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Abstract  

 

I have with this thesis sought to understand how chick lit could be useful in the classroom in 

the teaching of Swedish B-course in high school. Based on the model of critical literacy I am 

arguing that this genre would help to meet the objectives of the policy documents which, 

among other things, are to critically examine and analyze various types of texts.  

 

I have found that some of these texts could be used for analyzing and critically examine the 

ideological dimensions of texts and cultural heritage by the model of critical literacy, and also 

as a counterweight to the more traditional teaching of the canonical literature as a literary 

historical stuff that students should learn.  

 

I have also wanted to create a basis for discussions about literature in the classroom based on 

the chick lit genre. To do this I have, based on three themes and questions from the model of 

critical literacy, tried to focus on issues that might emerge from the ideological analysis and 

critical review. The model aims to deconstruct norms of society, and in the work of chick lit, I 

wanted to show how you could deconstruct norms around gender.  

 

Keywords: chick lit, critical literacy, gender, canonical literature, social constructions 
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1 Inledning och bakgrund 

 

 

 

 

Det var inte förrän jag läste en kurs i litteraturvetenskap med inriktning chick lit, som jag fick 

upp ögonen för denna genre. Enligt ”Svensk ordbok” är chick lit: ”en litterär genre som 

vänder sig till (yngre) kvinnor … av eng. chick ’ung kvinna’ och lit, kortord för literature 

’litteratur’.”
1
 Mina tidigare fördomar kring dessa böcker, som ytliga och intetsägande, 

reviderades. Istället började jag se hur det i vissa av böckerna jag läste syntes en vilja att 

diskutera och problematisera frågor som rör samhällets genusordning, det individuella 

identitetsskapandet och andra frågor som rör människans tillvaro. Eftersom jag också går en 

lärarutbildning, med inriktning svenska för grundskolans senare år och gymnasiet, föll det sig 

rimligt att göra en koppling mellan de frågor som chick litböckerna berör och elevernas 

litteraturundervisning i skolan, och det är just detta som denna uppsats kommer att handla om.  

 

Jag har under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) under lärarutbildningen 

funderat över huruvida det är mer fruktbart att erbjuda eleverna ”klassiker” i skolan och 

överlåta populärlitteraturen åt fritiden. Är det över huvud taget nödvändigt att göra denna 

uppdelning när man talar om litterära genrer? Och kan eleverna, genom läsningen av chick lit, 

eventuellt få verktyg och inspiration för att kunna problematisera och reflektera över sina 

egna roller i genusordningen? Mina egna tankar kring detta är att den humor och ironi som 

ofta finns i chick litböckerna, kan användas för att lyfta frågor kring samhällsstrukturer vad 

gäller manligt och kvinnligt. Det kan bidra till att få upp konstruktioner/kontrakt/strukturer till 

ytan och med ironins hjälp reflektera över varför vi som människor gör som vi gör – helt 

enkelt beskriva fördomar och dess vardagliga verkan på människors liv.  

 

I kursplanen för ämnet svenska för gymnasieskolan står under ämnets syfte bland annat att: 

”Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur 

och bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska 

syftar till att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få 

                                                           
1
 Svensk ordbok, 2009 
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uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter.”
2
Jag tror att 

populärlitteratur och chick lit på många sätt kan vara en givande källa att diskutera ”den 

kulturella identiteten” och ”kulturarvet”. Jag kommer i uppsatsen att fokusera på målen för 

kursen Svenska B, och det är också elever som läser Svenska B som har medverkat i den 

enkätundersökning som jag ska återkomma till senare i uppsatsen. 

 

I strävansmålen uttrycks det att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven: 

 ”fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt 

granska och analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot 

de krav som ställs i ett komplicerat och informationsrikt samhälle, 

 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda 

former från olika tider och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och 

bildmedier som en källa till kunskap och glädje,”
 3

 

 

Ämnesplanen slår fast att ”Kursen Svenska B breddar och fördjupar innehållet i Svenska A … 

Läsning enligt elevernas önskemål ingår även i Svenska B, men litterära och andra texter 

fokuseras tydligare som kunskapskällor. Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, 

samhället och framtiden. I kursen accentueras starkare hur språket och de texter som läses 

speglar sin tid och rådande samhällsförhållanden.”
4
 

 

I kursplanen för Svenska B
5
 står det att eleverna efter avslutad kurs ska: 

 ”kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer 

samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning 

 ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk 

och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker 

 kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero 

på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort”
6  

                                                           
2
 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska.                                 

(Hämtat 20091117, kl. 13.29.) 
3
 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska. (Hämtat 20091117, kl. 

13.29.) 
4
 Ämnesplan för svenska, gymnasieskolan. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska.%20 (Hämtat 2009-11-17) 
5
 Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska.
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska.%20(Hämtat%2020091117
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska.
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Jag tolkar dessa utdrag ur styrdokumenten som att det ses som viktigt att diskutera, analysera 

och kritiskt granska den sociala ”verklighet” (förfluten tid, nutid och framtid) eleverna 

befinner sig i. Det understryks att texterna ska vara av varierande art och att de både ska 

väcka lust och vara underlag för reflektion. Detta tycker jag talar för att det i styrdokumenten 

finns en vision om att eleverna bör utveckla ett kritiskt förhållningssätt till de texter de läser.  

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Jag vill med denna uppsats undersöka vilken funktion chick lit skulle kunna tänkas ha inom 

undervisningen i Svenska B-kursen på gymnasiet. Jag vill utifrån resonemangen kring detta 

skapa underlag för framtida litteratursamtal i skolan ur ett kritiskt perspektiv som grundar sig 

i den populärlitterära genren chick lit.  
 

Huvudfrågan är vilka funktioner chick lit kan tänkas ha i undervisningen, men jag vill även 

undersöka hur texterna kan användas i undervisningen och hur genren kan läsas. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
6
 Kursplan för SV1202 - Svenska B. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2, 100 poäng. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3206/titleId/SV1202%20-%20Svenska%20B 

(Hämtat 2009-12-17) 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3206/titleId/SV1202%20-%20Svenska%20B
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2 Tidigare forskning 

 

 

 

 

I detta avsnitt kommer jag kort presentera undersökningar som är av relevans för mitt syfte. 

Jag kommer att ta upp två undersökningar som rör chick lit som genre. Detta är relevant för 

att se hur andra har tolkat genren och huruvida chick lit kan ses som lämplig att använda som 

utgångspunkt för att diskutera normer kring kön och genus. Jag kommer även att presentera 

två undersökningar som rör litteraturläsning i skolan för äldre elever. 

 

 

 

2.1 Chick lit 

Malin E. Lundhag har skrivit en magisteruppsats i biblioteks och informationsvetenskap 

Svensk chick lit 1996-2006: En undersökande genrediskussion av svensk chick-lit. Lundhag 

diskuterar i sin uppsats svensk chick lits litterära kvaliteter, den kritik som riktas mot genren 

och huruvida genren kan ses som en backlash för feminismen. Hon menar att genren på 

många sätt är intressant för att förstå unga kvinnor idag, och hävdar att man inte kan dra all 

svensk chick lit över en kam vad gäller de litterära kvaliteter såväl som dess feministiska 

inslag. Lundhag menar att en del kallar genren för ”feminism light” eftersom den speglar de 

problem som kvinnor ställs inför idag, medan andra hävdar att litteratur ”av och för kvinnor 

borde tala för kvinnors kamp mot patriarkatet och visa upp starka förebilder”.
 7 

 

En kärlekshistoria vi alla drömmer om är även den en magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap skriven av Ylva Kjellsdotter. I uppsatsen diskuteras hur genussystem 

gestaltas i chick lit utifrån analys av sju olika romaner. Hon utgår bland annat ifrån Yvonne 

Hirdmans teori om genussystemets hierarkiska ordning och isärhållandet av könen. Hennes 

slutsats blir att chick lit gestaltar ett traditionellt genussystem där den hierarkiska ordningen 

mellan könen är tydlig. Ylva Kjellsdotter ifrågasätter hur frågor kring identitet, klass, 

utseende och konsumtion behandlas inom genren. Hon menar att det inte räcker att bara ta 

                                                           
7
 Lundhag, 2007: 13 
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upp dessa frågor, utan att de bör problematiseras och att ”läsarna riskerar att gräva sin egen 

grav om de i sin iver att läsa om samtida kvinnor och kvinnors villkor bara egentligen tar del 

av och lär in ett föråldrat hjältinneideal. Därför är det angeläget att undersöka och analysera 

hur genusordningen ser ut i genren, då roten till andra problem relaterade till kvinnors 

oberoende och samhällsposition ligger just där, i denna strukturs underförstådda regler.”
8
 

 

 

 

2.2 Litteraturläsning i skolan  

Christina Olin-Schellers Mellan Dante och Big Brother; en studie i gymnasieelevers 

textvärldar är en doktorsavhandlig i litteraturvetenskap. Där studeras gymnasieelevers möte 

och förståelse av skönlitteratur i skolan och på fritiden, och vilka inställningar som skolan 

uppvisar till litteraturläsning. Hon kommer fram till att det är viktigt att vidga elevernas 

litterära repertoarer och att hjälpa dem att utveckla nya läsroller. Hon visar också på att 

lärarnas resurser för att arbeta med fiktionstexter är begränsade. Olin-Scheller menar att: 

”Utgångspunkterna, utifrån vilka olika svenskämnen konstrueras, har sin grund i värderingar 

och uppfattningar som är mer eller mindre ideologiskt och historiskt förankrade. Oavsett 

vilken position man som lärare intar i dessa frågor, får den betydelse för urval och värdering 

av undervisningens texter. Klassrumspraktiken synliggör och förmedlar skolans institutionella 

och enskilda lärares uppfattningar om texters ”höga” eller ”låga” värde. Dessa värderingar, 

som manifesteras i lärarnas litterära repertoarer, kan sedan eleverna välja att acceptera eller 

ignorera.”
9
 I analysdelen kommer jag att använda mig av hennes undersökning för att belysa 

mina egna resultat. 

 

Gunilla Molloys forskningsprojekt presenteras i boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar. 

