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Sammanfattning 

Denna studie undersöker sex grundskolelärares förstahandsval av skönlitteratur som de 
läser högt i sina integrerade klasser i skolår 4-6 i en kommunal skola i en 
storstadskommun. Studien undersöker lärarnas syfte med högläsning av skönlitteratur i 
klassen samt ta reda på vad lärarna vill förmedla med sitt litteraturval. 

Syftet med studien är att ur ett genusteoretiskt- och didaktiskt perspektiv fördjupa min 
kunskap om de skönlitterära högläsningsböcker som läses av sex grundskolelärare i en 
integrerad klass i skolår 4-6, detta för att förbereda mig själv inför mitt blivande yrke 
som lärare och för att i mitt kommande uppdrag motverka traditionella könsroller. 

Teoretiska utgångspunkter för studien är teorier som belyser högläsningens betydelse i 
skolan och teorier samt aktuell forskning om genus. Studiens datainsamlande bygger 
dels på den enkät som lärarna (informanterna) besvarade, dels på två individuella 
kvalitativa intervjuer samt den av informanterna valda skönlitteraturen för högläsning. 

Resultatet gav en liten fingervisning om att de i studien deltagande lärare som läste 
minst på sin egen fritid, var de som genomförde flest högläsningsstunder för sin klass.  
De flesta av de valda böckerna var skrivna av manliga författare och innehöll flest 
karaktärer av manligt kön, men i tre av fem böcker visade det sig vara en 
huvudrollsinnehavare av kvinnligt kön.   

Lärarna som ingår i studien väljer oftast skönlitteratur utifrån det temaområde och den 
åldersgrupp högläsningen och undervisningen avser. Genus- och 
jämställdhetsperspektiv är däremot inget medvetet kriterium för lärarna vid valet av 
skönlitteratur för högläsning. Studien visade att den valda litteraturen presenterar, 
upprätthåller samt förstärker mer eller mindre de traditionella föreställningarna om 
stereotypa könsroller.    

Nyckelord 
Genus, jämställdhet, könsroller, skönlitteratur, högläsning  
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1. Bakgrund 

Kapitlet presenterar en inledning till studien som följs upp av bakgrund som 
behandlar vikten av studien. Vikten av jämställdhetsarbete i skolan belyses utifrån 
Lpo94. Avslutningsvis presenteras syftet för undersökningen och frågeställningar. 

Inledning 
Jag är övertygad om att när mina föräldrar, lärare och andra vuxna i min omgivning 
läste högt för mig under min uppväxt bidrog det starkt till mitt brinnande läsintresse. Att 
läsa högt för elever är ett självklart val för mig som blivande lärare. Det är viktigt att 
varje lärare frågar sig hur högläsning av skönlitteratur är tänkt att användas som redskap 
i undervisningen, i vilken omfattning och i vilket syfte. Genom att läsa varierade 
skönlitterära texter för sin klass tror jag att läraren kan lyfta upp till diskussion, utmana 
samt påverka de stereotypa traditionella uppfattningar om könsrollerna som finns i 
samhället.  

I den aktuella Kursplanen för svenska i grundskolan (Skolverket 2000) kan vi läsa att:  

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 

forma identiteten /…/ ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 

annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till 

exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När 

ungdomar möter skönlitteratur /…/ innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära 

mönster och förebilder (a.a., s. 99).  

Examensarbetet är relevant för mitt blivande yrke då det kan rusta mig med viktiga 
kunskaper och erfarenheter om genus i relation till högläsning, då jag ämnar använda 
mig av skönlitteratur som arbetsmaterial i mitt yrkesutövande.  

Bakgrund 
I en intervju i Svenska dagbladet (2007-01-25, Idag s.26-27) fastslår litteraturpedagogen 
Susanna Ekström att genom högläsning skapar man läslust hos barn, berikar ordförrådet 
och genom högläsning får barnen en gemensam upplevelse som man sedan kan prata 
om. Även i Metodboken (1997, s.145) behandlas vikten av högläsning, då den kan 
användas som introduktionsmetod till olika arbeten. Den kan också fungera som det 
enda sättet för de elever som är läsovilliga eller för de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter att få ta del av litteratur samt gemensamt diskutera och reflektera över 
innehållet. Enligt författarna är högläsning en viktig del av svenskämnet som skall ingå 
i planeringen genom hela grundskolan och läraren bör läsa högt varje dag samt ha ett 
mål med högläsningen (a.a., s.148).  
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Enligt Mem Fox (2001), barnboksförfattare och internationell rådgivare i läs- och 
skrivutvecklingsfrågor, är högläsning undervisning där:   

vi delar ord och bilder, idéer och åsikter, rytmer och rim, smärta och tröst, förhoppningar och fasor 

och stora livsfrågor som vi möter tillsammans på sidorna i en bok knyter vi via hjärnan och hjärtat an 

till våra barn och binds samman med varandra i ett hemligt sällskap knutet till de böcker vi har delat 

(a.a., s.16, 30).  

Men används högläsning i undervisningen? 
Dagstidningen Svenska Dagbladet (2007-01-22, Idag s.18-19) presenterade i en artikel 
en faktaruta där det stod att högläsning blir allt ovanligare och läsförmågan minskar hos 
elever i årskurs 5 enligt en nationell utvärdering som genomfördes våren 2003. I 
artikeln kunde man även läsa att högläsning för de små barnen minskat stadigt sedan 
mitten av 80-talet.  

Lars Brink (Kåreland 2005, s.176-177) upptäckte i sin receptionsstudie att i den 
undersökta klassen läste läraren cirka tre gånger per vecka, á 15-20 minuter.  
Högläsningsboken fick tala för sig själv, eftersom diskussion och uppföljning i klassen 
inte verkade ha blivit av. Idag har inte skönlitteraturen samma centrala roll som tidigare, 
vilket kan förklaras med den digitala revolutionen som erbjöd andra medier än de 
tryckta och muntligt traderade (a.a., s.14).     

Forskaren Anette Ewald (2007, s.369-376) har i sin avhandling Läskulturer – Lärare, 
elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår sett bland annat att den form av 
läsning som dominerar i de skolor som ingår i studien är elevernas egen fria läsning, 
medan högläsning förekommer sparsamt i form av en s.k. följetångsbok. Ewald såg att 
även kritiskt analytisk reflektion och fördjupade samtal om olika former av textmöten 
förekom sparsamt. Skolornas pedagogiska insatser blir slumpartade och stimulerar 
sällan till ett förhållningssätt där livserfarenheter och olika föreställningar relateras till 
det lästa. I de studerade läskulturerna saknades till stor del didaktisk medveten 
litteraturundervisning och att litteraturläsning gavs ett begränsat utrymme, med 
undantag, då särskilda läsprojekt eller lässatsningar genomfördes. Ewald såg även att 
läsningen sker utan tydliga eller planerade kopplingar till de värdegrunds- och 
demokratifrågor som står i läroplanen och i kursplanen i svenska.  

Mot ovanstående bakgrund kan man fastslå att högläsning och skönlitteratur har en 
viktig funktion för att skapa möjligheter till diskussion kring genus. Valet av 
skönlitterära texter är en viktig del av lärarens planeringsarbete kring värdegrundsfrågor 
som till exempel om jämställdhet. Skönlitteratur kan fungera som en kanal när man vill 
synliggöra och diskutera bland annat traditionella föreställningar om kvinnligt och 
manligt och vilka egenskaper har tillskrivits kvinnor och män genom historien. 
Högläsning kan bidra till att barnen får tillgång till varierad litteratur med innehållet 
som läraren anser vara viktigt och meningsfullt, litteratur som eleverna av eget val kan 
tänkas avstå i sina egna bokval.  
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Styrdokument 
I de olika styrdokumenten har samhället formulerat och angett de mål och riktlinjer som 
skall ligga till grund för läraruppdraget. Hur man ska nå målen och med vilka medel är 
en del av lärarens profession. I de centrala styrdokumenten kan man läsa om skolans 
värdegrund och uppdrag. Här står det tydligt att jämställdhetsarbetet är en viktig del av 
skolans verksamhet. I kapitel 1 i Lpo94 står det att:  

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män /…/ är de värden som skolan skall 

gestalta och förmedla. /…/ Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster 

(Skolverket 2006, s. 3, 4).  

Syfte/frågeställningar 
Syftet med studien är att ur ett genusteoretiskt- och didaktiskt perspektiv fördjupa min 
kunskap om de skönlitterära högläsningsböcker som läses av sex grundskolelärare i en 
integrerad klass i skolår 4-6, detta för att förbereda mig själv inför mitt blivande yrke 
som lärare och för att i mitt kommande uppdrag motverka traditionella könsroller.   

Huvudfråga: 

Hur använder informanterna högläsningsböcker i relation till genus i sin undervisning ur 
ett jämställdhetsperspektiv samt vilken roll tillskrivs litteraturen av pedagogerna? 

För att besvara huvudfrågan undersöks följande frågeställningar:  

    Vilka kriterier motiverar lärarens val av skönlitterär bok och vad vill läraren att 
boken skall förmedla? 

    Vilka egenskaper och handlingar tillskrivs de olika karaktärerna i de valda 
böckerna? 

    Presenterar den valda skönlitteraturen motbilder till traditionella könsroller?    
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2. Teori/Litteratur  

Kapitlet presenterar studiens teoretiska referensram bestående av 
genusteorier/litteratur i vilka begreppet genus är centralt. Inledningsvis ges en 
presentation av begreppen jämställdhet och genus. Därefter följer en modell för 
hur genus konstrueras. Könsuppdelning och generaliseringar om manligt och 
kvinnligt belyses utifrån essentialistisk teori. Avslutningsvis diskuteras genus 
utifrån för studien relevant litteratur samt tidigare forskning som jag tagit del av. 

Jämställdhet 
I Nationalencyklopedin (2008) definieras begreppet jämställdhet enligt följande: 

jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, 

samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, 

arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter 

till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt 

slutligen frihet från könsrelaterat våld. 

Genus 
Begreppet genus är en översättning till svenska av det engelska ordet gender som enligt 
Nationalencyklopedin (2007) definieras enligt följande:   

genus (lat., 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. /…/ Genus 

används som benämning på den kulturella process som tillskriver såväl människor som symboliska 

förhållanden och institutioner kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. 

kvinnligt och feminint.  

