marianne.	
”Thoughts	of	equality	weren’t	supposed	to	exist!!!”		
	
This	study	involves	intersectionality,	gender	and	literary	reception.	I	wanted	to	
find	out	if	secondary	school	pupils	of	the	2010s	can	descry	the	gender	and	power	
structures	in	Swedish	literature	of	the	1880s,	and	see	how	they	reason	about	it.	
The	investigation	took	place	in	a	ninth	grade	during	three	lessons.	It	was	designed	
to	resemble	the	reading	literacy	part	of	the	national	tests	in	Swedish.	The	texts	
used	were	excerpts	from	August	Strindberg’s	Miss	Julie	and	Victoria	Benedictsson’s	
Fru	Marianne.	
	
The	pupils	who	participated	in	the	investigation	uncovered	the	traditional	gender	
and	power	structures.	The	investigation	shows	though	that	girls	and	boys	express	
themselves	differently	about	the	structures	they	find.	The	girls	express	themselves	
more	critically	while	the	boys	are	more	accepting	in	their	reasoning.	
	
Keywords	
Sex,	gender,	power	structure,	stereotype,	gender	contract,	categorical	pair,	literary	
reception,	Benedictsson,	Strindberg.	 	
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1 Inledning	
	
Under	julhelgerna	2013	sändes	en	miniserie	på	SVT,	Fröken	Frimans	krig.	Serien	

handlar	om	en	kvinna	i	förra	sekelskiftets	Sverige	som	beslutar	sig	för	att	ta	sig	in	i	

mannens	värld	genom	att	öppna	ett	livsmedelskooperativ,	av	och	för	kvinnor.	

Fokus	i	denna	tv-serie	blev	givetvis	motsättningarna	mellan	könen,	men	i	dess	

kölvatten	följde	även	motsättningarna	mellan	sociala	klasser,	främst	

arbetarklassen	vs.	kapitalet.		Denna	serie	fördjupade	mitt	intresse	för	det	sena	

1800-talet	till	tidiga	1900-talet,	både	historiskt	och	politiskt.	Carin	Mannheimers	

dramatisering	av	Victoria	Benedictssons	Fru	Marianne	förstärkte	detta	intresse	

hos	mig	och	många	funderingar	väcktes;	kvinnorörelsen,	arbetarrörelsen	och	

allmän	rösträtt	i	all	ära,	men	vad	hände	egentligen	sen,	efter	det	gyllene	året	1921?	

I	teorin	må	Sverige	vara	ett	jämställt	och	rättvist	land,	men	hur	är	det	i	praktiken?	I	

Paula	de	los	Reyes	och	Diana	Mulinaris	Intersektionalitet	(2005)	hittar	jag	en	

ledtråd	till	hur	jag	vill	studera	problemet:	

	
Ett	intersektionellt	perspektiv	ställer	frågor	om	hur	makt	och		
ojämlikhet	vävs	in	i	uppfattningen	om	vithet,	manlighet,	könstillhörighet,	
heterosexualitet,	klasstillhörighet	m.m.	genom	ett	ständigt	(åter)skapande	av	
nya	markörer	som	gör	skillnaden	mellan	’vi’	och	’dem’	till	sociala	koder.	1	
	

	
Intersektionalitet,	stereotypa	genuskontrakt	och	nedärvda	maktstrukturer,	

begrepp	som	kommer	att	utredas	under	uppsatsens	gång,	är	inga	lätta	områden	att	

undersöka.		Som	lärare	i	det	svenska	skolväsendet	är	det	en	väsentlig	del	av	mitt	

uppdrag	att	överbygga,	släta	ut	och	motverka	samhällsklyftor	och	maktstrukturer	

som	de	facto	är	baserade	på	det	triviala	konstaterandet	att	alla	är	olika.		

	
Människolivets	okränkbarhet,	individens	frihet	och	integritet,	alla	människors	lika		
värde,	jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män	samt	solidaritet	med	svaga	och	utsatta		
är	de	värden	som	skolan	ska	gestalta	och	förmedla.2	
																																																																														
	

Tonåringar	möter	dessa	maktstrukturer	och	vi/dem-markörer	varje	dag,	om	inte	i	

verkliga	livet	så	i	media.	Man	kan	fråga	sig	vilken	påverkan	de	har	på	dem.	Har	den	

värdegrund	med	ett	homogent	samhälle	utan	fördomar	som	skolan	har	i	uppdrag	
                                                
1 Paulina De los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap, Malmö, 2005, s. 10f. 
2	Skolverket,	Läroplan	för	grundskolan,	förskoleklassen	och	fritidshemmet	2011,	Adita,	Västerås	
2015,	s.	7.	
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att		förmedla	tillräcklig	genomslagskraft,	eller	har	de	fastnat	i	vi/dem-koderna?	De	

är	framtiden	och	den	värdegrund	de	får	med	sig	från	unga	år	kommer	att	påverka	

både	dem	själva	och	omgivningen	i	framtiden.		

I	receptionsforskning	nämns	det	ofta,	t.	ex	av	Lars-Göran	Malmgren	i	

”Läsarens	behov	och	textens	utmaningar”	(1985),3	hur	essentiella	läsarens	egna	

erfarenheter	är	för	tolkningen	av	texten.	Men	det	nämns	också,	t	ex.	av	Bente	

Sørensen	i	”Texten	och	läsaren”	(1985)4	att	en	läst	text	kan	trigga	igång	tankar	

kring	och	ifrågasättande	av	traditionella	värderingar	och	invanda	tankemönster.	

Att	låta	en	tonåring	läsa	litteraturhistoriskt	intressanta	verk,	skrivna	av	svenska	

författare	av	vikt	från	en	epok	när	traditionella	maktstrukturer	och	könsroller	

ifrågasattes	och	låta	dem	upptäcka	att	modern	tids	traditionella	stereotyper	är	en	

kvarleva	från	den	tiden,	kanske	kan	trigga	igång	deras	tankar.			

Jag	väntar	mig	ingen	rusning	upp	på	barrikaderna	efter	en	niondeklass	

läsning	av	texterna	som	ingår	i	studien,	Strindbergs	Fröken	Julie	(1993)5	och	

Benedictsons	Fru	Marianne	(1968)6.	Jag	vill	bara	ge	dem	en	möjlighet	att	hitta	

dessa	maktstrukturer	och	könsroller	och	väcka	medvetenheten	om	dem	och	deras	

ursprung.	Maktstrukturerna	och	könsrollerna	kan	urskiljas	i	texterna.	Det	har	

namnkunniga	litteraturforskare	som	exempelvis	Ebba	Witt-Brattström	och	

Margareta	Fahlgren	gjort,	något	som	återges	längre	fram	i	uppsatsen.		

En	av	flickorna	som	deltog	i	den	empiriska	undersökning	som	presenteras	i	

uppsatsen	kom	till	minst	en	insikt	genom	sin	läsning.	En	kommentar	som	får	

utgöra	titel	till	denna	uppsats;	ett	förtvivlat	konstaterande	och	utrop	i	

pappersform:	”Tankar	om	jämlikhet	fick	inte	finnas!!!!”	

	

1.1 Syfte	
Syftet	är	att	ta	reda	på	hur	högstadieelever	(åk	9)	resonerar	kring	köns-	och	

maktstrukturer	i	verk	av	August	Strindberg	och	Victoria	Benedictsson	om	det	finns	

någon	skillnad	i	flickors	och	pojkars	resonemang		och	därigenom	bidra	till	att,	i	

enlighet	med	skolans	styrdokument,	hålla	den	viktiga	genusdiskussionen	levande.	

Frågeställningar:	
                                                
3 Lars-Göran Malmgren, ”Läsarens behov och textens utmaningar”, Läsningar: om litteraturen och 
läsaren, s. 183-207, 1985. 
4 Birte Sørensen, ”Texten och läsaren, Läsningar: om litteraturen och läsaren,s. 142-67,1985. 
5	August	Strindberg,	Fadren:	Fröken	Julie,	[Ny	utg.],	Natur	och	kultur,	Stockholm,	1993.	
6	Victoria	Benedictsson,	Fru	Marianne:	roman,	Utg.,	Stockholm,	1968.	
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● Vilka	köns-	och	maktstrukturer	finner	elever	i	åk	9	i	Benedictssons	Fru	

Marianne	och	Strindbergs	Fröken	Julie?	

● Hur	reflekterar	och	resonerar	elever	i	åk	9	kring	hur	kön	och	makt	

framställs	och	finns	det	någon	skillnad	i	resonemangen	beroende	på		

elevens	kön?	

● Hur	kan	man	effektivt	användanda	skönlitteratur	i	undervisning	som	rör	

värdegrund,	till	exempel	jämställdhet?	

	

1.2	Metod	och	teoretiska	utgångspunkter	
Den	didaktiska	studien	går	ut	på	att	använda	svenskämnets	

skönlitteraturundervisning	som	utgångspunkt	för	reflektion	i	

värdegrundsrelaterade	spörsmål,	i	detta	fall	köns-	och	maktstrukturer.	Den	

empiriska	studien	består	i	att	låta	elever	i	åk	9	läsa	utdrag	ur	Strindbergs	Fröken	

Julie	och	Benedictssons	Fru	Marianne	för	att	de	sedan	ska	få	skriftligen	resonera	

och	reflektera	över	hur	kön	och	klass	framställs	samt	dra	slutsatser	av	detta.	De	

kommer	att	få	besvara	frågeställningar	kring	dessa	texter,	likt	de	uppgifter	där	

eleven	ska	”sammanföra	och	tolka	information	och	idéer	samt	reflektera”,	”dra	

enkla	slutsatser”	samt	”granska	och	värdera	innehåll”	i	läsförståelsedelen	av	det	

nationella	provet	för	åk	9.		Svaren	kommer	sedan	att	analyseras,	könsvis,	för	att	ge	

en	generell	bild	av	flickornas		respektive	pojkarnas	tolkning	av	kön	och	klass	i	

1880-talslitteraturen.	

Tanken	bakom	valet	av	dessa	verk	är	att	de	kommer	från	samma	period,	det	

sena	1800-talet	,	när	köns-	och	maktordningen	debatterades	bl	a	i	litteraturen.	De	

behandlar	liknande	teman	samt	att	författarna	är	av	olika	kön	och	dessutom	

delaktiga	i	debatten	kring	kvinno-	och	klassfrågan.	En	annan	viktig	aspekt	i	urvalet	

är	att	texterna	fungerar	för	litteraturundervisningen	i	åk	8-9,	vilket	dessa	gör	då	de	

använts	i	liknande	undervisning	tidigare.	

Teoretiska	utgångspunkter	vad	det	gäller	genus-	och	maktstrukturer	

kommer	att	vara	Yvonne	Hirdmans	”Det	stereotypa	genuskontraktet”,	vilket	

innebär	att	de	roller	kvinna	och	man	spelar	gentemot	varandra	är	en	nedärvd	

överenskommelse	könen	emellan;	”intersektionalitet”	enligt	Paulina	de	los	Reyes	

och	Diana	Mulinari	som	går	ut	på	att	inte	bara	kön,	utan	även	klasstillhörighet,	
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etnicitet		etc		är	essentiella	element	i	maktstrukturerna	och	därmed	i	hur	man	

förväntas	vara	och	vilka	roller	man	förväntas	spela	gentemot	varandra	samt	

Charles	Tillys	”Katergoriella	par”,	vilket	går	ut	på	en	maktobalans	emellan	parterna	

i	olika	institutionaliserade	motsatspar,	exempelvis	man/kvinna,	arbetare/chef,	

som	uppstått	på	grund	av	ojämlik	tillgång	av	maktfaktorer.	

De	receptionsteoretiska	utgångspunkterna	kommer	att	vara	Louise	

Rosenblatts	transaktionsteori	som	innebär	att	att	läsning	är	just	en	transaktion	

mellan	läsaren	och	texten	och	att	läsningen	på	så	vis	blir	en	social	produkt;	Bente	

Sørensens	m	fl	teorier	om	att	tolkning	av	det	lästa	är	baserat	på	läsarens	egen	

erfarenhet	och	sociala	kontext	samt	textens	igenkänningsfaktorn	som	enligt	Lars-

Göran	Malmgren	m	fl	är	viktig	för	att	läsaren	ska	kunna	ta	till	sig	texten.	

	

1.3 Forskningsöversikt	
	
1.3.1	Klassrumsstudier	av	littteraturläsning	med	genusinriktning	

I	Helen	Schmidls		avhandling,	Från	vildmark	till	grön	ängel	(2008)7	studeras	och	

analyseras	fyra	åttondeklasser	läsning	och	reception	av	romaner.	Den	inleds	med	

en	informativ	teoridel	där	olika	teorier	om	läsprocessen	samt	genusteori	

presenteras-	och	där	jag	fann	referenslitteratur	lämplig		för	min	uppsats.	De	olika	

läsprocessteorierna	appliceras	sedan	på	elevernas	litteraturreception.	I	analysen	

tas	hänsyn	till	de	olika	klassernas	sociala	kontext,	klassernas	rådande	läskultur	och	

-bakgrund,	enskilda	elevers	tidigare	läsvanor	samt	undervisande	lärares	

inställning	till	litteratur	och	litteraturundervisning.		Analysen	genomförs	

könsuppdelat,	vilket	fick	även	mig	att	våga	gör	det	i	min	studie,	och	från	varje	klass	

presenteras	en	pojke	och	en	flicka	mer	djupgående	i	termer	i	form	av	ett	

läsarporträtt	där	bland	annat	läsvanor	och	individuell	reception	av	den	lästa	texten	

framgår. 	

									I	den	avslutande	delen	i	avhandlingen	diskuteras	klassernas	läsreception	i	

relation	både	till	de	enskilda	elevernas	läsvanor	men	också	till	den	läskultur	som	

tillhandahålls	i	klassrummet	och	som	de	förväntas	ingå	i,	samt	vilka	didaktiska	

slutsatser	som	kan	dras	av	elevers	möte	med	text	i	litteraturundervisningen.	Andra	

frågor	som	kommer	upp	är	val	av	litteratur	för	klassrumssituationen	samt	

                                                
7	Helen	Schmidl,	Från	vildmark	till	grön	ängel:	receptionsanalyser	av	läsning	i	åttonde	klass,	
Makadam,	Diss.	Uppsala	:	Uppsala	universitet,	2008,	Göteborg,	2008.	
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huruvida	flickors	och	pojkars	olika	läserfarenheter	blir	till	rättvisa	och	tas	till	vara	

på	i	modern	litteraturundervisning.	

	
Läsning	tycks	således	ingå	som	ett	led	i	ungdomars	sätt	att	
konstruera,	eller	’göra’	genus.	Man	kan	också	se	läsandet	som	en	del	i	
elevernas	könskonstitueringsprocess	eller	i	vad	Yvonne	Hirdman	
benämnt	isärhållandet	av	könen.8	
	

	
Johan	Elmfeldts	avhandling	Läsningens	röster.	Om	litteratur,	genus	och	lärarskap	

(1997)	9	utgår	från	en	tvåårig	empirisk	studie	av	två	gymnasieklassers	arbete	med	

och	reception	av	litteratur	utifrån	tematisk,	erfarenhetsbaserad	undervisning	där	

relationer	och	makt	är	genomgående	i	litteraturen.	Även	denna	avhandling	

innehåller	en	instruktiv	och	gedigen	teoridel	både	beträffande	litteraturreception	

och	genus.	Även	från	denna	avhandlings	referenslitteratur	hämtade	jag	litteratur	

inför	min	uppsats.	Avhandlingens	analys	är	tematisk	och	kronologisk	och	följer	

undervisningens	gång	och	läsarnas	”genuspositionella	spel”10	blir	tydligt.	Denna	

tematiska	uppdelning	var	något	jag	tog	md	mig	till	strukturen	på	analysdelen	i	min	

undersökning.		Att	genusidentitet	är	något	som	finns	i	relationen	till	andra	löper	

som	en	råd	tråd	genom	avhandlingen	och	betonar	vikten	av	att	läsaren	finner	

igenkänningsfaktor	i	texten	samt	karaktärer	att	jämföra	sig	med.	

	
I	den	tidigare	analysen	och	tolkningen	av	undervisningen	har	jag	
arbetat	utifrån	tesen	att	genusidentitet	inte	är	någon	absolut	identitet	
utan	att	det	är	en	identitet	som	bara	kan	uttryckas	relationellt.	Vi	kan	
säga	vad	vi	inte	är	eller	vill	vara	i	förhållande	till	varandra;	däremot	
är	det	betydligt	svårare	att	säga	vad	vi	är.11	

	
1.3.2	Kön	och	makt	i	Fröken	Julie	och	Fru	Marianne	
	
Fru	Marianne	
I	Heggestads	avhandling	Fången	och	fri:	1880-talets	svenska	kvinnliga	författare	om	

hemmet,	yrkeslivet	och	konstnärskapet	(1991)12	beskrivs	Fru	Marianne	bl	a		som	en	

motsättning	mellan	natur	och	kultur,	där	landsbygdens	grova		bonde/arbetarideal	

                                                
8	Schmidl,	s.	298f.	
9 Johans Elmfeldt, Läsningens röster: om litteratur, genus och lärarskap, B. Östlings bokförl. 
Symposion, Diss. Lund : Univ.,Eslöv, 1997. 
10	Elmfeldt,	s.	10.	
11	Elmfeldt,	s.	297.	
12	Eva	Heggestad,	Fången	och	fri:	1880-talets	svenska	kvinnliga	författare	om	hemmet,	yrkeslivet	och	
konstnärskapet	=	[Captive	and	free]	:	[Swedish	women	writers	of	the	1880's	on	the	home,	working	life,	
and	artistry],	Avd.	för	litteratursociologi	vid	Litteraturvetenskapliga	institutionen,	Univ.,	Diss.	
Uppsala	:	Univ.,Uppsala,	1991.	
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sätts	mot	stadens	förfinade	kultur-	och	salongsliv.	Mariannes	utveckling	från	

romanläsande	salongsfröken	till	arbetande	lantbrukarhustru	beskrivs	som	en	

utveckling	från	”viljelöst	objekt	till	ett	handlingskraftigt	subjekt”13	där	hon,	i	sin	

boxningsring,	hela	tiden	studsar	mellan	de	fyra	hörnen	som	representerar	olika	

ideal.	På	ena	sidan	finns	männen,	Börje	och	Pål,	i	varsitt	hörn.	Båda	männen	står	

för	kärlek	och	sexualitet	men	Börje,	maken,	står	för	det	bondska	och	praktiska	

medan	Pål,	förälskelsen,	står	för	den	”borgerliga	kulturen,	overksamheten	och	

njutningslystnaden.”14	I	ringhörnan	mittemot	Pål	finner	vi	Mariannes	mor	som	står	

för	det	borgerliga	modersidealet	och	som	en	kontrahent	till	henne	finner	vi,	i	det	

fjärde	ringhörnet,	Börjes	osynliga	mor,	som	står	för	det	bondska	moders-	och	

hustruidealet.		Dessa	olika	ideal	motsvarar	också	de	möjligheter	Marianne	har	i	

resan	mot	sitt	livsmål.		