Under tre års tid har hon regelbundet besökt fyra högstadieklasser för att undersöka vad som 

händer i mötet mellan eleven och den skönlitterära texten, varför eleverna läser skönlitteratur i 

skolan, vad som är lärarnas intentioner och hur dessa uppfattas av eleverna. Molloy menar att 

hon tyckte sig se ”hur lärarens konstruktion av svenskämnet både direkt och indirekt 

påverkade elevernas reception av den skönlitteratur som läraren föreslog. Svenskämnets 

konstruktion och elevens reception blev, för att använda en sliten kliché, två sidor av samma 

                                                           
8
 Kjellsdotter, 2007: 12 

9
 Olin-Scheller, 2006: 95 
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mynt.”
10

 Molloy skiljer mellan att lära om litteraturen och att lära av litteraturen
11

 och menar 

att inställningen ”att man i svenskämnet ska lära sig något om språk och litteratur kan ha sin 

lockelse, framför allt som den dessutom understöds av många läromedel”
12

 och att detta 

angreppssätt kan leda till att svenskämnet delas upp i enskilda moment.
13

 Att lära av 

litteraturen utgår från ett synsätt där textens mening skapas i mötet mellan läsaren och texten 

och att denna mening således kan variera och inte är förutbestämd. Molloy menar att istället 

för att undervisa om litteratur bör litteraturen användas som utgångspunkt för att diskutera 

aktuella frågeställningar med subjektiv relevans för eleverna för att öka förståelsen för 

omvärlden. Hon menar också att detta kan vara ett sätt att motverka könsskillnader.
14

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10

 Molloy, 2003: 293 
11

 Se Molloy, 2003: 297-303 
12

 Molloy, 2003: 297 
13

 Molloy, 2003: 297 
14

 Molloy, 2003: 301 
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3 Teori 

 

 

 

 

I detta stycke ska jag redogöra för de teoretiska begrepp som ligger till grund för de synsätt 

som denna uppsats vilar på.  

 

 

 

3.1 Vad är populärkultur? 

Enligt ”Nationalencyklopedin” är populärlitteratur en genre som använder sig utav etablerade 

normer och stilmönster bland annat för berättarteknik och för hur personer skildras i 

litteraturen. I Nationalencyklopedin hävdas också att det numer inte finns en lika stark 

avgränsning mellan populärkulturen och den ”högre” litteraturen som det gjorde tidigare, utan 

att den moderna litteraturen ofta innehåller drag av båda.
 15

  

 

Simon Lindgren tar i ”Populärkultur – teorier, metoder och analyser”, bland annat utifrån 

Grossbergs resonemang, upp fyra sätt att definiera ”populärkultur” som han också 

problematiserar eftersom han menar att alla av de givna resonemangen har sina brister:  

 Populärkultur är kultur som många uppskattar. Lindgren hävdar att denna förklaring 

bör inkluderas i definitionen av populärkultur, men att kvantitetskriteriet inte är 

tillräckligt på grund av att det bara återger en liten del av den stora helheten. Han 

menar också att eftersom kulturprodukterna konsumeras, produceras för en marknad 

och utsätts för ekonomiska överväganden, att populärkulturen också är kommersiell.
16

  

 Populärkultur är annan kultur än finkultur. Här ligger problemet i hur 

finkultur/populärkultur identifieras, och i att gränsdragningen där emellan kan vara 

flytande.
 17

 Men han menar att populärkulturen inte ses som ”intellektuellt krävande 

(den förutsätter inte förberedelser på samma sätt som exempelvis en 

                                                           
15

 Nationalencyklopedin, 1994 
16

 Lindgren, 2005: 33 
17

 Lindgren, 2005: 34-39 
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operaföreställning) utan på ett eller annat sätt kopplad till rekreation och 

förströelse.”
18

 

 Populärkultur är masskultur. Enligt denna definition är populärkulturen är en 

massproducerad kulturyttring gjord för de stora massorna, viket gör den lättillgänglig 

och bygger på ”vardagsnära eller konventionella och väletablerade tecken och 

betydelser, vilket gör att en stor grupp människor lätt kan identifiera sig med dess 

innehåll.”
19

 

 Populärkultur är folkkultur, och också producerad av dem som använder den. 

”Populärkulturen är folklig – den ”ger folk vad folk vill ha” och kan på så sätt sägas 

återspegla många människors önskningar och behov.”
20

 Men hur kan egentligen 

”folket” definieras och vilka kan sägas tillhöra den kategorin? 

 

 

 

3.2 Vad är chick lit? 

Maria Nilson skriver i ”Chick lit. Från glamour till vardagsrealism” att definitionerna av 

begreppet chick lit ofta går ut på att chick litromanerna handlar om kvinnor 30+ som ofta 

arbetar inom mediebranschen och som letar efter kärleken. Vanligen finns det en lättsam och 

humoristisk ton i romanerna och det handlar, i alla fall till viss del, om konsumtion. Genren 

skiljer sig från annan romantisk underhållningslitteratur riktad till kvinnor. I chick lit är 

förvisso sökandet efter den rätte en central beståndsdel, men också hjältinnans förhållande till 

familj och vänner är en viktig ingrediens.”
21

 Nilson skriver också att chick lit är svår att 

definiera. Eftersom det är en omtyckt och efterfrågad genre, använder sig förlagen av 

benämningen chick lit i syfte att sälja fler böcker, även om dessa böcker ligger långt ifrån 

grundkonceptet,
22

 och detta gör att definitionen vidgas. 

 

Suzanne Ferriss och Mallory Young
23

 har i antologin “Chick lit: the new woman´s fiction” en 

definition som går ut på att “chick lit features single women in their twenties and thirties 

                                                           
18

 Lindgren, 2005: 46 
19

 Lindgren, 2005: 46 
20

 Lindgren, 2005: 46 
21

 Nilson, 2008: 11 
22

 Nilson, 2008: 22 
23

 Suzanne Ferris är professor i engelska på Nova southeastern University och Mallory Young är professor i 
engelska och franska på Tarleton State University. 
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navigating their generation’s challenges of balancing demanding careers with personal 

relationships”.
24

 Malin E. Lundhag utgår ifrån Ferris och Youngs antologi när hon i sin 

magisteruppsats konstruerar en arbetsdefinition av begreppet: ”Chick-lit skildrar en eller flera 

subjektiva samtida världar. Huvudpersonens sociala nätverk och tämligen stadigvarande 

livsomständigheter är både bakgrund till och del av hennes kamp med sin generations stora 

utmaningar. Detta samt vardagens alla små bestyr framställs med självkritisk humor.”
25

 Det 

är denna definition jag framför allt har använt mig av i mitt urval av romaner. Jag tycker att 

dessa definitioner ger en relativt god bild av genren, men det som jag vill poängtera är den 

ironi som är framträdande i många av böckerna. Om ironin inte tas med i analysen av 

texterna, blir budskapet ett annat och då kan de olika tolkningarna av texterna ge helt olika 

resultat.  

 

Den kritik som har riktats till chick lit är till stor del liknande den kritik som riktats till 

populärlitteraturen, och som historiskt sett har riktats till en lång rad nya kulturella uttryck. 

Magnus Persson skriver i ”Populärkulturen och skolan” om den så kallade moralpanik eller 

mediepanik som historiskt sett brukar följa på nya massmedium, såsom romanläsning, film, 

TV och serietidningar.
 26 

Dessa mediepaniker har likheter som visar sig genom en åtskillnad 

mellan den ”höga” och ”låga” kulturen där det nya mediet kopplas till den låga kulturen. Det 

kan också gå ut på att det nya mediet kan sägas påverka hur individen agerar i olika 

situationer eller hur individens psykologi påverkas. Ett exempel kan en syn på att våldsamma 

filmer leder till att våldet ökar i ”verkligheten”.
27

 Kritiken som riktas specifikt mot chick lit 

som genre går ofta ut på att chick lit beskylls för att vara en ytlig, eskapistisk och 

stereotypiserande genre, inriktad på överdriven konsumtion
28

 och en feministisk tillbakagång 

där jakten på att hitta en rätta mannen tar över hjältinnans all vakna tid. Nilson skriver 

angående kritiker och chick lit att begreppet chick lit ”har blivit en benämning på litteratur 

som håller sig på ytan, som har fyrkantiga karaktärer och som man glömmer så fort man läst 

ut boken”. 
29

  

 

 

                                                           
24

 Ferris & Young, 2006: 3 
25

 Lundhag, 2007: 12 
26

 Persson, 2000: 26 
27

 Persson, 2000: 26 
28

 Nilson, 2008: 34 
29

 Nilson, 2008: 32 
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3.3 Humor och ironi 

En viktig del av chick litgenren är den humor och ironi som författarna använder sig av. 

Lundhag hävdar att ”mer eller mindre helt avgörande för genretillhörigheten är humorn och 

den är ofta självkritisk. Ibland är romanerna tokroliga och ibland handlar det mer om svart 

humor men helt utan ingrediensen börjar man röra sig mot andra genrer”.
30

 Denna aspekt 

anser jag vara viktig i tolkningen av texterna. En definition av begreppet ironi
31

 är att det står 

för ”ett sätt att tala där betydelsen strider mot orden.”
32

 Då handlar det i tolkningen av 

texterna alltså om att fånga budskapet bakom orden. Kieran Egan, professor i pedagogik vid 

Simon Fraser University i Canada, diskuterar begreppet i ”Från myt till ironi – hur kognitiva 

verktyg formar vår förståelse” och hävdar att ironin kan påminna oss om hur de sociala 

kategorierna inte är tillräckliga när det gäller att beskriva den ”verklighet” som de har till 

syfte att företräda.
33

 Jag anser alltså att chick litgenren, ur det anlagda perspektivet, kan ses 

som ironiserande över levnadsförhållandenas kontinuitet eller i modernare språkbruk en 

ironisering över svårigheterna att ”få ihop livspusslet”. Jag tolkar alltså inte syftet med dessa 

böcker som försök att presentera sannfärdiga bilder av den sociala ”verkligheten”.  Det 

subjektiva berättandet gör inga anspråk på att visa upp universella sanningar, utan visar 

istället upp bilder av tillfällen som ur de universella sanningarnas perspektiv tycks framstå 

som personliga misslyckanden och huvudpersonernas konstanta motgångar med att passa in i, 

manövrera och uppfylla de krav deras sociala verklighet kräver av dem, visar på det omöjliga 

(och löjliga?) i detta så kallade livsprojekt. 

