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Abstract  

From an anti-oppressive and a gender perspective, the aim of this paper is to examine whether three 

English teachers at a comprehensive school in Stockholm make gender conscious selections when 

selecting novels for their English literature lessons. Through quantitative research, semi-structured 

interviews and e-mail interviews with these teachers I have attempted to find out if they include both 

male and female writers when selecting English novels for their students and also what factors affect 

their selections. I have analyzed the interviews and the quantitative research by using a qualitative and a 

quantitative content analysis. The theories that I have established my analysis upon are gender theories 

about the male norm in society, the feminist Simone de Beauvoir’s ideas about the woman as a second 

gender and the sociologist Raewyn Connell’s gender regimes. Furthermore, the Professor Kevin K. 

Kumashiro’s theories on anti-oppressive education have been very useful when interpreting my 

research. My results show that these teachers do not make gender conscious selections for their English 

literature lessons since they almost only choose novels written by men. They explain their choices to 

depend upon factors such as them wanting to individualize their literature lessons by selecting novels 

that their students will enjoy. They also elucidate the issue that the school only has a limited selection of 

novels to choose from, which narrows their choices. But I argue that since the teachers are able to 

purchase new novels to the school and also borrow class sets from the Public Library, they have the 

possibility to select novels by female writers as well. I interpret the fact that they almost only use novels 

written by men as a result of the male norm in society, which influences the teachers on a subconscious 

level. That the teachers select male writers prior to female writers results in the students achieving an 

inadequate education, given that they mostly learn about the male perspective upon the world, since the 

female angle is invisible. If these teachers would begin working from an anti-oppressive perspective and 

make gender conscious selections of novels for their English literature lessons, they must first be aware 

of how the male norm influences them.   
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1. Inledning och bakgrund 

 

1.1 Inledning  

Under min egen grundskoletid undrade jag ofta varför vi nästan alltid läste romaner skrivna av män i vår 

svensk- och engelskundervisning. Många år senare, när jag genom Lärarutbildningen gjorde min VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning), kom jag återigen att börja funderar kring denna fråga. På en av 

svensklektionerna skulle eleverna i årskurs nio läsa noveller. Läraren hade då placerat ut ett tiotal 

noveller av olika författare på ett bord som eleverna kunde välja mellan. När jag gick fram och tittade på 

urvalet av noveller noterade jag att de alla var skrivna av män, vilket fick mig att börja fundera. Varför 

såg det ut så? Varför fanns det inga kvinnliga författare representerade?  

 Med denna erfarenhet i åtanke och eftersom jag själv kommer att undervisa i engelska, vill 

jag göra en djupare studie om hur valet av romaner till engelskundervisningen sker på en kommunal 

högstadieskola i Stockholm. Att studera detta ämne anser jag är intressant eftersom dagens skola bör 

värna om jämställdheten mellan kvinnor och män, vilket inte alltid verkar vara fallet med tanke på den 

observation som jag beskrev ovan.   

 

1.2 Bakgrund  

I Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr11) tydliggörs vikten av att främja 

jämställdheten mellan kvinnor och män. Det står att var och en som verkar inom skolan ska värna om 

”… alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män…” (Lgr 11 2010, s.7). Där står 

även att:   

 

 Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor 

och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 

sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr11 2010, s.8) 

 

Då det i Lgr11 finns tydliga föreskrifter om att man som lärare ska värna om jämställdheten mellan 

kvinnor och män och då jag själv har stött på, som jag tidigare beskrev, exempel i skolan där jag anser 

att dessa värderingar inte efterlevs, anser jag att det är av vetenskapligt intresse att se hur dessa 

föreskrifter beaktas när det gäller valet av romaner till den engelska litteraturundervisningen. Att utifrån 

ett genusperspektiv undersöka hur jämställdheten mellan kvinnor och män efterföljs när det gäller valet 

av romaner till engelskundervisningen, borde inte bara intressera de pedagoger som arbetar inom skolan 
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utan även alla elever. Detta eftersom eleverna riskerar att få en begränsad utbildning om det skulle visa 

sig att ett stort urval berättelser aldrig får ta plats i skolundervisningen, trots att skolan ska värna om 

jämställdhet och främja kvinnors och mäns lika rättigheter.     

 

2. Syfte och frågeställningar 

Med anledning av mina egna erfarenheter samt de föreskrifter om jämställdhet mellan kvinnor och män 

som tas upp i Lgr11, kommer jag att undersöka tre engelsklärares val av romaner till sin 

litteraturundervisning på en kommunal högstadieskola i Stockholm. Utifrån ett genusteoretiskt och ett 

normkritiskt pedagogiskt perspektiv syftar jag till att ta reda på om de gör genusmedvetna val när de 

väljer engelska romaner till sin litteraturundervisning. Inkluderar de både manliga och kvinnliga 

författare när de väljer romaner till sin engelskundervisning? Och vilka faktorer påverkar, enligt dem, 

valet av de romaner de använder sig av?  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenterar jag de teorier som jag kommer att basera min analys på. Jag börjar med att 

förklara vad begreppet genus innebär för att sedan presentera de genusteorier som jag kommer att 

använda mig av. Därefter introducerar jag normkritiska pedagogiska teorier då även dessa är 

grundläggande för min studie.   

  

3.1  Genus  

Begreppet genus används för att beskriva föreställningar och normer som har med människors kön att 

göra (Gannerud 2001, s.11). Termen genus härstammar från grammatiken och syftar på distinktionen 

mellan olika typer av substantiv utifrån dess könstillhörighet som maskulinum, femininum och neutrum 

(Connell 2002, s.19). När man talar om genus utifrån samhälleliga aspekter bortser man ofta från den 

tredje kategorin och fokuserar istället på dikotomin man och kvinna. Genus syftar då på den kulturella 

skillnaden mellan män och kvinnor som bottnar i den biologiska uppdelningen (Connell 2002, s.19). 

 Sociologen Raewyn Connell menar att genus inte är ett uttryck för biologi och att det 

heller inte är en fast dikotomi i människors liv och personligheter. Det är ett mönster i vår sociala 

ordning och de dagliga aktiviteter som styrs av denna ordning (Connell 2002, s.21). Då genusskillnader 

anses vara socialt konstruerade innebär detta att de även är påverkbara, föränderliga och instabila 

(Weiner & Berge 2001, s.80, 81).  
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3.1.1 Kvinnan som den Andra 

Den franska filosofen Simone de Beauvoir förklarade kvinnoförtrycket med att kvinnan har en ställning 

som den Andra i samhället. Hon menade att kvinnan inte bara är avskild från mannen utan även 

underlägsen honom (Weiner & Berge 2001, s.62, 63). Genom historien har mannen alltid haft makten 

och har hållit kvinnan i ett beroendeförhållande till honom (De Beauvoir 1953, s.159). Kvinnan 

definieras som den Andra i relation till mannen vilket innebär att världen kontinuerligt representeras 

genom mannen, som beskriver den utifrån sitt synsätt och perspektiv och förvirrar det med att vara den 

absoluta sanningen (De Beauvoir 1953, s.162).  

 De Beauvoir ansåg att kvinnans biologi inte var orsaken till hennes ofrånkomliga öde 

eftersom biologiska faktorer i sig inte orsakar hierarkier mellan könen och heller inte förklarar varför 

kvinnan anses vara det Andra könet (De Beauvoir 1953, s.60). I likhet med Raewyn Connell, ansåg De 

Beauvoir inte att de biologiska faktorerna tvingade kvinnan att befinna sig i denna underordnade roll för 

alltid, eftersom människan kontinuerligt förändrar sig. De Beauvoir menade att människan hela tiden 

befinner sig i en process av att bli till (De Beauvoir 1953, s.60).  

   

3.1.2 Synen på kvinnligt och manligt skrivande 

På 1970-talet började ett flertal kvinnliga författare ge ut sina självbiografier, texter som handlade om 

den sanna moderna kvinnan. Förväntan var stor när dessa biografier gavs ut då kvinnans röst som 

tidigare varit nedtystad genom historien nu skulle göras hörd (Buikema & Smelik 1995, s.32). 

Litteraturhistorien visar på hur kvinnliga författare fram till 1900-talet fått kämpa mot fördomarna om 

att kvinnor inte kunde utvecklas intellektuellt och heller inte kunde tjäna pengar på sitt skrivande 

(Buikema & Smelik 1995, s.34). Detta synsätt har premierat de manliga författarna och deras verk 

genom tiderna på bekostnad av kvinnliga författares alster, något som jag tror kan synas i min studie om 

tre lärares val av romaner till litteraturundervisningen i engelska.  

 På 1980-talet byggde yngre, franska feministiska författare vidare på De Beauvoirs arbete. 

En av dessa var Hélène Cixous, som bland annat har diskuterat synen på kvinnligt och manligt 

skrivande. Hon hävdade att av olika sociokulturella orsaker har det som män skrivit ansetts vara 

överlägset det som kvinnor har skrivit i den västliga kulturen (Weiner & Berge 2001, s.63). Mannens 

texter har förknippats med det som är aktivt, kulturellt, högtstående och allmänt positivt medan kvinnans 

texter har förknippats med det som är passivt, lågtstående och allmänt negativt (Weiner & Berge 2001, 

s.63). Precis som De Beauvoir menar Cixous att mannen är ”jaget” och kvinnan är hans Andra, att 

kvinnan existerar i mannens värld på hans villkor (Weiner & Berge 2001, s.63). Att texter som är 

skrivna av män tillskrivs högre status än texter som är skrivna av kvinnor anser jag är påtagligt, då man 
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bland annat kan se till hur undervisningen än idag ofta präglas av manliga författare, som i det fallet jag 

tidigare beskrev gällande min VFU.    

  

3.1.3 Genusregimer 

När Raewyn Connell talar om genusarrangemang menar han hur organisationer och verksamheter ofta 

delar upp olika områden inom en organisation utifrån kön. Det handlar om vem som anställs för att göra 

vad, vilka sociala indelningar som finns inom en organisation (exempelvis hur man ofta skapar olika 

pojk- och flickindelningar i skolan), hur känslomässiga relationer hanteras samt hur olika organisationer 

förhåller sig till varandra (Connell 2002, s.75). Dessa exempel är vad Connell kallar för genusregimer 

och han menar att genusregimer är ett vanligt inslag i olika organisationer (Connell 2002, s.75). 

Genusregimer består av föreställningar och normer på en symbolisk nivå som uttrycker maktskillnader 

(Gannerud 2001, s.15). De är flexibla och föränderliga även om en förändring ofta först möter ett starkt 

motstånd (Connell 2002, s.75).  

 Pedagogikforskaren Eva Gannerud som har tolkat Connells genusregimer menar att i 

skolan är synen på kunskap en typisk symbolisk nivå i en genusregim (Gannerud 2001, s.15). Om man 

ser till det kunskapsinnehåll som dominerar skolan, vad som uppfattas som relevant och irrelevant 

kunskap, är det tydligt att mäns historia, mäns litteratur och mäns verksamheter dominerar både 

läromedel och undervisning (Gannerud 2001, s.15). Synen på kunskap som en symbolisk nivå i en 

genusregim, där man bland annat tittar på vilket undervisningsmaterial som dominerar skolan, kommer 

att vara väsentligt i denna studie där jag undersöker om tre engelsklärare gör genusmedvetna val när de 

väljer romaner till sin litteraturundervisning.  

 

3.1.4 Genus i skolan 

Gannerud menar att lärare ofta uppfattar skolan som en könsneutral institution, att det finns ett motstånd 

mot att uppfatta skolan som en plats där genus och genusrelationer skapas och upprätthålls (Gannerud 

2001, s.17).  

 I en finsk undersökning (Gannerud 2001, s.17) ansåg lärarna att individuella skillnader hos 

eleverna var viktigare än skillnader mellan flickor och pojkar, vilket också var tydligt när de talade om 

sina elever i allämna ordalag. De menade att de såg på sina elever i första hand som barn. Sedan visade 

det sig att när de däremot diskuterade konkreta situationer om eleverna var deras tolkningar plötsligt 

beroende av elevernas kön. Deras egenskaper värderades olika beroende på om de var pojkar eller 

flickor. Det visade sig att könsneutrala uttalanden på en allmän nivå förändrades till könsspecifika i ett 

konkret sammanhang (Gannerud 2001, s.17). Denna aspekt kan vara intressant att ha i åtanke då jag 

intervjuar de tre engelsklärarna, eftersom de kanske har liknande syn på genusfrågor i skolan.    
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3.1.5 Mannen som norm 

En norm pekar på det som anses vara normalt och bär på föreställningar om vad som inte anses vara 

normalt, normer påverkar hur vi uppfattar oss själva och andra. Alla är medskapare av normerna i 

samhället och är även med och reproducerar dem (Martinsson & Reimers, s.7).  

