
 

 

 
 

  

Användning av skönlitteratur för 

att prata om genus 
Fyra lärares syn på genus i 

litteraturundervisningen   
 
  

Författare: Johanna Cristensson och Florina 

Peci 

Handledare: Jimmie Svensson 

Examinator: Erik Erlanson 

Termin: HT19 

Ämne: Svenska – Självständigt arbete 

Nivå: Grundnivå (grundlärarprogrammet) 

Kurskod: 1GN01E 

Självständigt arbete I 



 

Abstract 

Studiens syfte är att ta reda på hur fyra pedagoger i årskurs 1–3 arbetar med 

och tänker kring användningen av skönlitteratur för att lyfta genus och 

jämställdhetsfrågor i undervisningen. Vi har använt oss av semistrukturerade 

intervjuer och våra informanter består av fyra kvinnliga pedagoger som är 

verksamma i lågstadiet. I vår teoretiska ram har vi använt oss av Yvonne 

Hirdmans genusteori, Vygotskij sociokulturella teori och den feministiska 

litteraturforskningen. Vårt resultat bygger på dessa teorier samt tidigare 

forskning, som omfattar genus i skolan och genus i litteraturundervisning. I 

resultatet framkom det att våra informanter arbetar med genus i skönlitteratur 

på en grundlig nivå, däremot vill alla pedagoger arbeta mer med genus. Det 

framkom även att pedagogerna vill ha en bredare kunskap kring detta område. 
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Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till de fyra pedagogerna som ställde upp som 

informanter och gjorde studien möjlig. Vi vill även tacka vår handledare för 

all hjälp och stöttning som vi fått under arbetets gång.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1. Hur många års erfarenhet har du inom läraryrket? 

2. Vilken årskurs ansvarar du för? 

3. Hur arbetar ni i skolan med genusfrågor? 

4. Känner du att du som lärare har tillräckligt med kunskap inom detta 

område? 

5. Hur jobbar du med detta specifikt i din läsundervisning för att 

uppmärksamma genus?  

6. Hur tänker du på val av skönlitteratur vad gäller uppmärksammandet 

av genus i din läsundervisning? (högläsningsbok & individuell 

läsningsbok) 

7. Märker du någon skillnad på val av böcker eleverna gör, flickor väljer 

typiska “flickböcker” och pojkar väljer typiska “pojkböcker”? 

8.  Isåfall på vilket sätt? 

9.  Märker du som lärare skillnad på användning av skönlitteratur i din 

undervisning om genus? före och efter?  
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1 Inledning 

Ett av skolans viktiga uppdrag är att få elever medvetna om allas lika värde 

oavsett kön, etnicitet etcetera. Lärare och skolledare är därmed ålagda att 

arbeta med att gynna elevers lika rättigheter för att ge dem lika möjligheter. I 

Läroplanen under Normer och värden, står det att skolan ska i sin 

verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan 

människor. De ska även bidra till att eleverna interagerar med varandra 

oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2017, ss. 5–6). 

Som pedagog räcker det inte enbart med att ha en vardagsförståelse om vad 

skolans värdegrund och jämställdhetsmål innebär. Det är viktigt att förstå 

och kunna analysera könsstrukturen på ett medvetet och professionellt sätt 

för att behärska genus (Hedlin, 2006, s. 18). Pedagogerna har en stor 

inverkan och är oerhört betydelsefulla när det gäller att lyfta genus i sin 

undervisning. Barn själva tolkar sina attityder och tar efter varandra. Till 

exempel när de läser tar de själva efter vad som står i litteraturen. Därmed 

har även litteraturen en stor påverkan på barns beteende. På detta sätt är det 

bra för pedagogen att prata om genusfrågor via litteraturundervisning redan i 

tidig ålder. Genom litteraturen får barn intryck av olika föreställningar om 

kön eller genus, manligt och kvinnligt, vilket kan beröra barns förståelse för 

vad som uppfattas som feminint och maskulint. En fördel med detta är att 

barn kan bli medvetna om att det finns många olika sätt att vara flicka och 

pojke (Kåreland, 2015, ss. 179–184). 

Blivande lärare behöver både veta vad som menas med skolans 

jämställdhetsmål och genus i ett samhällsperspektiv (Wernersson, 2006). För 

att fullfölja läraruppdraget räcker det inte med vardagskunskap om kön i 
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undervisningen. Det är viktigt med fördjupade könsteoretiska kunskaper för 

att eleverna ska utvecklas på bästa sätt (Hedlin, 2006, s. 7).  

Genom att skolan arbetar med dessa frågor får eleverna därmed en större 

förståelse för att kunna arbeta mot de traditionella könsmönster som finns. 

Detta visar på att det är viktigt att lyfta upp och prata om genus på ett konkret 

och bra sätt i litteraturundervisningen. Det känns därmed relevant att närmare 

studera hur lärare lyfter genus i undervisningen utifrån skönlitteratur för att 

motverka könsmönster i skolan. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att ta reda på hur fyra pedagoger i årskurs 1-3 arbetar med 

och tänker kring användningen av skönlitteratur för att lyfta genus i 

undervisningen. 

Forskningsfrågor: 

• Hur resonerar lärare kring val av skönlitteratur för att uppmärksamma 

genus i skolan?  

• Hur arbetar lärare för att uppmärksamma genus i 

litteraturundervisningen?  

• Vilka resultat ser lärare av användning av skönlitteratur i 

undervisning om genus?  
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2 Bakgrund  

I det första avsnittet presenteras teoretiska ramar (2.1). I det andra avsnittet 

presenteras tidigare forskning utifrån två områden som är relevanta inom denna studie 

(2.2). 

2.1 Teoretiska utgångspunkter  
Första delen i detta avsnitt förklarar begreppet genus och dess innebörd (2.1.1). I 

andra delen presenteras den feministiska litteraturforskningen och dess innebörd 

(2.1.2). I sista delen tydliggörs det sociokulturella perspektivet och dess viktiga 

faktorer som spelar en roll för barns utveckling (2.1.3).  