 

Lundhag menar å andra sidan att de som är kritiska mot genren hävdar att när dessa 

missförhållanden skildras med skratt istället för ilska hindras sociala förändringar från att 

komma till skott
34

, men enligt Egan kan ironin tvärtom ses som en lämplig strategi när det 

gäller att upplösa sociala kategorier och metaberättelser. Han menar att vissa feminister står 

för att ”’ironi är en synnerligen lämplig strategi för feminism’ … både därför att den löser upp 

patriarkala, hegemoniska metaberättelser och därför att ’vi med hjälp av ironin kan göra oss 

en föreställning om hur vi skapar feministisk teori och om vad det är för slags verklighets- 

                                                           
30

 Lundhag, 2007: 15 
31

 För en historisk genomgång av begreppet, se Egan ”Från myt till ironi – hur kognitiva verktyg formar vår 
förståelse”, 2005: 187-219 
32

 Samuel Johnson i sitt lexikon (1755), i Egan 2005: 190 
33

 Egan, 2005: 212 
34

 Lundhag, 2007: 15 
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och sanningsbegrepp som våra teorier skapar förutsättningar för’.”
 35

 Detta tolkar jag som att 

ironin, ur detta perspektiv, kan ses som att den kan skapa en distans till de sociala kategorier 

vi hela tiden måste förhålla oss till och att den därmed så att säga ger ett utrymme att se på sig 

själv som en del av detta. 
  

 

 

 

3.4 Socialkonstruktionism 

För att kunna visa på hur olika tolkningar/läsningar skapas utifrån texterna har jag valt ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som teoretisk ram. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv är mening en konstruktion, inte något som bara finns där. I mötet med en text, till 

exempel, skapar vi en mening som är relevant för oss själva. Detta kan sägas vara en motsats 

till essentialism, där saker och ting antas ha inneboende väsensegenskaper, som exempelvis 

kvinnans respektive mannens essentiella, inneboende egenskaper. Enligt ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas dessa egenskaper i den sociala interaktionen. I den 

socialkonstruktionistiska kulturanalysen ligger fokus på hur betydelsen skapas, inte på vad 

den betyder. Läsaren skapar själv en betydelse, den ligger inte färdig i texten. 

 

Lindgren hävdar att det inom socialkonstruktionismen inte finns något ”enskilt karaktärsdrag 

som kan sägas vara ett kriterium för en socialkonstruktionistisk position. Snarare kan man 

grovt hänföra forskare som utgår från ett eller flera av en uppsättning grundantaganden till 

denna inriktning.”
36

 Lindgren tar upp fyra sådana antaganden:  

 En kritisk inställning till självklar kunskap, vilket innebär att vår kunskap om världen 

inte omedelbart kan betraktas som en objektiv sanning. Det finns ingen självklar 

kunskap, det sätt jag ser på världen är inte det enda/sanna. Våra olika sätt att se på 

världen återspeglas i populärkulturens texter och leder till reproduktion av dessa.
37

  

 Historisk och kulturell specificitet. Våra världsbilder förändras över tid, är socialt 

konstruerade och präglade av kulturella och historiska faktorer.
38

  

 Samband mellan kunskap och sociala processer. Vi förhåller oss till varandra och 

skapar kunskap och föreställningar genom social interaktion.
39

 

                                                           
35

 Egan citerar Ferguson (1993), 2005: 209-210 
36

 Lindgren, 2005: 53-54 
37

 Lindgren, 2005: 54 
38

 Lindgren, 2005: 54-55 
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 Samband mellan kunskap och social handling. Om vi har en viss kunskap handlar vi 

på ett speciellt sätt, de sätt som känns ”naturliga” för oss.
40

 

 

 

 

3.5 Genus  

Genus är alltså, ur detta perspektiv, inte en inneboende egenskap i människan, utan något som 

skapas och återskapas i sociala sammanhang. R.W. Connell, Professor of Education vid 

universitetet i Sidney, menar att genus handlar om ”hur samhället förhåller sig till 

människokroppen och vilka konsekvenser detta får för både vårt privatliv och för 

mänsklighetens framtid.”
41

 Genus är, enligt Connell, ”en struktur av sociala relationer”
42

 och 

denna genusordning sprids genom sociala handlingar och de strukturer som styr dessa 

handlingar, vilket kan skapa en uppfattning om de inte är förändringsbara. I själva verket, 

menar Connell, förändras denna genusordning hela tiden när nya situationer och sociala 

sammanhang skapas.
 43

 Genus är alltså sociala konstruktioner som förändras över tid och den 

mening vi läser in i de olika kategorierna är också föränderliga konstruktioner. 

 

Begreppet genus används ibland åtskilt från begreppet kön, där kön representerar de 

biologiska skillnaderna mellan mänskliga hanar och honor. Genus står då för skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors sociala roller.
44

 När jag i fortsättningen kommer att använda dessa 

begrepp gör jag det utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet, det vill säga att båda 

dessa kategorier och synsätt är socialt skapade.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
39

 Lindgren, 2005: 55 
40

 Lindgren, 2005: 55 
41

 Connell, 2003: 21-22 
42

 Connell, 2003: 21 
43

 Connell, 2003: 22 
44

 Connell, 2003: 50 
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3.6 Kritisk litteracitet 

Analysen av de skönlitterära texterna utgår utifrån de frågor som Jim Cummins
45

 och Alma 

Flor Ada
46

 föreslår i modellen för kritisk litteracitet. Begreppet litteracitet ”står för en bred 

och samlad beteckning på aktiviteter som i ett socialt sammanhang omfattar användningen av 

tal, bilder, symboler och tecken i direkt eller indirekt koppling till text.”
47

  

 

Syftet med ett arbetssätt för att utveckla kritisk litteracitet är, enligt Cummins, att eleverna 

ska uppmuntras att ” fördjupa och dela med sig av sina kunskaper som ett led i att i samarbete 

utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till läsning.”
 48

 Modellens 

grundantagande är att ”det är i gemensam handling man kan förändra den sociala 

verkligheten”.
49

 Enligt Ada bygger arbetssättet på fyra faser, men Cummins har utvecklat 

modellen och lagt till den initiala kunskapsfasen:  

1.) Kunskapsfas som går ut på att aktivera tidigare kunskaper och erfarenheter om ämnet 

gemensamt . 

2.) Bokstavlig fas där man fokuserar på informationen i texten. Läraren ställer typiska 

läsförståelsefrågor där svaren finns i texten. Det är viktigt att arbetet inte stannar på 

denna fas. ”Typiska frågor i denna fas kan vara: När, var, hur hände det? Vem gjorde 

det? Varför?”
50

 

3.) Personlig fas där texten sätts i relation till egna upplevelser och känslor, vilket ska 

göra förståelsen av texten djupare. ”Läraren kan ställa frågor som: Har du sett (känt, 

upplevt) någonting sådant? Har du velat göra något liknande?”
51

 

4.) Kritisk fas där målet är att eleverna ska kunna göra en kritisk analys av de 

frågeställningar som texten tar upp.
52

 ”Läraren kan ställa frågor som: Stämmer det 

som den här personen säger? Stämmer det alltid? Under vilka villkor? Finns det några 

alternativ till situationen?”
53

  

                                                           
45 Forskare och pedagog, University of Toronto 
46

 Alma Flor Ada är Director of Doctoral Studies Multicultural Program, School of Education University of San 
Francisco 
47

 Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005: 14 
48

 Cummins, 2001: 100 
49

 Cummins, 2001: 100 
50

 Cummins, 2001: 15 
51

 Cummins, 2001: 15-16 
52

 Sellgren, 2005: 218 
53

 Cummins, 2001: 16 
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5.) Kreativ fas som innebär att eleverna får omvandla det de kommit fram till i de tidigare 

faserna till något konkret, till exempel eget skrivande, dramatisering eller liknande.
54

 

 

Ada utvecklar frågorna mer och föreslår i den personliga fasen frågor som: Har du hört talas 

om/sett/känt/upplevt någonting liknande? Har du någonsin gjort/känt/tänkt någonting 

liknande? Hur är det som du såg/gjorde/kände annorlunda från det som hände i boken? Vad 

skulle du ha gjort/sagt/tänkt? Hur skulle din familj eller dina vänner gjort? Hur kände du när 

du läste? Tyckte du om det? Tyckte du inte om det? Gjorde det dig orolig? Glad? Rädd?
55

 I 

den kritiska fasen föreslår hon frågor som: Är det som hände trovärdigt? Alltid? När? Är det 

alltid nödvändigt? Tjänar alla lika mycket på att det är såhär? Eller gynnar det någon grupp på 

bekostnad av andra? Vilka är alternativen? Vad beror de på? Skulle människor av en annan 

kultur/annat kön/ annan klass agerat annorlunda? Hur? Varför?
56

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54
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55

 Ada, 1996: 98 
56

 Ada, 1996: 98 



19 
 

4 Material och metod 

 

 

 

 

Denna undersökning består av tre delar. Den första delen, i vilken idén och frågeställningarna 

föddes, utgår från ostrukturerade observationer i samband med mina VFUperioder. 

Enligt Bell används ostrukturerade observationer när forskare har en ”klar uppfattning om 

syftet med observationen, även om de inte är helt på det klara med detaljerna. … Precis som 

teoribildning på empirisk grund kommer forskaren med andra ord att ”vänta med definitioner 

och strukturer tills han eller hon upptäckt ett mönster … Forskaren utvecklar de begreppsliga 

kategorierna på grundval av data och fortsätter sedan med fältarbetet för att bearbeta data 

medan de fortfarande finns tillgängliga”.”
57

 Utifrån observationerna har jag tyckt mig kunnat 

se vissa mönster framträda angående hur man arbetar med skönlitteratur i de klassrum jag 

besökt. Det har, som jag ser det, visat sig att de så kallade ”klassikerna” är dominerande och 

litteraturen tycks vara något eleverna ska lära sig om, ett stoff som ska bidra till elevernas 

bildning.  