 Historieprofessorn Yvonne Hirdman talar om genussystemets två logiker: könets 

isärhållande och den manliga normens primat. Könets isärhållande handlar om att inte blanda manligt 

och kvinnligt och den manliga normens primat innebär att det manliga alltid står över det kvinnliga i en 

hierarkisk ordning (Gothlin 1999, s.5). Hirdmans två logiker påminner även mycket om Connells 

resonemang kring genusregimer, hur det manliga och det kvinnliga delas upp och skiljs åt samt hur de 

manliga områdena värderas högre än de kvinnliga. Denna hierarkiska uppfattning av det som anses vara 

manligt respektive kvinnligt, där det manliga tenderar att betraktas som norm och värderas högre, 

kommer jag att beakta i min studie av de tre engelsklärarnas val av romaner till sin 

litteraturundervisning.    

 Hirdman menar att kvinnan hela tiden jämförs med den manliga normen. Mannen är 

idealtypen mot vilken kvinnan ställs och avviker från (Hirdman 2001, s.59). Hon förklarar att ”denna 

norm handlar om en djupt kulturellt nedärvd självklarhet”, som finns överallt i samhället och i den 

vardagliga praktiken. Mannen är normen mot vilken kvinnan skiljer sig (Hirdman 2001, s.60, 61). Precis 

som Simone de Beauvoir menar Hirdman att världen uppfattas, diskuteras och berättas om utifrån 

självklarheten att det är mannen som är normen. Det handlar om överenskommelser som anses vara 

självklara gällande vad som är viktigt och mindre viktigt. Det som inte anses vara lika viktigt är sådant 

som inte tenderar att intressera den stereotypa maskuliniteten, sådant som ofta betraktas som kvinnligt 

(Hirdman 2001, s.64). Detta synsätt kan ses som en hierarkisk logik där män oftast dominerar de olika 

maktsfärerna i samhället och denna maktlogik har byggts in i samhällets olika institutioner (Hirdman 

2001, s.64, 65).  

 

3.2 Normkritisk pedagogik 

Normkritisk pedagogik handlar om att visa på hur olika normer samverkar och skapar obalans i 

maktförhållandena inom de olika pedagogiska områdena. Den normkritiska pedagogiken handlar även 

om hur man kan utmana och förändra normerna (Bromseth & Darj 2010, s.13, 29). De normer som 

produceras och reproduceras i samhället gäller ofta klass, etnicitet, ålder, funktionsförmåga, genus och 

sexualitet, men jag har i min studie valt att utgå från och fokusera på den norm som handlar om genus. 

 Forskaren Janne Bromseth menar att när man ska förändra normer måste man alltid börja 

med att fråga sig hur normer skapas och se till vem som tjänar på att normen förändras, eftersom man 

sällan diskuterar fördelarna med att besitta en normposition (Bromseth 2010, s.33). I skolvärlden 
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handlar förändringen av synen på den Andra ofta om något man tar upp på en temadag eller på en 

enskild lektion, istället för att ifrågasätta normerna kontinuerligt genom hela undervisningen (Bromseth 

2010, s.35). Man kanske talar om exempelvis kvinnolitteratur som ett eget tema medan resten av 

lektionerna utgår från den manliga normen (Bromseth 2010, s.37). Om man som lärare ska kunna 

förändra maktförhållandena i skolans värld måste man vara medveten om att man själv är med och 

skapar och upprätthåller normer. Därför måste man börja med att fråga sig vilka normer man själv 

förmedlar och hur man vill att det ska vara och sedan fokusera på hur man kommer dit (Bromseth 2010, 

s.41).  

  

3.2.1 Att arbeta normkritiskt i skolan 

Pedagogikforskaren Maria Rosén förklarar att om man ska arbeta normkritiskt i skolan krävs det 

kunskap om makt, normer och diskriminering för att kunna synliggöra normer. Men det krävs även 

ständig självreflektion (Rosén 2010, s.71). Ett normkritiskt likabehandlingsarbete handlar om hela den 

pedagogiska verksamheten, om att ständigt reflektera kring den vardagliga praktiken och fråga sig vilka 

normer som kommer till uttryck i den, vilken kunskap som betraktas som sann och självklar (Rosén 

2010, s.72). En normkritisk undervisning kräver att man ständigt uppmärksammar vem som görs till 

norm (Bromseth 2010, s.43).  

 Pedagogen Gunilla Edemo förklarar att den som inte anses tillhöra normen ofta blir 

antingen osynliggjord eller objektifierad. Ens perspektiv uppfattas som en särfråga som inte har med den 

ordinarie undervisningen att göra och osynliggörs förutom när det lyfts fram i form av ett tema vid ett 

enstaka tillfälle (Edemo 2010, s.96). Normkritisk pedagogik syftar till att synliggöra skillnader och 

konflikter, det handlar om att få eleverna att förstå hur makt hänger samman med normer. För om 

eleverna får kunskap om hur diskriminering fungerar på olika nivåer i samhället kan de bidra till en 

förändring (Edemo 2010, s.105). Därför anser jag att det är viktigt att man som lärare intar ett 

normkritiskt synsätt och kontinuerligt arbetar för att ifrågasätta och utmana normerna i samhället, att det 

normkritiska synsättet genomsyrar hela undervisningen. Som professor Kevin K. Kumashiro säger: 

”Anti-oppressive education is premised on the notion that its work is never done” (Kumashiro 2009, 

s.38).   

 

3.2.2 Normkritisk ansats i litteraturundervisningen  

Pedagogen Lotta Björkman anser att normkritikens uppgift är att synliggöra normer i både material och 

metodik för att kunna skapa förutsättningar för ett fritt lärande men också för att alla elever ska känna 

sig inkluderade (Björkman 2010, s.168). Om man ser normkritiskt på sitt materialurval handlar det om 

att synliggöra vilka normer som styr valet av undervisningsmaterial. För att eleverna ska ha möjlighet 
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till ett fritt lärande behövs det lyftas fram fler bilder av verkligheten än den begränsade syn som idag 

ofta presenteras i undervisningsmaterialet (Björkman 2010, s.168). 

 Man måste vara medveten om val av kurslitteratur och skönlitteratur, att man har olika 

ingångar och berättar om olika verkligheter (Bromseth 2010, s.43). Att utmana normer i undervisningen 

innebär att man måste se kritiskt till sig själv och sina handlingar. En normkritisk pedagogik fokuserar 

på de processer som skapar normer och som upprätthåller hierarkisk skillnad. Det handlar bland annat 

om vilka berättelser som får plats på vilka premisser. Genom att lyfta fram andra berättelser som 

ifrågasätter de sociala hierarkierna i samhället kan vi utmana och förändra normerna, vi kan visa på 

andra sätt att tänka, känna och agera (Bromseth 2010, s.49). 

 Professor Kevin K. Kumashiro menar att det även är viktigt att man inte bara adderar ett 

icke normativt urval till undervisningen, eftersom det tenderar att förstärka det ursprungliga materialet 

som norm i relation till det Andra (Björkman 2010, s.168). Om man exempelvis har ett tema med 

kvinnliga författare blir det tydligt att det är manliga författare som egentligen är normen. Kumashiro 

menar då att man istället ska ägna sig åt störande undervisning, som innebär att man lär om det som man 

tidigare lärt in som sant. Man måste få eleverna att förstå att kunskap är något föränderligt (Björkman 

2010, s.168).  

 Men för att eleverna ska få ett fritt lärande kan man inte bara strunta i att undervisa om 

exempelvis de romaner som anses vara stora och kända, eftersom eleverna då riskerar att förlora den 

allmänbildning som de faktiskt behöver i den värld de lever i (Björkman 2010, s.169). Detta är ett 

dilemma, eftersom man som lärare ska ge eleverna kunskap om det aktuella kulturarvet samtidigt som 

man även ska ge dem möjligheterna att utmana normerna i samhället (Björkman 2010, s.169). 

 Kumashiro menar att fler och fler pedagoger idag är medvetna om att ifall man ska arbeta 

utifrån antiförtryckande metoder måste man även ändra den litteratur som eleverna läser i skolan 

(Kumashiro 2009, s.71). Det är viktigt att eleverna inte bara läser de romaner som traditionellt 

kategoriseras till de stora klassikerna, eftersom eleverna då bara får lära sig om vissa erfarenheter och 

perspektiv och då oftast från de privilegierade grupperna i samhället, såsom vita medelklass män. Om 

eleverna får läsa litteratur från författare med annan bakgrund får de även ta del av upplevelser och idéer 

som kanske skiljer sig från deras egna (Kumashiro 2009, s.71). Denna aspekt kommer jag att beakta då 

jag analyserar de tre engelsklärarnas val av romaner till sin litteraturundervisning. 

 Men Kumashiro menar att detta synsätt kan vara problematiskt eftersom att läsa andra 

perspektiv behöver inte nödvändigtvis innebära att de är antiförtryckande. Tvärtom kan även den 

litteraturen också reproducera stereotyper samt skapa nya (Kumashiro 2009, s.71). Därför måste lärarna 

inte bara förändra det eleverna läser utan även hur de arbetar med litteraturen. Det räcker inte med att 

låta eleverna läsa en större mångfald av litteratur om de fortsätter att tolka och analysera litteraturen på 
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samma sätt som de tidigare gjort. Helt andra typer av frågor måste ställas till litteraturen än vad eleverna 

är vana vid (Kumashiro 2009, s.72). För att arbeta normkritiskt med litteraturen bör man ställa frågor 

som ifrågasätter varför vissa tolkningar anses vara mer korrekta än andra. Vi måste fråga eleverna vilket 

synsätt som har använts för att komma fram till vissa tolkningar. Vi måste också fråga oss vems 

erfarenheter, synsätt och perspektiv som tystas ned och vems tolkningar som anses vara de mest 

korrekta, som anses vara den tolkningsnorm som alla läsare måste foga sig till (Kumashiro 2009, 

s.73,74).  

  

4. Material och metod 

 

4.1 Material 

Jag har valt att göra tre intervjuer med tre engelsklärare på en kommunal högstadieskola i Stockholm. 

Dessa tre lärare kommer jag fortsättningsvis att kalla för respondenter. Jag har även gjort en mindre 

kvantitativ beräkning där jag har räknat hur många av de romaner som mina respondenter har använt sig 

av i undervisningen som är skrivna av män respektive kvinnor. Denna kvantitativa studie har jag grundat 

på de listor som mina respondenter har försett mig med, där det står vilka romaner som deras elever har 

läst, läser eller kommer att läsa under läsåret (HT-2010 och VT-2011). Eftersom en av mina 

respondenter bara har arbetat på skolan sedan höstterminen 2010 valde jag att begränsa mig till denna 

tidsperiod. Jag har även gjort en mindre kvantitativ studie där jag har räknat antal klassuppsättningar av 

romaner som är skrivna av män respektive kvinnor i skolans materialrum, för att se vilka engelska 

romaner som mina respondenter har till förfogande. Till sist har jag gjort en e-post intervju till mina 

respondenter för att få svar på de frågor jag inte kunde ställa innan jag fick resultaten av de två 

kvantitativa studierna. På detta sätt har jag försökt ta reda på om mina respondenter gör genusmedvetna 

val av romaner till sin engelska litteraturundervisning och om de inkluderar både manliga och kvinnliga 

författare när de väljer romaner samt vilka faktorer som påverkar deras val.  

 

4.1.2 Urval  

Eftersom denna studie sträcker sig över en relativt kort period har jag varit tvungen att begränsa mitt 

urval. För att min studie inte skulle bli ohanterligt stor, har jag valt att göra min undersökning på endast 

en skola, även om jag är medveten om att det hade varit mest fördelaktigt om jag hade kunnat intervjua 

flera lärare på ett flertal olika skolor för att få en större bredd. Anledningen till att jag valde att göra min 

undersökning på en kommunal högstadieskola i Stockholm beror dels på att den inte har någon specifik 

pedagogisk profilering vilket en del privatskolor har, men också för att jag känner mina respondenter lite 
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sedan tidigare. Detta gjorde att det inte var några problem för mig att få komma till skolan och göra 

mina intervjuer samt ta del av skolans utbud av romaner i materialrummet, vilket var en stor fördel.  