2.1.1 Genus 

Yvonne Hirdman är en svensk historiker och professor inom genusteori. Hon 

har forskat mycket om genus och var den som förde begreppet genus till 

Sverige. Begreppet genus introducerades i det svenska språket på 80-talet. 

Man föds med antingen manligt eller kvinnligt könsorgan. Det som formar 

genus är kulturen, själva tänkandet och språket. Segregeringen upprätthålls 

av män och kvinnor, något vi kan kalla genuskontrakt. Detta innebär att de 

olika könen tilldelas olika platser, sysslor och egenskaper. Något som kan 

förändra detta är att söka sanning bakom myterna, det vill säga motarbeta 

fördomar om vad som generaliserar den manliga och kvinnliga normen. 

Genom detta kan även den ” manliga normen” ifrågasättas (Hirdman, 2001, 

ss. 12–13). 

 

Genuskontrakten är konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska 

vara mot varandra. Genom att tala i termer av genuskontrakt får vi inte bara 

ett användbart redskap för att beskriva gränserna för de kvinnliga 

möjligheterna, utan framför allt tvingas vi att sätta relationen – 

mellanrummet – mellan maskulint och femininum i centrum för förståelsen 

(Wetterberg Jansdotter, 2014, ss. 120–121). 
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Viktorija Kalonaityté (2014) som är lektor i entreprenörskap menar att 

definitionen av vårt sociala kön är genus som innebär socialt skapande och 

föreställningar om biologiska kön. Genus är på så sätt en kulturell praktik 

som innefattar relation till andra men också en social struktur där vi sorterar 

och begripliggör vår omvärld. Föreställningar som genusnormer bygger på är 

könsnormer, det vill säga att det finns två åtskilda biologiska kön; manligt 

och kvinnligt. Förväntningar som följer med från genusnormer på en 

människa beror på vilket kön personen upplevs att ha, klädstil, känslor den 

har och vilka leksaker den leker med (Kalonaityté, 2014, s. 74).  

 

Maria Hedlin (2006) som är forskare inom könsteoretiska frågor menar att 

genus är socialt och kulturellt medförande. Genus infördes som ett begrepp 

för att kunna beteckna belysningen av kvinnligt och manligt inom den 

samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen. Begreppet infördes 

även för att inte avse det biologiska könet utan syftet är istället 

uppfattningarna om manligt och kvinnligt, som anses föränderligt. 

Människors uppfattningar och föreställningar är varierande beroende på 

vilket samhälle man lever i. Till exempel anses inte kvinnligt och manligt i 

Somalia vara på samma sätt som i Sverige etcetera (Hedlin, 2006, s. 45).  

 

Begreppet genusordning som hör ihop med genus, används i detta 

sammanhang för att skilja och sortera kvinnor och män. Det som 

genusifieras, det vill säga associeras med manligt och kvinnligt, är bland 

annat arbetsuppgifter, yrken, arbetsplats och kläder. Detta innebär en 

värdering av särskiljandet och sorterandet, vilket resulteras av det sociala 

mönstret som en genusordning. I allmänhet kan man tala om en kulturs, en 

tids eller ett samhälles genusordning (Hedlin, 2006, s. 45). 

I denna studie används endast genus som avser de sociala konstruktionerna, 

och inte kön, som avser det biologiska. 
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2.1.2 Feministisk litteraturforskning   

Kring 1970-talet började den feministiska litteraturteorin ta form med 

utgångspunkt i den amerikanska forskaren Kate Milletts bok Sexual Politics 

som förblev den kanske viktigaste förutsättningen i denna teori (Millett, 

2000). Grunden till feministisk litteraturteori är att ge synpunkter på den 

mansdominerade litteraturteorin. Utifrån feministiska positioner undersöks 

litterära verk skrivna av män för att avslöja dess maskulina perspektiv på 

världen (Tenngart, 2016, s. 113).  

Den feministiska teorins utveckling kan beskrivas i tre olika stadier. Dock 

kommer studien att fokusera endast på det tredje stadiet. Stadiet har 

föreställningarna om att könsskillnaderna försvunnit och blivit mer fokus på 

genus som en enhet (Tenngart, 2016, s. 122). Litteraturstudier undersökte hur 

kön framställs i texter, detta med fokus på beskrivningen av det kvinnliga 

och manliga (Heede, 2015, s. 281).  

Lena Kåreland (2015), som är litteraturvetare med didaktisk inriktning, 

betonar att på 1960- och 1970-talet började barnboksförfattare skriva 

feministiskt inriktade böcker eftersom de ville bryta den traditionella synen 

på kvinnors och mäns roller i samhället. Författarna ville främst lyfta fram 

yrkesarbetande och frånskilda mammor. Eftersom de fanns i verkligen så 

skulle de också få finnas i böcker. De ville också bryta normen om att 

mammor bara var glada, bakade etcetera, eftersom de kunde också vara arga 

och uppretade. I dagens litteratur kan man finna både kaxiga och starka 

kvinnor samt män som är osäkra och blyga (Kåreland, 2015, ss. 178–179). 

Gynokritik är ett begrepp som används inom den feministiska kanonkritiken 

och hade sitt ursprung i början på 1970-talet, som går ut på att identifiera den 

kvinnliga rösten i litteraturhistorien. Den mansdominerade 

litteraturhistoriebeskrivningen har gjort att de kvinnliga författarna varit 

undangömda och inte fått ta lika stor plats som de manliga fått göra. Oavsett 
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om de kvinnliga verken anses bra eller inte har de ett historiskt värde vad 

gäller kvinnans erfarenheter och roll. Gynokritiken har lett till många 

konkreta förändringar i litteraturhistorien (Tenngart, 2016, ss. 117–118). 