	I	Ebba	Witt	-	Brattströms	artikel	Romanen	om	Marianne.	Att	läsa	och	skriva	

sitt	livs	story	(1981)15	liknas	Mariannes	utveckling	vid	en	herrgårdsroman	i	tre	

delar:	Den	första	delen	är	flickboken	”Fröken	Marianne	gifter	sig”16	där	riddaren	

Börje	rider	in	i	den	vackra	jungfrun	Mariannes	borgarflickrum,	sveper	upp	henne	

på	sin	vita	springare	och	rider	i	väg	mot	evigheten.	Nästa	del,	”Madame	

Marianne”,17	är	kärleksromanen	där	triangeldramat	Marianne-Börje-Pål	utgör	den	

kittlande	peripetin.	Den	tredje	delen	är	utvecklingsromanen	”Mor	Marianne”	där	

hon	går	från	ett	prydligt,	men	ömtåligt,	osjälvständigt	objekt	beundrat	av	både	

maken	och	”den	andre	mannen”	till	ett	självständigt	subjekt	med	båda	fötterna	på	

jorden	och	själen	och	hjärtat	i	hustru-	och	modersrollen.18	

Marianne	och	Börje	framställs	länge	som	varandras	motsatser,	han	som	den	

grovarbetande,	välbeställde	lantbrukaren	med	solbrända	händer,	medan	hon	är	

borgardottern,	vars	familj	hamnat	på	dekis,	som	för	en	passiv	tillvaro	dagarna	

igenom	och	inte	gör	mycket	mer	med	sina	vita	händer	än	handarbetar	och	vänder	

romanblad.		Händerna	är	det	som	Benedictsson	använder	som	symbol	för	

klassernas	olikhet,	den	solbrända,	grova	arbetarhanden	och	den	vita	oförstörda	

                                                
13	Heggestad,	s.	90.	
14	Heggestad,	s.	91.	
15	Ebba	Witt-Brattström,	'Romanen	om	Marianne:	att	läsa	och	att	skriva	sitt	livs	story',	Ord	&	bild	
(Print).,	1981:4/5,	s.	51-65,	1981.	
16	Witt-Brattström,	s.	59.	
17	Witt-Brattström,	s.	62.	
18	Witt-Brattström,	s.	64.	
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borgarhanden.19	Mariannes	slutgiltiga	transformering	till	bondhustru	markeras	

genom	att	hennes	hand	har	blivit	just	solbränd	genom	trädgårdsarbete.20	

Både	Marianne	och	Börje	strävar	efter	kärlek,	men	Börje	vill	finna	den	genom	

gemenskap,	medan	Marianne	hoppas	finna	den	genom	att	vara	ett	åtrått	och	älskat	

objekt	utan	att	känna	så	mycket	själv.	Witt-Brattström	menar	att	Marianne	först	

framställs	som	en	självupptagen	sexualvarelse/skönhetsobjekt	som	finns	till	för	

männens	skull,	men	att	hon	sedan	som	gift	inte	längre	har	denna	sexappeal.21	Börje	

ser	henne	som	en	mytisk	varelse,	en	”husets	ängel”,22	men	enligt	hans	uppfattning	

är	det	just	det	som	är	hennes	roll.	I	slutet,	när	de	äntligen	möts,	har	Marianne	

placerat	sig	på	Börjes	våglängd.	De	planerar	för	en	gemensam	bildningsresa,	där	

”[de]	kan	lämna	myternas	värld	och	de	falska	hierkierna	och	motsättningarna	

mellan	man	och	kvinna,	känsla	och	intellekt,	kropp	och	själ,	‘other’	och	’self’.	

Tillsammans	ska	de	utforska	verkligheten.”23		

Romanen	präglas	av	en	ständig	dualism,	något	som,	enligt	Jette	Lundbo	Levy	i	

”Den	dubbla	blicken	–	om	Victoria	Benedictsson”	(2005)24	går	att	finna	även	i	

andra	delar	av	Benedictssons	författarskap.	Lundbo	Levy	har	fördjupat	sig	i	

Benedictssons	novell	Den	bergtagna	som	skrevs	året	efter	Fru	Marianne,	d	v	s	

1888.		I	Den	bergtagna	ger	Benedictsson	sina	läsare	två	bilder	av	kvinnan,	dels	

sedd	ur	ett	kvinnligt	perspektiv,	dels	ur	ett	manligt.		Den	kvinnliga	framställningen	

av	kvinnan	är	en	realistisk	avbildning	utan	sexuella	illusioner	och	med	styrka	och	

maskulinisering	i	centrum.	”Hon	är	inte	ett	objekt	för	betraktarens	blick,	utan	

möter	den	och	manifesterar	sin	själv	som	subjekt”.25	Den	manliga	beskrivarens	

framställning	ger	läsaren	bilden	av	kvinnan	som	ett	passivt,	men	leende,	objekt,	

livlöst,	viljelöst	och	naket,	som	ödet	trampar	på.		

										Denna	dubbla	blick	står	att	finna	även	i	Fru	Marianne.	Witt-Brattström	

skriver	att	”Victoria	anlägger	ett	’dubbelt	perspektiv’	–	hon	ser	Marianne	på	en	

gång	utifrån,	med	männens	blick,	och	inifrån,	med	kvinnans.	Med	dessa	två	blickar	

                                                
19	Heggestad,	s.	92.	
20	Heggestad,	s.	97.	
21	Witt-Brattström,	s.	51.	
22	Witt-Brattström,	s.	58.	
23	Witt-Brattström,	s.	58.	
24	Jette	Lundbo	Levy,	'Den	dubbla	blicken	-	om	Victoria	Benedictsson',	Feministiska	
litteraturanalyser	1972-2002,	s.	279-294,	2005.	
25	Levy,	s.	280.	
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sammansmälta	i	en	visar	Victoria	på	en	gång	kvinnan	sådan	som	hon	är	och	sådan	

hon	skulle	kunna	vara.”26		

Benedictssons	avsikt	med	Den	bergtagna	var,	enligt	Lundbo	Levy,	att	

framställa	den	fria	kärleken	som	kvinnans	olycka	och	grund	till	objektifiering,	

vilket	man	kan	sätta	i	kontrast	till	den	lycka	och	egenvärde	som	Fru	Marianne,	

genom	arbete	och	gemenskap,	slutligen	finner	i	äktenskapet.	Detta	i	sin	tur	

understryks	av	den	fria	kärlek	hon	tycker	sig	känna	i	den	korta	romansen	med	Pål	

som	slutar	med	hennes	tårar	innan	hon	väljer	att,	på	grund	av	graviditet	och	därpå	

följande	moderskap,	stanna	kvar	i	äktenskapet	där	hon,	via	sitt	barn,	blir	

självförverkad	och	känslomässigt	bunden	till	maken.		Det	blir,	enligt	Heggestad,	

”pliktens	väg	framför	lustens”27	vilket	resulterar	i	äktenskapsbunden	kärlek	i	ett	

äktenskap	som	har	sin	grund	i	resonemang	snarare	än	ömsesidig	kärlek	och	åtrå.	

Heggestad	kommer	till	slutsatsen	att	Benedictsson	i	Fru	Marianne	upphäver	

”motsättningen	mellan	kvinnans	behov	av	gemenskap	och	hennes	krav	på	ett	eget	

liv”28	och	att	det	är	möjligt	för	henne	att	”vinna	både	kärlek	och	ett	eget	värde”	

med	arbetet	som	ett	viktigt	verktyg	i	hennes	självförverkligandeprocess.	

Witt	–	Brattström	skriver	att	Marianne	skapar	sig	själv	genom	att	slutligen	

finna	det	konkreta	livet	som	husmor	istället	för	det	abstrakta	livet	som	

salongsfröken.	Genom	detta	smälter	också	Marianne	och	Börje,	kvinnan	och	

mannen,	ihop	mot	gemensamma	insikter	och	lika	villkor.29	

	
	
Fröken	Julie	
	
Enligt	Margareta	Fahlgren	i	Kvinnans	ekvation:	kön,	makt	och	rationalitet	i	

Strindbergs	författarskap	(1994)30	handlar	Fröken	Julie	om	en	kamp,	både	mellan	

klasserna	och	könen,	men	också	om	ett	drama	där	sexualitet	och	dödsdrift	är	

sammanlänkade	och	kärlek	associeras	till	något	smutsigt.	Grevedottern	Julie,	

representanten	för	en	adel	i	förfall,	framställs	som	en	sinnessjuk,	pervers,	

manhaterska	som	är	just	sinnessjuk	på	grund	av	att	hon	låter	sig	styras	av	sina	

sexuella	drifter.		Hennes	motpart,	förälskelsen	och	tillika	tjänaren,	Jean,	framställs	

                                                
26	Witt-Brattström,	s.53.	
27	Heggestad,	s.	96.	
28	Heggestad,	s.97.	
29	Witt-Brattström,	s.	61.	
30	Margaretha	Fahlgren,	Kvinnans	ekvation:	kön,	makt	och	rationalitet	i	Strindbergs	författarskap,	
Carlsson,	Stockholm,	1994.	
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däremot	som	en	tillfälligt	underlägsen	men	framåtstävande	framtidsman	som	

använder	manipulation	som	verktyg	för	att	nå	sitt	mål,	en	egen	hotellrörelse.	I	

Lennart	Josephssons	artikel	”Klasskamp	och	motsättningar”	(1972)31		framgår	att	

Fröken	Julie,	skriven	1888,	tillkom	i	en	period	då	Strindberg	var	ambivalent	

gällande	sin	klasstillhörighet	–	”han	påstod	1885	att	han	är	’demokratfödd’	

och	1890	att	han	är	’född’	aristokrat”,32	vilket	säkerligen	är	anledningen	till	att	

Strindberg	visar	”känslor	av	omväxlande	vemod	och	glädje”33	inför	klasskampen	i	

dramat.	

På	grund	av	Jeans	och	Julies	ojämlikhet	i	social	och	ekonomisk	status	skulle	

man	kunna	tro	att	pengar	är	en	viktig	faktor	i	maktkampen	som	utspelas	mellan	

dem	båda.	Dock	har	inte	heller	Julie,	som	borde	vara	den	rika	av	dem,	några	egna	

pengar.	”De	båda	kontrahenterna	är	i	grunden	maktlösa”34	och	Jean	verkar	se	

pengar	mer	som	ett	medel	än	ett	mål.	Den	ekonomiska	och	den	patriarkala	makten	

ligger	istället	hos	greven,	Julies	fader,	vars	närvaro	endast	representeras	av	ett	par	

stövlar	och	ett	talrör.35		

Även	inom	Julie	pågår	en	kamp.	Hennes	sexualdrift	beskrivs,	enligt	Harry	Järv	

i	”Den	karaktärslösa	Fröken	Julie”36	av	Strindberg	som	pervers	och	smutsig,	vilket	

understryks	av	den	klassmässiga	förnedringen	det	innebär	att	ha	sex	med	en	

underlägsen.		Hennes	manshat	framkommer	genom	metaforer	som	innefattar	blod	

och	död.		Manshatet	har	hon	uppfostrats	till	av	sin	mor,	medan	fadern	uppfostrat	

henne	som	en	pojke.	Detta	har,	enligt	Järv,	splittrat	hennes	känslor	inför	det	andra	

könet.	Hon	hatar	män,	men	hon	kan	inte	tränga	bort	de	sexuella	drifterna.	Hon	vill	

vara	kvinna,	men	hennes	uppfostran	gör	att	hon	flyr	från	den,	i	hennes	uppfattning,	

ovärdiga	och	skamliga	kvinnorollen.	Hon	drivs	därför	av	en	dödslängtan	

”förbunden	med	en	önskan	om	att	utplåna	sexual]driften”37	det	vill	säga	kärleken	

och	åtrån	gentemot	Jean.	Pjäsen	slutar	inte	helt	oväntat	med	hennes	självmord.	

Den	andra	stora	kampen	är	enligt	Josephsson	könskampen	mellan	Julie	och	

Jean.	Den	går	ut	på	att	försöka	kontrollera	och	dominera	den	andre,	vilket	sker	

                                                
31	Lennart	Josephson,	Klasskamp	och	motsättningar,	Perspektiv	på	Fröken	Julie:	dokument	och	
studier,	s.	67-84,	1972.	
32	Josephson,	s.	68.	
33	Josephson,	s.	81.	
34	Fahlgren,		s.	114.	
35	Fahlgren,	s.	114.		
36	Harry	Järv,	Den	”karaktärslösa”	fröken	Julie,	Perspektiv	på	Fröken	Julie:	dokument	och	studier,	s.	
43-54,	1972.	
37	Fahlgren,	s.	118.	
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genom	ständig	”verbal	konfrontation	(…)	där	ordets	makt	är	avgörande”.38		Julies	

och	Jeans	dialog	beträffande	deras	förbindelse	och	dess	problematik	blir	bärande	

för	pjäsens	handling	och	det	blir	tydligt	hur	Julies	dödsdrift	går	parallellt	med	

detta.	Enligt	Järv	är	också	Julies	önskan	att	dominera	en	konsekvens	av	hennes	

motsägelsefulla	uppväxt	och	hennes	flykt	från	den	stereotypa	kvinnorollen.39	”Med	

sitt	intellekt	strävar	hon	efter	att	behärska	mannen	(…)	men	driftlivet	spelar	henne	

elaka	spratt	och	tvingar	henne	gång	på	gång	in	i	den	förhatliga	kvinnliga	rollen.”40	

Även	här	kommer	alltså	hennes	ambivalens	i	dagern.	

Strindbergs	komplexa	och	negativa	bild	av	kvinnor	går	igen	även	i	andra	

verk,	exempelvis	Fadren.	Fahlström	tar	i	artikeln	”Kampen	om	pengar	–	Fadren”	

(2005)41	upp	motsättningarna	i	Fadren	där	den	kvinnliga	huvudkaraktären,	Laura,	

beskrivs	som	både	urond	och	helveteskvinna.		Fadren	och	Fröken	Julie	skrevs	båda	

under	en	period	när	Strindberg	var	”som	han	själv	uttryckte	det,	’besatt	av	

kvinnofrågan.’”42	Fahlgren	tar	även	upp	Strindbergs	tvivel	gällande	ett	”jämlikt	

samliv	mellan	man	och	kvinna,	äta	eller	bli	uppäten	är	de	villkor	som	gäller	i	hans	

föreställningsvärld”43	vilket	kan	appliceras	även	på	Fröken	Julie	där	hon	blir	

”uppäten”	av	sin	egen	sexualdrift	när	hon	begår	självmord.		I	Fadren	är	de	båda	

huvudkaraktärerna	Laura	och	hennes	make	Ryttmästaren	”fångna	i	en	kamp	som	

måste	leda	till	den	ena	partens	undergång,	eftersom	bara	en	av	dem	kan	inneha	

makten	över	den	andra.	Så	länge	mannens	makt	inte	ifrågasattes	var	kärleken	

möjlig.”44	Den	tanken	går	att	se	även	i	Fröken	Julie	–	med	tanke	på	hennes	

dödsönskan	orsakad	av	oönskad	kärlek	och	åtrå.	

	

	
2 Teoretiska	utgångspunkter	
	
2.1	Receptionsteori	
I	min	studie	om	hur	elever	i	årskurs	9	uppfattar	klass	och	kön	i	1880-talslitteratur	

är	det	läsarens	reception	som	är	utgångspunkt,	inte	författarens	intention.	

                                                
38	Fahlgren,	s.	115.	
39	Järv,	s.48.	
40	Järv,	s.	48f.	
41	Margaretha	Fahlgren,		Kampen	om	pengar	–	Fadren,	Feministiska	litteraturanalyser	1972-2002,	s.	
241-278,	2005.	
42	Fahlgren,	2005,	s.241.	
43	Fahlgren,	2005,	s.	246.	
44	Fahlgren,	2005,	s.	258	
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Författarens	roll	i	det	hela	är	som	avsändare	av	texten	och	kommer	att	respekteras	

och	behandlas	som	just	detta.	Att	helt	avskriva	författarens/avsändarens	

medverkan	känns	nästintill	omöjligt,	men	i	denna	studie	ges	den	en	biroll.	

I	Louise	Rosenblatts		Litteraturläsning	som	utforskning	och	upptäcksresa	

(2002)45,	orginalupplagan	utgiven	1938,	presenteras	hennes	transaktionsteori.46	

Där	förklaras	läsning	som	ett	transaktivt	utbyte	mellan	läsaren	och	texten.	Hon	

menar	att	läsningen	på	så	sätt	blir	en	social	produkt.	Texten	betyder	något	först	

när	den	blivit	läst	och	upplevelsen	av	den	skönlitterära	texten	framträder	centralt	

först	när	de	estetiska	värdena	i	den	uppmärksammas,	s.	k.	estetisk	läsning.	

Bente	Sørensen	skriver	i	”Texten	och	läsaren”	(1985)		att	texter		ska	ses	som	

en	budskapsbärande	kommunikationsstruktur	med	både	en	avsändare	och	en	

mottagare.	Texten	ska	ses	som	ett	sätt	att	tänka,	både	för	författare	och	läsare,	men	

de	ska	inte	tänka	åt	oss.	Texter	är	istället	ett	svar	eller	reaktion	på	vår	omvärld	sett	

utifrån	avsändarens	synvinkel	och	för	att	förstå	denna	reaktion	måste	vi	knäcka	

den	kod	som	kan	ge	oss	dess	budskap.	Koden	bygger	på	exempelvis	kultur,	

nationalitet	och	språk	men	även	på	olika	specifika	krav	från	respektive	textgenre.		

Texten	är	på	så	sätt	ett	viktigt	led	i	samhällskommunikationen	eftersom	den	

tillhandahåller	formulerade	erfarenheter	som	kan	vara	av	betydelse	för	

mottagaren.	På	så	sätt	blir	texten	både	en	produkt	av	samhället	men	även	för	

samhället.		Dock	påpekar	Sørensen	följande:	”[d]et	är	emellertid	inte	alla	

samhällsgruppers	erfarenheter	som	formuleras	som	texter	och	därmed	får	

möjlighet	att	betyda	något	för	andra	människor.	Det	har	t.ex.	länge	varit	svårt	för	

kvinnor	att	få	sina	erfarenheter	offentliggjorda.”47	Detta,	menar	hon,	hänger	ihop	

med	de	politiska	maktförhållandena	och	det	faktum	att	en	hel	rad	normer	och	

värderingar	aldrig	tas	upp	till	diskussion	i	exempelvis	media,	vilket	leder	till	att	de	

cementeras	och	legitimeras:	”Texter	kan	uttrycka	kontroversiella	åsikter,	kritik	av	

samhällsförhållanden,	uppror	och	utopier	och	dessa	texter	kan	tvinga	oss	som	

läsare	att	ändra	vår	hållning	eller	i	varje	fall	tänka	igenom	den.”48	Det	är	då	det	blir	

viktigt	att	vi	inte	låter	texten	tänka	åt	oss	utan	istället	använder	den	som	ett	

redskap	att	tänka	med.		

                                                
45	Louise	M	Rosenblatt,	Litteraturläsning	som	utforskning	och	upptäcktsresa,	Studentlitteratur,	Lund,	
2002.	
46	Rosenblatt,	s.36f.	
47	Sørensen,	s.	148.	
48	Sørensen,	s	149.	
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I	Lars-Göran	Malmgrens	artikel	”Läsarens	behov	och	textens	utmaningar”	(1985)	

återges	litteraturvetaren	och	psykoanalytikern	Norman	Holland	psykologiska	

teorier	kring	läsning.	Holland	kallar	läsning	”en	affär	mellan	det	medvetna	och	

undermedvetna”49	där	medvetandets	föreställningar	ständigt	måste	lämna	plats	åt	

undermedvetna	behov.	Han	menar	därför	att	läsning	är	något	subjektivt.	

Läsningen	börjar	i	läsaren,	subjektet,	inte	i	texten,	objektet,	och	att	läsningen	

anpassas	till	personligheten.	När	företeelser	från	läsarens	sociala	kontext	påverkar	

läsningen	är	det	på	grund	av	de	olika	personliga	filter	som	varje	individ	fått	genom	

olika	erfarenheter.	