 

I den andra delen av denna undersökning ville jag testa om denna uppfattning stämde och 

därför valde jag att med en mer kvantitativ metod undersöka detta genom en enkät som 

delades ut i tre gymnasieklasser. För att testa detta ville jag fråga eleverna vad de läser i 

skolan, både vad gäller olika genrer och specifika romaner. Jag ville också veta vad de väljer 

att läsa på fritiden, utanför skolan, för att se om det finns skillnader mellan elevernas egna val 

och lärarnas val. Detta för att se huruvida elevernas syn på litteratur stämmer överens med 

skolans och lärarnas syn. Eftersom mönstren på de olika skolorna var lika har jag valt att slå 

ihop enkätmaterialet och alltså inte göra någon jämförande analys mellan skolorna. På 

enkätundersökningen svarade 60 elever som läser Svenska B på samhällsprogrammet i två 

olika gymnasieskolor söder om Stockholm.
58

 Syftet med enkätundersökningen har varit att 

reda på hur mycket eleverna läser och vad de läser i skolan respektive på fritiden. 

 

                                                           
57
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58
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På fyra av enkätfrågorna har eleverna haft möjlighet att lämna egna kommentarer till 

frågorna, och skriva utförligare svar. Dessa var till för att ta reda på om eleverna hört talas om 

begreppet chick lit förut, vad de, i så fall, tror att chick lit är och vad de anser att en 

feministisk roman är.  

 

Jag har i analysen av materialet använt mig av uppsatser och litteratur kring forskning om 

chick lit, genusforskning, populärkultur och forskning om genuspedagogik. För att hitta 

uppsatser och avhandlingar har jag gjort internetsökningar och sökningar i biblioteksdatabaser 

(bland annat uppsatser.se, google) med sökord chick lit. Jag har också använt mig av 

litteraturlistor från en tidigare distanskurs i litteraturvetenskap med inriktning chick lit ifrån 

Växjö Universitet.  

 

 

 

4.1 Litteratur  

 Ferriss, Suzanne & Young, Mallory (red.) Chick lit: the new woman’s fiction. En 

antologi med artiklar där de olika författarna diskuterar chick lit utifrån olika 

infallsvinklar såsom genrens ursprung, genus, klass, etnicitet och så vidare.  

 Lindgren, Simon Populärkultur – teorier, metoder och analyser. I boken presenteras 

och diskuteras olika teorier och begrepp kopplat till populärkulturen.  

 Nilson, Maria Chick lit: från glamour till vardagsrealism försöker förklara och 

definiera begreppet chick lit. Nilson studerar olika motiv och teman, hur personerna 

skildras i böckerna och vilka som läser dem. 

 

I den tredje delen av denna undersökning har jag velat titta närmare på några olika chick 

litromaner för att se huruvida de skulle kunna ha någon funktion att fylla inom svenskämnet 

på gymnasiet. Jag har valt ut romaner bland annat genom att titta på omslagen, många av de 

böcker som jag har valt marknadsförs som chick lit på omslagen. Jag har också valt de 

romaner som omnämns i de undersökningar och uppsatser om chick lit jag tagit del av. Jag 

har läst ett tiotal chick litromaner men här valt att fokusera på fyra av dem. Dessa är utvalda 

eftersom jag tycker att de ger en relativt bred bild av hur genren kan se ut. De passar också 

mitt syfte eftersom de kan sägas problematisera normer kring genusordningen. De passar 

också in på den definition av chick lit jag valt, samt att de innehåller inslag av humor och 



21 
 

ironi. Vissa romaner, som framför allt Bridget Jones dagbok, är svår att bortse ifrån eftersom 

den anses vara startskottet för genren. Jag ville också ta med något från den amerikanska 

”motsvarigheten” till Helen Fielding, nämligen Candace Bushnell som skrivit Sex and the 

city, men där valde jag att läsa Läppstiftsdjungel för att den är skriven senare. Samtliga passar 

in på den definition av chick lit som presenteras tidigare i avsnitt 3.2. 

 

Romaner:   

 Bushnell, Candace Läppstiftsdjungel. Om de tre vännerna Nico, Wendy och 

Victory som är tre framgångsrika kvinnor i New York. Handlar om deras liv som 

kanske inte är så perfekta som de ser ut på ytan. 

 Fielding, Helen Bridget Jones dagbok. Bridget oroar sig konstant för sin figur, sitt 

alkohol- och cigarettintag, sin karriär och framför allt för att träffa den rätta 

mannen.  

 Keyes, Marian Å andra sidan är en tegelsten på 600 sidor som handlar om tre 

kvinnor Jojo, Lily och Gemma och utspelar sig i förlagsbranschen.  

 Lodalen, Mian Smulklubbens skamlösa systrar. Huvudpersonen My är ständigt på 

jakt efter sex och kärlek. Hon arbetar som frilansskribent och umgås med sina 

vänner i Stockholm. 

 

 

 

4.2 Metoddiskussion  

För att undersöka huruvida chick lit skulle kunna ha en funktion inom 

litteraturundervisningen på gymnasiet har jag valt att, förutom de ostrukturerade 

observationerna, använda mig av en enkät för att samla in material. Jag valde att utforma en 

enkät för att kvantitativt försöka få en uppfattning om elevernas läsvanor. Jag ville ha en 

relativt stor grupp av elever i materialet så att det eventuellt skulle kunna gå att utläsa ett 

mönster, framför allt vad gäller elevernas egna val av litteratur kontra den litteratur som 

lärarna/skolorna väljer. Enkätfrågorna utformades också så att eleverna själva skulle kunna ge 

utförligare svar på vissa frågor, där de kunde ge uttryck för sina mer personliga funderingar 

kring chick lit som genre och vad en feministisk roman kan tänkas vara. Dessa mer kvalitativa 

frågor togs fram för att jag även ville försöka elevernas kunskaper om och attityder till ämnet. 

Dessa frågor hade eventuellt kunnat kompletteras med intervjuer för ytterligare fördjupning, 
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men här valde jag istället att koppla mina enkätresultat till tidigare forskning för att på så sätt 

förankra resultaten i ett större sammanhang. Jag valde att lägga upp denna undersökning som 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod eftersom jag tyckte att detta förfaringssätt 

skulle kunna besvara mitt syfte.  

 

I läsningen av chick litromanerna har jag valt att utgå från frågor i modellen för kritisk 

litteracitet. Denna modell valde jag som utgångspunkt eftersom den strävar efter att 

dekonstruera ideologiska dimensioner i texter och därför har en tydlig koppling till den 

teoretiska ram jag valt för denna undersökning, socialkonstruktionismen. Modellen för kritisk 

litteracitet har en tydlig didaktisk koppling och därför tyckte jag att den var lämplig att 

använda för att besvara frågorna hur texterna kan användas i undervisningen och hur genren 

kan läsas, som jag formulerat i min frågeställning. 
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5 Analys- och resultatredovisning 

 

 

 

 

I detta avsnitt vill jag analysera chick lit utifrån två olika vinklar. Först vill jag se hur läsning 

av chick lit kan förstås utifrån skolans perspektiv. Jag kommer här att se på styrdokument och 

på hur populärlitteraturens roll inom skolan kan tolkas. I den första delen kommer jag också, 

utifrån studier och forskning men också utifrån min enkätundersökning, försöka tolka 

elevernas läsvanor kontra den litteratur som skolan erbjuder.  

 

I den andra delen ska jag presentera hur genusordningen kan lyftas fram och problematiseras i 

de utvalda romanerna, och här kommer jag att exemplifiera mina tolkningar med utdrag och 

citat från chick litromaner och koppla det till forskning kring chick lit. Detta presenteras 

utifrån tre teman som är vanligt förekommande i genren, vilka jag kallar Feminismer och 

bilder av Kvinnan, Mellan motsägelsefulla krav och normer och Att finna sin andra hälft. 

Detta kopplas sedan till undervisningen genom modellen för kritisk litteracitet.   

 

 

 

5.1 Vad säger eleverna? 

I detta stycke ska jag utifrån svaren i enkätundersökningen se till elevernas läsvanor och 

koppla detta till relevant litteratur. Jag ska också diskutera elevernas kommentarer angående 

hur de uppfattar chick lit som genre och vad de anser vara feministisk skönlitteratur för att 

försöka få en uppfattning om huruvida en kritisk läsning av genren skulle kunna bidra till en 

mer dynamisk syn på sociala ”verkligheter”. 
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5.1.1 Vad är en feministisk roman? 

Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Milles definierar i ”Språk och kön” feminism 

utifrån argumentet att ”det finns en maktobalans mellan kvinnor och män”.
59

  De menar också 

att man kan se på feminismen som en kritik mot att samhällsnormer organiserar den sociala 

”verkligheten” i två kön som sedan blir utgångspunkt för andra sociala normer och 

relationer.
60 

 

Utifrån de svar eleverna har lämnat på sina enkäter har jag sammanställt åtta svarskategorier 

för frågan Vad är en feministisk roman, enligt dig?: 

A. Svaren i denna kategori handlar om könskategoriernas förhållande till varandra och 

olikheterna dem emellan. Ett av könen diskrimineras/förtrycks av det andra. Det ena 

könet ses som dominant i en feministisk roman. Uppfattningen här kan alltså vara att 

både män och kvinnor ses som starkare/dominerar det andra könet i en feministisk 

roman. 

B. Denna kategori innebär att kvinnor i en feministisk roman representeras som starka 

och kämpar för sina rättigheter. Dock inte uttalat på männens bekostnad som i kategori 

A. 

C. Handlar om jämställdhet  

D. Handlar om kärlek 

E. I denna kategori uttrycks att feministiska romaner är fjantiga, idiotiska och dåliga, 

samt att de gnäller för att det är ”synd om kvinnor”. 

F. Feministiska romaner är skrivna utifrån ett kvinnligt perspektiv 

G. Feministiska romaner beskriver kvinnors roller och svårigheter i samhället. 

H. I denna kategori har eleverna svarat att de inte vet vad en feministisk roman är, eller så 

har de inte svarat någonting alls. 