En genusdebatt fördes i början av 2000-talet gällande bilderböckers 

presentationer av pojkar och flickor, den menade att bilderböckerna handlade 

mer om pojkar än flickor. På så sätt fick flickor mindre roller att känna igen 

sig i och kunna identifiera sig med. Oftast fick pojkar huvudroller i böckerna 

som tuffa och busiga, medan flickorna framstod som snälla och blyga 

(Kåreland, 2015, ss. 178–180). Motsvarande har påpekats när det gäller 

litteratur för vuxna. Paul Tenngart (2016), som är lärare och forskare i 

litteraturvetenskap, betonar att i romaner skrivna av män visas kvinnor oftast 

som sexuellt aktiva och lustfyllda som straffas. Detta kan ge en negativ bild 

av hur kvinnan egentligen är och hur samhället har skapat henne (Tenngart, 

2016, ss. 116–117). Många kvinnliga bilderboksskapare kopplar idag sitt 

skapande till genusfrågor (Kåreland, 2015, s. 180). 

2.1.3 Sociokulturellt perspektiv  

Vygotiskij, som var pedagog, psykolog och filosof, menar att barnets 

utveckling är helt beroende på den kulturella situation som det växer upp i. 

Lärare, föräldrar och syskon är därmed en viktig del av barnets utveckling. 

Språket är ett viktigt verktyg som barnet utvecklar för att kunna lära sig 

hantera problem som de möter eller för att tolka och hantera sin omgivning. 

Språket hjälper även barnet att kunna delta i sociala samspel, till exempel i 

samtal och inre dialoger, vilket gör det möjligt för barnet att själv resonera 

och utveckla sitt tänkande (Hwang Nilsson, 2017, ss. 66–67). Vygotskij 

menar att språket först fyller en reglerad funktion för att sedan bli till ett 

redskap för tänkandet. Det är genom detta redskap vi förstår vår omvärld i 

samspel med människor (Säljö, 2017, ss. 258–259).  
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Ett bekant begrepp i Vygotskijs arbeten är den proximala utvecklingszonen, 

även kallad “Zone Of Proximal Development”. Detta innebär att genom 

lärarens vägledning hjälpa elever att använda ett kulturellt redskap, det vill 

säga att människan kommer närmre ny kunskap vilket får människan att bli 

mer socialiserad, vilket i sin tur leder till en vidare utveckling för människan 

(Säljö, 2017, s. 260). 

2.2 Tidigare forskning  

Den första delen i detta avsnitt tar upp genus i skolan som förklarar hur 

skolan arbetar med genus (2.2.1). Den sista delen redogör för forskning kring 

genusfrågor i litteraturundervisning (2.2.2). 
 

2.2.1 Genus i skolan   

Jämställdhet är ett begrepp som introducerades med Lgr69. Detta innebar 

diskussion om olika villkor i samband med genus. Tankar kring flickors och 

pojkars olika villkor har under en lång tid funnits med i styrdokumentet av 

olika slag. I skolan har diskussion kring genus gått i vågor beroende på 

undervisningssituation. Om inte lärare och läroplan arbetar tillsammans kring 

genus leder det till att könsstereotyper lever kvar och styr skolans vardag 

(Karlson, 2003, ss. 13–15). 

Enligt Ingrid Karlson (2003), som har studerat genus- och 

jämställdhetsfrågor, använder lärare uttrycket “vi har börjat prata om det “, 

vilket är det som beskriver inställningen till dessa frågor bäst. En orsak till att 

undervisningen inte strävar mot genusproblematiken är bristen på kunskap 

och att intresset inte varit stort nog hos lärarutbildarna (Karlson, 2003, s. 36). 

Inställningen att prata om genus och jämställdhetsfrågor i skolan börjar 

däremot bli större och det gör att forskningen börjar komma igång kring 

dessa frågor (Karlson, 2003, s. 36). Eftersom Ingrid Karlsons forskning 

publicerades för 15 år sedan är det viktigt att poängtera att den kanske inte är 

lika aktuell i dagsläget.  
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Lotta Björkman (2015), som forskar inom begreppet normkritisk pedagogik, 

har varit med och utvecklat detta begrepp inom skolans värld. Normkritisk 

pedagogik är en metod som Skolverket rekommenderar, eftersom detta ska 

främja likabehandling i skolan. Genom att använda normen i den dagliga 

processen får man en förståelse för hur inneslutande och uteslutande 

fungerar, ett skällsord är ett tydligt exempel på denna process. Pedagoger har 

dubbla uppdrag utifrån en normkritisk pedagogik, det vill säga i sociala 

sammanhang och i sin undervisning. Som individer behövs en förståelse och 

nyfikenhet på oss själva för att kunna arbeta med normkritisk pedagogik i 

undervisningen. Detta kan ske genom att exempelvis veta hur människor har 

växt upp och vilka normer som finns runt omkring. Eftersom pedagoger har 

makt över sin undervisning behöver de förstå hur den påverkas av ideér och 

erfarenheter. För att elever ska få lära och vara sig själva behövs en process 

som pågår kontinuerligt, detta för att skapa istället för att begränsa utrymme 

för elever. Det är därför viktigt att som pedagog förstå hur vi använder 

makten och vad vi vill med den i vår undervisning (Björkman, 2015). 

2.2.2 Genus i litteraturundervisning  

I kursplanen för svenska står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 

egen identitet och sin förståelse för omvärlden genom litteratur. Genom 

användning av litteratur får elever möjlighet till en bredare förståelse för 

normer och värderingar (Skolverket, 2017, ss. 5–6). 

Lena Kåreland (2015) menar att barn i tidig ålder är medvetna om skillnader 

mellan män och kvinnor. Att dela in människor efter kön är grundläggande i 

vårt samhälle. Hon menar att människor både medvetet och omedvetet ställer 

olika krav på flickor och pojkars beteende. Redan från 1960-talet har 

forskningen varit intensiv kring kön och genus. Forskare inledde en debatt 

om barnlitteraturen och den visade att det fanns för få alternativa 

rollförebilder i barnlitteraturen. Barn och unga fick olika roller i olika 

verksamhetsområden utifrån vilket kön de hade (Kåreland, 2015, ss. 176–
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177). Med tiden har förskolan arbetat med genuspedagogik, vilket har gett 

relativt goda kunskaper inom detta verksamhetsområde (Ivarsson Salmson, 

2015, ss. 194–196).  