Sørensen	menar	att	i	objektet,	d	v	s	texten,	har	författaren	skapat	en	

alternativ	värld,	en	fiktion,	som	läsaren	erbjuds	möjlighet	att	utforska	genom	att,	i	

princip,	“gå	in	i”	karaktärerna	och	uppleva	deras	tankar	och	känslor.	Fiktionen	är	

en	modell	av	verkligheten,	en	bearbetning	snarare	än	en	kopia.	Sørensen	kallar	det	

för	”en	modellering.”50	Hon	skriver	vidare	att	den	fiktiva	texten	är	av	öppen	

karaktär,	vilket	lämnar	utrymme	för	läsarens	tolkning.	Hon	anser,	liksom	

Malmgren/Holland,	att	textens	öppna	luckor	ger	läsaren	möjlighet	att	tolka	den	

utifrån	egna	erfarenheter.	Genom	att	läsa	och	skriva	texter	undersöker	vi	oss	själva	

och	vår	omvärld.	Malmgren	håller	med	om	detta	och	med	hjälp	av	Holland	kallar	

han	det	för	”självbekräftelse.”51	Individen	strävar	ständigt	efter	denna	

självbekräftelse,	varpå	läsningen	blir	ett	verktyg	för	att	bekräfta	exempelvis	

politiska	eller	ideologiska	värderingar.	Dock	fungerar	den	även	som	ett	verktyg	för	

att	absorbera	positiva	intryck	som	kan	förstärka	läsarens	sinnesro.	En	text	som	

eleven	har	svårt	att	identifiera	sig	med	kan,	enligt	Sørensen,	till	och	med	verka	

ångestframkallande	och	avvisas	som	ett	försök	att	skydda	sig	från	den.52	I	sådant	

fall	är	det,	enligt	Sørensen,	viktigt	med	textbearbetning	så	att	läsaren/eleven	kan	

bryta	den	subjektiva	inlevelsen	för	att	istället	gå	in	i	en	objektiv	åskådarroll	där	

hen	konfronteras	med	sina	egna	värderingar	och	upplevelse	av	omvärlden.	

Malmgren/Holland	styrker	denna	tes	om	ångestprovokation	och	menar	att	

skyddsmekanismer	spelar	en	central	roll	i	litteraturreception	oavsett	om	du	är	ung	

eller	gammal,	man	eller	kvinna.53	En	sådan	skyddsmekanism	är	personalisering,	

                                                
49	Malmgren,	s.	191.	
50	Sørensen,	s.	150.	
51	Malmgren,	s.	192.	
52	Sørensen,	s.	157.	
53	Malmgren,	s.190.	
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vilken	finns	där	för	att	skydda	läsaren	och	dämpa	de	obehagliga	konflikter	som	

man	eventuellt	möter	i	en	litterär	text.	”Det	i	texten	som	bekräftar	vår	strävan	efter	

harmoni	tar	vi	till	oss.	Det	som	utmanar	stöter	vi	bort.”54	Skyddsmekanismerna	gör	

läsningen	selektiv	och	gör	att	läsaren	undviker	eller	bortförklarar	otrevliga	

situationer/konflikter	som	kan	störa	den	inre	harmonin.			

									Värdering	av	text	blir,	enligt	Sørensen,	synonymt	med	förhållandet	mellan	vår	

egen	bild	av	verkligheten	och	textens	verklighet.		En	textverklighet	som	går	att	

applicera	på	vår	egen	bild	av	verkligheten	bedöms	som	realistisk.	Textverkligheter	

som	ligger	lågt	bortom	vår	verklighet	avvisas	som	orealistiska.	Sørensen	skriver	

att	barn,	i	detta	fall	äldre	grundskolelever,	ser	realism	som	synonymt	med	kvalitet.	

Ju	mer	en	elev	kan	identifiera	sig	med	texten,	desto	högre	kvalitet	anses	den	hålla.	

Igenkänningsfaktorn	är	viktig	när	det	gäller	detaljer	som	personer	och	miljöer.	

Malmgren/Holland	menar	att	för	att	läsaren	ska	utvecklas	i	sin	reception	av	texten	

måste	”allt	stämma	i	mötet	mellan	text	och	läsare.	Den	rätta	texten	måste	komma	i	

det	personliga	rätta	ögonblicket.”55	Möjligheten	att	det	ska	ske	i	skolan,	anser	de,	

är	väldigt	osannolik,	vilket	begränsar	skolans	litteraturundervisning	till	en	

opersonlig,	generell	översiktsundervisning	i	författare	och	deras	texter. 

.	Dock	är	det	enligt	Schmidl	skolans	uppdrag	att	få	elever	att	utmana	sin	

läsförmåga	och	tänja	på	sina	länsgränser	för	att	upptäcka	nya	horisonter,	vilket	

borde	göra	textbearbetning	essentiell.56	

		Syftet	med	elevernas	läsning	är	att	de	genom	texterna	ska	utläsa,	resonera	

om	och	förhoppningsvis	reflektera		kring	dåtidens	samhälle	och	tankar	kring		de	

olika	könen	och		socialklassernas	relation	till	samhället	och	till	varandra.	I	texterna	

erbjuds	möjlighet	för	dem	att	hitta	individuella	igenkänningspunkter,	exempelvis	

karaktärer,	men	även	situationer	och	relationer,	som	kan	hjälpa	dem	att	nå	texten	

och	kunna	reflektera	över	den.	

	

2.2	Intersektionalitet/Genusteori		
I	Yvonne	Hirdmans	Genus	–	om	det	stabilas	föränderliga	former	(2003)57	skriver	

hon	om	”det	stereotypa	genuskontraktet	–	den	banala	befallningen	hur	det	bör	

                                                
54	Malmgren,	s.	190.	
55	Malmgren,	s.	202.	
56	Schmidl.	s.	41f.	
57	Yvonne	Hirdman,	Genus:	om	det	stabilas	föränderliga	former,	2.,	[rev.]	uppl.,	Liber,	Malmö,	2003.	



  
 

14 

vara	mellan	könen”58	där	mannen	traditionellt	ska	vara	den	som	tar	hand	om	och	

sörjer	för	kvinnan	som	på	så	sätt	blir	motsatsen,	den	omhändertagna	och	

försörjda.	Detta	är,	enligt	Hirdman,	ett	nedärvt	kontrakt	eller	överenskommelse	

mellan	könen59	om	vilka	roller	man	som	man	respektive	ska	spela	gentemot	

varandra,	det	vill	säga	de	stereotypa	könsrollerna.	I	dessa	nedärvda	könsroller	

ryms	mer	samhällskultur	än	biologi,	vilket	leder	till	att	könens	handlande	beror	

mer	på	kulturen	man	lever	i	än	på	ens	biologiska	kön60.	I	och	med	genuskontraktet	

är	baserat	på	omgivning	snarare	än	biologi	är	det,	enligt	Hirdman,	föränderligt.	

Dock	måste	individen	själv	driva	förändringen	för	att	stereotyperna	förstöras.	

Kontraktet	mellan	könen	måste	förhandlas	om	med	”annan	kontraktstext,	med	

andra	fördelningar,	skyldigheter	och	rättigheter.”61	

I	Intersektionalitet	(2005)	drar	Paulina	de	los	Reyes	och	Diana	Mulinari	det	

stereotypa,	nedärvda,	men	föränderliga,	kontraktet	vidare.	De	menar	att	

genusvetenskapen	”konstruerar	kön	utan	att	ta	hänsyn	till	den	ojämlikhet	som	

grundas	på	föreställningar	om	’ras’,	klasstillhörighet	och	nationella	gränser”62	och	

ser	därför	intersektionalitet	som	ett	alternativ.		De	menar	att	en	individ	är	inte	

bara	man	eller	kvinna,	även	andra	attribut	som	t.	ex.	klasstillhörighet	och	etnicitet	

spelar	in	i	hur	man	förväntas	vara	–	och	vilken	relation	man	förväntas	ha	till	

varandra.	Enligt	dem	är	klass	och	etnicitet	liksom	kön	väsentliga	byggstenar	i	

samhällets	maktstrukturer.	”[A]nalysen	av	intersektionen	mellan	de	individuella	,	

institutionella	och	strukturella	nivåerna	[är]	grundläggande	för	att	förstå	på	vilket	

sätt	olika	strukturer	av	förtryck	artikuleras	och	förstärker	varandra.”63	

Charles	Tilly,	i	Beständig	ojämlikhet	(2000)64,	menar	att	ojämlikhet	mellan	

individer	baseras	på	kategoriella	par.	
	

Stora	och	betydelsefulla	olikheter	i	förmåner	bland	människor	motsvarar	
huvudsakligen	kategoriella	skillnader	som	svart/vit,	man/kvinna,	
medborgare/utlänning	eller	muslim/jude	och	inte	individuella	skillnader	
i	egenskaper,	benägenheter	eller	prestationer65	

                                                
58 Hirdman, s. 7. 
59	Hirdman,	s.	84.	
60	Hirdman,	s.	13.	
61	Hirdman,	s.	84.	
62 De los Reyes, s. 7. 
63	De	los	Reyes,	s.	9	
64	Chales	Tilly,	Beständig	ojämlikhet,	Arkiv,	Lund,	2000.	
65 Tilly, s. 18. 

	



  
 

15 

	

Denna	kategoriella	ojämlikhet	är	en	urgammal	mänsklig	uppfinning	som	bygger	på	

att	kategoriella	par	institutionaliserats	och	parterna	i	dessa	kategoriella	par	

hamnat	obalans	beträffande	i	tillgången	till	attraktivt,	maktrelaterat	kapital.	

Konsekvensen	av	det	har	blivit	obalans	i	maktförhållandena	parterna	emellan	och	

därmed	ojämlikhet.		

										Dessa	sterotypa	bilder	av	att	vissa	kategorier	av	människor	är	bättre/sämre	

än	andra	samt	hur	män	och	kvinnor	förväntas	vara	och	bete	sig		i	samhället	och	

gentemot	varandra	utsätts	eleverna	sannolikt	för	dagligen,	om	inte	annat	så	i	

media,	film,	datorspel	etc,	vilket	gör	att	de	känner	igen	dem	och,	på	olika	sätt,	

sätter	sig	i	relation	till	dem.	

	

3 Empirisk	undersökning	
Den	empiriska	studien	går	ut	på	att	låta	en	niondeklass	läsa	textutdrag	ur	och	

svara	på	textanalytiska	frågor	om	Benedictssons	roman	Fru	Marianne	och	

Strindbergs	drama	Fröken	Julie	för	att	undersöka	hur	de	resonerar	om	de	

könsrollsmönster	och	maktstrukturer	som	förekommer	i	texterna,	samt	låta	dem	

reflektera	över	och	dra	slutsatser	kring	dessa.	

	
3.1 Utgångspunkt	
Klassen:	

Årskurs	9	på	Södra	Landsortsskolan	i	en	medelstor	kustkommun	i	sydvästra	

Sverige	består	av	29	elever,	16	flickor	och	13	pojkar.	Två	av	eleverna	läser	enligt	

kursplanen	för	svenska	som	andraspråk,	varav	en	har	ett	annat	nordiskt	språk	som	

modersmål.	

	

Svenskundervisningen:		

Svenskundervisningen	sker	i	nära	samarbete	med	undervisningen	i	främst	

historia,	men	även	övriga	SO-ämnen.	Under	den	tidiga	höstterminen	i	åk	9	skedde	

omstruktureringar	i	lärarkollegiet	och	i	väntan	på	en	ny	lärare	i	SO-ämnena	

ansvarade	jag,	svenskläraren,	även	för	historieundervisningen,	då	jag	har	

högskolekompetens	även	inom	historia	–	dock	utan	formell	ämnesbehörighet	för	

undervisning	i	historieämnet.	Då	en	ny	SO-lärare	tillträdde	efter	höstlovet	fortsatte	

detta	ämnesövergripande	arbete.	Vi,	lärarna,	är	båda	kvinnor	i	trettioårsåldern	
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med	mellan	fem	och	tio	års	yrkeserfarenhet.	Jag	har	undervisat	den	aktuella	

klassen	sedan	årskurs	7,	medan	SO-läraren,	som	nämnt	ovan,	är	ny	för	

höstterminen	i	åk	9.	

Nationella	proven	i	åk	9	är	en	orosfaktor	för	många	i	klassen.	För	att	stilla	

denna	oro	bland	mina	elever	lät	jag	dem	tidigt	i	åk	9	möta	exempel	på	hur	proven	

kommer	att	se	ut.	De	gavs	också	möjlighet	att	testa	delar	av	läsförståelsedelen	av	

tidigare	årgångar	av	proven.		

Klassen	har	under	höstterminen	i	åk	9	fått	se	ett	gammalt	nationellt	prov	i	sin	

helhet.	Vi	har	pratat	om	de	olika	typerna	av	frågor	och	lässtrategier	som	de	

kommer	att	möta	i	läsförståelsedelen	samt	hur	de	bedöms.	Klassen	har	

tillsammans	läst	och	diskuterat	en	text	från	ett	tidigare	prov	med	utgångspunkt	i	

de	frågor	som	hängde	ihop	med	texten.		De	har	också	getts	möjlighet	att	

individuellt	arbeta	en	del,	d.v.s.	en	text	med	tillhörande	frågor,	av	ett	gammalt	

läsförståelseprov.	

Under	årskurs	9	studerar	klassen	litteraturhistoria	i	svenskämnet.	Den	

empiriska	undersökningen	kommer	bygga	på	ett	arbetsområde	om	1880-talisterna	

i	svensk	litteratur.		Inför	undersökningen	har	eleverna	fått	en	övergripande	

introduktion	till	1880-talet,	dess	litteratur	samt	till	de	två	aktuella	författarna	–	

Strindberg	och	Benedictsson.	De	har	inte	fått	någon	specifik	information	om	

författarnas	politiska	ställningstagande	angående	kvinnofrågan,	vilken	kommer	att	

vara	i	fokus	i	undersökningen.	Vissa	elever	kan	ha	stött	på	Strindbergs	och	

Benedictssons	namn	och	ställningstagande	i	jämlikhetsdebatten	när	de	gjorde	

bakgrundsefterforskning	på	internet	inledningsvis	i	arbetsområdet	om	1880-

taletslitteratur,	i	historieundervisningen	om	1800-talet	eller	i	ett	tidigare	

arbetsområde	om	genus	och	jämställdhet	i	samhällskunskap.	Genom	tidigare	

undervisning	både	i	svenskämnet	och	i	SO-ämnena	känner	klassen	till	att	

”kvinnofrågan”	var	aktuell	under	epoken.	De	känner	också	till	att	perioden	efter	

1700-talets	revolutioner	var	politiskt	turbulent	beträffande	samhällets	

maktstrukturer,	orättvisor	mellan	socialgrupper	etc.	och	de	känner	till	

litteraturens	roll	som	propaganda,	både	öppen	och	förklädd.		De	känner	även	till	

litterära	drag	som	satir,	metafor,	liknelse,	parallellhandling,	inre	och	yttre	dialog,	

tillbakablick	etc.		

Genus	och	jämställdhet	är	ständigt	återkommande	i	både	svensk-	och	SO-

undervisningen,	i	enlighet	med	styrdokumentens,	Läroplan	för	grundskolan,	
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förskoleklassen	och	fritidshemmet	201166	(Lgr	11),	värdegrundsdel	där	det	står	att	

skolan	ska	främja	kunskapen	om	”alla	människors	lika	värde,	jämställdhet	mellan	

kvinnor	och	män	samt	solidaritet	med	svaga	och	utsatta	är	de	värden	som	skolan	

ska	gestalta	och	förmedla.”67		

	

3.2	Pedagogisk	planering	av	aktuellt	ämnesområde	
	Gunilla	Molloy	skriver	i	Att	läsa	skönlitteratur	med	ungdomar68:	”När	en	

svensklärare	bestämmer	vad	för	skönlitteratur	eleverna	skall	läsa	och	hur	den	

skall	läsas	gör	hon	didaktiska	val	som	får	betydelse	för	eleverna.	Dessa	didaktiska	

val	kan	synliggöras	genom	de	klassiska	didaktiska	grundfrågorna	Vad	(innehållet),	

Hur	(förmedlingen)	och	Varför	(motivet).”69	Då	det	som	är	en	empirisk	

undersökning	för	mig	är	ett	ordinärt	skönlitterärt	arbetsområde	för	eleverna	sker	

planeringen,	i	vanlig	ordning,	enligt	dessa	tre	frågor.	

	

Texterna:	(Vad)	

Enligt	Lgr	11:s	centrala	innehåll	för	svenska	i	årskurs	7-9	ska	eleverna	få	möta:	

	
● ”Skönlitteratur	för	ungdomar	och	vuxna	från	olika	tider,	från	Sverige,	Norden	och	

övriga	världen.	Skönlitteratur	som	belyser	människors	villkor	och	identitets-	och	

livsfrågor.	Lyrik,	dramatik,	sagor	och	myter.”	

● Några	skönlitterärt	betydelsefulla	ungdoms-och	vuxenboksförfattare	från	

Sverige,	Norden	och	övriga	världen	och	deras	verk,	samt	de	historiska	och	

kulturella	sammanhang	som	verken	har	tillkommit	i.”70		

	

I	den	aktuella	undersökningen	har	valet	fallit	på	August	Strindbergs	Fröken	Julie	

samt	Victoria	Benedictssons	Fru	Marianne.		Tanken	bakom	valet	av	dessa	verk	är	

att	de	kommer	från	samma	tidsperiod,	behandlar	liknande	teman	samt	att	

författarna	är	av	olika	kön.	En	annan	viktig	aspekt	i	urvalet	är	att	texterna	fungerar	

för	litteraturundervisningen	i	åk	9,	vilket	dessa	gör	då	de	använts	i	det	syftet	

tidigare	

                                                
66	Skolverket,	Läroplan	för	grundskolan,	förskoleklassen	och	fritidshemmet	2011,	Adita,	Västerås	
2015.	
67	Skolverket,	s.	7.	
68	Gunilla	Molloy,	Att	läsa	skönlitteratur	med	tonåringar,	Studentlitteratur,	Lund,	2003.	
69	Molloy,	s.	31.	
70	Skolverket,	s.227.	
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1880-talet	som	epok	valdes	på	grund	av	att	kvinnorörelsen	började	röra	sig.	

Kvinnor	tog	plats	i	debatten	om	jämlikhet	och	inte	minst	viktigt	är	att	kvinnor,	

öppet,	tog	plats	i	författarleden.	Andra	traditionella	maktstrukturer	baserade	på	

klass	och	ekonomi	ifrågasattes,	då	arbetarrörelsen	tog	form.	Benedictsson	och	

Strindberg,	samt	många	av	deras	verk,	utmärkte	sig	i	”kvinnofrågan”.	Fröken	Julie	

och	Fru	Marianne	handlar	båda	om	vilsekomna	överklasskvinnor	som	har	stora	

ekonomiska	förutsättningar	och	valmöjligheter,	men	inte	riktigt	vet	vad	de	ska	

göra	med	sig	själva	i	de	större	livsfrågorna,	exempelvis	kärlek.	

Textutdragen	valdes	med	stöd	i	Sörensen	och	Malmgren/Holland	teorier	om	

att	elever	måste	kunna	identifiera	sig	med	texten	för	att	inte	avvisa	den.	

Igenkänningsfaktorn	är	alltså	viktig	för	elever	och	därför	ett	viktigt	

urvalskriterium	i	denna	undersökning.	