 

Svaren domineras, som visas i diagram 1, av synen på kvinnor och män som i grunden olika. 

En fjärdedel av eleverna upplever att en feministisk roman handlar om en slags maktkamp 

mellan könen som resulterar i att det ena könet dominerar det andra. Könskategorierna verkar 

ses som fasta och det är inte normerna bakom dessa som, enligt eleverna, diskuteras i en 

feministisk roman. Typiska kommentarer i denna kategori är att en feministisk roman är ”en 

roman där män framställs som svin och kvinnor som utsatta” eller att den handlar om 

                                                           
59
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60
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”kvinnas rättigheter. Männ är dåliga och vi behöver bara kvinnor” eller ”olikheter mellan 

kvinnor och män.” 

 

 

Diagram 1 

 

I kategorierna B, C och G som ger uttryck för att kvinnan kämpar för sina rättigheter, 

jämställdhet och kvinnans roll i samhället kan man kanske tolka det som att det finns en 

förståelse för att det ligger normer/strukturer bakom könskategorierna. Det kan visa på en 

medvetenhet om att det finns ett ojämlikt förhållande mellan könen som inte är fast, utan som 

går att förändra. Det uttrycks också i kategori E att feministiska romaner skulle vara fjantiga 

och gnälliga, vilket jag tolkar som att dessa elever inte uppfattar att det skulle finnas en 

”maktobalans mellan män och kvinnor”, enligt Edlund, Erson och Milles definition. Ett 

exempel på detta förhållningssätt är kommentaren att en feministisk roman är ”en roman som 

bara handlar om hur synd det är om kvinnor! ”Böhö stackars oss vi har det så jobbigt…” 

VÄX UPP för fan.” Här tror jag att en kritisk analys av till exempel en chick litroman skulle 

kunna hjälpa eleverna att blottlägga dessa normer och dess sociala indelningar och relationer. 

 

På frågan om eleverna hört talas om chick lit förut svarade 15 % procent ja, och 85 % svarade 

att de inte hört talas om chick lit förut. Av de som svarade ja menade de flesta att chick lit är 

lättsamma tjejböcker som inte är ”särskilt djupa”, som har ”ungefär samma handling” och 

som ”slutar lyckligt”. Huruvida chick lit skulle var feministiska böcker var de som svarat 

tveksamma och menade att det beror på vilka ämnen som tas upp i boken. En elev svarade 
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”Nej eftersom de bär inget riktigt budskap, utan berättar bara om kvinnors liv. Chick lit är mer 

som easy reading.” 

 

 

5.1.2 I skolan läser vi mest klassiker 

81 % av eleverna i min undersökning läser mindre än en bok i månaden. De läser oftast 

hemma, men då är det oftast romaner som de har som läxa och inte sådana de valt själva. 

Det som kan utläsas av diagram 2 är att det uppenbarar sig en stor skillnad mellan vad 

eleverna får läsa i skolan och vad de själva föredrar att läsa på fritiden.  

 

 

Diagram 2 

 

Det eleverna läser på fritiden är övervägande böcker som kan räknas till populärlitteratur, 

såsom fantasy, deckare och skräck. I skolan däremot dominerar läsning av klassiker och den 

kanoniserade litteraturen som ”Huckleberry Finn”, ”Kejsaren av Portugallien”, ”Robinson 

Crusoe”, ”Kallocain” och ”Mina drömmars stad”.  

 

Även i Olin-Schellers undersökning i avhandlingen ”Mellan Dante och Big Brother” finns de 

en stor skillnad mellan de texter eleverna själva väljer att läsa på fritiden, och de texter de 
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möter i skolan. Gymnasieeleverna i hennes undersökning uppvisar ett missnöje mot de texter 

de får möta i undervisningen på Svenska B-kursen, och eleverna avvisar i vissa fall de texter 

lärarna presenterar.
61

 Hon menar också att de klassiker eleverna läser i skolan framför allt 

beskriver mäns livsvillkor, och även detta är något som vissa elever i undersökningen 

uppvisar missnöje mot.
62

 Molloy är inne på samma spår och menar att ”de böcker som skolan 

presenterar för elever av båda könen är vanligen skrivna av män och har män som 

huvudpersoner.”
63

 Det kan i sin tur bidra ”till att upprätthålla ett genussystem, i vilket flickor 

är mindre synliga än pojkar.”
64

  

 

Olin-Scheller menar att för att eleverna ska kunna ta in och förstå de skönlitterära texterna, 

måste de anknyta till elevernas livsvärldar. De böcker som används i undervisningen bör 

därför väljas ut för att ”dels med elevernas litterära repertoarer som utgångspunkt, dels med 

målsättningen att vidga desamma.  En uppifrån fastställd och statisk kanon med klassiska 

skönlitterära verk är således i detta perspektiv ingen framkomlig väg.”
65

 Jag tolkar detta som 

att för att eleverna ska kunna knyta an till texterna, bör det vara texter som eleverna förstår 

och känner igen sig i. Annars kan det uppstå ett motstånd mot texterna som kan resultera i att 

texterna avvisas av eleverna. Klassikerna skildrar ofta äldre tider, har manliga huvudpersoner 

och är skrivna av män, enligt Olin-Scheller, och detta kan göra att vissa elever har problem 

med att motivera sig att läsa dem. Olin-Scheller hävdar också att läsningen av klassiker i 

undervisningen framför allt handlar om att eleverna ska tillägna sig och lära känna ett särskilt 

stoff, och inte att egentligen gå på djupet med att analysera texterna.
 66

 Jag tolkar detta som att 

det handlar om att klassikerna ska bidra med att tillhandahålla eleverna ska någon slags 

litteraturhistorisk allmänbildning.  

 

I kursplanen för Svenska B
67

 står det alltså att eleverna efter avslutad kurs ska ”kunna jämföra 

och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med 

anknytning till vald studieinriktning” och ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala 

svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från 
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olika tider och epoker”.
68

 Detta kan jag förstå att svensklärare tolkar som att den kanoniserade 

litteraturen är viktig i undervisningen och jag menar inte att klassikerna borde uteslutas helt ur 

undervisningen. Men jag tror att det är viktigt att eleverna får en chans att läsa texter som de 

kan tillägna sig, oavsett om det är klassiker eller populärlitteratur det handlar om. När 

undervisningen handlar om att försöka få in så mycket av den kanoniserade litteraturen som 

möjligt blir litteraturen något som eleverna ska lära sig och man missar målet att eleven 

”fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 

analysera olika slag av texter”.
69

 Olin-Scheller är inne på samma spår och menar att det i 

hennes undersökning ”ägnas minimal tid åt analys av de ideologiska dimensionerna i 

fiktionstexter” i klassrummet.
70

  

 

Molloy beskriver (utifrån Malmgren) tre konstruktioner av svenskämnet: 

1. Svenska som ett färdighetsämne; där undervisningen och innehållet definieras utifrån 

språklig nytta. 

2. Svenska som ett kulturhistoriskt bildningsämne; där fokus ligger på att förmedla ett 

litterärt kulturarv som alla ska känna till och som består av en kanon, det vill säga den 

litteratur och de författare som anses vara viktigast och mest betydelsefulla.  

3. Svenska som ett erfarenhetsämne; som istället utgår från elevernas erfarenheter och 

där målet är ”att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse av centrala 

mänskliga frågor.”
71

 

 

Molloy säger inte vilken av dessa tre konstruktioner av svenskämnet som är vanligast 

förekommande, och jag misstänker att dessa kategorier inte är isolerade utan att det kan 

förekomma inslag av alla tre hos en och samma lärare. Det som jag kan dra som slutsats 

utifrån mitt eget material är att det är kategori 2 som mest överrensstämmer med de 

undersökta klasserna, d.v.s. att svenskämnet konstrueras som ett kulturhistoriskt 

bildningsämne i lärarnas val av litteratur, vilket kan föra med sig att de i huvudsak använder 

”klassiker” i undervisningen. Problemet med att lägga upp undervisningen på detta sätt kan 
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alltså bli att litteraturen inte knyter an till elevernas egna erfarenheter samt att genussystem 

som osynliggör flickorna kan upprätthållas och reproduceras. Detta kan i sin tur få till följd att 

eleverna visar missnöje eller avvisar litteraturen. 

 

 

 

5.2 Teman och tolkningsmöjligheter i chick lit 

I detta stycke vill jag diskutera vilka teman som förekommer i chick litromanerna och hur 

texterna kan tolkas. För att förtydliga och strukturera exemplen har jag delat in texten i olika 

avsnitt efter teman som är vanligt förekommande i de böcker jag läst; Feminismer och bilder 

av Kvinnan, Mellan motsägelsefulla krav och normer och Att hitta sin andra hälft. Denna 

indelning grundar sig i de teman som diskuteras i böckerna utifrån min egen läsning och 

utifrån vad andra skrivit om genren. Sedan vill jag koppla detta till undervisningen genom 

modellen för kritisk litteracitet och ge exempel på hur böckerna kan läsas och hur de 

ideologiska dimensionerna kan lyftas fram och diskuteras genom att de frågor modellen 

föreslår ställs till fiktionstexterna.  

 

I den personliga fasen ställs frågor som: Har du hört talas om/sett/känt/upplevt någonting 

liknande? Har du någonsin gjort/känt/tänkt någonting liknande? Hur är det som du 

såg/gjorde/kände annorlunda från det som hände i boken? Vad skulle du ha gjort/sagt/tänkt? 

Hur skulle din familj eller dina vänner gjort? Hur kände du när du läste? Tyckte du om det? 