Vad gäller att underlätta interaktionen mellan eleverna och den skönlitterära 

texten har läraren en viktig uppgift genom att se till att texter och elevers 

kunskapsnivåer inte ligger för långt ifrån varandra. Att barn behöver tid och 

möjlighet att läsa är en viktig aspekt i deras utveckling som individer och 

grunden till att detta ska vara möjligt är vuxna ansvariga för. Genom att 

lärare låter elever få närhet till en text och samtala med varandra i 

klassrummet kan detta bidra till identitetsutveckling hos eleverna (Molloy, 

2008, ss. 287–289). Andra forskningsresultat visar att skolans urval av texter 

och även undervisningen inte ger eleverna möjlighet att läsa med 

igenkänning eller identifikation (Kåreland, 2015, s. 196).  

Lena Kåreland (2015) nämner DN:s barnbokskritiker Lotta Olsson som 

menar att barnböckerna inte vill ha “tillrättalagd manipulation där världen är 

rättvis och fin” och hon menar vidare att skönlitteraturen inte ska förespråka 

vissa ideal. De som står bakom utgivningen av barnböcker med positivt 

genusmönster menar att all form av litteratur förmedlar värderingar, 

traditionella och normativt reproducerade värderingar (Kåreland, 2015, s. 

196). Den litteratur som barn läser är viktig för 

elevernas utvecklingsmöjligheter när de ska forma sin identitet och framtid 

(Kalonaityté, 2014, s. 78). 
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3 Metod och material 
I detta kapitel beskrivs studiens metod och utgångspunkter. Först beskrivs 

val av metod (3.1). Därefter presenteras urval och genomförande (3.2) tar 

upp hur tillvägagångssätt. Informanternas bakgrund (3.3) beskriver deras 

bakgrund inom läraryrket. Metodkritik (3.4) som visar vilka för- och 

nackdelar det finns med studiens metod. Forskningsetiska principer förklarar 

vilka regler som studien ska följa (3.5).  

 

3.1 Val av metod 

Vi valde kvalitativa forskningsintervjuer för att dels få en djupare förståelse 

samt att få ta del av informanternas upplevelser kring området. Det finns 

olika intervjumetoder och den metod vi valt i vår studie är en 

semistrukturerad intervju. Detta innebär att det finns ett antal färdiga frågor 

som intervjuaren har färdigställt innan. Dessa frågor besvaras och är 

emellertid flexibla genom att tillåta informanterna att få vara utförliga och 

kunna utveckla sina svar. Med en semistrukturerad intervju har intervjuaren 

möjlighet till att utveckla och ändra sina frågor beroende på informanternas 

svar inom området (Denscombe, 2018, ss. 268–269). På så sätt kan vi be 

informanterna att utveckla sina svar eller ställa följdfrågor för mer effektiva 

och givande svar (Kvale, 2014, s. 48). Monica Dalen betonar att många av de 

som blir intervjuade och är intervjuare känner sig tryggare med att använda 

sig av en mer strukturerad intervjuform (Dalen, 2015, s. 36).  

 

3.2 Ural och genomförande  

Vi vill i denna kvalitativa studie ta reda på hur fyra lärare i årskurs 1–3 

arbetar med och tänker kring användningen av skönlitteratur för att lyfta 

genus i undervisningen. Vi kontaktade ett flertal lärare där vi tydligt 

påpekade att vi sökte lärare som brinner för och arbetar med genus 

kontinuerligt. Dock var det endast fyra lärare som kontaktade oss och därmed 
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blev endast de studiens informanter. Lärarna blev kontaktade genom sociala 

medier och där kunde tid för intervjun bestämmas. Tre av fyra intervjuer 

genomfördes via skype eftersom dessa tre informanter är bosatta på olika 

platser runt om i Sverige. Möjligheten till att träffas blev därför svår. 

 

En av intervjuerna var fysisk intervju, det vill säga ett möte mellan informant 

och forskare. En fördel med att använda denna typ av intervju är att 

uppfattningar och synpunkter kommer till uttryck på ett annat sätt än en 

skypeintervju. I en personlig intervju kan man lättare se informantens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket gör det lättare för intervjuaren 

att kontrollera intervjun (Denscombe, 2018, s. 269). 

Intervjufrågorna är en grund till studien och skapades utifrån studiens syfte, 

forskningsfrågor samt erfarenheter. Under intervjun användes digital 

ljudinspelare och anteckningar fördes under intervjuns gång. Genom att 

använda digital ljudinspelare kan man följa lärarens interaktion samt gå 

tillbaka och lyssna noggrannare för att få bästa resultat av intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 26). Därefter transkriberades intervjuerna för att 

sedan analyseras vidare. 

3.3 Informanternas bakgrund  

Lärare A är utbildad lågstadielärare och arbetat som kvalificerad pedagog i 

arton år. Innan sin utbildning arbetade denne som lärarvikarie i fem år. Hon 

ansvarar för årskurs tre och fyra, vilket innebär blandade åldrar på eleverna. 

Lärare B är utbildad F–6 lärare och arbetat i sex år, men i dagsläget varierar 

hon mellan årskurs ett, två och tre. Lärare C började arbeta som utbildad F–3 

lärare för tio år sedan. Hon ansvarar i dagsläget tillsammans med en kollega 

för årskurs två. Lärare D är utbildad lågstadielärare och arbetat på samma 

skola i femton år, först som lärarvikarie och sedan som utbildad lärare i fem 

år. I dagsläget har hon ansvar för en klass i årskurs ett. 
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3.4 Metodkritik 

Eftersom studien är en öppen intervjustudie var det därför viktigt för oss som 

intervjuare att inte försöka påverka informanterna under processen för ett så 

rättvist resultat som möjligt (Vetenskapsrådet, 2011, s. 27). Det gäller att 

intervjuaren ställer rätt frågor och inte avbryter informanter eftersom det 

ligger till grund för hela resultatet.  