Hur genus konstrueras  

I sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former synliggör Professor Yvonne 
Hirdman (2001) i sin modell genuskonstruerandet av stereotyperna Hon/Han med 
formeln: A – B, där A står för mannen och B för kvinnan (icke A).  
Redan i antikens syn på mannen förmedlades synen på hans spermier som ett slags 
flytande ande. I det freudianska tänkandet var det apparaten dvs. penisen det centrala 
och idag kan vi se det manliga hormonet testosteron som symboliserar styrka, själ och 
förstånd (Hirdman 2001, s.48-50). Moderna påståenden om kvinnor och mäns 
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biologiska skillnader, ”nya sanningar om könen” är förbluffande lika de gamla 
könsföreställningarna och mannen som norm är fortfarande en djupt kulturellt förankrad 
självklarhet, enligt Hirdman (a.a., 2001, s.60, 186-187).  

Hirdman menar att det finns två stycken s.k. maskulinitetens lagar: isärhållandet - att 
vara man är att inte vara kvinna & maktpositionen - att vara man är att vara normbärare 
(Hirdman 2001, s.65). Dessa två grundläggande logiker dvs. isärhållandets och 
hierarkins logik bygger upp samhällets genussystem (Molloy 2003, s.64) 
Detta resulterar i att mannen upplevs som det mänskliga, det fulländade och kvinnan 
uppfattas som avvikande och defekt (Ambjörnsson 2003, s.17).   

När Kajsa Svaleryd (2002, s.31) tolkar Hirdman diskuteras de oskrivna regler som finns 
för kvinnor och män, stereotypa genuskontrakt, som osynliga kulturellt nedärvda, styrda 
överrenskommelser om de båda könens positioner, sysslor och funktioner i samhället. 
Både kvinnor och män tyngs under ett strukturellt tvång med åtskiljda förpliktelser, 
skyldigheter och rättigheter, enligt Hirdman (2007, s.84).  
De strukturella och socialt grundade skillnaderna på hur vi ser och hur vi uppfattar det 
som är utmärkande för respektive kön, konstrueras och rekonstrueras genom språket, 
genom erfarenheter samt genom våra handlingar. Enligt Gunilla Molloy (2003, s.67) 
konstrueras och rekonstrueras genus ständigt och även Fanny Ambjörnsson (2007, s.13) 
menar att om genus skall vara övertygande måste genus ständigt återskapas genom 
upprepningar i en oavbruten pågående process. Föreställningar om normalitet kan sägas 
vara beskrivande och reglerande gestaltningar av rådande maktförhållanden, vilket 
resulterar i individernas anpassning till normerna (a.a., s.21). 
Män tjänar mer än kvinnor, män dominerar den politiska arenan och svenskt näringsliv 
och genuskontraktet genomsyrar hela samhället.  
Hirdmans modell har ett stort inflytande i den svenska genusforskningen, men den 
saknar ”nämligen den obligatoriska heterosexualitetens betydelse för reproduktion av 
genussystemet” (Ambjörnsson 2007, s.17). 

Essentialism 
När vi människor på olika sätt tänker och handlar, essentialiserar, gör vi det utifrån 
föreställningen om en given sanning. Taguchi (2004, s.30-31) menar att essentialistisk 
tankefigur grundar sig på ett särartstänkande med dikotoma/bipolära 
motsatsförhållanden, där den ena sidan ges ett högre värde dvs. ett asymmetriskt 
maktförhållande där mannen är norm. En könsuppdelning mellan manligt och kvinnligt 
tas för givet. Taguchi (a.a., s.48) menar att i språkliga uttryck, myter och sagor möter 
läsaren den symboliska genusordningen, föreställningar i vilka män och kvinnor 
tillskrivs ömsesidigt uteslutande egenskaper.   

Vissa av de essentialistiskt generaliserande egenskaper som beskrivs som typiskt 
kvinnligt och manligt har sammanställts i följande tabell 1, utifrån Hillevi Lenz 
Taguchis (a.a., s.31, 32) två tabeller:   
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                              Tabell 1.  

Manligt  Kvinnligt 

Aktiv Passiv 
Autonomi, oberoende Intimitet/relationer, 

beroende 
Offentlig Privat 
Busig Duktig 
Kunskap Okunnighet 
Upprorisk Ansvarsfull 
Positivt Negativt 
Ordning  Kaos 
Det rationella Känslor, det 

irrationella och 
relationella 

Ljus Mörker 
Objektivitet Subjektivitet 
Självsäker, 
beslutsamhet 

Osäker,  
anpassning 

Styrka, 
revolterar mot 
orättvisa 

Skönhet, svaghet, 
uthärdar orättvisor  

                               

Litteratur  

Kajsa Svaleryd har delat in sin bok Genuspedagogik (2002) i två delar, i vilket den 
första exemplifierar hur barn i skolan formas av föreställningar om manligt och 
kvinnligt. Därefter följer en metoddel i arbetet med jämställdhets- och värdegrunds 
arbete för skolan. Författaren gör inte åtskillnad på förskola och skola då hon menar att 
teorier, metoder och övningar som presenteras i boken äger giltighet för alla åldrar (a.a., 
s.7).   

Tabell 2 är sammanställd med hjälp av Svaleryds bok Genuspedagogik (2002), då jag i 
Taguchis (2004) verk saknar vissa begrepp och beskrivningar som Svaleryd nämner i 
sin text för det som anses som kvinnliga och manliga egenskaper, handlingar, aktiviteter 
och detaljer. 
   
                              Tabell 2.  

Manligt  Kvinnligt 

Har snopp som kön. 
Aktiva, fysiskt aktiva, 

Har något tabubelagt, 
osynligt, hemligt och 
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högljudda och 
gränsöverskridande 
uppträdande. Busiga. 
Dominerande, 
tävlingsinriktade samt 
uppmärksamhetskrävande.

 
Färgen blå. Gillar att leka 
med bilar.  
Manliga yrken som t.ex. 
bilmekaniker.  

namnlöst som kön. 
Söta, vackra, snälla och 
hjälpsamma. 
Känslomässiga 
relationer med en 
”bästis”. 
Färgen rosa. Gillar att 
leka med dockor. 
Kvinnliga yrken som 
t.ex. sjukvårdsbiträde.  

 

Tidigare forskning kring skönlitteratur ur ett 
genusperspektiv   

Tidigare forskning om genus, skönlitteratur och lärarens högläsning (Ewald 2007, 
Kåreland 2005, Molloy 2003) fann jag i bibliotekskatalogen och Lärums databas på 
lärarhögskolan i Stockholm. Följande sökord användes: genus, jämställdhet, 
skönlitteratur samt högläsning. Jag besökte även Akademibokhandeln och andra 
bibliotek i Stockholmsområdet med syftet att ta del av litteraturtips bland annat 
Hirdman (2001).  

Modig och stark – eller ligga lågt, Skönlitteratur och genus i skola och förskola 
(Kåreland 2005) är en presentation/sammanställning av en undersökning som 
genomfördes utifrån ett genusperspektiv. Författarna diskuterar litteraturen i förskolan 
till högstadiets år 8, bland annat med syftet att urskilja olika genusmönster i böckerna 
och utröna den roll som skönlitteratur har i skolan.   

Skolan är ingen könsneutral institution utan här skapas och upprätthålls genus och 
genusrelationer enligt forskningen (a.a., s.9). Genusföreställningar om skillnader mellan 
män och kvinnor tycks enligt Kåreland (a.a., s.10) vara djupt rotade hos barn redan vid 
förskoleåldern och barnen blir tidigt medvetna om könskoderna och anpassar beteendet 
till gällande könsmönster. Skönlitteraturen i skolan domineras av manliga 
huvudpersoner och är oftast skrivna av manliga författare. I dessa texter är flickor 
underrepresenterade (a.a., s.16).   

Lars Brink (a.a., s.184) tar upp mansforskaren Robert W Conells tankar om att skolan 
kan utveckla såväl genusjämlikhet som genusojämlikhet. Skolan utgör en viktig arena 
för barnets uppväxt och utveckling, då skolan kan antingen motverka eller återspegla de 
rådande genussystem som finns i samhället.      
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Kåreland påpekar att:  

Vad som betraktas som kvinnligt respektive manligt är både kulturellt och historiskt betingat. Det 

omskapas ständigt och förhandlas i sociala relationer. /…/ Gränserna för vad som anses tillåtet och 

lämpligt för respektive kön skiftar över tid (s.11).   

I analysdelen i min studie kommer begreppet genus, modellen för hur genus 
konstrueras, begreppet essentialism och de två sammanställda tabellerna (Tabell 1 & 2) 
över generaliserande egenskaper/aktiviteter/detaljer för manligt och kvinnligt samt den i 
studien presenterade aktuella litteraturen användas som viktiga analysverktyg.                    
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3. Metod  

Kapitlet presenterar valet av vetenskapliga metoder som varit relevanta för 
genomförandet av undersökningen. Därefter presenteras urvalet av informanter 
som ingår i studien. Kapitlet avslutas med en genomgång av genomförandet av 
studien samt de etiska aspekter som följts under genomförandet av studien.  

Val av metod  
Studiens datainsamling och dataskapande är av både kvalitativ och kvantitativ natur då 
aktuell litteratur, aktuell forskning och insamlade dokument (enkäter) skall analyseras 
och sammanställas kontinuerligt med syftet att förstå samt skaffa sig kunskaper om 
undersökningsområdet (Kullberg 2004, kap: 1, 3). De vetenskapliga metoder som 
används för genomförandet av studien är enkät, kvalitativ intervju och textanalys. 

Jan Trost menar att den principiellt stora skillnaden mellan en enkät och en personlig 
intervju är att informanten själv svarar på frågorna genom att notera sina svar på ett eller 
annat sätt, utan att någon intervjuare närvarar (Trost 2007, s.9). Huvudsakligen är 
enkäter av kvantitativ natur men de innehåller ett antal kvalitativa element och 
författaren menar att man ofta kan kombinera kvantitativa och kvalitativa studier (a.a., 
s.17-18). Enkäterna kan utformas så att de innehåller ett stort antal öppna frågor dvs. 
frågor utan svarsalternativ, som informanterna kan besvara genom längre eller kortare 
kommentarer (a.a., s.24). Även Sven Hartman förordar användandet av öppna frågor då 
syftet är att fånga upp information som man inte kan få fram genom frågor som 
innehåller fasta svarsalternativ (Hartman 2003, s.36). I boken Examensarbeten för 
lärarutbildningen (Johansson & Svedner 2006, s.33), menar författarna att när man gör 
en enkät bör den inte överskrida tre sidor, innehålla helst frågor med fasta alternativ och 
ge möjlighet att kommentera frågorna.  