	

Frågorna:	(Hur)	

Inför	det	nya	arbetsområdet	frågade	jag	klassen	vilka	av	läsförståelsestrategierna	

de	känner	att	de	behöver	träna	på.	Jag	gjorde	detta	för	att	ge	dem	en	möjlighet	att	

påverka	undervisningen	i	enlighet	med	riktlinjerna	för	elevers	ansvar	och	

inflytande	i	Lgr	11.	

	
Läraren	ska:	

•	utgå	från	att	eleverna	kan	och	vill	ta	ett	personligt	ansvar	för	sin	inlärning	

och	för	sitt	arbete	i	skolan,	

•	svara	för	att	alla	elever	får	ett	reellt	inflytande	på	arbetssätt,	arbetsformer	

och	undervisningens	innehåll	samt	se	till	att	detta	inflytande	ökar	med	

stigande	ålder	och	mognad,	(…)	

•	tillsammans	med	eleverna	planera	och	utvärdera	undervisningen,71		

	

Enligt	den	Lärarinformation72	som	skickas	ut	av	Skolverket	före	Nationella	provet,	

är	syftet	med	provet	att	pröva	följande	läsförståelseprocesser:	

● Hitta	efterfrågad	information,	där	eleven	på	ett	ska	hitta	och	återge	

information	som	är	tydligt	uttryckt	i	texten.		

● Dra	enkla	slutsatser	vilket	innebär	att	eleven	ska	hitta	information	på	olika	

                                                
71	Skolverket,	s.	15.	
72	Skolverket,	Ämnesprov	Svenska	och	svenska	som	andraspråk	2012/2013,	Lärarinformation.	
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närliggande	ställen	i	texten	och	omformulera	denna	till	ett	svar.	

● Sammanföra	och	tolka	information	och	idéer	samt	reflektera,	vilket	innebär	

att	eleven	ska	hitta	dolda	budskap	och	underliggande	meningar	i	texten	

samt	tolka	och	reflektera	kring	dessa.	

● Granska	och	värdera	innehåll,	språk	och	textuella	drag,	där	eleven	ska	

granska	texten	och	bestämma	vilken	genre	den	tillhör	samt	motivera	det.73	

	En	diskussion	och	resonemang	med	den	aktuella	klassen	visade	att	de	önskade	

mer	information	om	läsförståelsedelens	struktur	och	hur	frågorna	ser	ut.	

Diskussionen	följdes	av	en	majoritetsomröstning	i	handuppräckningsform	

angående	vilka	av	provets	frågetyper	de	önskade	öva	på.	Omröstningen	visade	att	

den	enda	frågetyp	klassen	inte	kände	behov	av	att	träna	var	”Hitta	efterfrågad	

information.”	Av	de	26	elever	som	närvarade	vid	handuppräckningen	önskade	21	

träna	på	”Dra	enkla	slutsatser”,	24	önskade	”Sammanföra	och	tolka	information(…)”	

och	samtliga	önskade	”Granska	och	värdera	innehåll	(…).	

De	frågor	som	används	i	nationella	provet	är	mestadels	öppna,	men	även	

flervalsfrågor	förekommer.	Jan	Trosts	Enkätboken	(2012)74	talar	dock	mot	att	

använda	öppna	frågor,	vilket	motiveras	med	att	det	tar	tid	att	handskas	med	

svaren,	med	att	handstilar	kan	vara	svåra	att	läsa	och	med	att	det	kan	bli	obalans	i	

datan	då	vissa	svarar	utförligt	och	andra	bara	med	enstaka	ord.	Skolverket	håller	i	

sin	Lärarinformation	med	Trost	och	medger	att	öppna	frågor	”kräver	mer	av	den	

enskilde	läraren	vid	bedömningen,	men	är	nödvändiga	för	att	pröva	mot	de	krav	

som	ställs	i	kursplanerna”75	Skolverkets	användande	av	öppna	frågor	blir	dock	

avgörande	för	formuleringen	av	frågor	i	denna	undersökning,	då	tanken	är	att	den	

ska	likna	nationella	provet.	Gunilla	Molloy	talar,	med	hänvisning	till	Steinar	Kvale,	

för	att	använda	öppna	frågor	just	för	att	svaren	blir	mer	detaljrika	och	talande	än	

om	det	ges	svarsalternativ.	Eftersom	eleverna	svarar	på	enkäten	datorledes	går	

argumentet	om	handstilen	bort.	Önskan	om	detaljer	och	fylliga	svar	var	större	än	

farhågan	för	alltför	kortfattade	svar.	Därför	föll	valet	på	att	använda	öppna	frågor.	

Molloys	och	Trosts	tankar	tas	i	beaktande	när	det	gäller	frågorna	i	

undersökningen,	men	eftersom	det	även	i	själva	undersökningen	efterfrågas	

detaljrikedom	och	egna	reflektioner	från	eleverna.	Elevernas	egna	formuleringar	

                                                
73	Skolverket,	Lärarinformation,	s.	23.	
74	Trost,	Jan,	Enkätboken,	4.,	uppdaterade	och	utök.	uppl.,	Studentlitteratur,	Lund,	2012.	
75	Skolverket,	lärarinformation,	s.24.	
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är	synnerligen	önskvärda	för	att	man	ska	få	ett	grepp	om	deras	förståelse,	men	

även	för	att	träna	deras	förmåga	att	uttrycka	sig	i	skrift	i	enlighet	med	det	centrala	

innehållet	för	svenska	i	årskurs	7-9,	vilket	innefattar	”Ord	och	begrepp	som	

används	för	att	uttrycka	känslor,	kunskaper	och	åsikter.	Ords	och	begrepps	

nyanser	och	värdeladdning”	76	samt	”Språkets	betydelse	för	att	utöva	inflytande	

och	för	den	egna	identitetsutvecklingen.”77		

	

Syftet	(Varför)	

Syftet	med	den	empiriska	undersökningen	som	ämnesområdet	utgör	grund	för	är,	

förutom	att	eleverna	ska	få	”läsa	och	analysera	skönlitteratur	och	andra	texter	för	

olika	syften”78	också	att	få	dem	att	upptäcka	genus-,	köns-	och	maktstrukturer	i	

skönlitterära	texter	från	förr.	Bakgrunden	till	detta	går	att	finna	i	kapitlet	Skolans	

värdegrund	och	uppdrag	i	Lgr	11.	
	

”Utbildningen	ska	förmedla	och	förankra	respekt	för	de	mänskliga	
rättigheterna	och	de	grundläggande	demokratiska	värderingar	som	det	svenska	
samhället	vilar	på.	[…]Människolivets	okränkbarhet,	individens	frihet	och	
integritet,	alla	människors	lika	värde,	jämställdhet	mellan	kvinnor	och	män	
samt	solidaritet	med	svaga	och	utsatta	är	de	värden	som	skolan	ska	gestalta	och	
förmedla	[…]	Genom	ett	historiskt	perspektiv	kan	eleverna	utveckla	en	
förståelse	för	samtiden	och	en	beredskap	inför	framtiden	samt	utveckla	sin	
förmåga	till	dynamiskt	tänkande.”79		
	

	
Orden	”genus”	och	”jämställdhet”	kommer	dock	inte	att	nämnas	i	undersökningen,	

vilket	är	ett	medvetet	val.	Dels	finns	en	pedagogisk	tanke	att	eleverna	ska	träna	sin	

förmåga	att	läsa	mellan	raderna	och	därigenom	själva	upptäcka	historiska	

maktstrukturer	och	stereotypa	könsroller,	och	dels	har	orden	fått	en	negativ	klang	

och	kan	leda	till	negativ	provokation	för	vissa	av	eleverna	på	grund	av	negativa	

upplevelser	i	ett	tidigare	arbetsområde	i	ett	annat	ämne.	

Undersökningen	kommer	att	äga	rum	under	omständigheter	som	liknar	

provtillfället	för	läsförståelsedelen	i	nationella	proven,	dock	med	tidsanpassning	

då	denna	läsförståelseträning	är	väsentligt	mycket	kortare	än	det	verkliga	provet.	

Eleverna	får	40	minuter	till	genomläsning	av	aktuella	textutdrag.	Texterna	erbjuds	

både	i	pappersform	och	i	digital	form	i	PDF-format.	Sex	elever	med	lässvårigheter	

                                                
76	Skolverket,	2015,	s.	226.	
77	Skolverket,	2015,	s.	228.		
78	Skolverket,	2015,	s.	227.	
79	Skolverket,	2015,	s.	7.	
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får	möjlighet	att	läsa	med	öronen,	d	v	s	lyssna	på	texten	med	hjälp	av	

talsyntesprogram	parallellt	med	läsningen.	Av	dessa	är	det	dessutom	tre	som	får	

ytterligare	tid	till	att	läsa	igenom	texten.	Allt	görs	i	enlighet	med	Skolverkets	

rekommendationer	för	anpassningar	för	elever	med	funktionsnedsättning	vid	

provtillfället	för	det	verkliga	provet.	

Eleverna	kommer	att	ha	tillgång	till	ordböcker	för	att	kunna	slå	upp	ord	som	

de	upplever	som	svåra.	De	två	eleverna	med	annat	modersmål	har	dessutom	

tillgång	till	digitala	ordböcker	för	översättning	från	svenska	till	modersmålet.	

Genomläsningen	genomförs	separerat	från	själva	provtillfället.	Provtillfället	

infaller	dagen	efter	genomläsningen,	120	min,	fördelat	på	två	lektioner	med	

lunchrast	och	annan	lektion	emellan.	Att	en	annan	lektion	kommer	emellan	är	

måhända	inte	idealiskt,	men	det	är	den	enda	schematekniska	lösning	som	är	

möjlig.	

	

3.2 Genomförandet 
Testet	genomfördes	på	som	planerat	på	tre	lektioner,	sammanlagt	160	min,	

fördelade	på	två	dagar.	Måndagens	fyrtiominuterslektion	ägnades	åt	genomläsning	

av	texterna,	där	det	också	gavs	möjlighet	att	diskutera	dem	med	klasskamrater.	

Det	gavs	också	möjlighet	att	ta	reda	på	svåra	ords	betydelse.	Jag,	som	lärare,	

hjälpte	kollektivt	klassen	och	förklarade	vissa	omoderna	ord	samt	vissa	omoderna	

grammatiska	former	och	uppmuntrade	dem	att	inte	fastna	vid	okända	ord,	

verbformer	eller	annan	grammatik	som	ser	gammalmodig	ut.		Tisdagens	två	

lektioner	(80	+	40	min)	användes	som	provtillfälle.	Båda	lektionerna	gick	åt.	
Vid	testets	genomförande	var	det	hög	frånvaro	i	klassen,	hela	tio	elever	av	29	

saknades	av	olika	anledningar.	Elva	flickor	och	åtta	pojkar	närvarade,	samtliga	

med	svenska	som	modersmål.		En	av	flickorna	och	en	av	pojkarna	var	frånvarande	

under	måndagen,	men	närvarade	under	tisdagen	och	genomförde,	på	eget	initiativ,	

testet	utan	att	ha	fått	möjlighet	att	lära	känna	texterna	innan.	

Texterna	var	utdrag	ur	romanen	respektive	dramat.	I	Fru	Marianne	valdes	s.	

98-107	där	Mariannes	vuxna	bröder,	Walter,	Karl	och	Haqvin,	lämnar	sin	

borgerliga,	urbana	hemmiljö	och	spenderar	sitt	sommarlov,	i	rural	miljö,	hemma	

hos	sin	syster	på	gården	Tomtö	under	Mariannes	och	Börjes	första	sommar	

tillsammans.		Ur	Fröken	Julie		valdes	s.	60-64	samt	s.	70-79,	där	Fröken	Julie	och	

betjänten	Jean	diskuterar	hur	de	ska	göra	nu	när	de	har	tillbringat	en	natt	
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tillsammans.	De	diskuterar	om	vad	de	känner	för	varandra	och	huruvida	de	ska	fly	

till	Schweiz	och	uppfylla	Jeans	dröm	om	att	öppna	ett	eget	hotell.		I	dessa	båda	

stycken	förekommer	metaforer	som	jag	ville	att	eleverna	skulle	tolka.	I	stycket	från	

Fru	Marianne	förekommer	många	händer	i	olika	färger	och	former.	Händer	

användes,	enligt	Heggestad	av	Benedictson	för	att	”avslöja[r]	en	karaktärsskillnad	i	

inställningen	till	arbete”.80	I	stycket	hämtat	från	Fröken	Julie	återfinns	greven	i	

form	av	sina	stövlar	som	en	respektingivande	symbol	då	han	själv	är	

frånvarande.81	En	annan	viktigt	kriterium	för	urvalet	var	Sörensens	och	

Malmgrens/Hollands	så	kallade	igenkänningsfaktor.	Det	är	viktigt	att	läsaren	

känner	igen	sig	i	texten	för	att	kunna	ta	den	till	sig.	I	utdraget	ur	Fru	Marianne	är	

relationen	mellan	Marianne	och	hennes	bröder	en	viktig	del,	så	där	tog	jag	fasta	på	

just	syskonrelationen.	De	flesta	elever	i	klassen	har	sannolikt	syskon	och	känner	

till	hur	en	syskonrelation	kan	vara.	Har	de	inte	syskon	har	de	sannolikt	någon	nära	

vänskapsrelation	som	är	jämförelsebar	med	en	syskonrelation.	Att	hitta	

igenkänningsfaktor	för	dagens	tonåringar	i	Fröken	Julie	var	dock	något	svårare.	De	

flesta	ungdomar	har	sannolikt	hamnat	i	någon	slags	argumentation	någon	gång,	

om	inte	annat	med	sina	föräldrar,	och	kan	tänka	sig	in	i	hur	en	sådan	kan	få	en	att	

reagera.	Om	inte	annat	kan	de	dra	paralleller	till	filmer	eller	TV-serier	de	sett.	

Frågorna	eleverna	fick	att	besvara	är:		

1) Hur	är	relationen	mellan	Börje	och	Mariannes	bröder?	Hur	känner	de	
inför	varandra.	Motivera	med	exempel	från	texten	som	visar	både	
Börjes	känslor	och	någon	av	brödernas.	

2) Vilken	bild	får	du,	som	läsare,	av	Marianne	respektive	Börje.	Motivera	
med	exempel	ur	texten.	

3) Vilken	syn	på	äktenskap	framkommer	i	texten.	Motivera	med	exempel	
ur	texten.	

4) ”Hon	visste	att	Walter	inte	skulle	vilja	ha	Börjes	solbrända	hy	och	
hårda	händer”	(s.	98)		

								”Han	såg	honom	(Karl)	komma	där	med	den	stora	vita	handen		
									långsamt	glidande	längs	ledstången”	(s.	99)		
							”Två	läderbruna	händer”	(s.	105)	
								”De	två	smala	beniga	händer	[…]hade	hud	så	fin	och	vit	som	en	kvinnas”	
									(s.	105).	Vad	tror	du	att	händer	är	symbol	för	i	den	här	texten?		
5) Vem	av	Julie	och	Jean	upplever	du	som	starkast?	Motivera	med	

exempel	ur	texten	som	visar	bådas	ställning.	
6) Vilken	bild	får	du	av	Julie	respektive	Jean?	Motivera	med	exempel	ur	

texten.	
7) På	s.	62	sparkar	Jean	på	grevens	stövlar.	Varför	gör	han	det?	Motivera.		

                                                
80	Heggestad,	s.	91.	
81	Josephson,	s.	78.	
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8) Hur	framställs	kärlek	i	texten?	Vilken	bild	får	du?	Motivera.	
9) Vad	säger	dessa	texter	om	1880-talets	syn	på	man	respektive	kvinna.		

Finns	det	likheter/	olikheter	i	de	båda	texterna.	Ge	exempel	ur	texterna	
som	stöder	dina	tankar.		

10) 	Om	Fröken	Julie	hade	utspelat	sig	idag	(2016).	Hur	tror	du	att	den	
hade	slutat?	Motivera.	

	
Fråga	nummer	10	missades	tyvärr	av	de	flesta	då	den	hamnade	på	baksidan	av	det	

utskrivna	frågearket.	Endast	de	elever,	fyra	stycken,	som	läste	frågorna	i	digital	

form	har	svarat	på	den.	Den	får	därför	utgå	ur	stoffet.	

Några	elever,	tre	pojkar,	upplevde	texterna	väldigt	svåra,	både	att	läsa	och	

förstå.	De	låste	sig	och	blev	nästintill	oemottagliga	för	texterna.	Detta	kan	tolkas	

som	den	ångestprovokation	som	både	Sørensen	och	Malmgren/Holland	beskriver	

när	texten	blir	alltför	svår	att	identifiera	sig	med	eller	när	skyddsmekanismer	inför	

obehagliga	textliga	konflikter	utlöses.	Dock	löste	det	hela	sig	med	hjälp	av	lite	

lärarlugn	och	läshjälp.	

	

3.4	Analys	
Inför	analysen	av	elevernas	svar	valde	jag	att	dela	upp	flickornas	svar	för	sig	och	

pojkarnas	för	sig.	Vid	den	första	genomläsningen	såg	jag	nämligen	gemensamma	

nämnare	främst	bland	pojkarnas	svar,	gällande	Jean	och	Julie	men	även	

beträffande	synen	på	man/kvinna,	som	skilde	sig	från	flickornas.	Dessutom	blev	

det	lättare	att	få	en	överblick	över	materialet	när	det	var	indelat	i	två	relativt	

jämnstora	dokument.	

Elevernas	svar	sammanställdes	könsvis	med	respektive	fråga	som	rubrik.	

Därefter	plockades	de	specifika	ord/meningar	som	besvarade	själva	frågan	ut	och	

sammanställdes	i	listor,	fortfarande	med	respektive	fråga	som	rubrik.		De	svar	som	

förekom	upprepade	gånger,	reducerades	till	att	bara	förekomma	en	gång.	Efter	

denna	filtrering	återstod	flickornas	respektive	pojkarnas	sammanfattade	svar	på	

frågorna	och	därigenom	bilder	av	män,	kvinnor,	klass	och	känslor	i	Fru	Marianne	

och	Fröken	Julie.	

För	analysarbetet	kategoriserades	sedan	materialet	i	tre	teman:	Kön,	klass	

och	känslor:	Temat	Kön	inkluderar	det	material	som	rör	kvinnor	respektive	män,	

de	roller	de	båda	könen	spelar	och	vilken	bild	recipienten	får	av	dem	genom	sin	

läsning.		Könen	representeras	i	detta	fall	av	verkens	huvudpersoner:	Kvinnorna	i	

form	av	huvud-	och	titelpersonerna	Marianne	och	Julie,	samt	männen	i	form	av	
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deras	kontrahenter/partners	Börje	och	Jean.	Materialet	som	rör	fråga	2,	5,	6	och	9,	

kategoriserades	som	Kön.	

I	temat	Klass	innefattas	det	underlag	som	rör	relationer	och	maktförhållande	

mellan	olika	socialgrupper	eller	klasser.	Fråga	1,	4	och	7	går	in	under	detta	epitet.	

Det	tredje	och	sista	temat	Känslor	behandlar	känslor	och	relationer	individer	

emellan,	i	detta	fall,	synen	på	kärlek	och	äktenskap.	Frågorna	som	innefattar	

Känslor	är	nr	3	och	nr	8.	

	

3.4.1	Kön	

Vilken	bild	får	du,	som	läsare,	av	Marianne	respektive	Börje?	