En fördel med kvalitativ forskning är att studien är djupgående. Studien 

ligger bra till vad gäller livets sociala subtiliteter och att hantera sociala 

situationer. Eftersom studien bygger på forskarens tolkningsskicklighet är det 

kan forskare kommer fram till olika slutsatser trots användning av samma 

metoder (Denscombe, 2018, ss. 226–228). 

Att intervjua en mindre grupp människor menar kritikerna är omöjligt att 

generalisera, eftersom ett fall inte kan vara representativt för samtliga andra 

fall (Fejes Thornberg, 2019, s. 288). Detta kan ses som en nackdel i studien 

eftersom informanterna är en liten generaliserbar grupp.   

Eftersom tre intervjuer gjordes via skype, blir det svårt för intervjuaren att se 

vilka informanterna är eller om deras svar är uppriktiga och ärliga 

(Denscombe, 2018, s. 288). I intervjun som var personlig kan intervjuaren 

däremot få en annan bild av informanter, de kan lära känna varandra på ett 

annorlunda sätt och intervjuaren kan leda intervjun på ett annorlunda sätt. 

3.5 Forskningsetiska principer  

Informationskravet 

När man gör en kvalitativ intervju är etik en viktig beståndsdel samt ta 

hänsyn till de olika forskningsetiska principerna. Den första forskningsetiska 

principen är informationskravet, det vill säga att som 

forskare ska den berörda informeras om vad studien går ut på 

(Vetenskapsrådet, 2011, ss. 7-12). Detta informerade vi våra informanter  

om allra först. 
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Konfidentialitetskravet  

Den andra forskningsetiska principen är konfidentialitetskravet, som innebär 

att deltagarna i studien får tydlig information om att deras personuppgifter 

ligger i tryggt förvar (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 7-12). Detta upplystes om 

innan intervjun påbörjades. 

Samtyckeskravet   

Innan påbörjad intervju tog informanternas samtycke in (Vetenskapsrådet, 

2011, ss. 7-12). De som medverkade blev informerade om att de i 

undersökningen ha rätten till att själva bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de vill delta. Informanterna skall alltså kunna avbryta sin medverkan 

utan att detta medför negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 7-

12).  

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in kommer endast att användas för 

forskningsändamål och inget annat, vilket vi upplyste om innan intervjun 

skedde (Vetenskapsrådet, 2011, ss. 7-12). 
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4  Resultat och analys  
I detta kapitel kommer resultatet baseras på våra intervjuer och 

sammanställas. Intervjufrågorna har kategoriserats utifrån huvudrubriker och 

allra först presenteras skolans arbete med genus (4.1), följt av lärarnas 

värdering av sin kunskap om genus (4.2), hur de arbetar med genus i 

läsundervisningen (4.3), hur genus kommer till uttrycks i litteraturen (4.4), 

val av litteratur i högläsning (4.5), val av litteratur vad gäller individuell 

läsning (4.6) och slutligen skillnader på före och efter användning av 

skönlitteratur (4.7).  

 

4.1 Skolans arbete med genus 

Lärarnas syn på skolans arbete med genus såg olika ut. Lärare A anser att 

skolan generellt inte arbetar med genus på ett specifikt sätt utan att de pratar 

om det tillsammans kolleger emellan. Detta för att ge varandra tips om hur 

man kan arbeta med dessa frågor i sin undervisning. Hon betonar också att 

genus ingår i kursplanen under värdegrund och därför är viktig att få med i 

sin undervisning. Hon menar dock att man bör arbeta med genus i tidiga 

åldrar, vilket skolan ser till att göra tillsammans med förskoleklassen som 

hon samarbetar med. Lärare A har även i sitt arbetslag och tillsammans med 

förskoleklassen arbetat med teater och drama. Detta för att eleverna i årskurs 

tre ska visa förskolebarnen att det är accepterat att som pojke leka med 

dockor eller att som flicka leka med bilar. Lärarna i arbetslaget vill genom 

detta visa att alla är unika på sitt sätt och att man ska bli accepterad oavsett 

färg på kläder och val av leksak. Lärare B påstår att skolan hon arbetar på 

lägger stort fokus på genusfrågor och då särskilt på rasterna och elevens val.  

 
..specifikt som vi brukar titta närmre på med genus är till exempel när vi har 

elevens val, utedagar, raster.. ja.. alltså allt annat utanför klassrummet så 

jobbar vi med genus. På rasterna försöker exempelvis vi pedagoger att få 
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med tjejerna att spela bollspel vilket annars inte är så vanligt för det är ju 

annars bara killarna som spelar det (Lärare b).  

På skolorna där lärare C och D arbetar används genus i undervisningen under 

olika temadagar. Lärare B och hennes skola arbetar med ett arbetssätt som 

kallas Oveleus där fokus är att främja värdegrunderna, där genus ingår. 

Oveleus lyfts bland annat i öppna diskussioner och i rollspel med elever 

under undervisning. Skolan där lärare C arbetar hade nyligen temat 

“tillsammans” där allas lika värde, etnicitet, kön etc var i fokus. Skolan 

arbetar periodvis med genus och lägger in det i undervisningen när det passar 

in. 