 Eftersom detta är en genus- och normkritisk studie hade jag egentligen velat intervjua både 

män och kvinnor, eftersom en större variation av respondenter förmodligen skulle ha gett ett 

forskningsresultat med fler synvinklar. Men dessvärre var det bara tre lärare som hade tid att ställa upp, 

vilket innebar att samtliga av mina respondenter är kvinnor.  

 Vidare avgränsningar jag har fått göra gäller de engelska romanerna. Det hade varit 

intressant att undersöka all typ av litteratur som eleverna arbetar med i engelskan, även noveller och 

andra texter, samt att analysera dessa texter för att se vad de förmedlar. Det hade då kunnat bli tydligare 

om mina respondenter gör genusmedvetna val när de väljer romaner. Dock skulle materialet bli för stort 

att undersöka inom tidsramarna för denna studie och jag valde därför att endast fokusera på de engelska 

romaner som eleverna läser under läsåret (HT-2010 och VT-2011). Jag har då tagit reda på om det är en 

man eller en kvinna som har skrivit boken och genom intervjuerna har jag sökt en djupare förståelse för 

huruvida respondenterna gör genusmedvetna val av romaner till sin undervisning. Jag har även 

avgränsat mig till de romaner som respondenterna väljer att deras elever ska läsa, inte valfria romaner 

som eleverna själva väljer, eftersom min studie fokuserar på just respondenternas val.  

  

4.2 Metod 

För att kunna belysa olika aspekter av min studie har jag valt att göra en metodtriangulering genom att 

kombinera en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys (Olsson & Sörensen 1999, s.40). 

 Först genomförde jag halvstrukturerade intervjuer med mina respondenter och därefter 

gjorde jag en mindre kvantitativ studie där jag räknade hur många av de romaner, som mina 

respondenter väljer till sin engelska litteraturundervisning, som är skrivna av män respektive kvinnor. 

Sedan utförde jag en till mindre kvantitativ studie, där jag undersökte hur många av de romaner som 

finns som klassuppsättningar på skolan som är skrivna av män respektive kvinnor. Till sist gjorde jag en 

e-post intervju med mina respondenter för att få svar på de frågor som jag inte kunde ställa innan jag 

fick resultaten av de två kvantitativa studierna.  

 De halvstrukturerade intervjuerna och e-post intervjuerna har jag gjort en kvalitativ 

innehållsanalys av och de två kvantitativa undersökningarna gjorde jag en kvantitativ innehållsanalys 

av. Både den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen utgår från genusteorier och ett 

normkritiskt perspektiv.   
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4.2.1 Halvstrukturerad intervju 

Jag har valt att göra halvstrukturerade intervjuer med mina tre respondenter för att se om de gör 

genusmedvetna val i sin litteraturundervisning och för att få reda på vilka faktorer som påverkar deras 

val av romaner samt hur de själva ser på de val de gör. Den halvstrukturerade intervjun innebär att jag, 

genom att skapa en intervjuguide, har ställt samma frågor till alla respondenter men att jag också har 

kunnat ställa följdfrågor till dem då jag har velat få ut mer av deras svar (Gillham 2008, s.103). Genom 

mina frågeformuleringar har jag försökt få respondenterna att uppfatta frågorna på samma sätt för att 

undvika att frågorna tolkas olika, vilket skulle försvåra min analys. Jag använde mig av öppna frågor så 

att respondenterna kunde ge öppna svar (Gillham 2008, s.103). Öppna svar innebär att respondenterna 

får möjlighet att tala fritt utifrån sitt perspektiv och jag får med så mycket som möjligt av deras 

personliga erfarenheter, åsikter och känslor (Olsson & Sörensen 2001, s.80).  

 Fördelar med den halvstrukturerade intervjun är att den skapar en balans mellan struktur 

och öppenhet och den underlättar analysen genom att den delvis är strukturerad. Negativa aspekter är 

bland annat att den är tidskrävande om man räknar in intervjutid, transkribering och analys av materialet 

(Gillham 2008, s.114).  

 Jag är medveten om att det kan uppstå felkällor vid en intervjusituation, ifall exempelvis 

kolleger kommer in och stör och påverkar mina respondenter så att de inte vågar ge mig sanningsenliga 

svar (Olsson & Sörensen 2001, s.80). Därför såg jag till att vi satt ostört under intervjuerna och jag 

intervjuade respondenterna var för sig. Två av intervjuerna ägde rum i ett klassrum och den tredje 

intervjun skedde på ett nästintill folktomt café i närheten av skolan, eftersom alla klassrum var upptagna 

den dagen.  

 Varje intervju tog ungefär en halvtimme och för att få mina respondenter att känna sig 

bekväma i intervjusituationen började jag med att ställa några generella frågor kring deras 

litteraturundervisning. Efter godkännande från mina respondenter spelade jag in varje intervju via 

”röstmemo” på min mobiltelefon. Intervjuerna transkriberade jag sedan för att inte riskera att förlora 

värdefullt material och för att kunna skapa god reliabilitet i min analys, då jag har kunnat säkerställa att 

jag har använt mig av korrekta citeringar av mina respondenter. 

 I min intervjuguide har jag använt mig av begreppet genuspedagogik (se Bilaga 1/ 

Intervjuguide), därför att det är ett relativt vanligt förekommande begrepp inom skolvärlden. Pedagogen 

och författaren Kajsa Svaleryd har skrivit boken ”Genuspedagogik” där hon förklarar hur man arbetar 

utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv. Hon förklarar att det innebär att man som pedagog bland annat 

ska vara medveten om hur normerna kring genus påverkar undervisningen, valet av innehåll samt 

bemötandet av eleverna (Svaleryd 2002, s.8). Jag valde att fråga mina respondenter om deras syn på 

genuspedagogik för att ta reda på om de besitter ett intresse för genusfrågor samt om de är medvetna om 
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de normer kring genus som de troligtvis reproducerar i sin undervisning. Detta är relevant för min studie 

eftersom jag har valt att analysera mitt material utifrån ett normkritiskt och ett genusteoretiskt 

perspektiv.  

 

4.2.2 E-post intervju 

Jag valde att även göra en e-post intervju med mina respondenter, för att få svar på en del frågor som 

uppstod efter det att jag hade fått in materialet för de kvantitativa undersökningarna. I det här fallet 

fungerade det bra med e-post intervjun, eftersom den först och främst är användbar då det handlar om 

situationer när respondenten inte har tid att träffas för en intervju (Gillham 2005, s.149).  

 E-post intervjun är mindre intim än den traditionella intervjun eftersom den innebär att 

respondenterna kan välja att svara när de själva vill (Gillham 2005, s.150). Dessutom, genom mediets 

informella karaktär, kan man få in material som är både personligt och beskrivande (Gillham 2005, 

s.150). En positiv aspekt med denna intervjumetod är att man kan intervjua folk som inte vill bli 

intervjuade ansikte mot ansikte. En annan fördel är att den är tidsbesparande, eftersom det inte krävs 

någon transkribering och respondenten har möjlighet att svara utifrån sina egna premisser. Nackdelar 

kan vara att svaren kan vara alltför kortfattade och att e-posten kan ignoreras, vilket kan resultera i att 

svaren uteblir (Gillham 2005, s.155). I min studie fungerade denna metod bra, eftersom mina 

respondenter inte hade möjlighet att medverka vid ett ytterligare intervjutillfälle och de tyckte då att det 

var bra att jag tog de resterande frågorna via en e-post intervju.  

  

4.2.3 Kvalitativ innehållsanalys 

De svar som jag fick från den halvstrukturerade intervjun och från e-post intervjun har jag gjort en 

kvalitativ innehållsanalys av. Denna typ av analys används för att vetenskapligt analysera både skrivna 

och uttalade dokument, som bland annat intervjuer. Genom den kvalitativa innehållsanalysen försöker 

man relatera det som kommunicerats till en historisk utveckling, ett mänskligt beteende eller en social 

organisation (Olsson & Sörensen 2001, s.125). Kvalitativ bearbetning av exempelvis texter eller det 

talade språket hör till hermeneutiken, som handlar om tolkningslära (Olsson & Sörensen 2001, s.98). 

Genom tolkning försöker man fånga upplevelser och förstå olika sammanhang, vilket man gör genom 

att ställa frågor som vad, hur, var, varför (Olsson & Sörensen 2001, s.101).  

 Den hermeneutiska forskningen betonar subjektiviteten, vilket innebär att forskarens 

förförståelse är viktig och därför använder forskaren sig medvetet av sina egna värderingar i 

forskningen. Eftersom forskaren utgår från sin egen förförståelse i analyserandet av materialet, är det 

viktigt att synliggöra denna så att analysen blir trovärdig (Olsson & Sörensen 2001, s.103). Därför 
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förtydligar jag att jag i min kvalitativa innehållsanalys har valt att utgå från ett genusteoretiskt- och ett 

normkritiskt perspektiv när jag tolkar mitt material. 

 En svårighet med kvalitativa analyser kan vara reliabilitetskravet när det gäller 

tolkningsaspekten och därför måste man vara väldigt försiktig när man tolkar sitt material (Bergström & 

Boréus 2005, s.35). Intersubjektiviteten, vilken handlar om att olika personer ska kunna forska på 

samma fenomen, på samma sätt och få samma resultat (Bergström & Boréus 2005, s.36), fungerar inte i 

en kvalitativ innehållsanalys eftersom forskaren tolkar sitt material utifrån sin egen förförståelse. Därför 

är det extra viktigt att den kvalitativa analysen präglas av god argumentation och att de tolkningar som 

görs stöds av citat (Bergström & Boréus 2005, s.36). För att skapa så god reliabilitet som möjligt har jag 

valt att inkludera ett flertal av mina respondenters citat i resultat- och analysdelen.   

 Fördelar med den kvalitativa analysen är att man som forskare får en djupare inblick i vad 

en person upplever och känner samt vad denne har för åsikter och uppfattningar. Anledningen till att jag 

valde att göra en kvalitativ innehållsanalys av mina intervjuer är att jag ville ta reda på vad mina 

respondenter har för åsikter och tankar kring de val av romaner som de gör till sin litteraturundervisning. 

Att jag sedan valde att göra en deskriptiv (beskrivande) analys i tolkandet av mitt material är för att jag 

då har kunnat återge och gestalta en så exakt beskrivning som möjligt av mina respondenters agerande, 

åsikter och tankar kring deras val av romaner (Olsson & Sörensen 2001, s.81). 

 

4.2.4 Kvantitativa undersökningar samt kvantitativ innehållsanalys 

När man arbetar med kvantitativa metoder är arbetsmaterialet siffror. Den kvantitativa forskningen 

syftar till att beskriva och förklara olika mätningsresultat (Olsson & Sörensen 2001, s.18). I en 

kvantitativ innehållsanalys räknar man (kvantifierar) förekomsten av vissa företeelser utifrån ett 

specifikt forskningssyfte (Bergström & Boréus 2005, s.43, 44).    

 Då jag syftar till att ta reda på om mina respondenter gör genusmedvetna val av romaner 

till sin litteraturundervisning, anser jag att det är relevant att ta reda på hur många av de romaner som 

mina respondenter väljer till sin undervisning som är skrivna av män respektive kvinnor. På detta sätt 

kan jag se om vissa berättelser får lämna företräde för andra och i sådana fall vilka. Med utgångspunkt i 

variabeln män och kvinnor har jag då valt att göra en kvantitativ innehållsanalys av de listor med 

romaner som mina respondenter har försett mig med. På detta sätt har jag kunnat se om de väljer att 

deras elever ska läsa romaner som är skrivna av både män och kvinnor, eller om de premierar något av 

könen.  

 För att kunna göra denna kvantitativa innehållsanalys, bad jag mina respondenter att 

skicka mig en lista där det står vilka romaner deras elever har läst, läser och kommer att läsa under 
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läsåret (HT 2010- VT 2011). Jag har endast valt att räkna de romaner som respondenterna själva har valt 

att deras elever ska läsa, eftersom det är respondenternas val som jag är intresserad av att undersöka.  