Marianne:	

Flickorna	upplever	generellt	Marianne	som	en	försiktig	och	tillbakadragen,	men	

vänlig	person	som	nog	döljer	eller	är	osäker	på	sina	känslor	och	gärna	vill	vara	

andra	till	lags.	Hon	är	mån	om	sitt	utseende	och	söker	uppmärksamhet.	Hon	

beskrivs	även	som	”blyg	för	sin	respektive”.	En	flicka	beskriver	henne	som	”en	svag	

kvinna	som	är	fåfäng	och	korkat	kär	i	Börje”	medan	en	annan	beskriver	henne	som	

”en	glad	stark	person,	men	ändå	lite	blyg”	och	en	tredje	skriver	att	hon	är	”en	

osäker	kvinna	som	inte	vet	vad	hon	egentligen	känner.	En	fjärde	flicka	menar	att	

hon	inte	”är	sig	själv”	eftersom	hon	egentligen	är	en	”stadsflicka”	som	nu	bor	på	

landet	och	att	hon	egentligen	är	”intresserad	av	mode,	fester,	kärleksromaner	och	

sitt	utseende”.		Pojkarnas	bild	av	Marianne	är	att	hon	är	en	väldigt	godhjärtad	

person	som	är	arbetsam	och	”hemma	och	fixar”,	”mer	som	än	hemmafru”.	Hon	

beskrivs	som	mer	social	än	Börje	och	lugn.	Flera	av	pojkarna	tar	upp	att	bröderna	

och	deras	åsikter	är	viktiga	för	henne:	”Hon	ändrade	direkt	hur	hon	beter	sig	runt	

och	vad	hon	tänker	om	Börje	när	brödrarna	kom	till	gården”.	En	pojke	skriver	att	

hon	är	gift	med	Börje	för	att	han	är	rik.	

											Vad	det	gäller	den	tidigare	nämnda,	dubbla	blicken,	eller	det	dubbla	

perspektivet	som	både	Witt-Brattström	och	Lundbo-Levy	tillskriver	Benedictssons	

författarskap	hittar	vi	något	liknande	i	elevernas	tolkning;	att	pojkar	och	flickor	ser	

henne	ur	olika	synvinklar.	Enligt	Witt-Brattströms	och	Lundbo-Levys	dubbla	

perspektiv	framställs	kvinnan	på	två	sätt	–	ur	kvinnlig	synvinkel	som	en	som	gör	

sig	till	ett	vackert	objekt	medan	hon	enligt	det	manliga	perspektivet	redan	är	ett	

objekt	som	ska	motsvara	mannens	värderingar.	Flickornas	syn	på	Marianne	liknar	

det	förstnämnda	perpektivet;	att	hon	är	just	ett	egentillverkat,	vackert	objekt	med	
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intresse	för	skönhet	och	mode.	Medan	pojkarna	tar	upp	hur	viktiga	brödernas	och	

Börjes	värderingar	är	för	henne,	vilket	kan	liknas	vid	det	sistnämnda	perspektivet;		

att	Marianne	försöker	motsvara	männens	uppfattning	om	hur	en	kvinna	ska	bete	

sig.	

	
Börje:	

Flickorna	beskriver	Börje	som	en	ärlig,	stolt,	bestämd,	fysiskt	stark	och	kraftig	

person	som	”arbetar	hårt	för	att	vara	den	han	är	och	äga	det	han	äger”	men	”inte	är	

särskilt	social”.		De	tar	också	upp	att	han	är	intelligent	–	”påläst	och	kunnig	om	

jordbruk”	samt	“bra	på	schack	och	matematik”.	Även	en	konservativ	sida	nämns	då	

han	”tycker	att	saker	ska	vara	som	de	alltid	varit”.		Flertalet	flickor	benämner	

honom	också	i	termer	som	”självisk”,	”älskar	sig	själv”	och	att	han	gillar	”ordning	

och	reda,	att	folk	gör	rätt	för	sig	och	inte	avskiljer	sig	alltför	mycket	från	hans	

vanor”.		Pojkarnas	samlade	bild	av	Börje	är	att	han	är	en	lugn	och	ordentlig	man	

som	är	en	skicklig,	rik	och	hårt	arbetande	lantbrukare.	Han	trivs	med	sitt	jobb	och	

med	livet	på	landet.	Han	är	trevlig	men	”han	verkar	inte	vara	så	jättesocial”	och	”är	

chill	och	gillar	att	ta	det	lugnt	och	sola	med	hatten	på	nacken	och	spela	schack”.	

										Börje	är,	enligt	Witt-Brattström	tänkt	att	vara	Mariannes	motsats.82	Han	ska	

stå	för	det	praktiska,	det	lantliga	och	jordnära.	Jämförelsvis	gör	några	av	pojkarna	

en	beskrivning	av	Marianne	som	vad	hon	inte	är	i	förhållande	till	Börje,	vilket	tyder	

på	att	de	tolkar	paret	som	motsatser	till	varandra. 	

	

Vem	av	Julie	och	Jean	upplever	du	som	starkast?		

Samtliga	pojkar	upplever	att	Jean	är	den	starkaste	av	de	två.	De	motiverade	det	

med	att	han	är	modigast	och	”vågar	åka	iväg	och	starta	upp	på	nytt”	men	också	

med	att	han	är	manipulativ	gentemot	Julie	genom	att	pendla	mellan	kärleksfull	och	

kall,	samt	att	”han	är	kille	och	verkar	mer	kunnig	och	starkare	allmänt	än	Julie”.	En	

nämner	att	Jean	upplever	sig	själv	som	högre	än	Julie	”eftersom	att	han	kan	

förvandla	Julie	till	grevinna	men	hon	kan	aldrig	göra	honom	till	greve.”	Några	

pojkar	använder	Julies	eventuella	tillkortakommande	och	eventuella	

motsatsförhållande	till	Jean	som	motivering	till	Jeans	styrka:	”Julie	bara	bölar”,	

”Hon	säger	själv	att	hon	är	svag	och	Jean	stark”	samt	”hon	hade	inte	tillräckligt	med	

mod,	hon	vågade	inte	riskera	allt	för	att	starta	nytt”.	
                                                
82	Witt-Brattström,	s.	54.	
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Bland	fickorna	var	dock	åsikten	delad.	Vissa	tycker,	liksom	pojkarna,	att	Jean	är	

den	starkare.	De	motiverar	det	dock	annorlunda.	Enligt	dem	är	han	starkast	för	att	

han	vågar	drömma	och	kämpa	för	sin	dröm.	Han	vågar	visa	känslor	och	”står	upp	

för	vad	han	tycker”.	Han	”ser	möjligheter	istället	för	problem	och	tar	tag	i	saker	

direkt”.		Även	några	flickor	motiverar	Jeans	styrka	med	Julies	svagheter:	”Jean	är	

starkast	eftersom	fröken	Julie	är	ganska	negativ”,	”Jean	framstår	som	starkast	

eftersom	att	Julie	bara	gråter	och	framstår	som	lite	svag,	hon	dricker	och	blir	lite	

berusad”	och	”hon	verkar	instabil	och	pratar	om	att	ta	självmord”.	De	flickor	som	

upplever	Julie	som	starkast	motiverar	det	med	att	hon	ställer	krav	på	Jean,	t	ex	att	

han	ska	visa	känslor	och	att	”hon	står	upp	mot	honom”.	Någon	anser	att	hon	har	en	

rimlig	verklighetsuppfattning	och	att	hon	är	stark	för	att	”hon	står	upp	för	sina	

mänskliga	rättigheter”,	men	även	för	vad	hon	tycker:	”Att	vara	en	kvinna	på	1800-

talet,	visserligen	på	slutet,	var	inte	lätt.	Att	ta	plats	och	våga	säga	vad	en	känner	är	

något	som	än	idag	är	svårt	för	icke-män”.	

	

Vilken	bild	får	du	av	Julie	respektive	av	Jean?		

Jean	

Flickorna	presenterar	två	olika,	i	princip	motsatta,	bilder	av	Jean.	Den	ena	bilden	är	

ett	”kvinnohatande	svin”	som	är	lurig	och	elak	som	först	lovar	Julie	”allt	och	sen	

pratar	med	henne	som	att	hon	ska	göra	allt	för	honom.”	I	den	andra	är	han	en	

intensiv	och	impulsiv	drömmare	med	stora	planer	och	”mycket	mod,	beslutsamhet	

samt	vett	och	kunskap”		

Även	pojkarna	ger	olika	bilder	av	Jean.		Några	uppfattar	honom	en	som	

manipulativ	person	som	är	missnöjd	med	sin	tillvaro.	Andra	ser	honom	som	den	

starke,	modige	drömmaren	som	”vågar	riskera	för	att	kanske	få	det	bättre”.	En	av	

pojkarna	ser	båda	delar	och	skiftet	däremellan	”Han	ser	henne	[Julie]	nog	som	en	

resurs	han	kan	använda	för	att	uppnå	sina	drömmar.	Ena	stunden	kunde	han	vara	

jättesnäll	och	rar	mot	Julie,	och	andra	stunden	kunde	han	vara	iskall	och	

avvisande.”	

	
Julie	
Även	Julie	får	två	olika	porträtt	av	flickorna.	Av	några	uppfattas	hon	som	ensam,	

psykiskt	labil,	svag	och	osäker:	”Hon	är	även	självmordsbenägen”,	”en	ledsen	

person”,	”dåligt	självförtroende”	och	”en	osäker	person	som	kräver	kärlek”.	Av	
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andra	ses	hon	som	”en	ung	och	vacker	kvinna	med	många	tankar	och	idéer	med	

båda	fötterna	på	jorden”	som	”står	för	sina	åsikter	och	inte	är	rädd	för	att	säga	dem	

även	om	de	såra[r]	någon”.	Av	resterande	ses	hon	som	pendlande	mellan	båda	

dessa	bilder.	Pojkarnas	bild	av	Julie	är	mer	samlad	och	väldigt	förknippad	med	

männen	i	dramat,	Jean	och	greven.	Bilden	av	henne	är	en	osäker	kvinna	som	är	

beroende	av	både	sin	far	och	av	Jeans	bekräftelse	och	kärlek:	”Julie	är	liksom	

tillbakadragen	och	vågar	inte	ta	dom	riskerna	som	Jean	tar”,	”Hon	är	osäker	på	om	

Jean	älskar	henne	eller	inte”	och	”Hon	verkar	vilja	följa	med	Jean	men	har	inte	så	

mycket	att	säga	till	om	eftersom	hennes	pappa	är	greven”.	”Hon	verkar	lite	

korkad”,	skriver	en	pojke.	

Liksom	hos	Marianne,	finns	det	starka	motsättningar	inom	Julie,	enligt	exempelvis	

Järv.83	Hon	vill	vara	kvinna,	men	är	uppfostrad	som	en	man.	Hon	hatar,	enligt	Järv,	

män,	men	känner	av	sina	sexuella	drifter,	etc.	Några	av	eleverna	verkar	förnimma	

att	där	är	något	dubbelt	med	henne,	men	utan	att	riktigt	sätta	fingret	på	vad	det	är,	

förmodligen	beroende	på	att	de	endast	läser	ett	utdrag.	Deras	beskrivning	av	

hennes	pendling	mellan	suicidal	och	stabil	får	illustrera	detta.	

Enligt	Fahlgren	pågår	det	en	ständig	könskamp	mellan	Jean	och	Julie	där	

målet	är	att	kontrollera	den	andra,84	vilket	skulle	kunna	jämföras	med	det	

manipulativa	drag	som	någon	av	pojkarna	upplever,	men	även	den	lurighet	och	

elakhet	som	några	av	flickorna	upplever.	Det	som	är	jämförbart	i	flickornas	och	

pojkarnas	tolkning	är	att	han	ibland	är	på	ett	sätt	och	ibland	på	ett	annat,	vilket	

också	skulle	kunna	läsas	som	ett	exempel	på	denna	kamp.	Det	pågår	enligt	

Fahlgren	även	en	klasskamp	dem	emellan.85	Grevinnan	mot	betjänten,	

arbetsgivaren	mot	arbetstagaren,	vilket	också	blir	synbart	i	och	med	att	en	elev	

uppfattat	”att	han	kan	förvandla	Julie	till	grevinna	men	hon	kan	aldrig	göra	honom	

till	greve”.		Makten	pendlar	och	ger	därför	olika	styrkeförhållanden.	

	

Vad	säger	dessa	texter	om	1880-talets	syn	på	man	respektive	kvinna?		Finns	det	
likheter/	olikheter	i	de	båda	texterna?	
	
Kvinnan	

                                                
83	Järv,	s.	48f.	
84	Fahlgren,	s.	115.	
85	Fahlgren,	s.	115.	
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Bilden	av	1880-talskvinnan,	enligt	flickorna,	är	att	hon	”ska	användas	som	en	

accessoar	som	ska	älska	mannen	och	ta	hand	om	mannen”	samt	vara	”tyst	och	göra	

det	hon	ska”.	”Hon	ska	städa,	laga	mat	osv”	för	det	var	det	arbete,	jämte	

barnuppfostran,	som	hon	förväntades	klara	av.	Dock	var	hon	inte	betydelselös,	i	

och	med	att	hon	skötte	hemmet.	Hon	hade	bara	inte	lika	mycket	inflytande	och	

respekt	som	mannen.	Om	det	nyss	nämnda,	enligt	flickorna,	beskriver	en	kvinna	i	

Mariannes	situation,	tolkar	de	överklasskvinnan	Julie	som	mycket	mer	självständig	

och	mer	jämlik	sin	partner.	Bilden	av	överklasskvinnan	är	också	att	hon	är	mer	

aggressiv,	men	att	hon	står	för	sina	ideal.	Hon	är	dock	”mer	en	vän	eller	älskarinna”	

än	en	hustru.	Pojkarna	ser	1880-talskvinnan	som	någon	som	inte	får	ta	så	stor	

plats,	inte	tycka	så	mycket	och	är	underlägsen	mannen.	Hon	”ska	sitta	som	en	

prydnad	och	välkomna	och	ta	emot	gäster”	och	vara	den	som	arbetar	i	hemmet,	

men	inte	utanför,	medan	mannen	har	hand	om	pengarna.	En	pojke	påpekar	att	”för	

vissa	verkar	kvinnorna	vara	mer	av	en	börda	men	för	andra	verkar	de	vara	mer	

som	typ	en	älskarinna.”	Det	nämns	också	att	”kvinnan	i	text	2	[Fröken	Julie]	har	det	

lite	bättre.	Julie	var	dotter	till	en	greve,	bor	på	ett	slott.”	och	att	överklasskvinnan	

har	fått	samma	uppfostran	som	en	man.	

	
Mannen	

Mannen	är	i	flickornas	tycke	den	som	arbetar	och	i	fallet	Börje	är	han	ganska	

tillbakadragen.		Kvinnorna	har	inte	lika	mycket	inflytande,	får	inte	lika	mycket	

respekt	och	har	inte	samma	makt	som	mannen.	De	är	underlägsna	mot	männen	

och	man	kan	inte	”lita	på	kvinnorna	och	att	de	kunde	utföra	männens	sysslor”.	

Männen	beskrivs	alltså,	av	flickorna,	i	termer	av	vad	kvinnor	inte	har	eller	inte	är.	

En	flicka	skriver	som	avslutande	kommentar,	med	många	utropstecken	efter:	

”Tankar	om	jämlikhet	fick	inte	finnas!!!!!”	Pojkarnas	tolkning	är,	samstämmigt,	kort	

och	koncist,	att	”männen	gör	som	dem	vill”.	De	är	”mäktigare	och	bestämde	allt”	

och	är	”mer	överlägsna	än	kvinnorna”	

	
Sammanfattning:	Kön	

Sett	ur	pojkarnas	perspektiv	finns	det	likheter	mellan	de	båda	kvinnorna,	

Marianne	och	Julie.	Båda	kvinnorna	tolkas	som	beroende	av	män	och	mäns	åsikter.	

Marianne	står	under	påverkan	av	sina	bröder	medan	Julie	påverkas	av	sin	far,	men	

även	av	Jean	och	hans	känslor	för	henne.		Julie	upplevs	som	svagare	än	Jean,	vilket	
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motiveras	av	stereotypt	kvinnliga	drag	så	som	känslouppvisningar	i	form	av	att	

hon	”bara	bölar”	och	inte	är	lika	modig	och	kunnig	som	mannen	Jean.	Pojkarna	tar	

också	upp,	som	generell	syn	på	1880-talskvinnan	att	hon	ska	vara	en	hemmafru,	

vilket	även	nämns	beträffande	Marianne,	och	att	hon,	1880-talskvinnan,	ska	vara	

till	för	hemmet	och	sin	man.	Hon	är	alltså	underlägsen	och	beroende	av	mannen,	

både	ekonomiskt,	intellektuellt	och	som	individ,	men	en	prydnad	för	hemmet	som	

då	och	då	uppvisar	känslor.	

										Yvonne	Hirdman	skriver	i	”Genus	–	om	det	stabilas	föränderliga	former”	att	

historiskt	sett	är	kvinnan	den	som	är	omhändertagen	av	mannen,	vilket	beskrivs	

som	”äktenskapets	urtext.”86	Hon	hänvisar	till	den	äldre	varianten	av	

äktenskapslöftena:	”Tager	du	denna	man	att	lyda/älska	i	nöd	och	lust”.	Hon	är	hans	

kropp	och	han	är	huvudet.	Hon	har	”inte	rätt	att	lämna	sin	plats	–	

hemmets/härdens.	Där	ska	de	vara	och	utföra	sina	sysslor	i	enlighet	med	de	

’paragrafer’	som	klart	och	tydligt	talar	om	vad	deras	uppgift	är:	att	föda	barn	och	

sköta	hemmets	arbete”87	Pojkarnas	bild	av	1880-talsmannen	är	att	han	är	

överlägsen	och	den	som	bestämmer.	Han,	i	form	av	Jean,	är	en	listig,	målmedveten	

risktagare	som	inte	drar	sig	för	att	manipulera	och/eller	utnyttja	Julie	för	att	nå	

sina	mål.	Med	Börje	kommer	den	yrkesstolta,	hårt	arbetande	och	intelligenta	sidan	

in.	1880-talsmannen	är	alltså	dominerande,	smart,	målmedveten	och	yrkesstolt.	

Om	kvinnan	är	den	”omhändertagna”	enligt	Hirdman,	så	är	mannen	den	som	ska	

tar	hand	om,	beskydda	och	försörja	henne.	”Sköter	hon	sig	och	föder	hon	barnen	

tar	han	hand	om	henne	och	försörjer	henne.”88	Än	en	gång	hänvisar	Hirdman	till	

äktenskapslöftena:	”Tager	du	denna	kvinna	att	sörja	för	i	nöd	och	lust”.		

Hirdman	kallar	detta	”Det	stereotypa	genuskontraktet”;	”en	kulturellt	

nedärvd	och	styrd	överenskommelse	av	könens	gemensamma	sammandragande	

med	åtskilda	förpliktelser,	skyldigheter	och	rättigheter”89		och	menar	att	det	

fortfarande	är	nästintill	en	självklarhet	i	många	människors	föreställningsvärldar.	

Även	pojkarna	i	klassen	som	sannolikt	känner	igen	det	från	sin	moderna	vardag;	

film,	media	etc.	och	tar	det	därför	med	sig	in	i	sin	läsning	och	accepterar	de	

traditionella	könsroller	som	skildras.	