4.2 Kunskap om genus 

Lärare A och lärare C anser att de inte har tillräckligt med kunskap om genus 

för att undervisa inom detta område. Lärare A betonar att hon i början av sin 

lärartjänst inte hade mycket kunskap inom detta område, men att det blev 

bättre ju mer hon fick arbeta i skolans värld. Hon menar att det kan beror på 

att förr i tiden diskuterades inte genus på samma sätt, men att idag finns det 

olika sätt att uttrycka det på, till exempel genom litteratur. Lärare C menar att 

hon kan grunden om vad genus innebär, men att det finns en djupgående 

kunskap som hon inte har koll på. Dock vill hon ha en djupare kunskap om 

genus för att kunna utvecklas och undervisa sina elever: 

 
Hmm, både ja och nej. Man har den grundliga kunskaper om genus, men sen 

finns det ju kunskap som är mer djupgående som man kanske inte har lika 

bra koll på som man kanske vill ha. Så jag tycker att det är lite mitt i mellan 

(Lärare C)  
 

Lärare B anser däremot att hon har goda kunskaper inom området, detta 

genom läsning om genus samt egna erfarenheter från skolan. Lärare D har 

samma tanke som lärare C när det gäller kunskap om genus. Hon menar att 
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den kunskap hon har i dagsläget är endast den kunskap som finns i vårt 

samhälle och som speglar i hur manligt och kvinnligt ska vara. 

4.3 Genus i läsundervisning  

De tillfällen där de arbetat kring genus i litteraturen är högläsning där 

diskussion av en utvald bok är i fokus. Lärare B väljer ut böcker för att sedan 

diskutera handling tillsammans med eleverna för att lyfta detta 

område.  Lärare C betonar att de arbetar med böcker där genus uttrycks 

ganska kraftigt. Lärare D använder genus i undervisningen vid speciella 

tillfällen, till exempel när de ska prata om yrken. Nyligen pratade klassen om 

brandstationen, polisstationen och vårdcentralen. Där tog klassen upp vilka 

som arbetade på dessa platser och eleverna pratade ofta om “brandmännen”, 

“polismännen” och “doktorn” i betoning på det manliga könet. Hon hade sett 

detta ofta i de klasser där fokus på undervisningen handlade om yrken. De 

gjorde att hon valt att använda sig av böcker där kvinnliga arbetande poliser, 

brandmän etcetera förekommer, för att eleverna ska få se att det finns 

kvinnliga arbetande poliser etcetera.  

4.4 Hur genus uttrycks i litteraturen 

Lärare A menar att kvinnligt och manligt i böckerna framställs på olika sätt. 

Kvinnan framställs ofta som snäll, gullig, svag, blyg etcetera och mannen 

framställs på ett hårdare och äventyrligare sätt. Hon menar även att det finns 

böcker som inte ger detta intryck, men att det är viktigt att lyfta fram att 

könen som framställs i böckerna inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. 

 
ja alltså det är ju typiskt att tjejerna framställs på ett visst sätt i en bok som 

exempelvis snälla, blyga men också svaga. Medan killarna framställs hårda, 

hjältar och sportiga. Sen finns det så klart böcker som absolut inte behöver 

ge detta intryck, men oftast är det ju så och då är det viktigt att lyfta upp 

detta som exempelvis att alla tjejer inte behöver vara de svaga” (Lärare A) 
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Lärare C uttrycker att det är viktigt att elever upptäcker böcker de själva 

finner är intressanta och kan relatera till. Hon menar att den typiska pojk- och 

flickboken uttrycker sig på olika sätt. Exempelvis handlar den typiska 

pojkboken om hjältar och flickboken handlar om prinsessor. 

4.5 Val av litteratur - Högläsning  

Lärare A använder först och främst skönlitteratur där genusaspekten är 

särskilt framträdande för på så sätt kunna föra en diskussion kring bokens 

innehåll utifrån det. Diskussionerna är först i små grupper och sedan i 

helklass, detta för att alla ska få ta del av diskussionen utifrån allas 

perspektiv. De böcker hon använder sig av är bland annat Eva & Adam 

(Måns Gahrton) samt Fredda 8 år (Helena Dahlbäck). Hon har även använt 

sig av en typisk flickbok om exempelvis hästar. Detta fick negativ respons 

speciellt från pojkarna, men hon menar däremot att det är för att förebygga 

stereotyper. Efter att hon hade läst klart boken för klassen blev de pojkar som 

var negativa i stället positiva.  

 

Lärare B använder sig av Astrid Lindgrens böcker när hon har högläsning, 

eftersom böckerna intresserar både pojkar och flickor samt är omtyckta av 

klassen. Hon hade någon gång använt sig av en typisk flickbok som handlade 

om hästar, vilket dock inte intresserade pojkarna. De suckade över valet och 

lyssnade inte. När lärare C väljer ut böcker handlar de sällan om genus och 

jämställdhet, men däremot kan hon tänka sig att ändra på det. Lärare D 

använder genus i litteratur i sin undervisning genom att till exempel läsa en 

saga om en kvinnlig brandman eller en kvinnlig polis. Detta skedde nyligen i 

hennes klassrum när de pratade om yrken. Hon märker också att de typiska 

flick- och pojkböckerna intresserar alla elever oavsett kön. Pojkar tycker om 

när det är prinsessor på framsidan av en bok och flickor när det är en drake 

etcetera. Dock ser hon att den typiska flickboken behöver ha med en drake, 

en hjälte etcetera för att intressera pojkar och tvärtom när det gäller flickor. 
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4.6 Val av litteratur - individuell läsning  

I lärare A och hennes klass är det en självklarhet för en pojke att till exempel 

välja en sportbok medan för flickor en hästbok. Hon ser tydliga skillnader på 

vad eleverna väljer och hon tror att det handlar om grupptryck, att pojkar 

väljer en typisk pojkbok medan flickor väljer en typisk flickbok. Dock vill 

hon påpeka att det finns elever som väljer böcker utifrån sin egen smak. 

Detta är något som lärare B också känner av i sin klass. Flickorna väljer en 

typisk flickbok medan pojkarna väljer en typisk pojkbok. Hon försöker 

däremot rekommendera andra böcker till eleverna för att motverka detta. 