 Att mina respondenter har olika många romaner i sina romanlistor beror på att de har olika 

många klasser som de undervisar i. Därför har jag delat upp dem i egna enheter för att visa på hur varje 

enskild respondents val av romaner ser ut. En av mina respondenter har inte läst något detta läsår 

eftersom hon har varit föräldraledig under hösten. Men hon försåg mig med en lista med de romaner 

som hon brukar använda sig av till sina elever och denna lista har jag valt att inkludera för att visa på 

hur hennes val brukar se ut.  

 Tillsammans med en av mina respondenter besökte jag även skolans materialrum för att se 

vilka klassuppsättningar av engelska romaner som lärarna på skolan har till förfogande. Detta för att ta 

reda på om mina respondenter har tillgång till romaner som är skrivna av både män och kvinnor samt för 

att kunna få större insikt i varför de gör de val de gör. Jag gjorde då en kvantitativ undersökning av de 

engelska romaner som fanns i skolans materialrum genom att först räkna hur många engelska romaner 

som fanns som klassuppsättningar och sedan räknade jag hur många av dessa klassuppsättningar av 

romaner som var skrivna av kvinnor respektive män. På detta sätt har jag kunnat skapa mig en 

helhetsbild av vilka författare och romaner som mina respondenter har tillgång till på skolan samt vilka 

val de gör därefter, för att kunna se om de eventuellt väljer bort vissa romaner för att de premierar andra.  

 Kontinuerligt genom hela min studie använder jag mig av begreppen manliga respektive 

kvinnliga. Med detta menar jag inte egenskaper som tillskrivs könen utan jag menar då det biologiska 

könet om inte annat anges. Jag är medveten om att denna kategorisering kan vara problematisk eftersom 

det även finns författare som inte anser sig vara vare sig man eller kvinna. För att beakta denna aspekt 

har jag, vid de fall då jag har varit osäker på vem författaren är, sökt information på nätet för att klargöra 

om författaren definierar sig som man eller kvinna, eller ingetdera.   

 

4.2.5 Metodkritik 

Det hade varit mest fördelaktigt om jag hade kunnat göra de kvantitativa studierna först och sedan skapa 

min frågeguide till intervjuerna utifrån de kvantitativa resultaten. Då hade jag inte behövt göra en e-post 

intervju med extrafrågor till mina respondenter eftersom jag hade kunnat ställa alla frågor på en gång. 

Dessvärre berodde detta på den mänskliga faktorn. Innan intervjuerna ägde rum hade jag frågat mina 

respondenter om de skulle kunna skicka mig en lista via e-post på de romaner som de har arbetat med 

under läsåret, men dessvärre glömdes denna förfrågan bort, trots flera påminnelser. Därför var jag 

tvungen att komplettera mina intervjuer med e-post intervjuer efter det att jag fått in allt annat material.  
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4.2.6 Forskningsetiska överväganden 

I Vetenskapsrådets etiska kod specificeras fyra krav som en studie måste följa för att ge ett individskydd 

i forskningen: information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

 Information handlar om att forskaren bör informera varje person som deltar i projektet att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta. Forskaren ska informera deltagarna om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Stensmo 2002, s.26). De 

lärare som jag har intervjuat har alla deltagit frivilligt och de har varit väl medvetna om vad mitt arbete 

handlar om samt att de när som helst har kunnat avbryta sin medverkan.    

 Samtycke innebär att forskaren måste ha fått den deltagande personens samtycke inför ett 

forskningsarbete. Om den deltagande är yngre än 16 år måste en vårdnadshavare samtycka innan man 

kan påbörja sin forskning (Stensmo 2002, s.27). Eftersom mina respondenter alla är vuxna behövde jag 

bara deras samtycke. Jag fick deras godkännande till att spela in intervjuerna för att kunna transkribera 

dem och jag fick även deras tillåtelse att, till min studie, använda mig av all den information de har gett 

mig.  

 Konfidentialitet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer skall lagras och 

rapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående, särskilt om det 

gäller känsliga uppgifter. Dessutom ska all personal som använder känsliga uppgifter om identifierbara 

personer underteckna en förbindelse om tystnadsplikt gällande de uppgifterna (Stensmo 2002, s.27). I 

min text har jag valt att anonymisera mina respondenter genom att ge dem andra namn och jag har heller 

inte skrivit ut dem som källor i källförteckningen.   

 Nyttjande innebär att uppgifter om enskilda personer som är insamlade för 

forskningsändamål inte får användas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga syften 

(Stensmo 2002, s.27). Jag har förklarat för mina respondenter att jag endast kommer att använda mig av 

den information de ger mig till min vetenskapliga studie och inte till något annat.  

 

5. Resultat och analys  

Jag kommer att börja med att redogöra för resultaten av de två kvantitativa undersökningarna genom att 

redovisa dem i tabeller under rubriken 5.1 Resultat av kvantitativa undersökningar i tabellform. 

Resultaten från intervjuerna kommer sedan under rubriken 5.2 Resultat och kvantitativ samt kvalitativ 

innehållsanalys. Under denna rubrik följer resultaten och analysen av de halvstrukturerade intervjuerna 

samt e-post intervjuerna med mina respondenter. I denna del har jag även valt att väva samman den 

kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen för att kunna analysera både intervjuresultaten och 

resultaten av de kvantitativa undersökningarna utifrån ett genusteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv.  
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 Mina respondenters namn har jag fingerat genom att kalla dem för Ann, Lea och Kia. Ann 

har arbetat som svensk- och engelsklärare i över tjugo år på den skola där jag gjorde min undersökning. 

Lea har arbetat som engelsklärare i flera år på skolan men hon har varit föräldraledig en tid. Kia har över 

tio års erfarenhet som svensk- och engelsklärare men hon har endast arbetat på den här skolan sedan 

HT-2010.  

 

5.1 Resultat av kvantitativa undersökningar i tabellform  

De första två tabellerna redogör för de två respondenternas, som har läst romaner med sina elever under 

läsåret, val av romaner redovisat utifrån manliga och kvinnliga författare. Den tredje tabellen redogör 

för de romaner som en av respondenterna vanligtvis använder till sin litteraturundervisning, då hon 

under detta läsår inte har läst någon roman med sina elever. Tabell 4 redogör för de romaner som finns 

som klassuppsättningar i skolans materialrum.  

 

Tabell 1.  

Anns val av romaner (Se Bilaga 3/ Romanlistor) 

 

Män  Kvinnor Antal totalt Män i procent Kvinnor i procent 

10 2 12 83 % 17 % 

 

Tabell 2.  

Kias val av romaner (Se Bilaga 3/Romanlistor) 

 

Män Kvinnor Antal totalt Män i procent Kvinnor i procent 

4 1 5 80 % 20 % 

 

 Tabell 3. 

Leas val av romaner (Se Bilaga 3/ Romanlistor) 

 

Män Kvinnor Antal totalt Män i procent Kvinnor i procent 

4 0 4 100 % 0 % 
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Tabell 4. 

Antal romaner i klassuppsättningar som finns i skolans materialrum  

(Se Bilaga 4/ Klassuppsättningar). 

 

Män Kvinnor Antal totalt Män i procent Kvinnor i procent 

18 7 25 72 % 28 % 

 

5.2 Resultat och kvantitativ samt kvalitativ innehållsanalys  

Sammantaget kan vi se att mina tre respondenter alla premierar manliga författare i valen av romaner till 

deras engelska litteraturundervisning. Tabell 1 visar tydligt på en dominans av manliga författare, där vi 

kan se att 83 % av de romaner som Ann väljer till sin engelskundervisning är skrivna av män. I Kias fall 

ser det ungefär likadant ut med 80 % romaner skrivna av män. Tabell 3 visar på att Lea enbart använder 

sig av manliga författare i sin undervisning.   

 Att romaner skrivna av män är så överrepresenterade i mina respondenters 

litteraturundervisning kan delvis förklaras med att skolans materialrum, varifrån lärarna huvudsakligen 

hämtar de klassuppsättningar som eleverna ska läsa, har en tydlig dominans av manliga författare. 72 % 

av alla de engelska romaner som finns i klassuppsättningar på skolan är skrivna av män. Det är dessa 

engelska romaner som lärarna på skolan har tillgång till om de inte väljer att låna romaner från 

Stockholms Stads Cirkulationsbibliotek, som är en bibliotekstjänst varifrån lärare kan låna 

klassuppsättningar. Mina respondenter själva menar att de huvudsakligen använder sig av de romaner 

som finns på skolan och därför skulle man kunna tycka att det egentligen inte är särskilt konstigt att de 

mestadels väljer romaner som är skrivna av män. 

 Men detta ger ingen fullgod förklaring till varför mina respondenter premierar manliga 

författare före kvinnliga. Skolan har inga regler som påtvingar mina respondenter att välja de romaner 

som finns i materialrummet. Som jag nämnde ovan har även lärarna möjlighet att låna 

klassuppsättningar från Cirkulationsbiblioteket och mina respondenter berättar att de också kan, efter 

diskussion med ämneskollegerna, köpa in nya romaner till skolan eftersom skolan har ekonomiska 

resurser till den typen av inköp. Lea själv menar att hon kan välja roman relativt fritt: ”Om man är ute i 

god tid och man vet att… på skolan är det ju så att om jag har en bok som jag känner att den här skulle 

jag vilja läsa med min klass nästa år, då är det nästan aldrig omöjligt att vi köper in den i 

klassuppsättning till skolan. Vi har haft ganska bra ekonomi och köper varje år in några nya 

klassuppsättningar”. Kia och Ann säger samma sak, att de har möjlighet att köpa in nya romaner till 

skolan. Detta innebär att det faktiskt är fullt möjligt för mina respondenter, om de själva vill, att 
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expandera skolans materialrum med nya romaner i klassuppsättningar, romaner som är skrivna av 

kvinnor.  

 Även på Cirkulationsbiblioteket finns det engelska romaner som är skrivna av kvinnor, 

vilket innebär att mina respondenter har möjlighet att få tag i kvinnliga författare även där. Jag gick in 

på Cirkulationsbibliotekets hemsida och gjorde en icke vetenskaplig snabbgranskning av vad de har för 

romaner och jag såg att där finns ett stort utbud av både manliga och kvinnliga författare i 

klassuppsättningar. Så jag menar att om mina respondenter vill, så är det fullt möjligt för dem att 

använda sig av fler kvinnliga författare i sin engelska litteraturundervisning. De säger dessutom själva, 

att trots skolans begränsade utbud av klassuppsättningar, upplever de ändå att de kan välja romaner 

relativt fritt eftersom de både kan köpa in nya romaner till skolan samt låna från Cirkulationsbiblioteket. 

Därför undrar jag hur det kommer sig att manliga författare ändå är kraftigt överrepresenterade när mina 

respondenter väljer romaner till sin engelska litteraturundervisning? 

  

5.2.1 Faktorer som påverkar lärarnas val  

Lea förklarar själv att när hon väljer romaner till eleverna handlar det mest om skolans tillgång av 

romaner. Trots att hon tycker att de har ganska många klassuppsättningar av engelska romaner på skolan 

säger hon ändå att: ”Ibland skulle man väl önska att man hade mera frihet”. Vad hon menar med det kan 

man fundera lite kring. Eftersom hon är medveten om att hon kan låna klassuppsättningar från 

Cirkulationsbiblioteket och att hon även kan köpa in nya romaner till skolan, borde hon väl ändå känna 

att hon har ganska stor frihet att påverka vilka romaner hon väljer till sin litteraturundervisning. Men 

Lea förklarar att Cirkulationsbiblioteket inte alltid har det hon vill ha: ”Där kanske de inte har en hel 

klassuppsättning av en bok utan då kanske det är så att jag får fem olika böcker av Roald Dahl istället 

för en”. Men fortfarande kan hon, om hon vill, köpa in nya romaner till skolan. Det kan vara som så att 

hon väljer att inte göra det för att spara tid, eftersom det är mer tidskrävande att söka efter ett nytt 

material än att ta det som redan finns på skolan. Lea säger själv att som lärare kan det ibland vara svårt 

att få tiden att räcka till.  