Enkäterna i studien utformas med hög grad av standardisering då de intervjuade får ett 
identiskt utformat frågeformulär (Trost, s.59-60). Informanternas svar bearbetas därefter 
genom kvalitativa analyser med syftet att få en förståelse för de variationer som 
påverkar lärarnas val av skönlitteratur. Analysdelen och efterföljande diskussion 
kommer att vara av tolkande art och inte generaliserande på grund av att studiens 
dataunderlag består av ett fåtal enkätintervjuer.  

Enkäterna kombineras med personliga (kvalitativa) intervjuer med två av studiens sex 
informanter under max á 20 minuter med syftet att svara på eventuella kompletterande 
frågor. I både enkätfrågorna och i de personliga intervjufrågorna undviks långa 
frågeformuleringar, en fråga är en fråga och inte två frågor i en (Trost 2007, s.82, 86). 
De kvalitativa intervjuerna spelas in och transkriberas efter hand för att därefter 
förstöras (Johansson & Svedner 2006, s.44). I kvalitativa intervjuer används fasta 
frågeområden men man undviker fasta frågor, fasta svarsalternativ samt papper och 
penna (a.a., s.42-43).  

Samtliga skönlitterära böcker som informanterna anger som sina första handsval för 
högläsning läses och anteckningar görs fortlöpande under studien. Därefter genomförs 
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en kvalitativ övergripande textanalys av böckerna utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. 
Ett genusperspektiv kan användas vid studie av hur kön och genus konstrueras samt 
gestaltas i litteraturen (Kåreland 2005, s.12). 

Enkät, kvalitativ intervju och textanalys är enligt boken, Examensarbeten i 
lärarutbildningen (Johansson & Svedner 2006, s.29), några av de vanligaste och 
lämpligaste vetenskapliga metoder för ett examensarbete. 

Urval  
I studien ingår sex behöriga lärare som samtliga är kvinnor och som arbetar i samma 
kommunala grundskola i en storstadskommun. Urvalet av informanter väljs ur en grupp 
av människor som innehar individuell unik kunskap och kvalitativt skilda uppfattningar 
om det som studien undersöker (Kullberg 2004, s.139-140). I den för studien aktuella 
skolan genomförde jag min verksamhetsförlagda utbildning under min studietid på 
Lärarhögskolan i Stockholm och därför har jag tidigare haft kontakt med en del av 
informanterna. Lärarna i skolår 4-6 använder enligt egen utsago skönlitteratur som 
verktyg för ”elevernas egen tyst läsning” och när klassläraren läser högt för hela 
klassen, den sistnämnda praktiken är aktuell för denna studie. Mina tidigare erfarenheter 
har visat att en av lärarna läser skönlitteratur högt för klassen flera gånger i veckan.  

Genomförande 
Tre av lärarna som deltog som informanter frågade jag om de hade ett intresse att 
medverka i studien. De tre återstående lärarna fick förfrågan via ett ombud dvs. en 
kollega på skolan.   

En intervjuenkät sammanställdes efter de direktiv och tips som ges i den för studien 
aktuella litteraturen, se till exempel i Skrivhandledning för examensarbeten och 
rapporter (Hartman 2003, s.36), Examensarbeten i lärarutbildningen (Johansson & 
Svedner 2006, s.29-39) samt i Enkätboken (Trost 2007, s.72, 78).   

Alla informanterna som medverkade i studien mottog de identiskt utformade enkäterna i 
tillslutna kuvert samtidigt på en konferens, då jag åkte till den aktuella skolan för att 
överlämna dessa personligen till ombudet vars uppgift var att dela ut kuverten. 
Tillsammans med intervjuenkäterna fanns det en missivbrev (en inledande sida), där det 
fanns information om studiens och enkätens syfte, om mig som genomför 
examensarbetet, om den forskningsetiska principen där svarandes anonymitet garanteras 
samt uppgifter om hur man kommer i kontakt med mig vid eventuella frågor om studien 
(Johansson & Svedner 2006, s.29-39). 

Bland högen av enkätsvar drogs två slumpmässigt valda informanter som kontaktades 
per telefon då de fanns bland dem som svarat jakande till enkät frågan om deltagande i 
en kvalitativ intervju. En av informanterna avböjde pga. tidsbrist, dennes närmsta 
kollega fick förfrågan och valde deltaga i en intervju. De kvalitativa intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplats och transkriberades efter hand. 
Inspelningsutrustningen bestod av en Macbook laptop av märket Apple och Digidesigns 
inspelningsprogram Protools (Light edition) samt kondensatormikrofon av märket JJ-
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labs. Utrustningen ger mycket god inspelningskvalité i stereo som fångar upp varje ord 
utan brus, vilket underlättar vid transkriberingsarbetet. Ljudfilerna görs om till mp3 
format vilka sedan lagras på en cd-skiva (back-up). Efter transkriberingen förstörs cd-
skivan och samtliga Protools-session filerna raderas ur datorns hårddisk. 

Tillförlitlighet 
De sex behöriga lärare som ingår i studien är samtliga kvinnor som alla arbetar i samma 
skola och kan inte på grund av det låga antalet representera lärare i allmänhet. Manliga 
lärare lyste med total frånvaro i studien, vilket resulterar i att studien saknar en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor. De fem böckerna som analyserades i studien är 
informanternas egna personliga val men kan även tänkas representera skolans val av 
litteratur utbud. Att lärarna mottog missivbreven på sin arbetsplats och inte privat kan 
ha påverkat resultatet. En annan faktor som kan ha påverkat resultaten är att jag 
genomförde min verksamhetsförlagda utbildning i den för studien aktuella skolan och 
därmed kände en del av informanterna innan studien. Valet av enkät som metod kan ha 
minimerat risken att ställa ledande frågor. Intervjuerna genomfördes på kortvarsel pga. 
tidsbrist. Intervjuaren har varken testat eller övat intervjuteknik med de för studien 
aktuella frågorna på en frivillig testperson, vilket kan ha påverkat intervjun och dess 
resultat. En av de tilltänkta (slumpmässigt valda) informanterna avböjde pga. tidsbrist. 
Att personens närmsta kollega fick istället förfrågan och valde att deltaga i en intervju 
har påverkat resultatet. Möjligheten att dra en ny svarsenkät bland högen fanns, men 
valdes bort pga. av att ett snabbt beslut togs under samtalets gång.  

Etiska aspekter 
Inför studiens datainsamlande och dataskapande har jag tagit del av de vägledande 
etiska principer/riktlinjer som presenteras av Sven Hartman (2003, s.128-132): 

    Kravet på öppenhet 

    Kravet på självbestämmande 

    Kravet på konfidentiell behandling 

    Autonomikravet 

Lärarna som ingår i studien benämns som informant: Cattleya, Encyclia, Laelia, 
Ludisia, Miltonia och Vanda efter inspiration av orkidéers släktnamn.     
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4. Resultat 

Kapitlet presenterar resultatet av undersökningen. Inledningsvis redovisas svaren 
från de insamlade enkäterna. Därefter presenteras resultatet av de två kvalitativa 
intervjuerna som ingick i studien. Kapitlet avslutas med en presentation av de 
skönlitterära böcker som informanterna angav som sina förstahandsval i enkäten 
samt en kort summering av resultatkapitlet. 

Sammanställning av enkätmaterial 
Av de sex enkäterna som delades ut, returnerades alla sex ifyllda, vilket resulterade i att 
studien hade 0 % i enkät bortfall. Enkätsvaren redovisas i verklig ordning, fråga 1-5, 
som illustreras med tabeller samt presenteras i löpande text. Den enkät som 
informanterna fick besvara presenteras som bilaga 1.  

Informanternas förstahandsval  

I två av de insamlade enkäterna angav informanterna fler än en titel på frågan om det 
skönlitterära verk som var informantens förstahandsval. Av dessa två enkäter valdes den 
förstnämnda skönlitterära högläsningsbok för textanalys. En av informanterna valde att i 
ovanstående fråga avstå med att ange någon bok, utan menade att ”Det beror helt och 
hållet på vilken grupp jag har”. Resultatet av informanternas förstahandsval visas i 
tabellen nedan.  

Tabell 3. Vilket skönlitterärt verk är förstahandsvalet när det 
gäller lärarens högläsning för en klass i skolår 4-6? 
Informanterna ombads ange författarens namn samt titel.   

Informant  Författare Bokens titel 

Cattleya Roald Dahl Matilda 
Encyclia Michelle Magorian God natt Mr. Tom 
Laelia P-O Enqvist De tre grottornas berg 
Ludisia Alf Henriksson Asken Yggdrasil 
Miltonia Kerstin Gavander Fröken Europa 
Vanda ingen ingen 

    

Kriterier för förstahandsval                

På frågan om vilka kriterier som styr informanternas val av skönlitterär bok för 
högläsning i klassen, svarade Cattleya att hon väljer litteratur som innehåller korta 
kapitel så att hon inte behöver stanna mitt i ett kapitel. Hon poängterar också att boken 
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ska helst inte behandla svåra saker, eftersom hon inte har tid att bearbeta dessa. Som ett 
exempel på svåra saker nämner hon en bilolycka, t.ex. om en förälder precis dött i en 
bilolycka.   

Encyclia menar att det kan vara olika kriterier som styr valet av skönlitterär 
högläsningsbok. Hon skriver att det är viktigt att barnen får höra skönlitteratur eftersom 
den ger bra språk- och fantasiutveckling, särskilt för de barnen som har läs- och 
skrivsvårigheter. Högläsningen kan fungera som ett komplement till det tema som man 
arbetar med i skolan. Encyclia skriver vidare att skönlitteratur kan läsas som ingång till 
en diskussion, t.ex. problem i gruppdynamik samt för att väcka empati. Boken kan 
också få eleverna att förstå människan runt omkring sig och att de får se sin omvärld. 
Avslutningsvis skriver hon att Godnatt Mr. Tom är en bok som går att använda till så 
mycket i ett arbete med en klass. Den tar upp så många bitar av vårt samhälle t.ex. 
psykiskt sjuka människor, människor som av andra upplevs som konstiga, udda och 
tvära. Den tar även upp sorg, kamratskap, medmänsklighet, krig, livets cykel dvs. att 
födas och att dö, skriver hon.  