Lärare C betonar att i hennes klass väljs det också typiska flick- och 

pojkböcker. Hon påpekar också att det finns några elever i klassen som väljer 

både och. Lärare D menar att hennes elever grupperar sig när de är i 

biblioteket. Oftast går flickorna för sig och pojkarna för sig.   

4.7 Skillnader mellan före och efter användning av skönlitteratur 

Alla lärarna betonar att de tyvärr inte ser någon skillnad på före och efter 

användningen av litteratur för att främja genustänkandet. Lärare C menar att 

detta kan bero på att hennes klass är ny, medan lärare A och B inte ser någon 

skillnad alls. Lärare D är på samma spår som lärare C, det vill säga, att deras 

klasser är årskurs ett och ännu för unga för att kunna se skillnader. Lärare A 

avslutade sin intervju med att betona att: 

 
Det är i alla fall alltid bra att prata om genus och inte sluta jobba med det. 
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5  Diskussion   

Studiens syfte och forskningsfrågor kommer att analyseras utifrån teori och 

tidigare forskning. Teorin kommer att utgå från genus i skolan (5.1) samt 

genus i litteraturundervisning (5.2). Därefter presenteras skillnader på före 

och efter användning av skönlitteratur (5.3). Reflektion (5.4) kommer att 

behandla genus, feministisk litteraturforskning samt sociokulturellt 

perspektiv. 
 

5.1 Val av skönlitteratur i skolan  

Vi som individer behöver en förståelse och nyfikenhet för att kunna arbeta 

med normkritisk pedagogik i undervisningen. Detta kan ske genom att 

exempelvis ha kännedom om hur vi växt upp och vilka normer som finns 

omkring oss. Pedagoger har makt över sin undervisning och därför är det 

viktigt att förstå hur vi ska använda makten och vad vi vill med den i vår 

undervisning (Björkman, 2015). Genom normkritisk pedagogik i sin 

undervisning arbetar lärare A och B framförallt med att lyfta genus utifrån 

val av litteratur. Både lärare A och B väljer böcker som kan föra diskussion i 

undervisningen om genus. Lärare A nämner bland annat att hon använder 

boken Eva och Adam. Lärare C väljer att arbeta med böcker där genus 

uttrycks kraftigt. Lärare D använder genus i undervisningen, särskilt när 

klassen ska prata om yrken. Hon valde bland annat böcker där till exempel 

kvinnliga brandmän förekommer för att elever ska få se att det finns 

kvinnliga brandmän i det yrket.  

 

Som svar på studiens forskningsfråga Hur resonerar lärare kring val av 

skönlitteratur för att uppmärksamma genus i skolan? visar studien på att 

lärarna arbetar med genus och har de i åtanke när de väljer skönlitteratur till 

undervisningen. Det är intressant att se hur vissa av lärarna väljer böcker som 

är mer neutrala medan andra väljer böcker som betonar genus kraftigt.  
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Kalonaityté (2014) menar att den litteratur som barn läser är viktig för deras 

utveckling för att kunna forma sin identitet. Genom att lärarna väljer ut 

relevant litteratur för att lyfta genus och arbeta med detta får eleverna en 

bredare kunskap samt kunna utveckla sin identitet. 

5.2 Arbetssätt för att lyfta genus i litteraturundervisning  

Vad beträffar att samtala med varandra i klassrummet utifrån litteratur är det 

något som lärare A och B arbetar med. Lärare A och lärare B väljer ut böcker 

för att sedan diskutera bokens handling med sina elever för att främja 

genus.  Lärare B använder sig av Astrid Lindgrens böcker under högläsning, 

eftersom det är böcker som intresserar både pojkar och flickor. Hon har vid 

något tillfälle använt sig av en typisk flickbok som handlat om hästar, vilket 

dock inte intresserade pojkarna. Därefter har det alltid varit neutraliserade 

böcker i klassrummet när det gäller högläsning. Lärare A väljer böcker som 

går att diskutera med eleverna, till exempel böcker om Adam och Eva samt 

Fredrika 8 år. Lärare C diskussion som en metod, där hon valde böcker 

utifrån en typisk pojk- och flickbok. Lärare D uppmärksammade genus 

genom att exempelvis upplysa yrkesarbetande kvinnor i litteraturen.  

Vad gäller individuell läsning var alla lärarna eniga om att eleverna väljer en 

typisk pojk- och flickbok, utefter deras kön. Lärare A och B märker tydligt 

att pojkar väljer en typisk pojkbok, medan flickor väljer en typisk flickbok, 

när det gäller val av individuell läsning. Lärare C säger samma sak, men att 

det i hennes klass finns elever som blandar sitt val av litteratur. Lärare D 

menar att hennes elever grupperar sig när de är i biblioteket. Detta gör att 

flickorna går för sig och pojkarna för dig, därmed blir det en gruppering. Här 

finns det ett tydligt exempel på att lärare A främjar genus genom att 

rekommendera sina elever att välja böcker bortsett från sin bekvämlighet. 

Detta för att inte gynna eleverna det typiska pojk- och flickböckerna.  
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Som svar på forskningsfrågan Hur arbetar lärare för att uppmärksamma 

genus i litteraturundervisningen arbetar lärarna framförallt med genus utifrån 

diskussion som ger eleverna möjlighet att utveckla sin identitet och sin 

förståelse för omvärlden. Detta ger eleverna en bredare förståelse för normer 

och värderingar (Skolverket, 2017, ss. 5–6). Det är med hjälp av 

litteraturundervisning kring genus som dessa lärare kan ge eleverna möjlighet 

till att få en bredare förståelse för värderingar och normer. Detta påpekar både 

Molloy (2008) och Kalonaityté (2014) som menar att närhet till text och 

samtala med varandra i klassrummet kan bidra till identitetsutveckling hos 

eleverna. Alla lärarna var eniga om att diskussion är ett bra arbetssätt som gör 

att elever får en bredare förståelse för genus. 