 Vidare anser jag att det är intressant att beakta hur Lea här exemplifierar med Roald Dahl 

som den författare vars romaner hon vill att eleverna ska läsa. Hon exemplifierar inte med en kvinnlig 

författare utan använder sig av en manlig, vilket troligen kan förklaras utifrån att hon brukar välja 

romaner av Roald Dahl vilket hennes romanlista visar på (Bilaga 3/ Romanlistor). I denna lista kan vi 

även se att Lea endast använder sig av manliga författare i sin litteraturundervisning, vilket också kan 

förklara varför hon väljer att exemplifiera med en manlig författare istället för en kvinnliga när vi 

diskuterar lån av romaner från Cirkulationsbiblioteket. Att hela Leas engelska litteraturundervisning 

präglas av manliga författare skulle man kunna tolka som att hon omedvetet påverkas av den manliga 
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normen i samhället, vilket Yvonne Hirdman talar om när hon menar att den manliga normen finns 

överallt i samhället (Hirdman 2001, s.60, 61).    

 Lea förklarar vidare att hon gärna tar en bok som hon redan har läst för att det är svårt att 

hinna med att läsa nya klassuppsättningar. Hon väljer då oftast sådant hon själv gillar, men poängterar 

att: ”Om det är böcker som eleverna tilltalas av så är ju det extra bra”. Lea talar om vikten av att försöka 

hitta alla, att romanerna ska kunna spegla eleverna själva, att de ska läsa om ungdomar i deras egen 

ålder och om situationer som de kanske också möts av. Hon vill att romanerna ska knyta an till deras 

värld. Här ser jag en hel del motsägelser, för Lea menar att samtidigt som hon anser att det är viktigt att 

hitta alla elever och att romanerna ska kunna spegla den värld eleverna lever i, väljer hon helst romaner 

som hon själv gillar. Och tittar vi i hennes romanlista (Bilaga 3/Romanlistor), ser vi att hon använder sig 

av åtminstone två äldre ”klassiker”, romaner som båda är skrivna av män. Jag tolkar det som att Lea 

själv föredrar att läsa dessa ”klassiker” och därför även väljer dessa romaner till sina elever. Problemet 

är att när de romaner som Lea väljer till sin litteraturundervisning alla är skrivna av män, utelämnas de 

berättelser som utgår från kvinnans perspektiv. Därmed kan inte alla elever spegla sig i hennes val, då 

hon inte visar på några kvinnoperspektiv i sin litteraturundervisning. Dessutom är två av romanerna 

skrivna under 1940-talet och handlingen kanske inte knyter an till dagens elevers värld särskilt mycket. 

Jag menar inte att det är något fel med att läsa klassiker, för precis som Lotta Björkman talar om är det 

viktigt att eleverna läser klassiker eftersom de annars riskerar att förlora den allmänbildning de behöver 

i den värld de lever i (Björkman 2010, s.169).  

 Vad jag menar är att Leas tvetydiga utlåtanden inte hänger samman. Trots att hon hävdar 

att hon vill att romanerna ska tilltala alla elever, utgår hon i själv verket från de romaner hon själv har 

läst och gillar och som dessutom finns som klassuppsättningar på skolan. Att alla de romaner som hon 

brukar läsa med sina elever redan finns på skolan, pekar på att hon inte aktivt väljer romaner utanför 

skolans väggar. Jag kan delvis förstå henne eftersom det är tidskrävande att söka efter andra typer av 

romaner än de som redan finns på skolan. Men om man ska, som Kevin K. Kumashiro förespråkar, 

kunna utmana de normer som finns i samhället måste man låta eleverna läsa andra romaner än ”de stora 

klassikerna”. Detta eftersom eleverna bör få lära sig om andra erfarenheter och perspektiv än de som 

klassikerna ofta förmedlar, som ofta utgår från den vita medelklassmannens norm. Kumashiro talar om 

vikten av att eleverna även får läsa litteratur från författare med annan bakgrund så att de får ta del av 

andra upplevelser och idéer som kanske skiljer sig från deras egna (Kumashiro 2009, s.71). Genom att 

Lea exkluderar kvinnliga författare från sin undervisning får eleverna inte läsa romaner utifrån ett 

kvinnoperspektiv. Med det menar jag naturligtvis inte att alla kvinnor har ett och samma perspektiv. 

Vad jag menar är att om inga kvinnors berättelser lyfts fram får eleverna inte läsa om några kvinnors 
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perspektiv, vilket jag anser är viktigt om man ska kunna inkludera alla elever i undervisningen. 

Kvinnors berättelser behövs också för att visa att världen kan se ut på många olika sätt.          

 Kia däremot berättar att hon, trots att hon upplever att hon kan välja romaner relativt fritt 

till sin undervisning, så gör hon inte det. Hon förklarar att ”det är väl min egen lathet, ambition och 

inspiration som sätter gränser”. Hon menar att om hon är trött en period är det lätt att hon använder sig 

av det material som redan finns på skolan men om hon har mer energi kanske hon arbetar för att de ska 

köpa in en ny klassuppsättning till skolan. Kia säger att de val hon gör nog beror mycket på att hon är ny 

på skolan och att det i början underlättar att använda det material som redan finns färdigt på skolan. Hon 

förklarar att man sen kan ”bygga på och utveckla läsmaterialet när man är varm i kläderna. Efter en tid 

så kan man alltid lägga in om önskemål om inköp av intressanta böcker som man vill arbeta med i 

klasserna och köpa in dessa i klassuppsättning”. Att man som ny lärare på en skola till stor del använder 

sig av de romaner som redan finns på skolan är förståeligt eftersom det tar tid att komma in i arbetet när 

man är ny och då kanske inte inköp av nya romaner är första prioritet. Och kanske handlar det, som hon 

själv säger, om hennes egen ”lathet, ambition och inspiration”. Men jag tror att förklaringen ligger 

djupare än så. Att även Kia är präglad av den manliga normen i samhället, vilket jag kommer att 

diskutera djupare så småningom.  

 Ann säger att hon inte tänker på vem som har skrivit boken utan att ”det enda 

urvalskriteriet kan vara att jag väljer amerikanska författare när vi läser USA, brittiska när vi läser 

Storbritannien. Jag väljer bok utifrån lämplig svårighetsgrad och ämne.” Hon menar att hon inte alls 

fokuserar på representationen av manliga och kvinnliga författare när hon väljer romaner för att hon är 

”så upptagen av att hitta en bok som är bra, som passar, så att det tänker jag inte ens på”. Hon säger att 

det är gruppen som huvudsakligen påverkar hennes val av romaner och då menar hon även gruppens 

mognad, eftersom alla inte är mogna för vissa romaner. Ann tycker inte att det viktigaste är vem som har 

skrivit boken utan att boken är intressant och att språket passar klassen. Hon brukar individanpassa valet 

av romaner utifrån de elever hon har, genom att intervjua dem för att ta reda på vad de tycker om att 

läsa, så att hon kan välja romaner utifrån deras intressen. Att Ann individanpassar valet av romaner 

innebär att hon följer Läroplanen där det står att: 

 

 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Lgr11 2010, s.8) 
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Det är en viktig aspekt att beakta i tolkandet av varför mina respondenter väljer vissa romaner före 

andra. Att individanpassa undervisningen är något man som lärare måste ta hänsyn till när man planerar 

sin undervisning, vilket Ann här visar på att hon gör.  

 Även Kia utgår från elevernas perspektiv när hon väljer romaner som de ska läsa. Hon 

frågar sig om klassen kommer att gilla den här boken, för hon menar att det är bortkastad tid om 

romanen inte engagerar dem eller om de inte kan koppla den till sin egen värld. ”Det blir en påtvingad 

upplevelse som inte ger dem någonting”, säger Kia. Men det är svårt att välja roman för att ”… en klass 

känner kanske att de bara älskar en viss bok och en annan fattar ingenting, trots att man har samma 

upplägg”. Så både Ann och Kia visar på att individanpassningen är viktig.  

 Men Kia menar även på att om man ska kunna individanpassa litteraturundervisningen 

måste det även finnas en medvetenhet att byta ut de romaner som finns på skolan, ”… sånt som man 

kanske traskar igenom, ja, men du vet dom här gamla… lite halvmossiga i språket”. Kia förklarar att 

eftersom språket hela tiden förändras, måste man uppdatera sitt material och försöka få eleverna att bli 

intresserade av läsning, för om man väljer fel roman från början så kan det vara svårt att få med dem på 

tåget igen. Däremot menar Kia att de engelska romanerna inte är lika ”mossiga” som en del av de 

svenska romanerna kan vara. Hon tycker att det i engelskan finns mer ”blandad och rolig litteratur”, men 

säger även att det förmodligen också finns engelska romaner som är för svåra: ”de somnar in, snark, gud 

vad tråkigt och nu tänker jag inte gå till engelskan för det är den här jävla boken de närmsta fyra 

veckorna”. Jag anser att Kia här inte bara visar på en medvetenhet av att individanpassa litteraturen till 

eleverna, utan hon demonstrerar även ett kritiskt förhållningssätt till materialet. Att en del romaner är 

”mossiga” och skulle behöva bytas ut visar på att Kia försöker tänka nytt och ge eleverna romaner som 

passar dem, eftersom hon anser att det viktigaste är att de blir intresserade av läsning.    

 Trots att individanpassning och ett begränsat urval av romaner är viktiga faktorer att 

beakta i diskussionen om varför mina respondenter premierar romaner skrivna av män i sin 

litteraturundervisning, anser jag att dessa faktorer inte ger en djupare förklaring till deras val av 

romaner. För att kunna ta reda på vilka underliggande faktorer som påverkar mina respondenters val av 

romaner, kommer jag att se till den normkritiska aspekten och utifrån denna förklara varför jag tolkar 

det som att deras val hänger samman med den manliga normen i samhället.  

 

5.2.2 Varför manliga författare premieras i litteraturundervisningen 

Som vi har sett premierar mina respondenter manliga författare när de väljer romaner till sin engelska 

litteraturundervisning och ingen av dem tänker heller kring huruvida de författare de använder sig av är 

män eller kvinnor. De säger att de huvudsakligen fokuserar på individen och på de teman som de 

planerar att arbeta med i undervisningen. Jag menar på att deras val egentligen har en mer djupgående 
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förklaring. En förklaring som de kanske inte ens själva är medvetna om. Utifrån ett normkritiskt 

perspektiv och från de genusteorier som jag har valt att utgå från i min undersökning, tycker jag mig 

kunna se att mina respondenters val av romaner är präglade av den manliga normen i samhället.  

 Att de alla premierar manliga författare före kvinnliga tolkar jag utifrån Yvonne Hirdmans 

begrepp om den manliga normens primat, vilket innebär att det manliga alltid står över det kvinnliga i 

en hierarkisk ordning (Gothlin 1999, s.5). Hirdman menar att kvinnan hela tiden jämförs med den 

manliga normen och att ”denna norm handlar om en djupt kulturellt nedärvd självklarhet”, som finns 

överallt i samhället (Hirdman 2001, s.59, 60). Att mina respondenter själva menar på att de inte tänker 

på huruvida de använder sig av manliga eller kvinnliga författare i sin litteraturundervisning, anser jag 

visar på att de inte är medvetna om de val de gör. De tror kanske att deras val beror på yttre faktorer som 

tillgång till material, men jag tolkar det som att de omedvetet gör val som beror på att de är styrda av 

den manliga normen i samhället. Genom att premiera manliga författare före kvinnliga, reproducerar de 

den manliga normen, men de själva tänker inte på att de gör det. Hirdman säger att den manliga normen 

är kulturellt nedärvd och det skulle kunna innebära att mina respondenter inte är medvetna om att de är 

påverkade av den manliga normen i samhället, eftersom den för dem är självklar.  