Laelia grundar sitt val av skönlitterär bok till att den ska innehålla humor, den skall 
vara lättläst och inte allt för långbok. 
           
Ludisia skriver att eftersom hon arbetar i en skola med åldersblandade klasser så är det 
svårt att hitta litteratur som passar 4-6:or. Ibland kan en bok vara för lätt eller för svår, 
skriver hon. Därför väljer hon oftast skönlitteratur efter ett visst arbetsområde (tema). 
Ludisia skriver att den valda boken för högläsningen syftar till att eleverna skall få upp 
ögonen för författare vars texter de tidigare inte kommit i kontakt och som de i vanliga 
fall inte skulle välja själva.  

Miltonia menar att valet av högläsningsbok beror på klassen och måste anpassas efter 
klassens behov eller efter det tema som man arbetar med i skolan för tillfället. Hon 
skriver att det behöver vara stor variation på litteratur och att böcker blir ”gamla” fort, 
vilket hon menar gör att man inte kan läsa en och samma bok mer än två gånger.    

Vanda som i fråga ett varken angivit författare eller titel skriver att eftersom hon arbetar 
i en åldersblandad klass är det viktig att boken ”går hem” hos alla 4-6:or. Enligt henne 
kan det röra sig om en bok som eleverna inte själva skulle välja att läsa tyst.    

Högläsningsstund  

I nästa fråga ombads informanterna i enkäten att beskriva en högläsningsstund från 
lektionsstart till lektionsavslut, i sin nuvarande klass.  

Cattleya skriver att de pratar lite om vad som hände i handlingen sist de läste. Inför 
högläsningsstunden får eleverna plocka fram ritpapper och pennor om de så önskar. De 
släcker lamporna i klassrummet när hon läser.  
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Encyclia beskriver att högläsningen genomförs med släckt belysning med ett levande 
ljus på bordet där hon sitter och läser. När lässtunden är klar kommenterar hon ibland 
det lästa och kanske associerar till något som hänt eller händer i samhället. Ibland 
samtalar klassen och läraren om det lästa och spekulerar om bokens fortsättning. Andra 
gånger varierar hon med att barnen får rita under tiden hon läser för dem och efteråt 
ställer hon frågor om det lästa t.ex. vad känner de? Vad de tycker? Skulle de handlat 
annorlunda än karaktärerna i den lästa boken?  
Enyclia skriver att hon läser mellan 10-30 minuter per läsetillfälle.  

När Laelia beskriver sin högläsningsstund skriver hon att eleverna lyssnar medan hon 
läser. Ibland får eleverna också sitta och rita när hon läser för dem.   

Ludisia skriver att hon börjar eller avslutar en skoldag med högläsning. Hon föredrar 
att läsa sista passet på fredagar för att då avsluta veckans arbete med lugn och ro.  

Miltonia skriver att klassen lyssnar när hon läser. Hon uppger att ibland så pratar hon 
med klassen om det lästa och ibland inte. Hon läser i ungefär 15 minuter per 
läsetillfälle.  

Vanda besvarar frågan med att beskriva elevernas egen läsning av bänkbok som varar i 
20-40 minuter, som avslutas med att några elever muntlig sammanfattar det de läst 
själva, skrivning av läsjournal med anteckningar av antalet lästa sidor.    

Påståenden  

Tabell 4. Informanterna fick ta ställning till hur de ställer sig till följande påståenden 
om skönlitteratur? Svaren redovisas med de lärares namn som kryssat i det 
alternativ/påstående ruta som stämmer in på deras val.  

Fråga Instämmer helt instämmer nog instämmer nog 

inte 

instämmer inte alls 

a) Jag själv är en 

bokslukare 

Cattleya, Ludisia, 

Miltonia 

Laelia Vanda Enyclia 

b) Att läraren läser 

högt är viktigt 

Cattleya, Enyclia, 

Laelia, Ludisia, 

Miltonia, Vanda    

c) Tyst läsning av 

en ”bänkbok” är 

viktigare än 

lärarens 

högläsning   

Cattleya, Laelia, 

Ludisia 

Enyclia, Vanda, 

Miltonia  
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Fyra av sex informanter valde att kommentera ovanstående påståenden.  
Cattleya skrev att elevernas tysta läsning av bänkbok är lika viktigt som lärarens 
högläsning. Encyclia menar att hon själv aldrig har haft någon ro att sitta ner och läsa. 
Hon läser periodvis och en bok kan ta allt ifrån en vecka till ett år att läsa igenom. Men 
hon poängterar att läsa för eleverna är ”superviktigt!”. Hon skriver även att egen läsning 
är också viktigt men inte viktigare än lärarens högläsning. Ludisia menar att det är svårt 
att ställa högläsning kontra tyst läsning mot varandra, eftersom hon tycker att båda 
behövs lika mycket, men av olika skäl. Miltonia skriver att de behövs lika mycket och 
att det beror på vad man gör av den tysta läsningen. Hon menar att i hennes klass 
skriver eleverna sammanfattningar och läsjournaler med omdömen och recensioner.  
Vanda och Laelia hade inte skrivit några kommentarer.   

Antal högläsningsstunder per vecka  

Informanterna ombads i den sista enkätfrågan ange sin uppskattning på hur ofta de läser 
högt för sin klass ur en skönlitterär bok. Resultatet presenteras i tabellen nedan.  

Tabell 5. Av informanten uppskattat 
genomsnitt av högläsnings tillfällen för 
sin klass.    

Informant  Svarsalternativ 

Cattleya 2 gånger/vecka 
Encyclia 3 gånger/vecka 
Laelia 3 gånger/vecka 
Ludisia 2 gånger/vecka 
Miltonia 3 gånger/vecka 
Vanda 3 gånger/vecka 

 

Encyclia har utöver i kryssad svarsalternativ skrivit att hon i vissa perioder läser för 
klassen varje dag. Hennes önskan vore att ha möjligheten att läsa högt för eleverna varje 
dag. 

Sammanställning av kvalitativa intervjuer 
De två slumpmässigt valda intervjuerna gjordes med Encyclia och med Ludisia. Syftet 
var att genomföra två stycken kvalitativa intervjuer för att få fördjupad kunskap om 
informanternas val av skönlitteratur och syn på genus kring skönlitterära 
högläsningsböcker. Dessa intervjuer kompletterar enkätmaterialet.    

Intervju med Encyclia  

Encyclia har i enkäten svarat att hon inte är någon bokslukare. Hon menar att det 
brinnande intresset att läsa högt för eleverna har hon själv fått från familjen. Från sin 
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barndom minns hon att modern läste för syskonen och sedan diskuterade de det lästa. 
Encyclia menar att hon inte är en bokslukare för att hon har svårt att hitta ro, vilket gör 
att hon har svårt att sätta sig ner med en bok och fördjupa sig i den. Däremot så har 
tekniken gjort det möjligt för henne att lyssna till bra litteratur allt oftare och mer än 
gärna, genom ljudböcker som säljs som cd-skivor.  

Encyclia älskade att lyssna till modern som läste väldigt mycket för henne som barn, 
både barnböcker och sedan även ungdomsböcker. Men när det bekom sin egen läsning 
så kunde hon läsa en bok och sedan gjorde hon ett långt uppehåll i läsandet. Hon menar 
att hon ibland kan läsa en bok i upp till ett år innan hon läst ut boken.  

Jag undrar om hon har genus och jämställdhet som kriterier när hon väljer och planerar 
att läsa en högläsningsbok för sin klass? Hon svarar att hon inte har det som ett 
kriterium, utan att det är väldigt sällan som en bok väljs av den anledningen. Däremot 
väljer hon böcker ur ett samhällsperspektiv samt det tema som man arbetar med i skolan 
för tillfället. Hon menar att hon får in ett genusperspektiv emellanåt när de läser böcker 
som behandlar världens historia t.ex. om ”häxor – som var kvinnor, varför var det 
kvinnor och hur behandlades de? Och då kan man komma in på genus, men jag väljer 
inte böcker utefter ett genusperspektiv, men däremot så kan man automatiskt komma in 
på genusperspektivet”.    

På frågan hur skulle hon välja att gå till väga om hon skulle arbeta med Godnatt Mr. 
Tom ur ett genusperspektiv, svarade hon: ”Oj, svårt alltså!”. Hon fortsätter och menar 
att boken utspelar sig under världskriget, i ett samhälle som är väldigt uppdelat i vad 
män gör och vad kvinnor gör. Hon fortsätter och beskriva att ett möjligt 
diskussionsområde kan handla om ”hur kvinnorna fick rycka in i kriget och börja 
försiktigt vara inne i de områden där man tyckte att kvinnor borde höra hemma alltså i 
sjukhus, inom vården som lärare eller så vidare eller liksom sköta skadade, sårade, men 
så småningom så insåg man ju att kvinnor behövdes inom industrin och det gjorde ju ett 
stort lyft för kvinnorna i samhället”. Hon menar att man även kan fortsätta diskutera hur 
det har påverkat och speglat vårt samhälle med yrkesarbetande kvinnor. Hon tar upp 
Englands pojk- och flickskolor som ytterligare ett exempel på ingångsportar för 
genusdiskussioner. ”Varför ser det ut så och varför håller man fast vid det? Så där kan 
man ju prata om genus också. Här är det ju barn som bor på landet som är så få att de är 
tvungna att vara tillsammans. Men visst man kan ju vrida och vända på det på många 
olika sätt. Varför finns det bara kvinnliga lärare t.ex. i den världen, i den boken, så 
varför finns det inte manliga?”.   

Encyclia berättar att skolan inte har bestämt i arbets- och ämnesplanerna att man ska 
använda sig av genusperspektiv i arbetet med att förebygga stereotypa könsroller genom 
skönlitterära högläsningsböcker. Skolan har däremot handlingsplaner som föreskriver 
att lärarna skall i sin dagliga undervisning följa ett genusmedvetet arbetssätt, de är 
precis i startgroparna. Arbetslagen har bestämt att man ska titta på hur man fördelar 
samtalstiden/talutrymmet mellan flickor och pojkar. Hon nämner att de ska titta på 
genus ur media synpunkt dvs. hur media framställer kvinnor och män i olika 
reklaminslag. Sedan säger Encyclia att fast man inte i skolan arbetar medvetet med 
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genus utifrån ett skönlitterärt perspektiv, så tycker hon att det är ”självklart att man 
halkar in på det emellanåt”.    