5.3 Skillnader mellan före och efter användning av skönlitteratur 

Med hjälp av lärarnas vägledning kring genus formar det ett kulturellt 

redskap hos eleverna. Det vill säga, ju närmare eleverna kommer en ny 

kunskap desto mer medvetna blir de om genus (Säljö, 2017, s. 260). 

Vygotskij menar också att genom sociala samspel till exempel i samtal ger 

det eleverna möjlighet till att själva resonera och utveckla sitt tänkande 

(Hwang Nilsson, 2017, ss. 66–67). Genom diskussion kring litteratur i 

undervisningen ges denna möjlighet för eleverna. Trots detta påstående 

påvisar studien att lärarna tyvärr inte ser någon skillnad på före och efter 

användningen av litteratur för att främja genustänkandet. Lärare C menar att 

detta kan bero på att hennes klass är ny, medan lärare A och B inte ser någon 

skillnad alls. Lärare D är på samma spår som lärare C, det vill säga, att deras 

klasser är årskurs ett och ännu för unga för att kunna se skillnader.  

5.4 Reflektion  

Under intervjun uttryckte lärare A och B att deras kunskap om genus blev 

bättre under tidens gång som lärare. Lärare C och D anser att de har den 

grundliga kunskap kring genus som samhället format, dock är de villiga att 

fördjupa sig ännu mer i genus. Ingrid Karlson (2003) menar att den viktigaste 



 

22(27) 
 

orsaken till att undervisningen inte strävar mot genusproblematiken är brist 

på kunskap. Detta stämmer överens med lärarnas påstående eftersom de 

anser att kunskap om genus inte varit på topp. Eftersom genus är ett begrepp 

som är socialt och kulturellt medförande, medför det till att människor skapar 

föreställningar om hur manligt och kvinnligt ska vara (Hedlin, 2006, s. 45). 

Detta kan vara en faktor som gör att lärare C och D anser att de inte har mer 

kunskap än de sociala och kulturella föreställningar som finns om genus. 

 

En viktig del i kunskapen om genus är att man vet vad begreppet betyder 

(Hedlin, 2006, s. 45). Lärare A pratar om att i början av lärarbanan hade hon 

inte lika mycket kunskap om genus som idag. Hon blev mer självsäker och ju 

mer hon arbetat som lärare desto mer kunskap fick hon inom området. Hon 

påpekar att detta kan bero på att förr i tiden pratade man inte lika mycket om 

genus som man gör idag. Där finns en koppling till Ingrid Karlsons (2003) 

som menar att genus i undervisningen brister på grund av otillräcklig 

kunskap.  

 

Studien visar att genus har med tiden blivit mer uppmärksamt, men dock 

behövs det arbetas mer med detta. Det är dock viktigt att än en gång påpeka 

att studien är liten och att dess resultat inte kan generaliseras. Det är bra att 

skolorna arbetar med genus som de antyder, dock finns könsskillnaderna 

kvar än idag. Detta tyder på att samhället måste arbeta ännu mer med genus 

och särskilt på skolor.   

 

Två av informanterna fick en oplanerad följdfråga om hur de tycker att genus 

uttrycks i litteraturen. Båda ansåg att pojkarna framstod som hjältar och 

starka medan flickor sågs som gulliga och snälla. I början av 2000-talet 

fördes en genusdebatt om hur pojkar och flickor framställs i litteraturen. Då 

påstod det att litteraturen endast handlade om pojkar och sällan flickor 

(Kåreland, 2015, ss. 178–180). Det var dock ingen av informanterna som 
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betonade detta. Däremot sa lärare A att pojkarna får oftast roller som är mer 

tuffa och busiga, medan flickor får en blyg och snäll roll. Hon menar dock att 

inte all litteratur framställs på detta vis i dagsläget. Detta förstärker Kåreland 

med att i dagens litteratur kan både män och kvinnor framställas blyga och 

kaxiga (Kåreland, 2015, ss. 178–180). 

 

Genom att lärarna arbetar med genus blir eleverna mer bekanta kring 

begreppet, vilket leder till ny kunskap för eleverna. Ju mer eleverna förstår 

kring ett begrepp desto mer medveten blir de. Lärare D arbetade med genus 

genom att prata om yrken som specifikt anses typiskt manligt och kvinnligt. 

Hon främjade att till exempel kvinnliga brandmän finns genom litteraturen, 

detta gör att eleverna får upp ett öga för det. Så länge man som lärare har i 

åtanke att vara rättvis och jämställd mot eleverna, arbetar lärarna redan där 

med genus. 

Studien har varit givande och intressant att forska kring. Den har gett oss mer 

fördjupad kunskap inom området som vi i vår framtida lärarroll kan ha 

användning för. Eftersom vår forskning är baserad på kvalitativ studie 

intervjuades fyra lärare som aktivt arbetar i skolan. Genom att intervjua 

lärarna fick vi en uppfattning om hur både de och skolan arbetar med genus i 

undervisningen. Det vi hade kunnat ändra på och som vi kommer att ha i 

åtanke vid nästa forskning är att alla intervjuer kan göras personligen. Detta 

för att underlätta situationen genom att kunna känna av situationen mellan 

intervjuaren och informanten. I denna studie hade vi endast kvinnliga lärare 

vilket kan ses som en nackdel, eftersom en manlig lärares synpunkter och 

tankar inte finns med. 
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6  Framtida forskning  

Avslutningsvis vill vi dela med oss av tankar kring förslag på vidare 

forskning. Det har varit intressant att genomföra en empirisk studie om hur 

lärare i årskurs 1–3 arbetar med och tänker kring användningen av 

skönlitteratur för att lyfta genus och jämställdhetsfrågor i undervisningen. 

Studien har varit givande inför vårt kommande läraryrke, då vi kan ha 

användning av detta i vår egen undervisning. Inom studiens syfte vore det 

intressant att studera vidare kring området med en större generalisering samt 

att få in manliga lärares synpunkter. 
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