Tyckte du inte om det? Gjorde det dig orolig? Glad? Rädd?
72

 I den kritiska fasen ställs frågor 

som: Är det som hände trovärdigt? Alltid? När? Är det alltid nödvändigt? Tjänar alla lika 

mycket på att det är såhär? Eller gynnar det någon grupp på bekostnad av andra? Vilka är 

alternativen? Vad beror de på? Skulle människor av en annan kultur/annat kön/ annan klass 

agerat annorlunda? Hur? Varför?
73

 

 

Ada menar att för att kunna förändra sina förutsättningar krävs en förståelse för den sociala 

”verkligheten”. Hon menar att undervisning ofta härstammar från två motsatta 

utgångspunkter. På den ena sidan finns ett förhållningssätt som grundar sig i tanken att saker 

och ting är som det är för att det är meningen att det ska vara så. Ada hävdar att undervisning 
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som grundar sig i detta synsätt skapar elever som enbart följer instruktioner, som accepterar 

existerande normer och regler och som blir passiva mottagare av information, som jag tolkar 

det. Ada menar att mycket av den undervisning som äger rum i ett typiskt klassrum grundas 

på denna utgångspunkt. Den andra utgångspunkten baseras på ett mer dynamiskt synsätt på 

den sociala ”verkligheten”, där denna ses som en ständigt pågående föränderlig process som 

är en produkt av våra egna val och handlingar. Istället för att se på verkligheten som att den är 

som den är, finns här en strävan efter att söka efter vad den borde vara.
 74

 Jag tolkar detta som 

att skolans roll å ena sidan kan uppfattas som en institution som kan lära eleverna vad som är 

och följaktligen vad som komma skall, eller å andra sidan ge eleverna en möjlighet att själva 

skapa en mer öppen och dynamisk bild av den sociala ”verkligheten”, genom att försöka visa 

på de meningsgivande strukturer som gör att betydelse skapas. Det handlar alltså, i det senare 

fallet, inte om att lära ut betydelser och meningar utan istället visa på de sociala strukturer 

som ger texterna en viss betydelse och mening, och på så sätt ge eleverna möjlighet att själva, 

med medvetenhet om strukturen, skapa egna betydelser och meningar. Hur kan texterna 

tolkas? Hur kan man välja att läsa dem? Och hur kan de dekonstrueras i klassrummets 

litteratursamtal? Jag kommer därför i diskussionen om chick litromanerna i huvudsak 

behandla den personliga och den kritiska fasen. Jag menar alltså inte att de möjliga tolkningar 

som jag tar upp i analysdelen på något sätt ska vara styrande för diskussionerna. Jag menar att 

frågorna ska vara utgångspunkt för diskussionerna och de associationer som väcks utifrån 

dessa. Däremot tror jag att det är viktigt att vara förberedd på vilka frågor som kan komma 

upp.  

 

Molloy menar att många lärare har lärt sig att bedriva undervisning om skönlitteratur som går 

ut på att eleverna ska svara på frågor om texten. Om det istället är eleverna som ställer 

frågorna till läraren och till texten menar Molloy att detta kan skapa osäkerhet hos lärare som 

tror att de måste ha alla svar. Detta skulle kunna vara en anledning till att lärare undviker 

vissa ”svåra” frågor och ämnen och detta kan i sin tur skapa en uppfattning hos eleverna som 

går ut på att man i skolan inte pratar om vissa saker.
75

 

 

 

 

                                                           
74

 Ada, 1996: 91  
75

 Molloy, 2003: 311 



31 
 

5.2.1 Feminismer och bilder av Kvinnan 

Nilson hävdar i Chick lit: från glamour till vardagsrealism att ett kännetecken för chick lit är 

”att den innehåller en påtaglig ambivalens gentemot samhällets idéer om hur en riktig kvinna 

och en riktig man ska vara. Å ena sidan förekommer det gott om konventioner i romanerna, t 

ex den ganska stereotypa framställningen av manlig och kvinnlig sexualitet. Men i många 

romaner ifrågasätts också vårt sätt att skapa genus. Flera av romanerna diskuterar genus, den 

sociala konstruktionen av manligt och kvinnligt.”
76

 

 

Nilson menar att det ”finns en protest mot den rådande genusordningen i chick lit”
 77

 men hon 

frågar sig också vad den invändningen verkligen leder till. En vinkel på det problemet tar 

filmmakaren Wendy upp i Bushnells Läppstiftsdjungel. Privat protesterar Wendy mot 

genusordningen, hon erkänner att problem finns, men väljer i sitt yrkesliv att inte göra något 

åt det trots att hon innehar en position där hon kanske skulle kunna göra en viss skillnad: 

”Ramarna var ständigt desamma: En man med hög status förälskar sig i en kvinna med lägre 

status, dock en värdig och förtjänstfull kvinna. (Eller flicka. Det var ännu bättre.) Femtio år av 

feminism och utbildning och framgång hade inte gjort mycket för att utrota denna myt, och 

ibland kände sig Wendy illa till mods för att hon saluförde detta nonsens till kvinnor. Men vad 

hade hon för val? Hon arbetade med underhållning och inte med sanningar.”
78

 

 

Nilson menar att i ”Bridget Jones dagbok” framställs huvudpersonen som misslyckad i sin 

strävan efter att bli den perfekta kvinnan. Ett exempel på detta visar följande citat från när 

Bridget förbereder sig inför en middagsträff: ”Helt utmattad efter att ha hållit på hela dagen 

med att göra mig i ordning. Att vara kvinna är värre än att vara lantbrukare – det är så mycket 

som ska ansas och besprutas: ben ska vaxas, armhålor rakas, ögonbryn plockas, fötter filas, 

fransar svärtas, naglar filas, celluliter masseras, magmuskler tränas. Programmet är så 

finslipat att man bara behöver glömma sig i ett par dagar för att alltihop ska gå åt pipan ibland 

undrar jag hurdan jag skulle vara om naturen fick ha sin gång – helskägg och knävelborrar på 

båda smalbenen, ögonbryn som Dennis Healey, ansiktet rena kyrkogården för döda celler, 

exploderande finnar, långa krökta naglar som Pelle Snusk, blind och klumpig utan 

kontaktlinser, lönnfet kropp. Usch och fy. Undra på att tjejer har dåligt självförtroende.”
79

 

Enligt Nilson är Bridget ”lite mullig, hon är sällan ordentlig, hennes karriär går inte direkt 
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käpprakt framåt och hon är egentligen väldigt trött på att plocka fram sin naturliga 

kvinnlighet!”
80

 Hon menar att ”det finns något subversivt i romanen, ett motstånd då Bridgets 

försök att bli den perfekta kvinnan till slut beskrivs som inte bara utmattande utan rent 

absurda.”
81

 Bridget härmar den illusoriska bild hon har av den perfekta Kvinnan, men hon gör 

det med ironi och vetskap om att det handlar om just härmning i vissa fall. När 

huvudpersonen i chick lit härmar Kvinnan visar hon på det absurda i detta härmande, antingen 

genom att överdriva eller genom att hela tiden berätta om sina ständiga misslyckanden när 

hon försöker härma. 

 

Jag tycker att den ironiska tonen i böckerna tillsammans med alla krav på Kvinnan visar på 

det absurda i genusordningen. Eftersom alla misslyckas och upptäcker det omöjliga i att 

anpassa sig till alla krav och normer i det vardagliga livet, skapas en ironisk bild av 

förhållningssätten till dessa krav och normer. Böckerna är skrivna med humor och ironi som 

inte bör tappas bort i analysen av texterna, då detta påverkar texternas betydelse. Jag tror att 

analysen blir missvisande om den blir ”för ordagrann” och inte försöker ta sig in ”mellan 

raderna” i texten. Hjältinnorna är ofta, om inte alltid, missnöjda med olika beståndsdelar av 

sina liv och identiteter och jag utläser detta missnöje som ett missnöje med samhällets alla 

krav och normer på hur Kvinnan ska se ut, vara och bete sig, och inte nödvändigtvis som ett 

missnöje med den egna personen eller den personliga situationen vad gäller karriär, kärlek 

och familj. För att diskutera dessa frågor i den kritiska fasen utifrån modellen för kritisk 

litteracitet kan man ställa frågor som: Accepterar alla att det finns normer för hur kvinnor/män 

ska se ut och vara? Varför? Varför inte? Finns det några alternativ? Hur ser de alternativen ut? 

Hur blir man emottagen om man väljer att göra på något annat sätt? Varför?  

 

 

5.2.2 Mellan motsägelsefulla krav och normer  

 Jojo i Marian Keyes Å andra sidan, uttrycker att hon aldrig har känt sig som en del av ett 

systerskap: ”Ända fram till nu hade hon inte trott på det där med glastak. I den mån hon alls 

hade tänkt på saken hade hon misstänkt att det var något som handlingsförlamade kvinnliga 

anställda använde för att rädda sin stolthet när deras duktigare manliga kollegor blev 

befordrade före dem. Hon hade aldrig känt sig som en del av ett systerskap: varje enskild 
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kvinna fick ta ansvar för sig själv. Hon hade alltid tyckt att hon var lika bra som männen och 

att hon blev behandlad efter sina meriter.”
82

Angående detta avvisande av den traditionella 

bilden av feminism, skriver Nilson att chick lit som genre kan sägas vara en ”reaktion mot 

tredje vågens feminism” och således ett ”postfeministiskt fenomen”
 83

.  Hon menar att det i 

chick lit finns en osäkerhet hos huvudpersonerna angående vad de vill med sina liv och vad de 

är kapabla till, och att det inte finns några lösningar på detta problem att hämta från tidigare 

generationer: ”Det finns i genren ett avvisande av feminismen och av idén om ett kollektivt 

systerskap. Samtidigt är flera av hjältinnorna medvetna om att utan kvinnorörelsen hade deras 

liv sett ut på ett helt annat sätt. Att få utbilda sig, att kunna göra karriär och att få välja väg i 

livet är något som kvinnor haft möjlighet till först i modern tid.”
84

  

 

Visst finns det kanske i genren ett avvisande av en typ av feminism, men det går också att 

uppfatta det som att det förs en diskussion om att det inte bara finns just en typ av feminism, 

på samma sätt som det inte bara finns en typ av kvinnlighet eller en typ av manlighet, utan 

istället ett behov utav att vidga begreppen så att de innefattar större variation (eller helt enkelt 

förkasta dessa begrepp). Det handlar inte om ett totalt avvisande av feminismens alla idéer, 

utan snarare om att försöka hitta ett tillfredställande sätt att kombinera olika roller som passar 

för de olika individerna. Man vill själv diktera sina krav, utifrån sina egna premisser och 

referensramar, som Victory uttrycker det i Läppstiftsdjungel: ”Att vara kvinna innebär så ofta 

att ljuga, inte sant?” fortsatte Victory. ”Det är att intala sig att man har allt det som samhället 

dikterar att man ska vilja ha. Kvinnor tror att överlevnad förutsätter anpassning. Men för en 

del kvinnor är anpassning detsamma som döden. Själens död. Själen är något oskattbart. Att 

leva ett liv i lögn är att göra våld på själen.”
85

 Det blir som att man vill bort från all typ av 

anpassning, tidigare generationers syn på hur en ”riktig” kvinna ska bete sig men också 

tidigare generationers feminisms syn på hur en ”riktig” feminist ska bete sig. 