Intervju med Ludisia  

I början av intervjun undrar jag om informanten väljer högläsningsböcker ur ett 
genusperspektiv? Ludisia svarar tydligt ”Nej, det gör jag inte” på frågan. Enligt henne 
gör hon valet utifrån det som verkar passa in på det tema man arbetar med för tillfället 
och en bok som är/kan vara lämplig läsning för både fyror, femmor och sexor, vilket 
hon menar är väldigt svårt. Det är viktigt att läraren själv tycker om den valda 
litteraturen, så att man kan läsa det på ett sådant sätt som fångar lyssnarens intresse. 
Ludisia berättar att lärarlaget inte har planerat att använda sig av genusperspektiv i valet 
av högläsningsböcker som läses av lärarna och hon tror att de läser väldigt olika böcker.  

I intervjun poängterar Ludisia att hon tycker att Asken Yggdrasil är en ”jättehäftig” bok. 
Hon tycker att det finns en del genus som man skulle kunna lyfta upp till diskussion i 
klassen, som exempel menar hon att boken presenterar starka kvinnofigurer. Hon 
fortsätter: ”överhuvudtaget vikingatiden hade ju starka kvinnor. Jag försöker berätta när 
vi pratar allmänt sen om vikingatiden, att kvinnorna hade makten hemma, de hade mera 
rättigheter än vad man fick sen när den kristna tron kom och ända fram till 1800-talet 
och början av 1900-talet då kvinnan fick rösträtt, det är fascinerande egentligen. Så det 
kan man lägga in där, att de är starka och de gör väldigt mycket, så visst kan man lägga 
in en sådan aspekt”.  

Hon berättar att hon läser ungefär i 15-20 minuter åt gången och ibland kan det bli lite 
längre. Hon berättar att hon läser oftast på slutet av skoldagen och att man då kan gå 
över tiden lite. Eftersom det är integrerade klasser så är det mera problematiskt att gå 
övertiden under skoldagen, då de oftast ska iväg på undervisning på olika ställen på 
skolan.   

På frågan om de diskuterar det lästa svarar Ludisia att det beror helt och hållet på vilken 
bok man läser och när på dagen man läst.  

Skönlitterära verk 
Informanternas förstahandsval av skönlitterära högläsningsböcker som presenterades i 
tabell 3 redovisas i samma ordning, kortfattat med utdrag från böckernas baksidestexter 
med inspiration av Gunilla Molloys doktorsavhandling Läraren, litteraturen, eleven 
(2002). Varje presentation följs upp av en tabell som anger verkens karaktärer utifrån 
kön.      
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Matilda av Roald Dahl  

I baksidestexten på den brittiske författarens Roald Dahls verk Matilda kan vi läsa 
följande:  

Matilda är snillrik. Känslig och snillrik, men herr och fru Vidrigsson behandlar henne som ohyra, inte 

som en dotter. Ohyra är något man får stå ut med, i alla fall tills man får tag i krypen och kan 

knäppa iväg dem dit pepparn växer, men helst ändå längre.  

   Innan Matilda ens fyllt fem år har hon läst böcker av Dickens och Hemingway, Kipling och 

Steinbeck, och ändå tycker hennes föräldrar att hon bara är till besvär. Så Matilda beslutar sig för 

att hämnas. Matildas pappa, som är bilförsäljare och för det mesta går klädd i storrutiga kavajer i 

grälla färger, och hennes mamma, som brukar färga håret platinablont, är en enkel match för 

Matilda. Och när rektor Domderasson ger sig på henne i skolan, upptäcker Matilda att hon har en 

märklig kraft som kanske kan rädda skolan och framförallt hennes underbara lärarinna fröken 

Honung.  

    

En fascinerande och spännande berättelse om en högst ovanlig flicka, mästerligt illustrerad av 

Quentin Blake.  

Bokens olika karaktärer har sammanställts i tabellen nedan utifrån kön:  

Pojke/Man/Hane  Flicka/Kvinna/Hona Kön framkommer inte 

Mikael (Matildas bror) Matilda (Huvudperson) Papegoja (Freds) 

Herr Vidrigsson (Matildas pappa 

och bilförsäljare) 

Fru Vidrigsson (Hemmafru som 

tittar på tv och spelar Bingo) 

Vatten ödla 

Rupert Fru Gudomlig 

(bibliotekarie)  

Nick Hicks Fröken Honung (Lärare)  

Fred Fröken Domderasson (Rektor)  

Bruce Bortkommen Lavendel  

Erik Bläck Amanda Tripp  

 

Hortensia  

 

Prudentia  

 

Kokerska  

 

Fröken Plymsol  

  

Godnatt Mister Tom av Michelle Magorian  

Michelle Magorians Godnatt Mister Tom presenteras med följande baksidestext:  

För Willie – nästan nio år men liten för sin ålder och faderlös – blir mötet med den lilla byn Weirwold 

nästan en chock. Först blir han bestört över tystnaden och förskräckt för alla djur han möter, men så 

småningom börjar han gilla sin nya omgivning. 
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Tillsammans med en mängd andra barn från Londons slumkvarter har han flyttats ut på den 

engelska landsbygden för att komma ifrån riskerna för flyganfall mot London. Av en slump kommer 

Willie att hamna hos den gamle enstöringen Thomas Oakley.  

Hos Mister Tom möter Willie för första gången i sitt liv vänlighet, får äta sig mätt, får kläder och – för 

första gången i sitt liv – en egen säng. Han möter människor som vill honom väl och får kamrater. 

Men den här lyckliga tillvaron avbryts av att hans mor sänder efter honom. Dagar och veckor går 

utan att Mister Tom får något livstecken från Willie. Till slut ger den gamle sig iväg till London för att 

söka efter honom.  

En fängslande berättelse i gammal fin, traditionell engelsk stil för både barn och vuxna.  

Bokens olika karaktärer har sammanställts i tabellen nedan utifrån kön:  

Pojke/Man/Hane  Flicka/Kvinna/Hona Kön framkommer inte 

William ”Will” Beech Kvinnan som placerar barn Fågel 

Thomas ”Mr Tom” Oakley Mrs Hartridge (lärarinna)  

Hunden Sammy Mrs Fletcher  

Zacharias ”Zach” Wrench Mrs Butcher  

George Mrs Henley  

Ivor Padfield Roe Padfield  

Dr. Oswald Little Hästen Dobbs  

Walter Bird Wills Mamma ”Beech”  

Mr Miller Nancy Little  

Charlie Ruddles Mrs Bird  

Manufakturhandlaren Mrs Miller  

Harry Padfield Damen i tobaksaffären  

Mr Bush Emelia Thorne  

Mr Peters Mary Thorne  

Mr Barnes Mrs Barnes  

John Barnes Lucy  

Mr Black Mrs Black  

David Carrie  

Fred Ginnie  

Alec Sophie  

Hubert Pullet Christine King  

Robert King Mrs Thatcher  

Matthew Parfitt Polly Barnes  

Herbert Woods Mrs Stoker  

Mr Thatcher Lilla babyn (Wills syster)  

Michael Alison  

Edward Ruth  
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Soldat på tåget Patsy  

Mr Stelton Sjuksköterska 1  

Doktorn Sjuksköterska 2  

Alf Sjuksköterska 3  

Vakten från luftskyddet Glad  

Ern Biljettkonduktör   

Kollega till Ern   

Polis   

Stationsvakt   

   

De tre grottornas berg av P-O Enquist  

Den svenske författaren P-O Enquists verk De tre grottornas berg beskrivs i bokens 
baksidestext med följande ord:  

Det här är den alldeles sanna berättelsen om hur fyra modiga och kloka barn lyckas rädda både sig 

själva och sin morfar från den fasansfulla expeditionen till De tre grottornas berg. En expedition som 

höll på att sluta i katastrof.  

Per Olov Enquist är flerfaldigt prisbelönad för sina romaner och sin dramatik. Detta är hans briljanta 

barnboksdebut – en klassisk äventyrshistoria med starka hundar och modiga barn.  

Bokens olika karaktärer har sammanställts I tabellen nedan utifrån kön:  

Pojke/Man/Hane  Flicka/Kvinna/Hona Kön framkommer inte 

Morfar (huvudperson) Mina Björn 

Anders (Minas pappa) Jenny (Minas mamma) Vargunge 

Marcus (Minas kusin) Ia (Minas kusin) Katt 

Mats (Minas morbror) Moa (Minas lillasyster) Lottas bebis Skrutten 

Jägare 1 (Tyskland) Gunilla  

Jägare 2 (Tyskland) Lotta (Gunillas dotter)  

Varghane (dödad) Hunden Mischa (tik)  

 

Hundvalpen Elsa  

 

Krokodilen   

   

Asken Yggdrasil av Alf Henriksson och Edward Lindahl  

Baksidestexten beskriver Alf Henrikssons och Edward Lindahls Asken Yggdrasil – En 
gammal gudomlig historia enligt följande:  



  

22

 
Asken Yggdrasil är världsträdet i den fornnordiska gudasagan. Denna, som ju har nått eftervärlden 

via de båda isländska Eddorna, handlar inte blott om Oden, Tor och Balder, hästen Sleipner, galten 

Särimmer och andra pittoreska väsen i det överjordiska Valhall, utan den innehåller också bitar av 

en sorts världsförklaring, där namn som Nifelhem, Ginnungagap, Bifrost och många fler ges adress 

på olika trakter i rymden. Sammanhangen är emellertid mycket oklara, så att det åtminstone för 

nutida läsare är svårt att bli klok på vad asagudar, jättar, dvärgar och människor egentligen hade 

med världsträdet att göra.  

   Denna bok vill råda bot på sådana svårigheter. Den handlar om gudomligt liv och leverne i asken 

Yggdrasil under många årtusenden intill den dag då det åldriga trädet fälldes av stormarna kring 

Ragnarök och dess splittrade grenar virvlade ut i universum med en och annan överlevande varelse 

ombord.  