                                                
86	Hirdman.	s.	85.	
87	Hirdman.	s.85.	
88	Hirdman.	s.	85.	
89	Hirdman.	s.	84.	
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Även	flickorna	noterar	det	stereotypa	genuskontraktet.	Enligt	deras	läsning	var	

1880-tals	kvinnan,	i	första	hand	Marianne,	var	en	maktlös	accessoar	som	

förväntades	vara	till	för	sin	man	och	hemmet.	Kvinnan	Julie	tillskrivs	dock	mer	

kunskap	och	makt,	motiverat	med	hennes	höga	sociala	rang,	Högre	klass	sätts	av,	

flickornas	tolkning	att	döma,	alltså	som	kriterium	för	kvinnlig	kunskap	och	

pondus,	vilket	skulle	kunna	vara	något	flickorna	känner	igen	även	idag	och	sett	ur	

det	historiska	perspektivet	påbörjades	kampen	för	kvinnomakt	i	de	borgerliga	

kretsarna	–	av	kvinnor	med	kunskap	och	utbildning.90	Denna	bild	av	kvinnomakt	

applicerar	flickorna	även	på	Marianne,	att	hon	hade	mer	makt	i	sin	borgerliga	

uppväxtmiljö	än	vad	hon	har	på	landet.	Detta	talar	dock	emot	Witt	–	Brattströms	

tankar	om	att	Benedictsson	vill	få	kvinnan	Marianne	att	bygga	sig	själv	som	kvinna	

med	hjälp	av	hårt	arbete.		I	den	borgerliga	miljön	gjorde	hon	sig	själv	till	objekt	hon	

ses	som,	baserat	på	omvärldens	förväntningar,	medan	hon	bygger	upp	en	egen	

identitet	genom	arbetet	på	landet,	där	hon	faktiskt	blir	till	nytta	för	sig	själv	och	

inte	bara	för	alla	andra.	Eleverna	ser	visserligen	inte	Mariannes	utveckling,	i	och	

med	att	de	bara	läser	ett	utdrag	ur	romanen,	så	den	Marianne	de	känner	är	

fortfarande	en	vilsen,	osäker	stadsflicka	på	landsbygden	när	de	lämnar	henne,	

vilket	säkert	kan	bidra	till	att	de	tror	att	hon	hade	mer	makt	och	kunskap	i	den	

borgerliga	miljön	hon	är	född	i.		

Flickorna	ger	en	generell	bild	av	kvinnan	som	timid,	mild,	lite	färglös,	mån	

om	sitt	utseende	och	noga	med	socialt	umgänge,	vilket	gäller	i	första	hand	

Marianne.	Hon	beskrivs	dock	som	glad	ibland,	men	de	nämner	även	Mariannes	

”korkade”	förälskelse	i	Börje	och	Julies	suicidala,	hysteriska	känslostormar,	vilket	

rimmar	väl	med	den	bild	av	kvinnan	som	Strindberg,	enligt	Fahlgren91	vill	ge	oss:	

ett	känslostyrt,	nästintill	monstruöst	objekt.	Flickornas	1880-talskvinna	är	alltså,	

även	hon,	ett	objekt	för	mannens	beskydd.	Man	kan	dock	genom	den	bild	flickorna	

ger	av	Julie	ana	de	ser	en	kamp	mot	detta	”stereotypa	genuskontrakt”,	till	skillnad	

från	pojkarna..	

Flickornas	1880-talsman	överensstämmer	till	viss	del	med	pojkarnas	och	

Hirdmans	genuskontrakt:	Han	är	arbetsam,	intelligent,	stolt	över	sitt	yrke.	Det	

finns	dock	ett	mer	negativt	skimmer	i	flickornas	tolkning	om	man	jämför	med	

pojkarnas	–	mannens	överlägsenhet	över	kvinnan	tolkas	som	egoism,	egenkärlek	
                                                
 
91	Fahlgren	1994.	
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och	manschauvinism	och	det	framhålls	att	han	tilläts	vara	och	göra	allt	det	som	

kvinnor	inte	kunde	eller	fick	vara	och	göra.	

	

3.4.2	Klass	

Hur	är	relationen	mellan	Börje	och	Mariannes	bröder?	Hur	känner	de	inför	

varandra?	

Flickorna	beskriver	relationen	som	spänd,	överlag,	dålig,	vilket	grundar	sig	i	Börjes	

och	brödernas	olikheter.	De	tycker	att	bröderna	ser	ner	på	Börje	och	tycker	att	de	

är	bättre	än	honom	för	att	de	är	utbildade	medan	Börje	känner	sig	underlägsen	och	

”stör	sig	på	deras	översitteri”.	En	flicka	skriver	att	de	”hyser	ett	tyst	hat	mot	

varandra	på	grund	av	deras	olika	personligheter	och	uppväxt”.	En	av	flickorna	

lyfter	ut	Karl	ur	enheten	bröder	och	menar	att	han	retar	gallfeber	på	Börje	på	

grund	av	sin	lathet	och	sitt	sätt	att	vara.	Flickorna	är	alltså	inne	på	att	det	finns	en	

motsättning	mellan	bröderna	och	Börje,	baserad	på	olikhet	i	bakgrund	och	

utbildning,	en	klassmotsättning	med	andra	ord.	

Pojkarna	tittar	mer	på	bröderna	som	olika	individer	och	inte	som	enhet,	

vilket	skulle	kunna	bero	på	att	de	kan	känna	igen	sig	i	de	olika	karaktärerna	då	de	

kanske	har	dem	runt	sig	i	kompiskretsen.	De	beskriver	deras	olika	relationer	med	

Börje.	”Walter	och	Karl	ser	ner	på	Börje	medans	Haqvin	gillar	Börje”.		”Haqvin	

gillade	Börje,	sedan	han	nämns	som	’BörjebeundrarHaqvin’”	medan	”Walter	[har]	

en	viss	respektlöshet	mot	Börje	efter	som	han	inte	har	någon	akademisk	

utbildning”	medan	”Börje	värderade	Walter	eftersom	han	med	allvar	skötte	det	

han	skulle”.	”Karl	verkade	även	ogilla	Börje”	och	”[Börje]	ogillade	Karl	för	att	han	

var	extremt	lat”.		När	bröderna	nämns	som	en	enhet	ser	de	ner	på	Börje	och	tycker	

att	de	är	smartare	än	honom	medan	Börje	upplever	bröderna	som	dryga.		Även	

pojkarna	är	inne	på	en	motsättning,	baserad	på	utbildningsgrad	men	även	på	

arbetsvilja.	Börje	är	mer	positiv	till	den	som	arbetar.	

	
”Hon	visste	att	Walter	inte	skulle	vilja	ha	Börjes	solbrända	hy	och	hårda	händer”	(s.	
98),	”Han	såg	honom	(Karl)	komma	där	med	den	stora	vita	handen	långsamt	
glidande	längs	ledstången”	(s.	99),	”Två	läderbruna	händer”	(s.	105)	,		”De	två	smala	
beniga	händer	[…]hade	hud	så	fin	och	vit	som	en	kvinnas”	(s.	105).	Vad	tror	du	att	
händer	är	symbol	för	i	den	här	texten?	
	
Samtliga	elever,	flickor	som	pojkar,	är	eniga	i	att	händer	har	någonting	med	arbete	

att	göra.	De	bruna	händerna,	som	sitter	på	Börje,	arbetar	utomhus	i	solen	och	får	
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därigenom	sin	färg	och	sitt	slitage.	De	vita	händerna	sitter	på	någon	som	är	så	rik	

att	hen	inte	behöver	arbeta,	alternativt	att	arbetet	de	utför	är	”akademiskt”	eller	av	

dåtidens	kvinnliga	art:	städning	och	tvätt,	det	vill	säga	”inte	så	hårt	arbete”.	De	vita	

händer	som	tillhör	Mariannes	bröder	sätts	i	samband	med	att	de	kommer	från	ett	

”storstadsområde”,	eller,	ses	av	en	flicka,	som	ett	möjligt	tecken	på	manlig	

homosexualitet,	det	vill	säga	femininitet	–	som,	på	sätt	och	vis,	också	kan	kopplas	

till	hushållsligt	kvinnoarbete,	det	vill	säga	inte	grovarbete.	Heggestad	skriver	att	

Benedictsson,	genom	hela	Fru	Marianne	hyllar	arbete	och	människan	som	utför	

det,	speciellt	det	arbete	som	utförs	med	händer	och	att	Benedictsson	därför	lägger	

en	del	fokus	på	karaktärernas	händer	för	att	markera	respektive	

handinnehavarens	inställning	och	erfarenhet	av	just	arbete	med	händerna92.		

	

På	s.	62	sparkar	Jean	på	grevens	stövlar.	Varför	gör	han	det?		

Josephson	uppfattar	inte	nödvändigtvis	Jeans	välriktade	spark	mot	stövlarna	som	

hat,	utan	snarare	som	ett	utslag	av	frustration93.	Det	handlar	om	Jeans	egna	

känslor	av	litenhet	gentemot	greven	och	den	respekt	för	greven	som	håller	honom	

bunden.		Eleverna	tycks	delvis	hålla	med	om	detta,	då	samtliga	ser	sparken	som	en	

symbol	för	Jeans	negativa	känslor	gentemot	greven.	”Han	ger	igen	på	stövlarna”	för	

att	han	är	förbannad	på	greven,	ilsken,	rädd	för	honom,	trött	på	honom	eller	

känner	sig,	på	olika	sätt,	mindervärdig	gentemot	honom.	Flera	elever	tolkar	det	

som	att	han	är	trött	på	grevens	makt,	men	ändå	har	respekt	för	honom,	vilket	leder	

till	att	han	sparkar	på	hans	stövlar	istället	för	på	honom	för	”det	enda	han	kan	göra	

mot	han	utan	att	bli	dödad”	eller	för	”han	vågar	inte	’stå	upp’	mot	honom	i	

verkligheten”.	

	
Sammanfattning:	Klass	
	
Samhället	har	sedan	tusentals	år	enligt	Tilly	skapat	kategoriell	ojämlikhet	genom	

att	kategorisera	invånarna	efter	motsatsförhållanden	och	olikhet.	Motsatser	har	

ställts	mot	varandra	och	bildat	abstrakta	grupperingar	där	kontrahenten	

exkluderas	ur	den	abstrakta	gemenskapen	på	grund	av	den	är,	t	ex	gift/ogift,	

mörkhyad/ljushyad,	man/kvinna,	så	att	ojämlikhet	skapas	med	grund	i	vad	den	

ena	halvan	av	motsatsparet	inte	är	i	jämförelse	med	den	andra	halvan.	”Bestående	

                                                
92	Heggestad,	s.	90.	
93	Josephson,	s.	78.	
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ojämlikhet	bygger	i	hör	grad	på	en	institutionalisering	av	katergoriella	par.”94	Dylik	

parkatergorisering	inom	utbildningsnivåer	och/eller	klasser	är,	enligt	Tilly,	

exempel	på	cementerad	ojämlikhet	som,	enligt	De	los	Reyes/Moulinari,	är	en	del	av	

vår	”ryggradskunskap”,	men	som	är	föränderlig.95	Motsättningarna	finns	i	texten,	

men	eleverna	uttrycker	dem	annorlunda.	Eleverna	har	säkerligen,	precis	som	

andra	samhällsmedborgare,	med	sig	detta	i	ryggraden,	varpå	de	ser	

motsättningarna	baserade	på	utbildningsnivå/olikhet	i	texterna	och	skapar	en	

tolkning	av	textens	klassmotsättningar	utifrån	egna	preferenser:	arbetare/icke-

arbetare,	akademiker/icke-akademiker	och	arbetsgivare/anställd.	Traditionell	

klassindelning	av	socialgrupper	är	inte	en	del	av	elevernas	vardag	och	därmed	

inte,	sett	ur	deras	perspektiv,	applicerbar	på	läsningen	av	texterna.	Benedictsson	

tar,	enligt	Witt-Brattström,	upp	detta	socialklassrelaterade	motsatsförhållande	i	

sin	roman,	med	Börjes	vän	Pål	som	tydligast	företräder	det	borgerliga	och	

förfinade.	Dock	får	eleverna	aldrig	lära	känna	Pål	eftersom	de	inte	läst	hela	

berättelsen,	men	de	hittar	en	annan	borgerlig	motsats	till	rurale	Börje,	nämligen	

Mariannes	bröder.	

	
3.4.3	Känslor	
Vilken	syn	på	äktenskap	framkommer	i	texten?	

Två	perspektiv	rörande	äktenskap	framkommer	i	undersökningen,	dels	Mariannes	

bröders	syn	på	äktenskap,	dels	elevernas	olika	perspektiv	på	Mariannes	och	Börjes	

äktenskap.	

Bröderna	är	enligt	eleverna	negativa.	En	pojke	skriver	att	bröderna	”verkar	

inte	gilla	iden	om	äktenskap”.	De	tycker	generellt	att	det	är	onödigt	och	Walter	

anser	att	fru	och	barn	är	en	börda	som	”tar	hans	pengar	utan	att	bidra”.	Haqvin	vill	

inte	gifta	sig	och	en	flicka	skriver	att	han	”känner	ett	sublimt	förakt	för	

kvinnokönet”,	eventuellt	för	att	blidka	Walter.	Äktenskap	verkar	vara	mest	sorg	

och	de	verkar	inte	tro	på	det.	

Marianne	och	Börjes	äktenskap	är,	enligt	pojkarna	en	praktisk	lösning	och	en	

”bra	grej”	som	varken	är	baserad	på	vilja	eller	kärlek.	En	pojke	menar	att	de	är	

gifta	för	”att	kvinnan	ska	göra	allt	i	hemmet	medans	mannen	ska	typ	vara	den	som	

jobbar	och	slappar”.		Flickorna	håller	med	i	att	äktenskapet	är	en	praktisk	lösning,	

                                                
94	Tilly,	s.	19f.	
95	De	los	Reyes	s.24.	
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mest	en	plikt	eller	ett	måste,	baserat	på	”förmögenhet	och	inte	kärlek”.	Flickorna	

går	generellt	mer	in	på	djupet	i	Mariannes	och	Börjes	äktenskap:	Börje	styr	och	

ställer,	medan	Marianne	mest	rättar	sig	efter	honom.	”Det	händer	inte	så	mycket	i	

deras	äktenskap	de	är	som	om	de	inte	känner	varandra.	De	pratar	knappt”.	Det	är	

”kvinnans	jobb	att	vara	känslosam”	och	Marianne	”gör	sitt	allt	för	att	han	ska	

känna	den	kärlek	som	hon	hyser	mot	honom”.	”Mannen	skulle	vara	mer	

känslokall”.	Alla	eleverna	är	dock	eniga	i	att	Marianne	och	Börje	har	en	positiv	syn	

på	just	sitt	äktenskap.	

	
	
Hur	framställs	kärlek	i	texten	[Fröken	Julie]?	Vilken	bild	får	du?		

Kärleken	är	svår,	olycklig,	tuff,	”inte	något	som	finns	ofta”	och	”någonting	som	inte	

är	självklart”,	tycks	vara	elevernas	generella	tolkning	av	kärlek	i	texterna,	oavsett	

om	det	är	flickor	eller	pojkar	som	läst.	Det	är	”något	sällsynt	som	inte	krävs	i	ett	

äktenskap”.		Det	är	något	man	måste	slåss	för	alternativt	måste	man	ge	upp	allt	för	

att	kunna	älska	någon.	Två	pojkar	anser	inte	att	kärlek,	sett	ur	Julies	ögon,	är	något	

viktigt	i	ett	äktenskap	och	tvekar	om	hon	verkligen	älskar	Jean,	medan	Jean	tycker	

att	det	är	viktigt	och	värt	att	riskera	allt	för.		En	annan	elev	menar	istället	att	”Jean	

kunde	ibland	vara	kärleksfull	mot	Julie	och	ibland	kunde	han	vara	helt	iskall”.	En	

tredje	elevs,	också	en	pojkes,	tolkning	är	att	”Det	finns	kärlek	mellan	Julie	och	Jean,	

de	vill	vara	med	varandra”.	Dock	är	deras	kärlek	förbjuden	och	det	verkar	finnas	

ett	ömsesidigt	önskemål	om	bekräftelse	på	den	andres	kärlek.	De	är	”otydliga	med	

kärleken,	eftersom	de	säger	åt	varandra	att	älska	varandra.”	En	flicka	har	lagt	till	

en	parantes	efter	sitt	egentliga	svar:	”ett	par	som	inte	var	hetero	var	otänkbart”.	

	

Sammanfattning;	känslor	

Enligt	Malmgren	påverkas	läsningen	av	läsarens	egna	erfarenheter.	Elevernas	

erfarenhet	av	kärleken	till	en	partner	är	naturligtvis	väldigt	olika.	Vad	det	gäller	

äktenskap	har	dessa	15-16-åringar,	naturligtvis,	ingen	egenupplevd	erfarenhet.	

Den	erfarenhet	de	har	av	äktenskap	sträcker	sig	till	föräldrarnas,	släktingars	och	

övrig	omgivningens.		Återigen	åberopar	jag	Hirdmans	stereotypa	genuskontrakts	

manliga	”att	ta	hand	om”	vs.	kvinnliga	”bli	omhändertagen”,	inte	minst	vad	det	

gäller	elevernas	tolkning	av	Mariannes	bröders	syn	på	äktenskap.	De	anser,	enligt	

pojkarna,	att	äktenskapet,	eller	i	alla	fall	den	eventuella	frun,	är	en	börda	som	
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måste	tas	om	hand	och	sörjas	för.		Flickorna	tar	mer	fasta	på	den	historiska	bilden	

av	äktenskap	som	en	praktiskt	lösning	snarare	än	ett	kärleksförbund,	det	vill	säga	

den	bild	som	Mariannes	och	Börjes	äktenskap	förmedlar.	I	Witt-Brattströms	och	

Heggestads	tolkning	är	Marianne	och	Börjes	äktenskap	är	inledningsvis	en	

praktisk	lösning96	-	vilket	även	flickorna	ser	och	de	håller	med	Heggestad	skriver	

”pliktens	väg	framför	lustens”97	verkar	gälla	i	romanen.	Frun	är	i	mannens	ögon	en	

”husets	ängel”98	som	är	där	för	att	blidka	honom,	vilket	är	det	som	pojkarna	ser	i	

texten.	Först	senare	i	romanen,	efter	eleverna	slutat	läsa,	blir	det	ett	

kärleksförbund.		

	

3.4.4	Resultat		
Mina	elever	identifierar	både	Hirdmans	”stereotypa	genuskontrakt”	och	Tillys	

”katergoriella	par”.		Eleverna	återkommer	hela	tiden	till	att	kvinnan	är	den	

omhändertagna	och	att	mannen	är	den	omhändertagande.	1880-talskvinnan	är	

enligt	dem	ett	känslosamt,	vackert	objekt	som	är	till	för	hemmet	och	mannen.	

1880-tals	mannen	är	en	maktfaktor	gentemot	kvinnan.	Eleverna	läser	det	som	att	

han	är	den	som	tar	hand	om	och	försörjer	familjen/kvinnan	genom	hårt,	

målmedvetet	arbete.	Vad	det	gäller	maktstrukturen	mellan	olika	samhällsklasser	

noterar	de	att	de	finns	motsättningar	mellan	katergoriella	par	som	arbetar-

Börje/akademiker-Bröderna,	arbetsgivar-greven/anställd-Jean.	De	ser	den	

frustration	och/eller	irritation	som	finns	hos	den	underlägsna	parten	gentemot	

den	överlägsna,	Jean	när	han	sparkar	till	grevens	stövlar	och	Börjes	irritation	över	

Mariannes	bröders	lathet.	