 

Den, i ental, postfeministiska kvinnliga identiteten finns inte, det finns bara ett myller av 

alternativ kombinerat med ett myller av krav som tillsammans blir det som chick 

lithjältinnorna försöker få att gå ihop i skapandet av sin identitet. Det handlar inte om att 

uppnå ett ideal, utan snarare att ge sig själv tillåtelse att strunta i idealen som de märkt ändå är 

omöjliga, och kanske helt enkelt, onödiga att uppnå.  
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Jag tolkar det som att det framkommer svårigheter med att kunna luta sig mot det som har 

varit utan det är upp till var och en att finna lösningar och nya sätt att skapa sin identitet, 

något som också diskuteras i Läppstiftsdjungel: ”Men kvinnor som Wendy och Victory och 

hon själv, tänkte Nico, var den nya typen av mäktiga kvinnor. De var inte hårda som flinta 

och de var inte besatta av den ålderdomliga tanken att om man var tillsammans med en 

mäktig man så blev man själv viktigare. Den nya maktkvinnan ville umgås med andra 

mäktiga kvinnor. De ville att kvinnorna skulle styra världen, inte männen.”
86

 

 

Följande citat, även det från Läppstiftsdjungel, tar upp diskussionen om den traditionella 

familjebildningen och även skillnaderna mellan generationer. Wendys man Shane, som varit 

hemma med barnen medan Wendy gjort karriär, har nyligen lämnat henne och hon pratar om 

detta med sin mamma: ”Wendy bara gapade. ”Jag trodde att du ville att jag skulle vara 

framgångsrik.” Det sved i hennes ögon. Svek hennes mor henne? ”Det är klart att jag vill att 

du ska vara framgångsrik”, sa modern. ”Men man behöver inte erövra hela världen för att vara 

framgångsrik. Jag ville att du skulle vara lycklig. Du hade varit lyckligare om du hade gift dig 

med en advokat eller kamrer. Då skulle du ha kunnat jobba lite om du hade velat och ägnat 

dig mer åt barnen.” Och lite längre ner på sidan fortsätter mamman: ”Jag vet att du inte tror på 

det, älskling, men ett äktenskap fungerar bara om det är mannen som tjänar pengarna. Män 

behöver den drivfjädern för att stanna i ett äktenskap. Det gör att de känner sig duktiga.”
87

 

Här handlar de motsägelsefulla kraven alltså om huruvida man som kvinna ska satsa på sin 

karriär eller sin familj.  

 

Ferriss och Young skriver i inledningen till Chick lit: the new woman’s fiction: “The 

generations of women coming of age after the women´s movement of the 1960s find 

themselves in an ambiguous position: they have indubitably benefited from feminism´s push 

for education and access to the professions, but they still experience pressures from without 

and desires from within for romance and family. In short, they are caught between competing 

demands to be strong and independent while retaining their femininity.”
88

 Det räcker alltså 

inte för Wendy att hon har en lyckad karriär, eftersom hon på grund av sin karriär har blivit en 

misslyckad mor, fru och kvinna. 
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Ett sätt att diskutera dessa frågor i klassrummet kan vara att gå till den personliga fasen för 

kritisk litteracitet: Har du hört talas om/sett/känt/upplevt någonting liknande? Har du någonsin 

gjort/känt/tänkt någonting liknande? Hur är det som du såg/gjorde/kände annorlunda från det 

som hände i boken? Utifrån den kritiska fasen kan frågor diskuteras som belyser huruvida alla 

människor tjänar på att det är så här eller om det gynnar någon grupp på bekostnad av andra? 

Vilka är alternativen? Vad beror de på?  

 

 

5.2.3 Att finna sin andra hälft 

Att finna sin andra hälft framstår ofta som ett huvudtema inom chick lit. My i ”Smulklubbens 

skamlösa systrar” funderar över vad det är hon söker: ”Vad vill jag? Hur mycket det än tar 

emot att erkänna det så längtar jag efter kärlek. Efter att inte bara få ge utan också få. Efter en 

vänlig människa som en regnig tisdag frågar något så simpelt som ”vill du ha en kopp te?”.”
89

 

Men det är ofta något som går fel på vägen mot en relation, huvudpersonen misslyckas med 

att hitta den ”rätta”. ”Hur länge har jag varit singel? Det måste vara femtio år nu. Jag och 

mina väninnor Hedda och Mackan får aldrig till det. Vi har inga jätteproblem med att få ragg, 

problemet uppstår när ragget utvecklas till någon form av relation.”
90

  

 

Men det finns också exempel som visar på hur kvinnan, när hon väl blivit gift eller hittat 

någon att leva med, inte heller är lycklig. Tvåsamheten visar sig då inte vara det egentliga 

slutmålet, utan snarare ett delmål på samma sätt som att vara smal, snygg och rik är delmål för 

att ses som lyckad i andras ögon. Guerrero uttrycker det så här: ”Part of the chick’s appeal, 

both comically and tragically, is her paradoxical existence and independent in society while 

simultaneously being rendered “less than” by the same society through media images and 

popular ideologies because she doesn´t weigh 105 pounds, isn’t married, can’t cook, isn’t 

married, doesn’t have kids, isn’t married, can’t afford to dress in high fashion and still eat, 

and isn’t married.”
91

  

 

Dessa chick lit-hjältinnor, som är runt fyrtio och som redan blivit gifta, vet att äktenskapet per 

automatik inte gör dem lyckliga, som Wendy får erfara i Läppstiftsdjungel: ”Skammen var 
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som en kniv. Hon hade känt dess egg mot sin strupe ett par gånger under deras tioåriga 

äktenskap – när hon och Shane varit riktigt arga på varandra och tanken på skilsmässa hade 

föresvävat henne. Men skamkänslan hade alltid varit tillräckligt för att få henne att tänka om. 

Oavsett hur hemskt hennes äktenskap var för tillfället skulle det vara ännu hemskare att 

avsluta det.”
92

 

 

Det kan också uppvisas ett motstånd mot andra människors tvåsamhetssträvan. My i 

”Smulklubbens skamlösa systrar” uttrycker det så här: ”Strävan efter att till varje pris träffa 

någon och cocoona tycks få folk att göra vilka uppoffringar som helst. Jag har sett grovvuxna 

karlar med chefsjobb krypa för sin dam i värsta doggiestyle och jag har dessvärre noterat ännu 

fler i övrigt starka kvinnor bete sig som hjärntvättade fåntrattar när de är i närheten av sina 

plågoandar till snubbar. Vi gör tydligen allt och lite till för att få ingå i tvåsamheten och vara 

fastkedjade i rosaluddiga handbojor.”
 93

  

 

Denna delade syn på kärleken kan sägas visa på att det inte är någon statisk kvinnobild som 

framkommer eller, vilket tycks vara fallet i vissa vanligt förekommande tolkningar, 

förespråkas i chick lit. Det sker en förändring och hjältinnan inser efter hand att hon i längden 

inte kan bli ”räddad” av tvåsamheten. Den enskilda romanen kanske får ett lyckligt slut i och 

med ett giftermål, men det finns ingenting som säger ”… och så levde de lyckliga i alla sina 

dagar”.  Kanske kan även detta, om man så vill, ses som en känga mot samhällsnormer som 

strävar efter universellt och evigt giltiga sanningar om lycka? Här skulle man i klassrummet 

förslagsvis kunna utgå från frågor ur den kritiska fasen för att diskutera synen på tvåsamhet: 

Är det som hände i boken trovärdigt? Alltid? När? Är det alltid nödvändigt? Skulle människor 

av en annan kultur/klass/sexualitet agerat annorlunda? Hur? Varför? 

 

 

  

                                                           
92

 Bushnell, 2008: 165-170 
93

 Lodalen, 2003: 75 



37 
 

6 Slutsatser och sammanfattning 

 

 

 

 

Jag har med denna uppsats velat undersöka vilka funktioner chick lit skulle kunna ha inom 

undervisningen i Svenska B-kursen på gymnasiet. Utifrån modellen för kritisk litteracitet 

skulle genren kunna öva ”förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av 

texter” som är ett av strävansmålen i ämnesplanen och också få tillfällen att ”ta ställning till 

kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter”. 

Olin-Scheller menar i sin avhandling ”Mellan Dante och Big Brother” att hon i sin 

undersökning sett en brist i hur de ideologiska aspekterna i läsningen av fiktionstexter 

analyseras. Litteraturen blir ett stoff som eleverna ska lära sig, och inte en grund för djupare 

tolkningar och kritiska granskningar. 

 

De funktioner jag har kommit fram till att chick littexter skulle kunna ha i undervisningen är 

alltså: 

 Som underlag för att analysera och kritiskt granska de ideologiska aspekterna av 

texterna och kulturarvet med hjälp av modellen för kritisk litteracitet 

 Som en motvikt mot den mer klassiska undervisningen av den kanoniserade 

litteraturen som ett litteraturhistoriskt stoff/litteraturhistorisk allmänbildning som 

eleverna ska lära sig 

 

Jag har också velat skapa underlag för litteratursamtal i klassrummet utifrån chick litgenren. 