Tabell 6. Berättelsens gudar, väsen, människor och djur har 
sammanställts utifrån kön:  

Pojke/Man/Hane  Flicka/Kvinna/Hona Kön framkommer inte 

Oden - Uppfann runorna & 

tideräkningen 

Frigg - Odens fru Örn utan namn  

Tor - starkast av asarna Rist, Odens tjänarinna Korpen Hugin 

Balder - Friggs älsklingsson Mist - Odens tjänarinna Korpen Mumin 

Brage - vältalig och spelar harpa Hel Vargen Freke 

Tyr - ogift men följer med på 

expeditioner mot jättar, en 

slagskämpe 

Urd Vargen Gere 

Ve Verdandi Hästen Sleipner 

Vile Skuld Midgårdsormen 

Mimer - den vise Lilla Saga  

Draken Nidhögg Skade - Njords maka  

Höder Idun - Brages hustru vistas 

utomhus där hon sköter och 

skördar äppelträd.  

Vidar Siv - Gift med rödskäggige 

Tor, sköter om hemmet  

Njord - Friggs bror är den 

svagaste men äldsta 

Freja – Älskar kläder och 

smycken, har de vackraste 

barnen  

Frej Modgunn - Lapplisa  

Magne Böla - Mjölkar kor  

Mode Gerd - Frejs hustru  

Kocken Andrimner  Nanna - Balders hustru  

Heimdall - modig brovakt Sigyn - Lokes maka  

Byggve Embla  

Gyme Liv - Tonårsflicka  

Forsete Geten Heidrun  
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Loke - Tors vän, som är ett 

ondskefullt troll 

Hästen Gulltopp  

Brock – En duktig hantverkare   

Sindre – En duktig hantverkare   

Ask   

Lust – Ung man   

Tuppen Gyllenkamme   

Ekorren Ratatosk   

Galten särimner   

Bocken Tandgniostr   

Bocken Tandgrisner   

Fenrisulven – Aggressiv och 

stark   

Ulven Nare   

  

Fröken Europa av Kerstin Gavander  

Följande baksidestext pryder Kerstin Gavanders prisbelönta bok Fröken Europa:  

”Så här i efterhand verkar alltihop som en dröm. Men en dröm är något som man upplever ensam. 

Ingen annan kan säga hur det egentligen var. Men vi var ju tjugofyra stycken som upplevde det, 

hela klassen, så det måste ju ha hänt. Det kan helt enkelt inte ha varit en dröm!”  

Så börjar berättelsen om Kristin och hennes klasskamrater i 5a. Tillsammans med sin nya lärare 

Eva får de vara med om en annorlunda Europaresa, en resa i både tid och rum.  

Med Fröken Europa vann Kerstin Gavander en stor pristävling 2003 om bästa boken för barn om 

dagens Europa.  

Bokens olika karaktärer har sammanställts i tabellen nedan utifrån kön:  

Pojke/Man/Hane  Flicka/Kvinna/Hona Kön framkommer inte 

Petrus (Kristins kusin) Kristin (Huvudperson)  

Vaktmästaren Åke Fröken Eva  

Serkan (Fotbollskille) Martina  

Tobbe (Bråkstake) Sigen (Arg mattant)  

Billy (Bråkstake) Isabell  

Tobbes pappa (Alkoholist) Isabells mamma  

Kristins pappa Kajsa  

Danne (Fotbollskille)  Josefin  

Fredrik (Fotbollskille) Maryam  

Fröken Evas son som är Kajsas mamma  
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guide på Europa resorna 

Läraren Lennart   

Ragnar   

Olle   

Rektorn   

Benjamin   

Jimmy (Billys bror)   

Jonny (Billys bror)   

Jerkan   

 

Summering av resultat 
  Tre av fem lärare valde en bok skriven av en manlig författare och två valde en bok 

skriven av en kvinnlig författare.  

  Tre av fem böcker hade flest karaktärer av manligt kön.  

  Tre av fem aktuella böcker presenterade en flicka som huvudperson.  

  Genus- och jämställdhetsperspektiv är inget medvetet kriterium vid valet av 
skönlitteratur för lärarens högläsning.  

  De valda böckerna skall fungera för åldersintegrerade klasser.  

  Valet av bok bestäms ofta av det tema man för tillfället arbetar med.  

  Alla informanter tycker att det är viktigt med lärarens högläsning.  

  Majoriteten (4/6) uppger att de läser för barnen i genomsnitt tre gånger/vecka och 
resterande (2/6) lärare läser två gånger/vecka.   

  Av de tre lärare som i enkäten ansåg sig i hög grad vara bokslukare, läste två stycken 
lärare 2 gånger/vecka och en lärare 3 gånger/vecka för eleverna.   

  Tre lärare som i enkäten inte ansåg sig vara i hög grad bokslukare, läste samtliga 
lärare 3 gånger/vecka för eleverna.   
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5. Analys 

Enkätresultaten och de två kvalitativa intervjuerna analyseras utifrån ett 
genusteoretiskt perspektiv och hänvisningar görs till tidigare forskning. Därefter 
följer textanalyser av böckerna som genomförs med hjälp av ett genusteoretiskt 
perspektiv som kan synliggöra hur kön och genus konstrueras samt gestaltas i den 
presenterade litteraturen. Även hänvisningar till tidigare forskning görs 
fortlöpande i analysdelen.    

Enkäter och kvalitativa intervjuer  

Enkätsvaren visade sig vara väldigt olika till innehåll och svarsmängd. När det gäller 
valet av skönlitterär högläsningsbok visade det sig att tre av fem lärare valde en bok 
skriven av en manlig författare och två valde en bok skriven av en kvinnlig författare, se 
figur 3. Gunilla Molloy skriver att mannen som norm ”kan förefalla upprätthållas vid en 
del lärares val av skönlitteratur, eftersom böcker skrivna av män och med män som 
huvudpersoner ofta dominerar i skolan” (Molloy 2003, s.64). Även Kåreland (2005, 
s.16) uppmärksammar ovanstående fenomen och refererar till andra studier (McCracken 
1992, Molloy 2003, m.fl.).  
Anmärkningsvärt för studien var att tre av de för studien aktuella böckerna presenterade 
en flicka som huvudperson, men hur dessa huvudpersoner framställs varierar dock 
mycket. I en av böckerna är huvudpersonen en pojke och i en av böckerna är det starka 
manliga gudar.   

Studien visade att ingen i studien deltagande informant nämnde genusperspektiv eller 
jämställdhet som ett kriterium vid val av skönlitteratur för lärarens högläsning. Detta 
bekräftades av de två genomförda kompletterande kvalitativa intervjuerna, då 
informanterna menar att man ändå ibland kan beröra genusfrågor, men detta sker 
spontant och är inte av lärarlaget eller individuellt inplanerad medveten undervisning 
för att motverka traditionella könsmönster vilket förordas i de nationella 
styrdokumenten (Lpo94 samt Kursplanen för svenska i grundskolan (Skolverket 2000).  
Svaleryd (2002) menar att pedagogen måste finna viljan att förändra sitt arbete och att 
arbetslagen behöver kunskap om genus, för att kunna finna en gemensam grund.  

Det verkar som att majoriteten av de klasser vars lärare är med i studien, verkar inte få 
möjligheter att reflektera tillräckligt över den valda litteraturen. 
Endast två av sex informanter, Cattleya och Encyclia, har i sina svar redovisat att de 
alltid har någon sorts återkoppling till det lästa, medan två av informanterna, Ludisia 
och Miltonia, diskuterar ibland det lästa med eleverna. Ludisia svarade i både enkäten 
och intervjun att hon läser oftast på slutet av skoldagen, vilket resulterar i att reflektion 
kan utebli. Vanda och Laelia har varken nämnt diskussioner eller reflektioner i samband 
med högläsning i sina svar. Anette Ewald (2007) har i sin studie sett att högläsning och 
tillhörande diskussioner samt reflektioner om det lästa förekommer sparsamt i de 
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klasser som omfattas av hennes undersökning. Även Lars Brink (Kåreland 2005, s.176-
177) fann i sin receptionsstudie att högläsningsboken fick tala för sig själv, eftersom 
diskussion och uppföljning i klassen inte verkade ha blivit av, vilket även kan bekräftas 
av min undersökning som dock genomfördes i mycket liten skala.  

Resultatet (se tabell 4 samt intervju med Encyclia) gav en liten fingervisning om att de i 
studien deltagande lärare som läser minst på sin egen fritid, var de som genomförde 
flest högläsningsstunder för sin klass dvs. tre gånger i veckan. Encyclia som i enkäten 
samt under intervjun anger att hon inte är en bokslukare, läste för sin klass tre gånger i 
veckan ca.10-30 minuter per tillfälle.  
I intervjun ger Encyclia en möjlig förklaring. Hon berättar att hon har/hade både 
koncentrationssvårigheter och svårt för att läsa. Mammans läsning i barndomen och 
ljudböckerna i dag gör att hon kan tillgodose sitt intresse för skönlitteratur. Encyclias 
egna erfarenheter av högläsning, med sin mamma som förebild, kan vara viktiga orsaker 
till att hon tycker att det är väldigt viktigt att läsa för barnen i skolan.  

Informanterna som deltog i studien uppgav att de läser högt för eleverna två till tre 
gånger i veckan, vilket kan jämföras med Lars Brinks resultat (Kåreland 2005, s.176-
177). Allt eftersom den digitala revolutionen gör sin frammarsch, är inte de tryckta eller 
muntligt presenterade berättelserna längre de enda källorna till kunskap, skönlitteraturen 
har tappat mycket av sin centrala roll i undervisningen (Kåreland 2005, s.14).  
Även olika ramfaktorer t.ex. temaarbete, integrerade klasser och schema verkar påverka 
planeringen och genomförandet för lärarnas högläsningsstunder. En av informanterna 
(Encyclia) uppger att hon skulle vilja läsa oftare, helst varje dag för eleverna. Alla 
informanter uppgav dock att de tycker att lärarens högläsning är viktigt.    

Textanalys av skönlitteratur  

De skönlitterära böcker som informanterna angivit som sina förstahandsval analyseras i 
den ordning som de presenterades i tabell 3. Som analysverktyg används begreppet 
genus, modellen för hur genus konstrueras, begreppet essentialism och den i studien 
presenterade aktuella litteraturen. De traditionella stereotypa könsroller, egenskaper, 
handlingar och aktiviteter som de skönlitterära böckerna presenterar markeras med 
fetstil i löpande text, med tabell 1 & 2 som analysverktyg.   