								Vad	det	gäller	det	stereotypa	genuskontraktet	som	eleverna	identifierar	blir	

det	väldigt	tydligt	att	flickorna	är	mer	kritiska	till	det.	De	ser	exempelvis	Julie	som	

en	motståndare	mot	detta	kontrakt	och	ser	drag	av	styrka	i	hennes	karaktär	

medan	pojkarna	mest	ser	henne	som	jobbig.	De	ser	Börje	som	smått	egoistisk	i	sin	

stereotypa	överlägsenhet,	medan	pojkarna	tycker	att	han	är	”chill”.	Generellt	är	

pojkarna	mer	komfortabla	i	de	könsroller	som	framkommer,	medan	flickorna	är	

kritiska.		Flickorna	tar	naturligt	kvinnornas	parti	med	negativa	tankar	kring	

männen	och	sympati	för	kvinnorna,	medan	pojkarna	tar	parti	för	männen	där	

                                                
96	Witt-Brattström,	s.	54.	
97	Heggestad,	s.	91.	
98	Heggestad,	s.	58.	
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kvinnorna	blir	ett	jobbigt	bihang.	En	flicka	drar	till	och	med	följande	slutsats	med	

en	parallell	till	idag.	”Att	vara	en	kvinna	på	1800-talet,	visserligen	på	slutet,	var	

inte	lätt.	Att	ta	plats	och	våga	säga	vad	en	känner	är	något	som	än	idag	är	svårt	för	

icke-män”.	

									Vad	det	gäller	de	katergoriella	paren,	återkommer	eleverna	hela	tiden	till	

resonemang	kring	hur	den	ena	parten	är	i	jämförelse	med	den	andra.	Paren	

återkommer	ofta	i	deras	svar:	Marianne	är	enligt	flickorna	omtänksam,	medan	

Börje	upplevs	som	egoistisk.	Jean	är	stabil,	medan	Julie	är	labil.	Julie	har	status	som	

inte	Jean	har.	Kvinnorna	är	känslosamma	medan	männen	är	känslokalla.	Börje	är	

arbetsam	medan	Mariannes	bröder	är	lata.	Börje	är	bonde,	bröderna	är	

akademiker	från	stan,	Eleverna	upplever	också	motsättningar	mellan	dessa	

kontrahenter,	baserad	på	de	konstrativa	egenskaperna/aspekterna.	Börje	har	svårt	

med	bröderna	för	att	de	är	lata	akademiker	från	stan.	Bröderna	tycker	inte	om	

Börje	för	att	han	inte	är	akademiker/smart.	Jean	är	arg	på	sin	egen	maktlöshet	

gentemot	grevens	makt.	Julie	är	överklass,	Jean	är	underklass.	Man	märker	dock	

spår	av	kritik	mot	detta	parsystem,	speciellt	framkommer	det	i	pojkarnas	

resonemang	kring	Börje	kontra	Mariannes	bröder.	Vissa	elever	beskriver	en	början	

till	acceptans	av	Börje,	i	alla	fall	från	Haqvins	sida,	samt	att	det	finns	acceptans	från	

Börjes	sida	gentemot	Walter:	”	Börje	värderade	Walter	eftersom	han	med	allvar	

skötte	det	han	skulle”	–	precis	som	arbetsamme	Börje	själv	gör.		En	flicka	gör	också	

den	kritiska	reflektionen	om	normbrott	beträffande	äktenskap:	”ett	par	som	inte	

var	hetero	var	otänkbart”.		

	

4	Diskussion	
Att	eleverna	identifierar	de	olika	köns-	och	maktstrukturerna	är	egentligen	inte	så	

konstigt.	De	har	sin	sociala	kontext	och	ryggmärgskunskap	med	sig	i	de	tolkningar	

de	gör	av	texten.	Sørensen	belyser	ju	just	detta,	att	läsarens	egna	erfarenheter	

fyller	de	tolkningsutrymmen	som	finns	i	en	text	och	Malmgren	lyfter	fram	att	

läsningen	anpassas	till	läsarens	personlighet	och	de	erfarenheter	läsaren	har.	De	

stereotypa	könsroller,	vedertagna	maktstrukturer	och	cementerade	kategoriella	

par	som	det	svenska	samhället	i	teorin	kämpar	för	att	motverka,	befästs	troligtvis	i	

det	mediala	samhälle	som	ungdomar	vistas	i.	Eleverna	tar	de	kända	stereotyperna	

med	sig	in	i	sin	läsning	och	givetvis	hittar	de	dem	där,	i	1880-talslitteraturen,	för	
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de	finns	ju	där	–	i	ännu	högre	grad	än	i	modern	svensk	litteratur,	för	de	var	ju	den	

tidens	anda.		 

I	flickornas	tolkning	kunde	man	genom	tankarna	kring	Julies	uppror	och	

Börjes	egoism	ana	viss	avighet	mot	det	stereotypa	genuskontraktet.,	vilket	skulle	

kunna	vara	den	”självbekräftelse”	som	Malmgren99	skriver	om;	att	läsningen	blir	

ett	verktyg	för	att	bekräfta	ideologiska	värderingar.	Den	ideologiska	värderingen	

att	vara	emot	stereotypa	könsroller	är	säkerligen	viktig	för	flickorna,	vilket	gör	att	

de	ser	Julie	som	upprorisk	snarare	än	jobbig.	Att	pojkarna	är	mer	bekväma	med	

textens	könsroller	har	säkerligen	med	att	göra	att	de	är	den	del	av	det	

cementerade	kategoriella	paret	pojke/flicka	som	historiskt	givits	tillgång	till	

makten	och	därmed	blivit	vinnaren	i	ojämlikheten.	–	eller	så	har	den	stereotypa	

könsroll	de	tilldelats	av	mediesamhället	hittat	sin	”självbekräftelse”.	Läsarens	grad	

av	identifiktation	med	karaktärerna	i	texten	kan	även	det	spela	in	på	hur	man	tar	

emot	texten.	T	ex.	Sørensen	skriver	om	läsarens	behov	att	identifiera	sig	med	

karatärerna	för	att	ta	till	sig	texten100	,	vilket	påverkar	både	attityd	till	texten	samt	

receptionen	av	den.		Vissa	av	eleverna	kände	säkerligen	mer	igen	sig	i	de	olika	

karktärerena	än	andra	och	elev	som	ser	sig	själv	i	Julie	läser	säkert	texten	

annorlunda	än	en	som	ser	sig	själv	i	Jean.	Textalternativ	med	liknande	

tema/busdskap		hade	gett	fler	av	eleverna	karaktärer	att	identifiera	sig	med		och	

en	vidgad	möljighet	att	hitta	”sin”	karaktär	att	identifiera	sig	med	och	därigenom	ta	

till	sig	budskapet.	

Analysen	genomfördes	könsvis.	Idag	är	ju	inte	fördelningen	så	enkel	som	

man	eller	kvinna,	men	då	jag	såg	likheter	i	flickornas	respektive	pojkarnas	svar	

valde	jag,	inspirerad	av	Schmidl,	ändå	att	dela	svaren	i	en	flickhög	och	en	pojkhög.	

Hade	jag	valt	en	annan	indelning,	exempelvis	efter	identifikation	(som	ovan)	eller	

attityd	till	läsning	och	text	hade	andra	mönster	framkommit.	Enligt	Malmgren	får	

en	läsare	med	öppen	attityd	till	texten	en	helt	annan	reception	än	en	läsare	som	

sluter	sig	gentemot	den.101		

         Sørensen	skriver	att		”Texter	är	således	socialisation	,	d	v	s	vårt	medvetande	

formas	av	dem.”102	Genom	denna	övning	och	dessa	textutdrag		har	jag	gett	mina	

elever	möjlighet	att	möta	det	sena	1800-talets	samhälle,	sett	ur	två	olika	dåtida	
                                                
99	Malmgren.	s.192.	
100	Sörensen.	s.156.	
101	Malmgren.	s.	189.	
102	Sörensen.	s.149.	
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författares	perspektiv	–	en	kvinnlig	och	en	manlig.	På	så	sätt	har	jag	försökt	

medvetandegöra	eleverna	om	dåtidens	syn	på	klass	och	kön,	påverka	dem	att	dra	

paralleller	med	nutiden	och	därigenom	dra	slutsatsen	att	vissa	maktstrukturer	

hänger	kvar.	 

									Malmgren/Holland	menar	att	skolan	har	ett	nästintill	omöjligt	uppdrag	i	att	ge	

eleven	en	text	som	passar	hen	i	precis	rätt	ögonblick	för	att	hen	ska	kunna	den	till	

sig.103	Alla	mina	elever	var	säkerligen	inte	i	”rätt	ögonblick”	för	just	dessa	texter,	

vilket	naturligtvis	kan	ha	påverkat	tolkningen	av	dem.	Ett	sätt	att	överbygga	detta	

och	få	med	alla	i	jämställdhetsdiskussionen	kan	vara	att	använda	flera	olika	

textmaterial;	andra	romaner,	evetuellt	andra	medier	som	film	eller	internetbaserat	

material.	Begreppet	”text”	i	läroplanen	är	ett	vidgat	begrepp	som	innefattar	även	t.	

ex	film,	websidor	och	inlästa	böcker.104	 

Sørensen	skriver	om		vikten	av	textbearbetning	för	att	få	eleverna	att	

upptäcka	textens	möjligheter.105	I	detta	fall	valde	jag	att	låta	eleverna	svara	

individuellt	på	textfrågor,	hade	uppgiften	varit	att	t	ex	diskutera	frågorna	kunde	

resultatet	blivit	ett	annat	eftersom	de	då	fått	möjlighet	att	lyssna	på	och	reflektera	

över	andras	åsikter	och	synvinklar.	En	större,	fördjupad	individuell	skrivuppgift	i	

exempelvis	essäform	hade	eventuellt	gett	eleven	en	djupare	reflektion	inåt	med	

möjlighet	att	värdera/omvärdera	sina	tankar.	

	

5.	Sammanfattning	
Årskurs	9	på	sydvästsvensk	landsortsskola	har	läst	utdrag	ur	Victoria	

Benedictssons	Fru	Marianne	och	August	Strindbergs	Fröken	Julie	med	syfte	att	

genom	läsning	av	skönlitteratur	individuellt	identifiera,	resonera	kring	och	

reflektera	över	de	köns-	och	maktstrukturer	som	står	att	finna	i	verken	för	att	

eventuella	skillnader	i	resonemangen	beroende	på	läsarens	kön	skulle	synliggöras.	

På	så	sätt	används	inte	skönlitteratur	bara	som	lästräning	utan	även	som	ett	

läromedel	i	värdegrund-	och	jämställdhetsundervisning.	

								Receptionsteorin	står	Louise	Rosenblatt,	Lars-Göran	Malmgren	och	Birte	

Sørensen	för;		reception	av	text	sker	i	transaktion	och	relation	läsaren	och	texten	

emellan,	där	läsarens	tidigare	erfarenheter	och	möjlighet	att	identifiera	sig	med	
                                                
103	Malmgren.	s.	202.	
104	Skolverket,	2015.	s.147.	
105	Sørensen.	S.157.	
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texten	är	viktiga	komponter	i	det	som	läsaren	tar	till	sig	av	det	lästa.	

								De	genus	-	och	intersektionlitetsteorier	som	uppsatsen	lutar	sig	mot	är	Yvonne	

Hirdmans	”sterotypa	genuskontrakt”,	intersektionalitet	enligt	Paulina	De	los	Reyes	

&	Diana	Mulinari	samt	Charles	Tillys	”kategoriella	par”.	Jämförelsen	mellan	dessa	

och	elevernas	reflektioner	och	tankar	visar	att	Hirdmans	stereotypa	genuskontrakt	

där	kvinnan	har	behov	av	att	bli	omhändertagen	av	en	ohändertagande	man		samt	

Tillys	katergoriella	par	som	bygger	på	ojämnlikhet	och	obalans	mellan	parterna	i	

jämförbara	cementerande	parkonstellationer	som	arbetare/chef,	är	synlig	för	

eleverna.	Vad	det	gäller	genus	och	intersektionalitet	tolkas	kvinnorna	i	verken	som	

den	svaga	och	docklika,	medan	männen	ses	mer	som	handlingkraftiga.	

Stadsborna/överklassen	ses	som	förfinade	medan	arbetare/böder	ses	som	mer	

”med	fötterna	på	jorden”.	

									Flickorna	i	klassen	uttrycker	sig		kritiskt	mot	de	sterotypa	bilderna,	främst	

manligt/kvinnligt,	medan	pojkarna	utrrycker	sig	mer	accepterande.	Det	syns	även	

en	tendens	att	beskriva	och	resonera	kring	karaktärerna	kring	vad	de	inte	är		i	

förållande	till		motparten	i	ett	katergoriellt	par,	exempelvis	vad	mannen	inte	är	

gentemot	kvinnan	eller	vad	akademikern	inte	är	gentemot	bonden.	

										Resultatet	och	tolkningen	hade	kunnat	blivit	annorlunda	om	fler	

textalternativ	erbjudits,	både	vad	det	gäller	titlar	och	textens	mediala	utformning,		

Andra	mönster	i	analysen	hade	säkerligen	kunnat	urskiljas	om	elevsvaren	delats	i	

andra	kategorier,	exempelvis	attityd	till	läsning.	
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A Textfrågor Fröken Julie och Fru Marianne  
 
 
1)Hur är relationen mellan Börje och Mariannes bröder? Hur känner de inför varandra. 
Motivera med exempel från texten som visar både Börjes känslor och någon av 
brödernas.. 

	
2)	Vilken	bild	får	du,	som	läsare,	av	Marianne	respektive	Börje.	Motivera	med	
exempel	ur	texten.	
 

	
3)Vilken syn på äktenskap framkommer i texten. Motivera med exempel ur texten. 

	
	

4)”Hon visste att Walter inte skulle vilja ha Börjes solbrända hy och hårda händer” (s. 
98) ”Han såg honom (Karl) komma där med den stora vita handen långsamt glidande 
längs ledstången” (s. 99)  ”Två läderbruna händer” (s. 105) ” De två smala beniga 
händer […]hade hud så fin och vit som en kvinnas” (s. 105). Vad tror du att händer är 
symbol för i den här texten? Motivera. 
 

	
5) Vem av Julie och Jean upplever du som starkast? Motivera med exempel ur texten 
som visar bådas ställning. 

	
6) Vilken bild får du av Julie respektive Jean? Motivera med exempel ur texten. 
 

	
7) På s. 62 sparkar Jean på grevens stövlar. Varför gör han det? Motivera.  

	
8) Ge ett exempel på hur kärlek framställs i texten.  
 
9) Vad säger dessa texter om 1880-talets syn på man respektive kvinna.  Finns det 
likheter/ olikheter i de båda texterna. Ge exempel ur texterna som stöder dina tankar.  
 
10) Om Fröken Julie hade utspelat sig idag (2016). Hur tror du att den hade slutat? 
Motivera, 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Sammanfattning av flickornas svar 
 
Börje/bröderna 
Bröderna ser ner på Börje.  
Bröderna tyckte inte om honom för hur han är och ser ut.  
Jag tror att det bland annat är väldigt avundsjuka på något sätt 
inte så bra. 
helt olika personer 
anser att Börje inte är tillräckligt bra för dem 
är väldigt stelt. 
Walter ser ner på Börje 
Börje och Karls relation verkar inte så bra 
Relationen till Haqvin verkar vara den bästa, Börje och han har lärt känna varandra 
är spänd 
Börje känner att Mariannes bröder är snobbar,  
känner han sig underlägsen 
Börje verkar dock störa sig på deras översitteri. 
Börje känner att Mariannes bröder är snobbar, 
de tycker att de är bättre än honom för att de är utbildade 
Börje är en bonde som får arbeta hårt och som tycker att akademiker är snobbiga. 
värkar lite spänt. 
Men det är inte bara latheten som stör Björke, det är hela Karls personlighet och sätt att 
bete sig som retar gallfeber på Björke 
hyser ett tyst hat mot varandra på grund av deras olika personligheter och uppväxt. 
De 3 bröderna tycker inte om Börje 
Börje tyckte att bröderna var för ”fina”. 
Börje och bröderna var inte bästa vänner precis 
Bröderna var lite mer ”fina” med utbildningar och en mer rik uppfostran, p.g.a. detta så 
såg de ner på Börje eftersom han var bonde och inte hade någon utbildning 

	
	
	

Marianne- försiktig, 
gömmer känslor, 
bry sig mycket om hur hon ser ut i andras ögon.,  
tillbakadragen kvinna som vill vara alla till lags,  
en osäker kvinna som inte vet vad hon egentligen känner.   
väldigt glad stark person, men ändå lite blyg   
en svag kvinna som är fåfäng och korkat kär i Börje  
så ser jag henne som en ganska kort och spinkig kvinna.  
 lugn och vänligare än Börje, hon söker uppmärksamhet 
intresserad av mode, fester, kärleksromaner och sitt utseende       
är inte sig själv 
blyg för sin respektive    
stadsflicka  
intresserad av mode, utseende, fester och kärleksromaner.   

	
Börje – mer ärlig och mer framåt.  
väldigt stolt över var han kommer ifrån,  
en lugn man som gillar ordning och reda, att folk gör rätt för sig och inte avskiljer 
alltför mycket från hans vanor, 



  
 

III 

 arbeta hårt för att vara den han är och äga det han äger.,  
 lite bestämd  
älskar sig själv   
är bra på schack, matematik   
lugn och varm person  
ganska självisk   
en fysiskt stark person.  
Han är lång och har breda axlar.  
Han har en kraftig kroppsbyggnad.    J 
obbar hårt och ofta    
inte särskilt social   
gillar lugna aktiviteter som schack    
tycker saker ska vara som de alltid varit 
han var rik, 
 han var även påläst och kunnig om jordbruk.  
 känner sig till stor del utfrusen och i vägen.    
Börje var rik och arbetade.  
Han var påläst om jordbruk. 
 
 
Äktensskap: 
Bröderna:   
verkar inte gilla ideen om äktenskap  
onödigt.  
det är onödigt   
verkar inte vara så mycket för äktenskap   
Haqvin ville inte heller gifta sig eftersom fruntimmer var så  hemska 

	
Marianne/Börje:   
Marianne gör sitt allt för att han ska känna den kärlek som hon hyser mot honom.  
kvinnans jobb att vara känslosam och att hylla sin man och att mannen arbetade. 
Mannen skulle vara mer känslokall   
baserat på förmögenhet och inte på kärlek   
Björke som styr och ställer och Marianne finns mest i bakgrunden  
Det händer inte så mycket i deras äktenskap  de är som om de inte känner varandra.   
de pratar knappt  
Marianne skäms lite över att hon har blivit förälskad i Börje, som bara är en vanlig 
bonde   
Kär - nej, men jag håller av honom."  
positivt inställd och ser det lite som en plikt   
hon såg det lite mer som ett måste och en plikt.   
Medan Börje och Marianne verkar vara tvärt om (För äktenskap)  ’ 
’Marianne tänkte icke på att om en kvinna blyges över kärleken till den man, hon givit 
sig åt, så är detta ett bevis att det icke är honom personligen hon älskar    
Hon tänkte icke på, att om en kvinna blyges över kärleken till den man hon givit sig åt, 
så är detta ett bevis att det icke är honom hon personligen älskar.  
 