För att göra detta har jag, utifrån tre teman som är vanligt förekommande i genren och frågor 

från modellen för kritisk litteracitet, försökt lyfta fram aspekter som skulle kunna komma 

fram för ideologiska analyser och kritisk granskning. Modellen syftar till att dekonstruera 

normer i samhället, och i arbetet med chick lit har jag velat visa på hur man skulle kunna 

dekonstruera normer kring kön och genus. Styrdokumenten betonar vikten av att eleverna ska 

kunna problematisera och kritiskt granska olika typer av texter och för att nå dit hävdar jag att 

modellen för kritisk litteracitet kan vara användbar. 
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Jag tror att populärlitteraturen har en roll att fylla i litteraturundervisningen i gymnasieskolan, 

och jag tycker mig också ha funnit stöd för det i styrdokument och forskning. Styrdokument 

och kursplaner talar för en aktiv, kritisk läsning av olika typer av texter. Detta anser jag tyder 

på att en läsning av chick lit utifrån modellen för kritisk litteracitet faller inom ramarna för 

den undervisning som styrdokument och kursplaner rekommenderar. Jag menar inte att chick 

lit ger några absoluta svar eller tar upp och går på djupet med all världens mest komplicerade, 

existentiella frågor och jag kan till viss del hålla med om den kritik som riktats till chick lit 

som ibland ytlig, eskapistisk och i viss mån ”flamsig”. Men trots detta menar jag att chick lit 

kan användas till diskussioner i klassrummet kring till exempel genusordning, konstruerandet 

av identiteter och hanterandet av de motsägelsefulla krav som människor kan ställas inför i sin 

vardag. 

 

 Enkätundersökningen i denna studie visar att det finns en stor skillnad på de undersökta 

skolorna mellan elevernas val av litteratur och lärarnas val av litteratur, där eleverna väljer 

populärlitteratur och lärarna väljer ”klassiker” till undervisningen. Det kan diskuteras 

huruvida skolans roll är att vara en motvikt till elevernas fritid och ge dem litteratur och 

kulturella uttryck som ger något utöver deras egna val, eller om det är viktigare att knyta an 

till det som Olin-Scheller kallar elevernas livsvärldar för att på så sätt öka undervisningens 

subjektiva relevans för eleverna för att förhindra att de avvisar litteraturen. Jag menar inte att 

”klassikerna” helt har tjänat ut sin roll och att vi från och med nu enbart bör använda oss av 

populärkulturella texter och uttryck i undervisningen. Jag menar att populärkulturen kan vara 

ett värdefullt komplement till en mer ”traditionella” litterär kanon i skolan förutsatt att vi 

använder oss av populärkulturen på ett genomtänkt, aktivt och reflekterande sätt. Detta för att, 

som både Olin-Scheller och Molloy påpekar, eventuellt kunna motverka de genussystem som 

de hävdar att klassikerna och kanonlitteraturen upprätthåller. I enkätsvaren framkommer 

också en bild av elevernas syn på kön som domineras av ett essentialistiskt synsätt där 

kvinnor och män är i grunden olika. Jag tycker att dessa resultat visar på att en kritisk analys 

av till exempel en chick litroman skulle kunna hjälpa eleverna att blottlägga dessa normer och 

dess sociala indelningar och relationer, för att på så sätt motverka genussystemen, som bland 

andra Molloy efterlyser.  

 

För att gå vidare och utveckla detta material skulle intervjuer med elever och lärare kunna 

genomföras för att ytterligare undersöka attityder till populärlitteratur, chick lit och hur 

svenskämnet bör konstrueras. Det skulle också vara intressant med ett praktiskt försök för att 
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”kontrollera” hur detta arbetssätt skulle kunna fungera. Detta skulle kunna genomföras genom 

ett undervisningsmoment utifrån läsning av en chick litroman med efterföljande textsamtal 

utifrån modellen för kritisk litteracitet. Skulle det vara möjligt att diskutera till exempel 

samhällets genusordning utifrån en chick littext och modellens frågor? Vad skulle komma upp 

till diskussion? Skulle dessa strukturer kunna blottläggas? Hur skulle eleverna reagera?  

 

Förutom de teman som diskuteras i denna uppsats, det vill säga Feminismer och bilder av 

Kvinnan, Mellan motsägelsefulla krav och normer och Att hitta sin andra hälft, skulle det 

också vara intressant att analysera genrens intertextuella referenser, synen på konsumtion och 

sexualitet och förhållandet till föräldragenerationen. Det skulle också kunna vara spännande 

att överföra dessa resonemang till någon annan populärlitterär genre, som till exempel fantasy 

eller deckare som, enligt elevernas svar på enkäten, är genrer som de gärna läser. 

 

 

 

  



40 
 

7 Litteraturlista 

 

 

7.1 Otryckta källor 

Cummins, Jim (2001) Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling 

av skolans språkpolicy. I: Ett andraspråksperspektiv på lärande/Symposium 2000, (Nationellt 

centrum för sfi och svenska som andraspråk) 

http://www.andrasprak.su.se/content/1/c6/09/04/44/2000_5_Cummins.pdf 

 

Kjellsdotter, Ylva (2007) ”En kärlekshistoria vi alla drömmer om”: En analys av chick lit ur 

ett genusteoretiskt perspektiv Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

institutionen biblioteks- och informations vetenskap/bibliotekshögskolan: Borås 

http://hdl.handle.net/2320/2175 

 

Lundhag, Malin E. (2007) Svensk chick-lit 1996-2006: En undersökande genrediskussion av 

svensk chick-lit Magisteruppsats, Påbyggnadsutbildning i biblioteks och 

Informationsvetenskap, Umeå universitet 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140608&searchId=null 

 

Olin-Scheller, Christina (2006) Mellan Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers 

textvärldar. Doktorsavhandling Karlstad University Studies  

 http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:6137 

 

Skolverket:  

Ämnesplan för svenska, gymnasieskolan. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska.%20 

(Hämtat 2009-11-17) 

 

Kursplan för SV1202 - Svenska B. Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:2, 100 poäng. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3206/titleId/SV1202%20-

%20Svenska%20B (Hämtat 2009-12-17) 

http://www.andrasprak.su.se/content/1/c6/09/04/44/2000_5_Cummins.pdf
http://hdl.handle.net/2320/2175
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140608&searchId=null
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:6137
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SV/titleId/Svenska.
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3206/titleId/SV1202%20-%20Svenska%20B
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3206/titleId/SV1202%20-%20Svenska%20B


41 
 

 

7.2 Tryckta källor 

Ada, Alma Flor (1996) Creative Reading: A Relevant Methodology for Language Minority 

Children. I: Literacy as praxis: culture, language, and pedagogy. Walsh, Catherine E. 

Norwood, N.J.: Ablex Publ. 

 

Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana (2005) Stärkta trådar: flerspråkiga 

barn och elever utvecklar språk, litteracitet och kunskap: utvärdering av Stockholms stads 

storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat /. Sammanfattning. Spånga: 

Rinkeby språkforskningsinstitut 

 

Bell, Judith (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Fjärde upplagan. Lund: 

Studentlitteratur   

 

Bushnell, Candace (2008) Läppstiftsdjungel, Norstedts Pocket 

 

Connell, R.W. (2003) Om genus, Daidalos 

 

Cummins, Jim (2001) Andraspråksundervisning för skolframgång - en modell för utveckling 

av skolans språkpolicy. I: Ett andraspråksperspektiv på lärande/Symposium 2000, (Nationellt 

centrum för sfi och svenska som andraspråk); red. Nauclér, Kerstin. Stockholm: Sigma 

 

Edlund, Ann-Catrine, Erson, Eva & Milles, Karin (2007) Språk och kön. Falun: Norstedts 

Akademiska Förlag 

 

Egan, Kieran (2005) Från myt till ironi – hur kognitiva verktyg formar vår förståelse, 

Daidalos 

 

Ferriss, Suzanne & Young, Mallory (red.) (2006) Chick lit: the new woman’s fiction, 

Routledge 

 

Fielding, Helen (1998) Bridget Jones dagbok, Egmont Richter AB 

 



42 
 

Keyes, Marian (2005) Å andra sidan, Norstedts förlag 

 

Larsson, Mariah “Samtiden i en skrattspegel: några betraktelser över chick lit” 

 

Lindgren, Simon (2005) Populärkultur – teorier, metoder och analyser, Liber AB 

 

Lodalen, Mian (2003) Smulklubbens skamlösa systrar, Forum  

 

Molloy, Gunilla (2003) Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund: Studentlitteratur 

 

Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund / utarbetat på initiativ av 

Statens kulturråd. Bd 15, [Pas-Roj](1994) Höganäs : Bra böcker, Cop. 1994 

 

Nilson, Maria(2008) Chick lit: från glamour till vardagsrealism, BTJ Förlag 

 

Persson, Magnus (red.) (2000) Populärkulturen och skolan, Lund: Studentlitteratur 

 

Sellgren, Mariana. (2005) Ämnesundervisning för flerspråkiga elever. Integrering av språk 

och innehåll. I: Stärkta trådar – flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitet och 

kunskap. (Axelsson, Rosander & Sellgren red.) Stockholm: Språkforskningsinstitutet i 

Rinkeby.  

 

Svensk ordbok (2009) Stockholm: Norstedt 

 

 

  



43 
 

Bilaga 1 

Enkätundersökning om läsvanor 

(Det går bra att kryssa i flera alternativ på frågorna.) 
 

Kön: …………………………………………… 

Ålder: …………………………………………. 

 

Jag läser: 

 Mer än en bok i månaden, ungefär…………… stycken 

 Mindre än en bok i månaden 

 

Jag läser: 

 Hemma   I skolan 

 

På fritiden föredrar jag att läsa: 

 Klassiker 

 Fantasy 

 Poesi 

 Science fiction 

 Deckare/kriminalromaner 

 Skräck 

 Kärlek 

 Annat…………………………

 

I skolan läser vi mest: 

 Klassiker 

 Fantasy 

 Poesi 

 Science fiction 

 Deckare/kriminalromaner 

 Skräck 

 Kärlek 

 Annat…………………………
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Kan du nämna de tre senaste böckerna du har läst? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

Har du hört talas om chick lit förut? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Om du svarade ja på förra frågan; kan du beskriva vad chick lit är?........................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

Är chick lit feministiska böcker? Varför/varför inte?.................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

 

Vad är en feministisk roman, enligt dig?..................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 