I det stora hela besitter karaktärerna i de valda böckerna egenskaper efter de 
traditionella föreställningarna om stereotypa könsroller. Taguchi (2004) menar att det är 
just i de olika texterna som läsaren möter olika föreställningar och den symboliska 
genusordningen. Texterna signalerar, föder, upprätthåller och förstärker de stereotypa 
genuskontrakt med de stereotypa föreställningarna om manligt - kvinnligt (Hirdman 
2001, s.77). Texterna förmedlar den strukturella tvång som båda könen tyngs under med 
åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter (a.a., s.84).   
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Cattleyas val  

Roald Dahls bok Matilda presenterar några traditionella stereotypa könsroller men ger 
även några motbilder. Berättelsen innehåller flest karaktärer av kvinnligt kön (11 st) än 
av manligt kön (7 st) samt två karaktärer där kön inte framkommer tydligt.  
Huvudpersonen Matilda framställs som duktig i skolan och i vissa situationer framställs 
hon som passiv, vilket traditionellt sett ses som kvinnliga egenskaper, men hon 
framställs också som en modig, kunnig, upprorisk, beslutsam och hon revolterar 
mot orättvisor, vilka enligt tabel 1, däremot är traditionellt sett manliga egenskaper.   

Isärhållandet mellan könen (Hirdman 2001) blir tydligt i de yrken, intressen och 
hemförhållanden som presenteras i boken. 
Matildas pappa är en skojare som säljer bilar i en egen firma och brodern förväntas ta 
över efter pappan eftersom Matilda ”är för dum” (s.25). Mamman framställs som passiv 
bingospelande tv-tittande hemmafru. När pappan blir arg i boken kallar han frun för 
”din dumma kossa” (s.36) och när han en kväll såg ut som ett åskmoln kan man läsa att 
hans ”hustru uppfattade signalerna och drog sig undan” (s.40). Skolan har en kokerska, 
vilket traditionellt sett är ett kvinnligt yrkesval och en könsbunden beteckning 
(Taguchi 2004, s.28).   

Encyclias val  

Michelle Magorians bok Godnatt Mister Tom om världskrigets Storbritannien är en 
skakande historia om en misshandlad liten pojke som evakueras från bombningarnas 
London till landsbygden. Berättelsen innehåller flest karaktärer av manligt kön (36st) än 
av kvinnligt kön (33st) samt en karaktär där kön inte framkommer tydligt. Berättelsen 
presenterar en del traditionella stereotypa könsroller, men också en del detaljer som kan 
utmana och ge motbilder till traditionella stereotypa könsroller. Huvudfiguren Willie är 
en pojke som har utsatts för grymheter begångna av hans egen mor. Hans räddning och 
chans att bli omtyckt är den tillfälliga placeringen hos den gamle Mister Tom Oakley. 
Tom själv som sörjer sin förlorade familj, tar Willie under sina beskyddande vingar.   

Willie framställs som passiv, osäker och duktig, vilka traditionellt sett är kvinnliga 
egenskaper. Efter att han byggt upp sin självkänsla och självförtroende, försöker han 
revoltera mot den orättvisa behandling som modern utsätter honom. Således har han 
utvecklat traditionellt sett manliga egenskaper.   

Willie får i skolans pjäs spela en ”flickroll” som en manlig skurgumma. De andra tycker 
att han är en talang och han får applåder samt beröm. Här utmanas den traditionella 
synen dvs. att en pojke spelar en ”flickroll”, men man kan också tänka sig att 
isärhållandet (Hirdman 2001) mellan det som anses som lämpligt för kvinnor respektive 
män förstärks och upprätthålls. Hirdman menar att ”om män ska göra kvinnojobb, då får 
det allt ske under vissa former, så att det tydligt framgår att det inte handlar om 
besraffning, om hån, om förnedring. Han måste hållas oskadliggjord” (a.a., s.67). 
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Däremot blir Willie förvånad av att en kvinna jobbar som Biljettkonduktör på bussen i 
London. ”Det var den första kvinna Willie hade sett som arbetade på en buss” (s.181) 
och även Tom blir förvånad ”Han stirrade häpen på den kvinnliga konduktören i 
mansuniform” (s.193). Hirdman skriver att när ”en kvinna går in på manliga områden 
och gör karlasaker, måste hon förändras. Hon som sig i leken ger, hon får leken tåla” 
(Hirdman 2001, s.67).   

Kyrkoherde, soldat, polis och doktor i berättelsen är män, vilket motsvarar det 
traditionella manliga yrkesvalet. Sjuksköterskorna är samtliga kvinnor, vilket 
motsvarar det traditionella kvinnliga yrkesvalet. Dessa yrkesval är även könsbundna 
beteckningar (Taguchi 2004, s.28)  

Laelias val  

P-O Enquists barnboksdebut De tre grottornas berg beskrivs som en sann historia i 
bokens baksidestext. I faktarutan om P-O Enquist i Aftonbladet (2004) kan man se att 
karaktärernas namn har författaren hämtat från sitt eget liv, sin familj. Berättelsen 
innehåller flest karaktärer av kvinnligt kön (9st) än av manligt kön (7st) samt fyra 
karaktärer där kön inte framkommer tydligt. Boken presenterar en hel del traditionella 
stereotypa könsroller, egenskaper, handlingar och aktiviteter.   

Huvudpersonen i berättelsen heter Mina och är en flicka på sex år med ljust hår och 
gröna ögon. I boken framställs hon som en mycket söt flicka enligt pojkarna på 
förskolan. Hon är en rädd, känslig och gråtande flicka som blir arg för att inte mamma 
och pappa tror på henne när hon berättar om den krokodil som ”angripit henne och 
tuggat på hennes stjärt” (s.10). Hon framstår som osäker/svag då hon behöver en 
beskyddare: ”Ingen tog henne på allvar. Och hon tänkte att det skulle vara fint med en 
beskyddare som räddade henne när hon var Nödställd” (s.16).    

Morfar, som tror på Mina, framställs i texten som en stilig morfar med vitt hår, som är 
snäll, skriver böcker och brukar berätta om bajs- och prutthistorier. Morfar som bor med 
sin fru Gunilla i Waxholm, gifte sig med henne ”för hon hade så snygg häck” (s.26).  
Gunilla beskrivs i historien som en feminist, vilket betyder att ”morfar fick städa själv” 
(s.26), men hon tål att höra bajshistorier, till skillnad från mamma Jenny. Gunilla är bra 
på att plocka potatis för att hon har så korta ben, hon är rädd för ormar och då skriker 
hon. Hon väntar oroligt hemma, då morfar ger sig ut på farliga expeditioner. Morfar 
framställs som aktiv, modig, stark och oberoende medan Gunilla framställs som 
passiv, rädd, osäker, svag och beroende. När morfar bryter benet i en fallolycka, 
grimaserade han att det gjorde ont men sa bara klantarsle till sig själv.   

Minas kusin Marcus är i berättelsen en fem år gammal, blåögd, ljushårig pojke som 
rapar högst och ska bli hockeyspelare. Han framställs som modig, aktiv, upprorisk, 
busig och uppmärksamhetskrävande. Han är den ende av barnen som vågar fram till 
den skadade morfadern. Han blir arg när stora systern säger till om rätt och fel, vilket 
även leder till argumentation som slutar med att han slår systern. Han revolterar mot 
orättvisa samt visar mod och självsäkerhet när han vågar skrika åt två manliga 
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tjuvjägare, som till slut flyr när polishelikoptern kommer. Han är den som av nyfikenhet 
och mod tar sig till sista grottan och träffar på en björn.   

Systern Ia som är äldst, får uppdraget att ta sig till stugan för att tillkalla hjälp. För 
uppdraget får med sig hon hunden Mischa som vägvisare. Hon framställs som duktig, 
hjälpsam och ansvarsfull men också osäker, då hon frågar om hunden ska med och 
om den skall vara kopplad.   

Till en början är Mina och morfar i textens fokus. Längre fram i handlingen då äventyret 
börjar tar Marcus mera plats. Marcus tilldelas sista ordet i dispyterna med sin stora 
syster. Han är den som är modig och Mina blir allt mer en bakgrundsfigur. Morfar är 
barnens stora förebild, han är den som beskyddar och vet vad man ska göra. Han kan 
även förklara olika svåra ord för barnen. Här nedan förklarar morfar ordet solidaritet:   

- Kom ihåg, sa morfar, att ni aldrig får ge Mischa vid bordet om hon tigger. Men, frågar jag, är detta ett bord? 

- NEJ! Ropade alla i kör. 

- Då så, sa morfar. Och tog ner den andra handen i den andra fickan. Och halade fram nya köttbullar till 

Mischa.  

- Men ni behöver ju inte berätta det här för Gunilla i alla fall, sa morfar, för då säger hon att jag skämmer bort 

Mischa. Ska ni skvallra? 

- NEJ! Sa alla i kör. 

- Bra, sa morfar. Då är vi solidariska. 

- Vad är det? Frågade Marcus. 

- Det är när man inte berättar för Gunilla, sa morfar. 

Och så kunde alla fortsätta äta (s.88).  

Boken avslutas med att den golfälskande morbrodern Mats har kommit på att man kan 
använda morfars eldrivna rullstol som racerbil. Morfar, Marcus och Mats tävlar med 
morfars rullstol runt huset med Mina och hundvalpen Elsa som åskådare. Medan 
karaktärerna av det manliga släktet, tävlar sitter åskådaren Mina passivt och betraktar 
männen med sin lilla hundvalp Elsa i famnen. 
I den ovan beskrivna situationen upprätthålls och förmedlas stereotypa genuskontrakt 
om könens positioner dvs. mannen som norm samt isärhållandet. Mannen som norm 
och isärhållandet mellan könen (Hirdman 2001) är ett återkommande inslag i boken.   

Ludisias val  

Alf Henrikssons och Edward Lindahls bok Asken Yggdrasil handlar om de fornnordiska 
gudarna. Berättelsen innehåller flest karaktärer av manligt kön (32st) än av kvinnligt 
kön (21st) samt sju karaktärer där kön inte framkommer tydligt. Boken presenterar en 
hel del traditionella stereotypa könsroller, egenskaper, handlingar och aktiviteter.  