Händer  
– arbete 
 
 



  
 

IV 

 
Vita händer:  
akademiskt liv, 
så de hade beniga, vita händer som aldrig fick se solen eller fick anstränga sig   
Händerna symboliserar personer som inte stöter på tungt utomhus arbete.  
Personernas arbetsuppgifter ifall de ens har några liknar en kvinnas; städning, tvätt osv. 
då det inte sliter på huden likt tyngre arbete.   
Homosexuell  (man) 
akademiker har inte jobbat så mycket utomhus och har därför bleka och fina händer, fria 
från ärr och skråmor.  
De vita tunna händer eftersom är en symbol för rikedom, de kan vara inne och vila 
eftersom de är rika och inte behöver arbeta  
är rika och behöver inte göra så mycket. sitter mest inne och skriver   
bröderna som inte arbetar har vita, tunna händer.   
vita händer är antagligen rika eftersom de inte behövt arbeta   

 
Bruna händer:  
ett liv fyllt av arbete och därför var hans händer solbrända och smutsig 
en man som utför hårdare arbete och har gjort under många föregående år. 
Arbetet sker utomhus där solen värmer och färgar huden svagt brun.  
ett arbete där han använder mycket har solbrända, starka händer med både sårskorpor 
och ärr, även smuts.    
har solbrända hårda händer eftersom han har arbetat  
 arbetar ute i solen  
  ute och arbetar.  
arbetar och har därför bruna, starka händer   
 
 
Styrka 
Jean	
	Jean	är	starkast	eftersom	fröken	Julie	är	ganska	negativ		
Jean står upp med vad han tycker  
starkast är Jean, eftersom fröken Julie är så negativ och hon super, medan Jean står upp 
för sina åsikter. 
som starkast då han vågar drömma, ser möjligheter istället för problem och tar tag i 
saker direkt. 
Jean framstår som starkast eftersom att Julie bara gråter och framstår som lite svag, hon 
dricker och blir lite berusad 
Jean verkligen gör allt för att han ska nå sin dröm  
verkar hon  (Julie) väldigt instabil och pratar om att ta självmord 

	
Julie   
Julie ser vad som är rimligt  
Julie som starkast eftersom hon har bäst verklighetsuppfattning och står upp för vad hon 
tycker..  
Julie däremot är en mycket stark kvinna.  
Hon kan sina rättigheter som människa och hon står upp mot Jean 
Hon begär mycket av honom, vilket var ovanligt under den tiden, där kvinnorna skulle 
vara de svagare.  
Hon begär att han ska visa henne sina känslor såsom hon visar sina 
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Att vara en kvinna på 1800-talet, visserligen på slutet, var inte lätt. Att ta plats och våga 
säga vad en känner är något som än idag är svårt för icke-män 
 
 
Jean:  
Han beter sig väldigt elakt mot Julie när han först lovar henne allt och sen pratar med 
henne som att hon ska göra allt för honom     
kvinnohatande svin.    
en person med mycket mod, beslutsamhet samt vett och kunskap   
han är hoppfull.  
Han vill äga ett hotell. Han håller fast vid det.   
en person med vild fantasi utan gränser  
en intensiv och impulsiv person   
säger och gör det första som slår honom.    
Det låter inte som att han litar på sig själv.     
väldigt naiv och har stora planer,   
egocentrisk  
lurig och elak   
 framåt, positiv och glad människa som har en fantasi   
positiv och framåt person, som har en väldig fantasi.  
Han drömmer  

 
 

Julie:  
hon är lite svag i slutet av texten   
hon kan stå på sina två egna ben.  
 en osäker person som kräver kärlek och omsorg men som samtidigt är energisk.  
 är en ledsen person   
värkar lite ensam 
  en ung och vacker kvinna med många tankar och idéer  
 båda fötterna på jorden  
 vågar stå upp för sig själv   
står för sina åsikter och inte är rädd för att säga dem även om de såra någon  
 verkar inte vara helt psykiskt stabil  
 mer negativ,   
tycker inte att något är möjligt.  
Hon är även självmordsbenägen.   
negativ och verkar inte bry sig så mycket om sig själv. 
dåligt självförtroende  
hon ska ta självmord   
Tycker inte något är möjligt. 
 
Stövlarna 
Han känner sig rädd och otrygg när greven eller hans saker är nära.  
greven	är	så	mäktig	och	Jean	stör	sig	lite	på	det		
Jean	tog	ut	sin	ilska	på	grevens	stövlar		
Jean har för mycket respekt för greven för att kunna sparka på honom istället.   
Greven har lärt de fördomar sen barndomen och är därför lite irriterad på greven.  
Jean tog ut sin ilska på grevens skor,  
Greven har lärt dem fördomar från barndomen, 
 han har mer makt och Jean har även respekt för honom.   
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Jean tog ut sin ilska på grevens skor   
För att uttrycka sin ilska gentemot greven   
visa att han inte är rädd/respekterar greven bara för att han är rikare och har en högre 
titel   
han visa att han inte var underlägsen men samtidigt inte vågar stå upp mot honom i 
verkligheten.  
Han känner sig liten. Mindre än greven.   
han var förbannad.  
För att Jean inte gillar greven helt enkelt  
Greven har det bättre en Jean och det blir kanske Jean sur för 
 vill inte leva under Grevens stränga regler.   
en symbol för hur trött han är på att vara så rädd för greven  
hur trött han är på att vara den svaga.  
Han vill få bort stövlarna ur sitt liv 

	
	

Kärlek:  
verkar vara mer känslofyllt  
Kärleken framställs som svår och olycklig,  
som att en måste ge upp allt för att kunna älska någon.   
Där finns mer kärlek mellan Julie och Jean, de vill vara med varandra.   
ingen speciell kärlek mellan Börje och Marianne,  
de visar ingen kärlek mellan varandra  
någonting som en måste slåss för,   
någonting som inte är självklart.   
En är ingenting utan kärlek. 
något sällsynt  inget som krävs i ett äktenskap.  
För Julie är det verkligen inte viktigt i ett äktenskap utan hon vill ha maken som hennes 
slav,    
Jean ser på kärleken som något viktigt och något som man kan riskera allt för 
otydliga med kärleken, , eftersom de säger åt varandra att älska varandra. 
Äktenskapen i texten framställs som otydlig. De säger åt varandra att säga att de älskar 
varann.  

	
	

Kvinnan:  
Marianne:  
kvinnan ska användas som en accessoar som ska älska mannen och ta hand om mannen.  
kvinnan tyst och gör det hon ”ska”,   
Kvinnorna hade inte så mycket att gör om dagarna mer än att städa, laga mat osv.  
kvinnan som har minst inflytande  
är det mer kvinnan som har rollen med minst inflytande 
Julie:  
kvinnan aggressiv och står upp för det hon vill och det hon tror på.  
Men mellan Julie och Jean så är det mer kärlek, de pratar mer och visar mer kärlek.  
andra texten var det mer jämlikt, eftersom båda könen hade mycket inflytande.   
andra texten var det mer jämlikt båda sa vad de tyckte och båda hade ett viktigt 
inflytande. 
 
Kvinnan:  
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en ansåg att kvinnorna inte var gjorda för att arbeta, vilket ledde till att kvinnorna fick ta 
hand om hushållet och barnen    
kvinnorna inte hade lika mycket inflytande    
kvinnorna inte lika mycket inflytande och fick inte så mycket respekt,  
men är inte helt betydelselösa.  
Kvinnorna verkar vara underlägsna, mer som en vän eller älskarinna,  
ingen lita på kvinnorna och att de kunde utföra männens sysslor.  
kvinnorna som prydnader, 
 mer som objekt än som människor  
kvinnan ska användas som en accessoar som ska älska mannen och ta hand om mannen. 
ta hand om mannen,  
inte samma makt som männen  
Underlägsna mot männen  
ingen lita på kvinnorna och att de kunde utföra männens sysslor  
inte lika mycket inflytande och fick inte så mycket respekt som männen.  
 
Mannen: 
Börje: mannen som drog sig lite tillbaka  
mannen backade undan  
Männen jobbar 
 var ju de som arbetade, 
inflytande som männen 
 
 
Andra tankar Kvinna/ Man 
(ett par som inte var hetero var otänkbart) 
Tankar om jämlikhet fick inte finnas  
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Bilaga C Sammanfattning av pojkarnas svar 
Börje/bröderna 
Börje tycker Mariannes bröder är dryga för att dem tycker att dem är bättre/smartare än 
Börje p.g.a. att de går på universitet. 
Börje tycker att Karl är lat och har dåliga vanor 
Haqvin gillade Börje, sedan han nämns som ’’’Börjebeundrar Haqvin’’ 
Walter en viss respektlöshet mot Börje eftersom han inte hade någon akademisk      
utbildning 
Börje värderade Walter eftersom han med allvar skötte det han skulle 
Karl gillade förmodligen inte Börje eftersom Börje tjata på många småsaker 
gillar inte karls lathet, 
Relationen mellan Börje och bröderna är inte så bra från en början, 
hur Börje känner för Haqvin, men han verkar inte tycka illa om honom.  
situationen är rätt kylig mellan dem. 
Walter hade en viss respektlöshet för Börje för att han inte hade akademisk utbildning 
Men Haqvin gillade honom då 
Karl verkade även ogilla Börje, 
ogillade Karl för att han var extremt lat. 
relationen är väll sådär 
Brödrarna såg ner på börje 
walter och Karl ser ner på börje medans haquin gillar börje   
Dock hade Walter en viss respektlöshet mot Börje eftersom att han inte hade en 
akademisk utbildning.  
Haqvin verkade vara en ”fan boy” av Börje, i texten blev han kallad ”den 
Börjebeundrande Haqvin”. 
ogillade han Karl för att han var väldigt lat och Karl gillade inte Börje heller.  
Börje värderade dock Walter lite högre för han skötte sig och gjorde vad han skulle. 
 
 
Marianne:  
Marianne var som en storasyster för sina bröder och tog hand om dem. 
Marianne gör inte så mycket det verkar bara som hon är hemma och fixar 
så det är klart hon är kär i Börje men hon är för feg för att visa det för sina bröder 
hon är väldigt feg på att delta i diskussioner 
Marianne verkar som en ganska blyg person men trevlig person.  
Hon är väldigt blyg för att hon vågar inte visa vad hon känner för Börje när hennes 
brödar är på gården 
Hon ändrades direkt hur hon beter sig runt och vad hon tänker om Börje när brödrarna 
kom till gården. 
Marianne verkar vara lite mer social och vänlig.  
Hon verkar även tycka om sina bröder väldigt mycket. 

 
Men när bröderna var nära förändrades hon, 
vågade hon inte visa sig som vanligt mot Börje.   
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När bröderna kommit ut på landet där Marianne och Börje bodde bytte hon genast sin 
uppfattning av Börje. 
att hon är väldigt arbetsam och lugn 
blyg, jobbar inte mycket, mer som en hemmafru 
Hon gillar att läsa men gör inte så mycket. Lat. 
Hon är gift med Börje för att han är rik. 
När Mariannes bröder flyttade in bytte hon uppfattning av Börje. Hon ville inte visa att 
hon hade samma känslor för Börje som Börje för henne. 
 
 
Börje 
Börje var tystlåten och trivdes mycket bra på landet. 
Börje är bonde och arbetar lite mer eller hårdare. 
Han verkar vara en väldigt ordentlig man over all. 
trivs lätt bäst på landet.  
Han verkar vara en bra man eftersom han brukar vara sansad.  
Han jobbar hårt och sköter sitt arbete väl,  
han är en extremt duktig lantbrukare 
Börje verkar vara en väldigt trevlig person, 
Överlag verkar Börje vara en man som jobbar hårt och ganska ofta,  
han verkar inte vara så jättesocial.  
Han gillar även lugna aktiviteter som att gå i parken och spela schack  
Börje är mer chill och gillar att ta det lugnt och sola med hatten på nacken och spela 
schack 
Börje är en rik bonde. 
 
Äktenskap 
Praktiskt med äktenskap enl börje och marianne,  
På den tiden verka äktenskap oftast inte vara av egen vilja heller, eftersom det inte var 
baserat på kärlek Marianne och Börje var tillsammans 
Börje tycker också äktenskap är bra eftersom han sa ’’Gamla ungkarlar höra till jordens 
skadedjur. 
Marianne verkar ha bättre syn på äktenskap (än bröderna) 
Marianne och Börje kände knappt varandra innan de gifte sig. Äktenskapet är alltså inte 
baserat på kärlek 
Börjes och Mariannes förhållande inte är baserat på kärlek 
Att kvinnan ska göra allt i hemmet medans mannen ska typ vara den som jobbar och 
slappa. 
 
 
Bröderna 
Han inte vill gifta sig och har en sublimt förakt för kvinnotkönet , 
Haqvin hatar kvinnor och vill inte gifta sig. 
Walter gillar inte det för att han tycker at fru och barn bara tar hans pengar utan att bidra 
själva 
Dem tycker att det är sämre att ha ett äktenskap, mer sorg. 
Joo, svarade Walter torrt, men me en anstrykning av humoristiskt självironi, när man 
efter sju sorger och åtta bedrövelser äntligen lyckats få en brödbit, så är det väl bra 
förargligt om så andra ska komma och äta upp den för en. 
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Walter inte ville gifta sig: ”När man efter sju sorger och åtta bedrövelser äntligen lyckas 
få en brödbit, så är det väl bra förargligt om så andra ska komma och äta upp den för 
en” 
Walter inte ville gifta sig: ”När man efter sju sorger och åtta bedrövelser äntligen lyckas 
få en brödbit, så är det väl bra förargligt om så andra ska komma och äta upp den för 
en” 
Bröderna tror att det kommer bli sämre med äktenskap.  
bröderna tror inte på äktenskap. 
Bröderna negativa 
 
Händerna 
Det är en symbol som visar för arbete och inte arbete, 
Händer = Arbete 
Händerna är en symbol för arbete. 
Hur mycket dem arbetar för sitt bröd. 
Arbete eller inte arbete 
Tror det är en symbol för kroppens händer. 
Händer används som en symbol för arbete 
Händerna är en symbol för arbete. 
 
Bruna 
tecken på att Börje använder sina händer till att jobba på landet och gräva m.m. 
Börje arbetar och har darför bruna, starka händer 
Om man har hårda och solbrända händer är det ett tecken på att man har arbetat mycket 
har man hårda och solbrända händer är man antagligen en arbetare. 
Börje är också rik men har fått arbeta sig till det. 
Börje då som bor på landet som har solbrända händer symboliserar då att han arbetar 

	
vita 
Och bröderna kommer från storstadsområde och då använder de ju inte sina händer på 
samma sätt. 
 bröderna som inte arbetar har vita, tunna händer.  
Dem som har vita händer är antagligen rika eftersom de inte behövt arbeta 
Om man hade vita händer var man antagligen rik eftersom att man inte har behövt 
arbeta. 
Vita och taniga händer är ett tecken på att man inte har arbetat alls lika mycket 
Bröderna arbetar inte och har därför vita och tunna händer.  
De som har vita händer är förmodligen rika för de behöver inte jobba 
vit och tunna händer är man förmodligen rik och behöver därför inte arbeta, 
Walter och hans bror som bara siter inne och lever på sin far det symboliserar med att 
dem inte jobbar 

	
	

Styrka: 
jag anser Jean som starkast.  
På grund av att han vågade åka iväg och starta upp på nytt 
Jean är verkligen beredd på att resa medan Julie väntar på en bekräftelse som hon inte 
kan få i det huset. 
Julie bara bölar 
hon hade inte tillräckligt med mod, hon vågade inte riskera allt för att starta nytt 
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Jean, för att han var modigast, han var beredd att resa bort och riskera allt 
Jean säger att han är högre upp än Julie eftersom att han kan förvandla Julie till grevinna 
Jean är starkast. 
Jean är starkas för han vill komma iväg 
Jean för han är kille och verkar mer kunnig och starkare allmänt än Julie 
Jean,  han var modigast. Han var väldigt duktig på att manipulera  genom att vara 
trevlig och kärleksfull ena stunden och andra kall 
Hon säger själv att hon är svag och jean stark 
 
 
Jean:  
Jean är lite missnöjd men hans situation 
jean: den modige  
Jean är den modige 
Jean – Vill verkligen uppnå sina drömmar om att resa bort, 
han manipulerar även henne 
Han ser henne nog som en resurs han kan använda för att uppnå sina drömmar. Ena 
stunden kunde han vara jättesnäll och rar mot Julie, och andra stunden kunde han vara 
iskall och avvisande. 
Jean verkar modig och tar risker 
Och jag får en bild av att Jean är stark psykiskt och att han vågar riskera saker för att 
kanske få det bättre. 

	
Julie:  
jag får en bild av att Julie är ganska rädd för verkligheten.  
Hon verkar lite korkad. 
Julie verkar mycket mer försiktigare och tillbaka dragen. 
hon ör osäker på om Jean verkligen älskar henne eller inte. 
 Hon bryr sig inte om att bli grevinna vid Jeans sida 
Julie – vill bara resa bort med Jean men vågar inte riktigt, 
Julie är att hon vill resa bort med Jean. Men hon tvekar på om Jean verkligen älskar 
henne. Hon vill bara vara tillsammans med Jean, hon bryr sig inte om att vara grevinna 
vid Jeans sida. 
Julie är liksom tillbaka dragen och tänker mest på alla saker och vågar inte riktigt ta 
dem riskorna som Jean tar,  
det kan man se som att hon e feg 
Julie verkar vilja följa med Jean men har inte så mycket att säga till om eftersom att 
hennes pappa är greven. 
Julie- hon vill resa bort med jean men vågar inte för hon är för feg.  
Hon bryr sig bara om Jean älskar henne eller inte, hon bryr sig inte om att bli grevinna 
hon vill bara va tillsammans med Jean 
Julie är lite tillbaka 
 

	
Stövlarna 
han ville bli av med honom.  
Han hade väldigt stor respekt till greven 
är trött på greven 
rädd för greven 
enda han kan göra mot han utan att bli dödad 
Han gillar inte sitt jobb han är respekterar greven väldigt mycket. 
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Han gillar inte greven, han ger igen på stövlarna. 
	
	

För han är trött på greven 
på att alltid behöva ha dem skänslerna som han har och när han då ser hans stövlar så är 
det kanse det ända han kan göra mot greven.  
han hade väldigt stor respekt för greven, 
Trött på greven och har respekt för greven och att sparka ner hans skor är kanske det 
ända han kan göra för 
visa för Julie att han inte fruktade greven eller respekterade han mer än någon annan 
bara för att han är rikare. 
mycket respekt för greven och han ville på något sätt visa att greven inte var överlägsen 
vågar inte ”stå upp” mot honom i verkligheten 

	
	

Kärlek 
Kärlek är svårt, 
Det verkar lite komplicerat 
Förbjuden kärlek, 
Kärlek är inte något som finns ofta 
det krävdes inte i ett äntekskap. 
Kärleken är lite komplicerad 
Julie vill ofta ha en bekräftelse på att Jean verkligen älskar henne. 
kärleksfull mot Julie och säger att han älskar henne medans ibland han är iskall 
Jag tror att Julie inte älskar Jean på riktigt, osäker på det i alla fall. Men det är tuff 
kärlek. 
Jean kunde ibland vara kärleksfull mot Julie och ibland kunde han vara helt iskall. 
Och Julie ville bara hela tiden ha en bekräftelse av Jean att han älskade henne. 

	
	
	

Man/kvinna 
mannen gör som dem vill 
medans männen var mäktigare och bestämde allt. 
Männen verkar har mer makt och vara mer överlägsna än kvinnorna 

 
kvinnan får inte tycka till 
Kvinnorna fick inte ta stor plats 
 För vissa verkar kvinnorna vara mer av en börda men för andra verkar de vara mer som 
typ en älskarinna.  
(män) mer överlägsna än kvinnorna 
 

 
Det uppskattades inte att Julie blev lika uppfostrad som männen. 
hon inte ska arbeta  
hon ska sitta som en prydnad och välkomna och ta emot gäster 
De ville att männen skulle uppfostras på ett sätt sen kvinnorna på något annat. 
dem ville att kvinnorna skulle vara dem som jobbade i hemmet 
Männen blev sura på Julie för hon uppfostrades på samma sätt som killar 
kvinnan i text 2 har det lite bättre Julie var dotter till en greve, bor på ett slott 
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Marianne: i texten så är hon bara hemma och sköter om huset 
Marianne – bodde bondgård, det var hons man som hade pengarna. 
 