 Jag anser att det är tydligt att mina respondenter är omedvetna om hur den manliga normen 

påverkar dem i deras val av romaner, eftersom när jag frågade dem i e-post intervjun varför manliga 

författare dominerar deras engelska litteraturundervisning, visar de alla på att de inte funderar kring 

detta. E-post intervjun gjorde det dessutom möjligt för dem att svara när de själva ville på mina frågor 

och då också tänka igenom sina svar ordentligt innan de skickade dem tillbaka till mig och därmed hade 

jag förväntat mig mer reflekterande svar än vad jag fick. Lea reflekterar exempelvis inte alls kring de val 

hon gör utifrån ett genusperspektiv, då hon svarar: ”Jag har inte tänkt på det. Jag har använt mig av 

romaner som finns i klassuppsättning på skolan och det har nästan uteslutande bestått av böcker skrivna 

av män”. Hon tar helt enkelt den litteratur som finns. Ann reflekterar inte heller kring genusfrågor när 

hon väljer romaner till sina elever utan hon menar på att hon väljer roman utifrån lämplig svårighetsgrad 

och ämne. Jag tolkar det som att genom att de är omedvetna om hur de är påverkade av den manliga 

normen i samhället, gör de val som reproducerar denna och funderar inte kring den eftersom den 

manliga normen för dem är en självklar struktur som de inte ens tänker på. Inte ens när de har möjlighet 

att fundera en stund över sina svar visar de på en medvetenhet om att deras val kan bero på andra 

faktorer än de yttre som de själva ger som förklaring.   

 Att mina respondenter alla väljer manliga författare före kvinnliga skulle också kunna 

tolkas som att de anser att romaner skrivna av män har ett högre värde än romaner skrivna av kvinnor. 

Men de själva tycker inte att varken de själva eller deras kolleger värderar manliga författares verk 

högre än kvinnors, men jag tolkar det som att de indirekt gör det eftersom annars hade de nog valt fler 
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romaner skrivna av kvinnor till sin litteraturundervisning. Det faktum att de själva inte säger sig värdera 

mäns verk högre än kvinnors, kan bero på att de gör det omedvetet. Utifrån Hirdmans teorier kan det 

tolkas som att den manliga normen i samhället påverkar synen på kvinnliga författares verk och gör att 

de betraktas som mindre värda och mindre viktiga medan romaner skrivna av män istället står 

hierarkiskt högre i anseende. Som Hirdman menar, att den manliga normen handlar om 

överenskommelser om vad som anses vara viktigt och mindre viktig, där det som betraktas som mindre 

viktigt ofta är det som är kvinnligt (Hirdman 2001, s.64).  

 Simone de Beauvoir förklarade att kvinnans ställning som den Andra i samhället (De 

Beauvoir 1953, s.60) gör att världen kontinuerligt representeras genom mannen, som beskriver världen 

utifrån sitt synsätt (De Beauvoir 1953, s.162). Detta anser jag förklarar den tydliga dominansen av 

manliga författare i mina respondenters engelska litteraturundervisning. Den manliga normen i 

samhället, där kvinnan är den Andra, gör att mannens berättelser premieras och dominerar samhället. 

Genom att mina respondenter inte lyfter in kvinnors perspektiv i undervisningen låter de männen 

representera världen utifrån sitt synsätt. Och som jag tolkar det att mina respondenter inte är medvetna 

om hur den manliga normen i samhället påverkar dem, ser de heller inte att deras val omedvetet präglas 

av denna norm och därför väljer de omedvetet manliga författare före kvinnliga.  

 Synen på hur manligt och kvinnligt värderas talar även Hélène Cixous om (Weiner & 

Berge 2001, s.63). Hon har jämfört kvinnligt och manligt skrivande och menar på att det som män har 

skrivit ofta rankas högre än det som kvinnor har skrivit. Hon förklarar att männens texter förknippas 

med det som är aktivt, kulturellt, högtstående och positivt medan kvinnans förknippas med det som är 

passivt, lågtstående och negativt (Weiner & Berge 2001, s.63). Detta synsätt kan även förklaras genom 

Raewyn Connells genusregimer, vilka i skolans värld bland annat kan innebära synen på kunskap där 

det som handlar om män tenderar att uppfattas som relevant och som därmed dominerar både skolans 

läromedel och undervisning (Gannerud 2001, s.15, 16). Jag tolkar det som att synen på romaner tillhör 

en genusregim och i denna genusregim dominerar romaner skrivna av män och tillskrivs ett högre värde 

än de romaner som är skrivna av kvinnor, precis som Cixous talar om. Att de romaner mina 

respondenter använder sig av i sin litteraturundervisning tillhör en genusregim, med föreställningar om 

att de manliga författarnas verk har ett högre värde än de kvinnliga författarnas, skulle kunna förklara 

varför mina respondenter indirekt tillskriver de manliga författarna ett högre värde än de kvinnliga.  

 Connell menar att genusregimer kan förändras trots att de ofta först möter ett starkt 

motstånd (Connell 2002, s.75). Detta visar Kia exempel på när hon säger att ”de som har jobbat länge 

och jobbat in böckerna, de kanske kör i samma spår lite grann och då är det väl en outtalad regel om 

man säger att de här böckerna gäller på något vis”. En del lärare som har arbetat länge på en skola 

motsätter sig det faktum att utbudet av romaner kanske bör förnyas, för de värnar om de romaner som de 
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anser ha hög kulturell status. Detta kan förklara varför de romaner som Kia menar har ett ”mossigt” 

språk fortfarande finns kvar i skolans materialrum, eftersom dessa romaner ofta anses ha ett högt 

kulturellt värde.  

 Återigen kan vi här se hur Connells genusregimer är tydliga på skolan. Att skolans 

materialrum är överrepresenterat av romaner som är skrivna av män är en typisk genusregim i skolan, 

där det manliga dominerar undervisningsmaterialet. Vad som är intressant är att det finns fler kvinnliga 

författare i klassuppsättningar på skolan, men som inte används av någon av mina respondenter. Det kan 

hända att även dessa romaner speglar den manliga normen, som Kumashiro menar när han förklarar att 

även andra perspektiv kan vara problematiska eftersom de också kan reproducera stereotyper 

(Kumashiro 2009, s.71). Men fortfarande finns det romaner skrivna av kvinnor i skolans materialrum 

som mina respondenter inte använder sig av. Varför väljer de bort dessa romaner till förmån för romaner 

skrivna av män?  

 Det kan förstås vara som så att dessa romaner inte uppfyller det syfte som mina 

respondenter har med sin litteraturundervisning. Eller så kan det vara som så att de här genusregimerna 

existerar på ett omedvetet plan inne i mina respondenters egna huvuden? Att de själva begränsar sitt 

urval av romaner efter föreställningar och normer som präglas av att mannen är den som står högst i den 

hierarkiska ordningen. Att det finns romaner av kvinnliga författare i skolans materialrum visar på att 

genusregimen inte är ett påbud utifrån, men att mina respondenter ändå väljer att använda sig av de 

romaner som är skrivna av män skulle kunna tolkas, som jag skrev ovan, som att genusregimerna 

existerar på ett omedvetet plan i deras egna huvuden. De hämtar kontinuerligt romaner som är skrivna 

av män från materialrummet, medan de kvinnliga författarnas verk får stå kvar på hyllan. Jag tolkar det 

som att mina respondenter är påverkade och omedvetna av dessa genusregimer. De tror kanske att de 

gör medvetna val genom att de individanpassar och väljer utifrån teman, men hela tiden styrs de 

omedvetet av genusregimerna som påverkar dem i deras val. För visst borde man kunna individanpassa 

romanerna och välja efter teman med kvinnliga författare också. Mary Shelley och J.K. Rowling är båda 

exempel på brittiska författare, om man nu som i Anns fall väljer att ha brittiska författare som tema. 

Och som Lea pratar om att hon anser att eleverna ska läsa om ungdomar i sin egen ålder, varför 

använder hon sig då inte av exempelvis romanerna om Harry Potter eller Enid Blytons bok Five are 

together again (Femgänget på svenska), eftersom dessa handlar om just ungdomar. Jag tolkar det helt 

enkelt som att genusregimerna styr mina respondenters val av romaner på ett omedvetet plan.   

  Att skolans materialrum och mina respondenters val av romaner domineras av manliga 

författares verk måste även ses utifrån den historiska aspekten. Som att kvinnans röst varit nedtystad 

genom historien (Buikema & Smelik 1995, s.32) och att kvinnliga författare fram till 1900-talet fått 

kämpa mot fördomarna om att kvinnor inte kunde utvecklas intellektuellt och heller inte tjäna pengar på 
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sitt skrivande (Buikema & Smelik 1995, s.34). Detta synsätt har bidragit till att de kvinnliga författarna 

inte har tillåtits ta lika stor plats som de manliga författarna. Kia pekar på hur detta fenomen fortfarande 

existerar än idag, då hon förklarar varför hon tror att skolans materialrum domineras av manliga 

författare. Hon menar på att det är ”en spegling av samhället. Titta i bokhandlarna och på biblioteken. 

Procentuellt sett så är de manliga författarna överrepresenterade överallt”. Även Ann säger ungefär 

samma sak: ”… antagligen för att de flesta författare är män, fortfarande. Vi tänker inte på vem som 

skrivit boken, huvudsaken är att boken är intressant och att språket passar gruppen”. Ann berättar även 

om att hon ” hörde en av lärarkandidaterna här som håller på med litteraturhistoria som tänkte ta 

varannan kvinnlig, varannan manlig författare. Men han gick bet där… skratt… om man ska börja ända 

från antiken så, det är ju inte så lätt”. Här visar Ann exempel på hur mannen har dominerat den 

kulturella sfären genom historien. Men jag anser att den manliga dominansen i kulturen, särskilt när det 

handlar om romaner, är tydlig än idag.  

 Som jag nu har förklarat, tolkar jag det som att mina respondenters val av romaner till 

deras engelska litteraturundervisning påverkas på ett omedvetet plan av den manliga normen i samhället. 

Osynliga genusregimer som består av föreställningar om att de romaner som är skrivna av män står 

hierarkiskt högre än romaner som är skrivna av kvinnor styr mina respondenter till att göra de val de 

gör. Men eftersom jag tolkar det som att detta sker på ett omedvetet plan, kan inte mina respondenter 

förändra och utmana de normer som styr dem i deras val förrän de har blivit medvetna om 

genusregimernas påverkan. För att kunna utmana och förändra de normer som då styr dem i deras val av 

engelska romaner måste de först bli medvetna om dessa normer för att sedan kunna ifrågasätta dem. För 

att förtydliga varför jag tolkar att mina respondenter är omedvetna om den manliga normen i samhället, 

kommer jag här att visa på flera exempel som pekar på det.        

    

5.2.3 Respondenternas syn på genus i litteraturundervisningen 

Ann förklarar att hon inte anser sig besitta så pass mycket genuskunskaper att hon kan arbeta utifrån ett 

genuspedagogiskt synsätt. Hon fokuserar mest på hur man arbetar med genus i klassen, att man ska 

behandla tjejer och killar lika och att se till att ingen känner sig sämre behandlad än någon annan. Hon 

säger även att hon inte tänker utifrån ett genusperspektiv när hon väljer romaner. Men sedan ändrar hon 

sig och förklarar att hon gör det ibland: ”när vi beställer böcker så tänker vi ju, finns det några böcker 

som eventuellt skulle vara lite mer för tjejer?”. Hon berättar att för några år sedan pratade de på skolan 

om att köpa in fler ”killböcker” och hon förklarar att hon minns att de beställde Ett hål om dagen ”för att 

det var bra för killarna, att de skulle bli intresserade av den. Men det är många år sen nu”. Ett hål om 

dagen heter Holes på engelska och är en av de romaner som finns som klassuppsättningar på skolan. 

Efterföljaren Small Steps, som alla mina respondenter har läst med sina elever under läsåret (se Bilaga 



 29 

3/Romanlistor), finns också som klassuppsättning på skolan. Ann menar att de för några år sedan 

pratade om att köpa in fler ”killböcker”, vilket klassuppsättningarna av Holes och Small Steps visar på 

att de även gjorde. Eftersom Ann pratar om att de nu brukar tänka på att köpa in fler romaner till skolan 

som ”skulle vara lite mer för tjejer”, undrar jag om de har gjort det. Ann förklarar att hon tycker att de 

flesta ungdomar idag läser samma typ av romaner: ”Harry Potter fans finns ju bland alla…”, vilket jag 

tolkar som att de kanske inte tycker att det är lika viktigt att köpa in romaner för tjejer, eftersom killar 

och tjejer idag läser samma typ av romaner. Och genom att köpa in Harry Potter till skolan ansåg de 

kanske att de hade uppfyllt syftet med att skaffa fler romaner som även tilltalar tjejerna på skolan.  