Mannen som norm (maktpositioner) och isärhållandet mellan könen (Hirdman 2001) 
uppträder i texten väldigt tydligt. Manliga gudarna är de som besitter mest makt. Oden, 
en av de tre äldsta allvetande asagudarna - skapar och ger liv åt människan, han har sin 
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borg i askens krona, har tjänarinnor och en hustru (Frigg) som lyder hans befallningar. 
Hon ”var av fridsam läggning, och han behövde bara vissla och vinka så var hon genast 
med på saken. Sådan makt hade Oden” (s.28) Oden som även uppfann tideräkningen 
och runorna, undervisade runkonsten bara för sina söner och inte till sin dotter. 
Isärhållandet mellan könen uppträder tydligt (Hirdman 2001). Denna gud med kvinnan 
som sin underordnade signalerar, föder, upprätthåller och förstärker de stereotypa 
genuskontrakt med de stereotypa föreställningarna om manligt - kvinnligt (Hirdman 
2001, s.77).   

Berättelsens manliga gudar och väsen framställs som starka, slagskämpar, modiga, 
duktiga, hantverkare, självständiga, allvetande och kloka (kunskap). De kvinnliga 
gudarna och väsen framställs som lydiga, vackra, smycke- och klädälskande, passiva, 
beroende, som anpassar sig och är oftast någons maka, hustru, dotter eller tjänarinna. 
”För kvinnor gällde dock ofta beteckningar som refererade till männen” (Taguchi 2004, 
s.28). De ägnar sig åt traditionellt sett kvinnliga sysslor som t.ex. spinner livets tråd, 
sköter om hemmet och barnen, mjölkar kor, sköter och skördar äppelträd.   

Miltonias val  

Kersin Gavanders prisbelönta bok Fröken Europa innehåller en del stereotypa 
framställningar av karaktärernas egenskaper, aktiviteter och handlingar. Berättelsen 
innehåller flest karaktärer av manligt kön (18st) än av kvinnligt kön (10st) men inga 
karaktärer där kön inte framkommer tydligt. Jag har medvetet valt att bara presentera de 
karaktärer som man i boken möter i det verkliga livet och därmed valt att inte ta med de 
figurer som förekommer under resorna i tid och rum.   

Bokens huvudperson är en tjej som heter Kristin och hon framställs som en duktig elev 
som tycker om skolan. Kusinen Petrus som går i samma klass är hennes bästa vän men 
ändå umgås han mest med sina killkompisar och Kristin umgås mest med vännen 
Martina när de är i skolan. Enligt Svaleryd (2002, s.16) bekräftar studier (Kärrby 1987, 
Duveen & Lloyd 1992) att barnen väljer könsstereotypt, dvs. pojkar och flickor arbetar, 
sitter, leker och umgås åtskilda i skolan. Kajsa och Isabell presenteras i boken som 
oskiljbara bästisar (s.133).   

Isärhållandet mellan könen (Hirdman 2001) är ett genomgående inslag i boken, i de 
yrken och intressen som presenteras. Skolans vaktmästare är en man, vilket traditionellt 
sett är ett manligt yrke och skolans mattant är en kvinna, vilket är traditionellt sett ett 
kvinnligt yrke. Både mattant och vaktmästare är könsbundna beteckningar (Taguchi 
2004, s.28). I klassen går de tre fotbollskillarna Serkan, Fredrik och Danne. Klassens 
tuffa bråkstakar är Tobbe och Billy. Tobbe som har en alkoholiserad far, går iklädd i 
arméshorts och har kort snaggat hår. När eleverna i klassen skall ha med sig bänkpapper 
till sina skolbänkar, väljer Kristin papper med hästar på, medan Petrus har flaggor på sin 
(s.21).     
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6. Avslutande diskussion 

Kapitlet presenterar en avslutande diskussion om studien  

Min studie speglar den verklighet som råder hösten 2007 i några integrerade klasser i 
skolår 4-6 i en kommunal skola i en storstadskommun.   

Studien visar att lärarens högläsning inte verkar vara särskilt högprioriterat område. 
Däremot anser informanterna själva att den är viktig. Jag kan konstatera att högläsning 
får sparsamt med utrymme i schemat; 10-30 minuter två till tre gånger i veckan, ibland i 
slutet av skoldagen och allt för ofta utan möjlighet till fortsatt diskussion eller reflektion 
såsom Ewald (2007, s.369-376) påpekar i sin avhandling.   

I min studie har jag konstaterat att ingen av informanterna nämner genusperspektiv eller 
jämställdhetsperspektiv som ett kriterium vid val av skönlitteratur för lärarens 
högläsning. De flesta av böckerna var skrivna av manliga författare och flertalet figurer 
i böckerna var av manligt kön. I det stora hela besitter karaktärerna i de valda böckerna 
egenskaper efter de traditionella föreställningarna om stereotypa könsroller. 
Isärhållandet mellan könen blev tydlig genom de kvinnliga respektive manliga; yrken, 
intressen och aktiviteter som presenteras i de valda böckerna. Av resultaten och 
analysen kan jag dra slutsatsen att all den valda litteraturen upprätthåller samt förstärker 
mer eller mindre de rådande föreställningar om stereotypa könsroller. Skolan utgör en 
viktig arena för barnets uppväxt och utveckling eftersom skolan kan antingen återspegla 
eller motverka de rådande genussystem som finns djupt förankrade i samhället. 
Skönlitteraturen med efterföljande samtal och reflektioner är därför oerhört viktiga 
verktyg för läraren i arbetet med att utmana och motverka traditionella stereotypa 
könsroller under barnets hela skolgång. Det är viktigt att läraren väljer varierad och 
kvalitativt bra litteratur.  

De fem böckerna som analyserades i studien är informanternas egna personliga val. 
De sex behöriga lärare som ingår i studien är samtliga kvinnor och kan inte på grund av 
det låga antalet representera lärare i allmänhet. Manliga lärare lyste med total frånvaro i 
min studie. Det hade varit intressant att få ta del av hur en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män som informanter skulle ha påverkat valet av högläsningsböcker.  

Val av metoder för genomförandet av studien har varit praktiskt genomförbara. Det har 
varit intressant och överraskande att läsa enkätsvaren. Ingen av informanterna 
kontaktade mig för mer information (än det som stod i missivbrevet) om studien, vilket 
överraskade mig. Om informanterna hade kontaktat mig, då hade de fått ytterligare 
information om studiens syfte t.ex. genus och jämställdhets aspekt. 
I de två genomförda kvalitativa intervjuerna tog jag upp ovanstående aspekter och det 
framkom att ingen av dessa två informanter valde medvetet högläsningsböcker ur genus 
och jämställdhetsperspektiv.  
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Jag är förvånad över att ingen av informanterna hade Harry Potter böckerna som 
förstahandsval eftersom bokserien är högaktuell för tillfället.    

Studien har för mig bidragit med viktig kunskap om hur viktigt det är att hela tiden 
reflektera över sina bokval inom läraryrket. Jag menar att det är oerhört viktigt att man 
använder sig av varierad skönlitteratur i sin undervisning för att motverka istället för att 
förstärka de traditionella könsroller som skönlitteratur kan presentera. Det är viktigt att 
man som lärare planerar innehållet för högläsningsstunden och har i förväg läst den 
valda boken så att man kan lyfta upp till reflektiva samtal om de detaljer man tycker är 
viktiga i arbetet med att utmana och motverka traditionella stereotypa könsroller.                  
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Bilaga 1 

                                                                                                                    Järfälla 071108  

                                              

                            Missivbrev angående enkät för examensarbete 10 p  

Denna studie undersöker ett x antal lärares första hands val av skönlitteratur som de 
läser högt i sina klasser i skolår 4-6. Undersökningen tar reda på lärarnas syfte med att 
läsa skönlitteratur för klassen samt vad vill lärarna förmedla med den valda litteraturen. 
Den skönlitteratur som anges i enkätsvaren kommer att ligga till grund för en kvalitativ 
textanalys. Enkätintervjuerna kan komma att kombineras med personliga (kvalitativa) 
intervjuer max á 20 minuter med syftet att svara på eventuella kompletterande frågor 
om samtycke ges.   

Syftet med att ha ett få antal frågor är följande:   

  Det ska vara smidigt och inte alltför tidskrävande att svara på frågorna.   

  Enkätsvaren ska förhoppningsvis ge ett bra underlag för examensarbetet.   

Genom att svara på enkäten och returnera den via post (i den frankerade kuverten) ger 
du ditt samtycke till medverkan i studien. Din anonymitet skyddas av mig och i den 
färdiga rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig dig eller skolan du 
arbetar på. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande, utan att det för med sig några 
som helst negativa konsekvenser. Du får när som helst kontakta mig per telefon eller 
mail om du vill ställa frågor om undersökningen etc.  

Examensarbetet är en viktig del i min utbildning till blivande lärare och jag vore ytterst 
tacksam om du vill medverka i studien.    

Tack på förhand!  

Henrik Juhano 
Adress:     

Telefon:    

Mail:  henrik.juhano@student.lhs.se    
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Bilaga 2  

                           Enkätfrågor om lärares högläsning av skönlitteratur   

Namn:    

Jag Henrik Juhano undrar över följande:   

1. Vilket skönlitterärt verk är ditt förstahandsval när det gäller din högläsning för en 
klass i skolår 4-6? Författarens namn och boktitel    

2. Vilka är dina kriterier i ditt val av skönlitterär bok (högläsning för klassen)?  
Motivera:               

3. Hur ser en högläsningsstund ut, från lektionsstart till lektionsavslut, i din nuvarande 
klass? Beskriv:            
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4. Hur ställer du dig till följande påståenden om skönlitteratur?  
Markera med en kryss det alternativ som passar dig bäst   

Fråga Instämmer helt instämmer nog instämmer nog 

inte 

instämmer inte alls 

a) Jag själv är en 

bokslukare     

b) Att läraren läser 

högt är viktigt     

c) Tyst läsning av 

en ”bänkbok” är 

viktigare än 

lärarens 

högläsning     

 

Här kan du kommentera dina ovanstående påståenden:        

5. Hur ofta läser du högt ur en skönlitterär bok för din nuvarande klass? 
Markera med en kryss det alternativ som passar dig bäst   

1 gång/dag                 

Mer än 1 gång/dag  

4 gånger/vecka  

3 gånger/vecka  

2 gånger/vecka  

1 gång/vecka  

Mera sällan  

Aldrig  
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Kan du tänka dig att ställa upp i en kortare kompletterande kvalitativ intervju på ca 15-
20 min? Markera med en kryss det alternativ som passar dig bäst     

             Ja!                                           
                       

                              
             Nej!        

Här nedan fyller du i hur jag kan nå dig  

Telefon:  

eller  

Mail:    

Tack än en gång för din medverkan i studien!
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