 Intressant är även att lärarna på skolan ansåg att det var viktigt att köpa in romaner som 

passade killarna, när Ann samtidigt förklarar att många killar redan tycker att det är status att läsa 

romaner på engelska. Då borde det inte vara något problem för dem att läsa engelska romaner som inte 

är specifika ”killböcker”, eftersom de redan gärna läser engelska romaner. Dessutom anser jag att det 

inte går att dela upp romaner i ”killböcker” och ”tjejböcker”, eftersom oavsett om man definierar sig 

som kille eller tjej eller ingetdera, menar jag att det inte betyder att man konsekvent gillar en viss typ av 

romaner. Jag tycker att det är viktigare att eleverna istället får möjlighet att ta del av ett större antal 

berättelser, vilket de får om man även lyfter in kvinnliga författare i undervisningen. På det sättet skulle 

eleverna få tillfället att även läsa romaner utifrån andra perspektiv.  

 När vi ser till Leas syn på genus i undervisningen är den ganska inkonsekvent. Hon hävdar 

själv att hon aldrig har läst något om genus, samtidigt som hon anser sig ha tillräckligt goda kunskaper 

för att arbeta med genusfrågor i undervisningen. Men samtidigt hävdar hon att hon inte tycker att det är 

så jätteviktigt att arbeta utifrån ett genusperspektiv i undervisningen. Hon säger själv när hon väljer 

romaner att: ”Jag tänker nog inte så jättemycket på genus men oftast tycker jag det brukar fungera 

ganska bra ändå”. Hon menar att hon tänker mer kring att hitta teman som passar alla när hon väljer 

romaner, vilket gör att de flesta brukar tilltalas av någonting. Ändå visar hon på att hon i 

litteraturundervisningen faktiskt till viss del reflekterar kring genusfrågor, då hon berättar att hon 

försöker varva romaner utifrån om de har en manlig eller kvinnlig huvudrollsinnehavare. Jag tolkar 

hennes inkonsekventa synsätt på genus som att hon egentligen inte intresserar sig för genusfrågor och 

därför bryr hon sig heller inte om att lära sig mer om ämnet.    

 När Kia däremot talar om genuspedagogik i litteraturundervisningen diskuterar hon vikten 

av valet av litteratur eftersom: ”Det är ju en snedfördelning vad som har funnits genom 

litteraturhistorien när det gäller verk av kvinnor, det finns ju inte samma utbud”. Hon menar att man 

som lärare då kanske inte har den kunskap som finns om man inte har ”nischat” sig inom genusområdet. 

Hon menar på att det är lätt att man faller i samma gamla fällor gällande genus, trots att man försöker 

vara en medveten pedagog: ”Även om man har medvetenhet så gör man det omedvetet”. Hon tycker att 
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det är viktigt att arbeta utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv i skolan, men skulle gärna vilja 

vidareutbilda sig i detta för att ”har man nya redskap så får man ju ett nytt tänk”. Kia visar på att hon 

anser att genusfrågor är viktiga och intressanta, men att hon skulle behöva mer kunskap för att kunna 

arbeta utifrån ett genuspedagogiskt synsätt i undervisningen.  

 Däremot anser jag att det är intressant att hon tar upp hur man gör saker omedvetet trots att 

man försöker vara en medveten pedagog. För det är just detta jag menar, att genom att mina 

respondenter inte är medvetna om att de reproducerar den manliga normen när de väljer romaner till 

litteraturundervisningen, fortsätter de att göra detta och kan heller inte utmana och ifrågasätta den 

manliga normen. För att kunna utmana och ifrågasätta denna, krävs det att de blir medvetna om hur den 

manliga normen präglar dem och deras undervisning. De måste medvetandegöra sina egna 

föreställningar och inta ett normkritiskt perspektiv i sin undervisning för att kunna göra genusmedvetna 

val av romaner till sin litteraturundervisning.   

  

5.2.3.1 Könsneutrala och könsspecifika uttalanden 

Anns uttalanden om ”killböcker” och romaner som är ”mer för tjejer” visar även på hur hon 

kontinuerligt skiljer mellan pojkar och flickor i undervisningen. Flera gånger under intervjun talar hon 

om pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om deras kön, hur elevernas läsning skiljer sig 

beroende på om de är pojkar eller flickor. Ann menar att ”… killarna utvecklar inte sitt reflekterande 

tänkande i samma utsträckning som tjejerna gör. Det är nästan som att man får behandla dem som en 

pysparagraf ibland”. Hon fortsätter med att säga att tjejerna i svenskundervisningen (Ann undervisar 

även i svenska) ofta har ett enormt försprång eftersom ”de har skrivit dagbok och läser och de är mycket 

mognare”, men att det inte är samma sak i engelskan eftersom killarna spelar dataspel och därmed har 

ett mer avancerat språk och tillägger sedan att: ”Här kan det vara tvärtom att tjejerna inte vågar öppna 

munnen…”.   

 När jag hör Anns uttalanden om pojkar respektive flickor tänker jag på det som Eva 

Gannerud talade om, att könsneutrala uttalanden på en allmän nivå förändras till könsspecifika i ett 

konkret sammanhang. Hon syftade på den finska undersökningen, där lärarna ansåg att de såg på sina 

elever i första hand som barn, när de talade om dem i allmänna ordalag. När de sedan diskuterade 

konkreta situationer om deras elever värderades elevernas egenskaper olika beroende på om de var 

pojkar eller flickor (Gannerud 2001, s.17). Ann gör samma sak när hon först talar om eleverna i 

allmänna ordalag, att hon föredrar att se eleverna utifrån ett allmänmänskligt perspektiv där ”var och 

varenda unge som kommer ut härifrån ska känna att de har blivit respekterade och att de har blivit mötta 

där de är och att de har kunnat utveckla sig efter sin egen förutsättning. Och då spelar det ingen roll om 

det är en kille eller en tjej eller en transperson eller… alla ska tas på allvar”. Sedan ger Ann 
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könsspecifika uttalanden om eleverna när det handlar om specifika lärandesituationer, som exempelvis i 

litteraturundervisningen.   

 Ett annat exempel på detta är när Ann berättar om hur hon värnar om elevernas intressen 

för att väcka deras läslust, att hon då brukar intervjua eleverna för att ta reda på vad de brukar läsa och 

vad de brukar se på tv. ”Då försöker jag verkligen hitta, då kan det bli The Princess Diaries till en tjej 

för att hon tittar på det på tv”. Här anser jag att Ann generaliserar genom att exemplifiera med att tjejer 

som ogillar läsning kanske skulle bli intresserade av läsning om de får läsa om prinsessor. Jag menar att 

Ann här ger en stereotypisk syn på vad som tjejer skulle kunna tänkas gilla genom att hon exemplifierar 

med att en tjej skulle läsa The Princess Diaries. Att hon inte säger att en killes läslust också skulle 

kunna väckas av den här romanen, visar på att hon delar in pojkar och flickor i olika stereotypa 

kategorier. Anns uttalanden blir, precis som Gannerud talar om, könsspecifika när hon talar om 

bestämda situationer.  

 

5.2.4 Att arbeta genusmedvetet och normkritiskt med romaner 

Som jag har visat i min undersökning premierar mina respondenter manliga författare när de väljer 

romaner till den engelska litteraturundervisningen, vilket enligt mina tolkningar beror på att de präglas 

av den manliga normen i samhället. Eftersom jag anser att de inte är medvetna om hur de begränsas av 

den manliga normen, menar jag att för att kunna utmana och förändra denna utifrån ett normkritiskt 

synsätt måste de först bli medvetna om denna.   

 Simone de Beauvoir förklarade att de biologiska faktorerna inte tvingar kvinnan att 

befinna sig i en underordnad roll för alltid, eftersom människan kontinuerligt befinner sig i förändring 

(De Beauvoir 1953, s.60). Att vi ständigt befinner oss i en förändringsprocess innebär att om mina 

respondenter blir medvetna om att, som jag tolkar det, den manliga normen påverkar deras val av 

romaner till litteraturundervisningen, kan de välja att utmana och förändra den manliga normen. De kan 

bli medvetna om sin egen roll i producerandet och reproducerandet av denna.  

 Forskaren Janne Bromseth (2010) talar om att i skolvärlden handlar förändringen av synen 

på den Andra ofta om något man tar upp på en temadag istället för att ifrågasätta normerna kontinuerligt 

genom hela undervisningen. Man talar kanske om kvinnolitteratur som ett eget tema medan resten av 

lektionerna utgår från den manliga normen (Bromseth 2010, s.35). Mina respondenter menar alla att de 

inte brukar ta upp kvinnolitteratur som ett eget tema men detta innebär inte att de arbetar normkritiskt. 

Om man som lärare ska kunna förändra maktförhållandena i skolans värld måste man vara medveten om 

strukturerna och att man själv är med och skapar och upprätthåller normerna (Bromseth 2010, s.41).  

 Kia är den av mina respondenter som enligt min uppfattning verkar arbeta någorlunda 

utifrån en genusmedvetenhet i sin litteraturundervisning. Hon berättar att hon tänkte mycket på genus 
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när hon arbetade med litteraturhistoria eftersom hon då försökte återge olika exempel på litteratur 

genom tiderna. Hon förklarar att om man går tillbaka i tiden är det ett väldigt ”torftigt material”, men att 

det idag finns mycket mer. Hon brukar fråga eleverna varför de tror att det inte fanns så mycket litteratur 

skriven av kvinnor förr i tiden, eftersom hon menar att det är viktigt att reflektera över hur samhället såg 

ut då och vad det fanns för möjligheter för kvinnor. Kia tänker inte explicit på att hon ska använda sig 

av en roman som en kvinna har skrivit, utan hon tänker mer på innehållet, vad en roman tar upp för syn 

på män och kvinnor och hur man kan lägga upp arbetet utifrån detta. Jag anser att Kias resonemang 

visar på att hon besitter en viss normkritisk syn på sitt arbete med den engelska litteraturen, eftersom 

hon tänker på vilka romaner som eleverna ska läsa samt vad de förmedlar. Jag ser en tydlig koppling av 

Kias resonemang till det som Kumashiro säger, att man inte bara kan addera icke-normativt urval till 

undervisningen, eftersom det materialet också kan upprepa stereotyper, utan att det är viktigt att 

pedagogerna även förändrar hur de arbetar med elevernas läsande (Kumashiro 2009, s.71, 72). 

 Men för att kunna arbeta normkritiskt måste man synliggöra normerna i både material och 

metodik (Björkman 2010, s.168). Som jag har förklarat tidigare innebär detta att man, i det här fallet, 

måste vara medveten om den manliga normen som råder i samhället. Varken Ann eller Lea ger intrycket 

av att de tycker att det är viktigt att arbeta utifrån ett genuspedagogiskt synsätt i sin 

litteraturundervisning. De fokuserar istället på att individanpassa undervisningen till eleverna, vilket 

också är en viktig aspekt. Kia däremot visar på att hon besitter en viss genusmedvetenhet när hon arbetar 

med sin litteraturundervisning, men liksom Ann och Lea premierar även hon manliga författare när hon 

väljer engelska romaner. Detta innebär att deras elever berövas möjligheten att i skolan få ta del av fler 

bilder av verkligheten, eller lära sig om erfarenheter och perspektiv som inte utgår från den vita 

mannens synsätt. Kumashiro menar att om eleverna får läsa litteratur från författare med annan 

bakgrund får de även ta del av andra upplevelser som kanske skiljer sig från deras egna (Kumashiro 

2009, s.71). Därför anser jag att det är oerhört viktigt att även titta på vilka som har skrivit romanerna, 

för att kunna presentera fler berättelser till eleverna så att de har möjlighet att vidga sitt synsätt och sin 

bild av världen.  

   

6. Slutsats och sammanfattning 

 

6.1 Slutsats 

Mina kvantitativa undersökningar visar på att samtliga av mina respondenter premierar manliga 

författare i sin engelska litteraturundervisning. Även i skolans materialrum är romaner skrivna av män 

kraftigt överrepresenterade. Därför anser jag inte att mina respondenter gör genusmedvetna val när de 

väljer romaner till sin litteraturundervisning.   
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 Mina respondenter själva menar att deras val av romaner präglas av faktorer som 

individanpassning och begränsat urval i materialrummet, men jag tolkar denna manliga dominans av 

romaner som att mina respondenter är präglade av den manliga normen i samhället. Och att denna 

manliga norm tar sig uttryck i form av genusregimer som påverkar mina respondenters val av romaner 

på ett omedvetet plan. Eftersom jag tolkar det som att mina respondenter inte själva är medvetna om att 

deras val av romaner präglas av den manliga normen, anser jag heller inte att de kan utmana och 

ifrågasätta denna.  

 För att mina respondenter ska kunna utmana den manliga normen som, enligt mina 

tolkningar, präglar deras val av romaner krävs det att de först blir medvetna om hur den manliga normen 

påverkar dem. Dessutom krävs givetvis ett intresse och en vilja av att utmana och förändra den manliga 

normen. Men för att kunna påvisa för mina respondenter att de är präglade av den manliga normen i 

samhället, måste de få fortbildning om genuskunskap. Om de ska kunna bli genusmedvetna pedagoger 

som antar ett normkritiskt perspektiv, inte bara när de undervisar i engelsk litteratur utan i all 

undervisning, krävs kunskap och intresse från pedagogens sida. Genom att fortbilda mina respondenter i 

genusfrågor kan de bli varse hur den manliga normen påverkar deras undervisningsmetod och material 

och utifrån denna kunskap arbeta aktivt utifrån ett normkritiskt synsätt för att förändra den manliga 

normen.   

 Men som Kumashiro säger, för att arbeta normkritiskt räcker det inte med att pedagogerna 

förändrar det eleverna läser utan även hur de arbetar med litteraturen (Kumashiro 2009, s.72), man bör 

även ifrågasätta vems perspektiv som tystas ned (Kumashiro 2009, s.74). Att mina respondenter alla 

premierar manliga författare när de väljer engelska romaner innebär att eleverna i skolan inte får ta del 

av ett stort antal berättelser eftersom männens perspektiv och synsätt dominerar den engelska 

litteraturundervisningen. Att addera kvinnliga författare till litteraturundervisningen innebär inte 

nödvändigtvis att man får en mer genusmedveten undervisning eftersom även kvinnliga författare kan 

reproducera den manliga normen. Men ändå är det viktigt att man inkluderar kvinnliga författare när 

man väljer romaner, eftersom eleverna då i skolan får möjligheten att läsa om fler perspektiv och synsätt 

som skulle kunna förmedla en annan syn på världen. De behöver då inte bara läsa romaner som är 

skrivna av män och som tenderar att berätta om världen utifrån ett manligt perspektiv, vilket mina 

respondenters elever får göra idag eftersom de i skolan mestadels läser romaner som är skrivna av 

manliga författare.  
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 Detta visar även på att mina respondenter inte heller beaktar de föreskrifter som står i 

Lgr111, att man som lärare ska värna om jämställdheten mellan män och kvinnor i skolan. Då mina 

respondenter premierar manliga författare före kvinnliga i sin engelska litteraturundervisning visar det 

på att de inte arbetar aktivt för att främja män och kvinnors lika värde. Åtminstone inte när det gäller 

deras engelska litteraturundervisning, eftersom de exkluderar de kvinnliga författarnas verk från 

undervisningen vilket medför att kvinnans perspektiv osynliggörs.  

 

6.2 Sammanfattning 

Utifrån ett genusteoretiskt och ett normkritiskt perspektiv har jag studerat tre engelsklärares val av 

romaner till sin litteraturundervisning på en kommunal högstadieskola i Stockholm. Genom 

halvstrukturerade intervjuer, kvantitativa undersökningar samt e-post intervjuer har jag tagit reda på om 

mina respondenter gör genusmedvetna val av romaner till sin litteraturundervisning, om de inkluderar 

både manliga och kvinnliga författare när de väljer engelska romaner till litteraturundervisningen samt 

vilka faktorer som påverkar deras val.  

 De resultat som jag har fått har jag analyserat genom en kvantitativ och en kvalitativ 

innehållsanalys och dessa visar på att mina respondenter alla premierar romaner som är skrivna av män 

till sin litteraturundervisning. Mina respondenter anser själva att det beror på yttre faktorer som att de 

har ett begränsat urval romaner på skolan samt att de prefererar att fokusera på att individanpassa valen 

av romaner till eleverna. Ändå har de möjlighet att både köpa in nya romaner till skolan samt låna 

klassuppsättningar från Stockholms Stads Cirkulationsbibliotek vilket innebär att de kan, om de vill, få 

tag i fler romaner som är skrivna av kvinnor.   

 Att de ändå inte inkluderar fler kvinnliga författare i litteraturundervisningen tolkar jag 

som att mina respondenters val på ett omedvetet plan påverkas av den manliga normen i samhället. 

Denna innebär att det är mannen som anses vara normen mot vilken kvinnan jämförs och det som 

uppfattas som manligt värderas högre än det som uppfattas som kvinnligt, eftersom kvinnan ses som den 

Andra i förhållande till mannen. I det här fallet menar jag på att romaner som är skrivna av män tenderar 

att värderas högre än romaner som är skrivna av kvinnor. Detta visar sig även i litteraturhistorien där 

mannens perspektiv och syn på världen genom tiderna har fått företräde på bekostnad av kvinnornas 

berättelser som har osynliggjorts. Även i mina respondenters engelska litteraturundervisning är det 

tydligt att mannens perspektiv och synsätt premieras eftersom mina respondenter knappt använder sig av 

kvinnliga författare i sin undervisning över huvudtaget, vilket även innebär att mina respondenter inte 

                                                
1 Lgr11 och Lpo94 säger samma sak gällande att skolan ska värna om jämställdheten mellan kvinnor och män. Att jag har 
valt att referera till Lgr11 istället för till Lpo94 är att det är Lgr11 som kommer att gälla framöver och många lärare tenderar 
att arbeta utifrån Lgr11 redan idag.   
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heller tar hänsyn till de anvisningar som står i Lgr11, att man som lärare ska värna om jämställdheten 

mellan män och kvinnor i skolan.  

 Eftersom alla mina respondenter premierar manliga författare anser jag att de inte gör 

genusmedvetna val när de väljer romaner till sin litteraturundervisning. Min tolkning, att detta beror på 

att mina respondenter är präglade av den manliga normen i samhället, kan förklaras utifrån 

genusregimer, vilket i det här fallet innebär föreställningar och normer som finns på ett omedvetet plan i 

mina respondenters huvuden. Dessa genusregimer påverkar mina respondenter att välja romaner som är 

skrivna av män eftersom genusregimerna består av normativa föreställningar om att kvinnan är den 

Andra.  

 Eftersom jag tolkar det som att mina respondenter inte själva är medvetna om att deras val 

av romaner präglas av den manliga normen, anser jag heller inte att de kan utmana och ifrågasätta 

denna. För att kunna göra detta krävs det att de först blir medvetna om den manliga normens inverkan 

på dem och sedan kan de arbeta normkritiskt aktivt för att utmana den. Men för att mina respondenter 

först ska förstå att de är påverkade av den manliga normen i samhället, måste de alla fortbildas och få 

mer kunskap om genusfrågor och hur man kan arbeta normkritiskt i sin undervisning. Denna 

fortbildning skulle innebära att mina respondenter kan bli medvetna om hur den manliga normen 

påverkar deras undervisningsmetod och material och med denna insikt kan de välja att arbeta utifrån ett 

genusmedvetet och ett normkritiskt synsätt för att förändra den manliga normen i samhället.   

 

7. Vidare forskning 

Man skulle kunna bygga vidare på denna studie genom att även undersöka hur de olika romanerna 

stereotypiserar kvinnligt och manligt samt om och i sådana fall hur de producerar och reproducerar den 

manliga normen i samhället. Det skulle även vara intressant att undersöka förekomsten av 

utomeuropeiska författare eller författare som tillhör en minoritetsgrupp i litteraturundervisningen i 

engelska. Vidare skulle man kunna bygga vidare på denna studie genom att undersöka hur val av 

romaner går till på flera olika skolor för att få en större bredd. Dessutom skulle man även kunna 

undersöka om representationen av manliga respektive kvinnliga författare i litteraturundervisningen 

skiljer sig åt beroende på om det är en kvinna eller en man som undervisar. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

1) Vad innebär genuspedagogik för dig? 

2) Anser du att det är viktigt att arbeta utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv i skolan? 

3)  Känner du att du besitter tillräckligt goda kunskaper om genusfrågor för att applicera dem i din 

undervisning eller skulle du vilja lära dig mer? Har du i sådana fall möjlighet att göra det genom 

din arbetsplats och var har du lärt dig om genus tidigare? 

4) Använder du dig av ett genuspedagogiskt perspektiv när du väljer engelska romaner till 

eleverna? Berätta.  

5) När du väljer engelska romaner till eleverna, vilka faktorer påverkar ditt val?  

6) Känner du att du har möjlighet att välja romaner fritt, eller finns det yttre omständigheter som 

påverkar dina val?   

7) Brukar du se till att eleverna läser både romaner som är skrivna av manliga och romaner som är 

skrivna av kvinnliga författare? Tycker du att det är viktigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

9.2 Bilaga 2  

 

Frågor till e-post intervjun  

 

1) Du använder dig av flest romaner skrivna av män i din engelska litteraturundervisning, vad tror 

du att det beror på? Finns det någon anledning till att du väljer en manlig författare före en 

kvinnlig? 

2) Om du använder dig av romaner som är skrivna av kvinnor, ingår då dessa böcker i ett tema, 

exempelvis att eleverna ska läsa ”Kvinnolitteratur”? Berätta. 

3) Vad tror du att det beror på att manliga författare är överrepresenterade i er skolas 

materialförråd?  

4) Upplever du att dina kollegor och elever värderar romaner som är skrivna av män högre än 

romaner som är skrivna av kvinnor? Vad anser du själv?  
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9.3 Bilaga 3/ Romanlistor 

Kias romanlista 

 

Manliga författare 

Mathilda- Roald Dahl  

Kensuke´s kingdom- Michael Morpurgo  

Small steps- Louis Sachar  

(Un)arranged marriage- Bali Rai  

 

Kvinnliga författare 

Frankenstein- Mary Shelley  

 

Leas romanlista (romaner hon vanligtvis läser med sina elever) 

 

Manliga författare 

Curious Incident of the Dog in the Night-time- Mark Haddon  

Small steps- Louis Sachar 

The Pearl- John Steinbeck  

Animal Farm- George Orwell 

 

Anns romanlista 

 

Manliga författare 

Stone Fox - John Reynolds Gardiner  

Mathilda- Roald Dahl  
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Small Steps- Louis Sachar 

Kensuke’s Kingdom- Michael Morpurgo  

The Pearl- John Steinbeck  

The Curious Incident of the Dog in the Night-time- Mark Haddon  

(Un)arranged marriage- Bali Rai  

About a boy- Nick Hornby  

Boy- Roald Dahl   

Horowitz horror- Anthony Horowitz  

 

Kvinnliga författare 

Go ask Alice- Beatrice Sparks  

Harry Potter- J.K. Rowling 
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9.4 Bilaga 4/ Klassuppsättningar 

Klassuppsättningar som finns i skolans materialrum. 

 

Manliga författare 

A Town Like Alice- Nevil Shute 

About a boy- Nick Hornby 

Animal Farm- George Orwell 

The Curious Incident of the Dog in the Night-time- Mark Haddon 

(Un)arranged marriage- Bali Rai 

Stone Fox- John Reynolds Gardiner 

Horowitz horror- Anthony Horowitz 

Kensuke’s Kingdom- Michael Morpurgo 

Of Mice and Men- John Steinbeck 

The Pearl- John Steinbeck 

Boy- Roald Dahl 

Mathilda- Roald Dahl 

Landslide- Desmond Bagley 

Holes- Louis Sachar 

Small steps- Louis Sachar 

The Horse Whisperer- Nicholas Evans 

Walkabout- James Vance Marshall 

The Adventures of Huckleberry Finn- Mark Twain 
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Kvinnliga författare 

Frankenstein- Mary Shelley 

Harry Potter and the Philosopher’s stone- J. K. Rowling 

Harry Potter and the Chamber of Secrets- J. K. Rowling 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban- J. K. Rowling 

Go Ask Alice- Beatrice Sparks 

Grey Owl- Vicky Shipton 

Five are together again- Enid Blyton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


