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Abstract 

The thesis of this essay is how literary texts are selected in the teaching of Swedish in upper 

secondary school, and how teachers reflect upon gender in these selections. To answer the 

thesis question three methods have been used. Firstly interviews were held with five teachers 

of Swedish, which have been the primary source for the essay. In addition to the interviews, I 

have examined two literary anthologies used as teaching aid in the teaching of Swedish and 

lastly I analyzed the literature and authors that the teachers explicitly express that they use in 

their tutoring. The secondary sources of this thesis contain research on selections of fictional 

texts, literary canon and students’ re-production of gender. The conclusion of the essay is that 

four components affect the selection of texts. The superior components to the selection are the 

students and the teachers, mostly by the students’ ability to identify with the text and the level 

of knowledge of both teachers and students. The subordinate components to the selections are 

the materials in form of teaching aids as well as the school via the curriculum and a literary 

canon. The essay also concludes that teachers do not reflect upon gender in the same way in 

their actual selections as they do in their rhetoric about the selections of texts.      



 
 

Sammanfattning 

Uppsatsen vill undersöka är hur lärare väljer skönlitterära texter till sin undervisning i svenska 

och hur de reflekterar kring genus i sina textval. Tre metoder har använts för att besvara 

frågeställningen: intervjuer med fem svensklärare, vilket är det primära materialet i uppsatsen, 

en läromedelsanalys av två antologier med skönlitteratur och en sammanställning av de verk 

och författare som lärarna uttrycker att de använder i sin faktiska undervisning. Det sekundära 

materialet består av forskning om texturval, litterär kanon och genusreproduktion. Uppsatsens 

slutsats är att fyra faktorer påverkar textvalen. Dessa är främst eleverna och läraren, eleverna 

genom deras identifikation med texten men också kunskapsnivån hos både elever och lärare 

påverkar valen. Underordnat dessa är material, så som läromedel, och även skolan genom 

styrdokument och en litterär kanon. Uppsatsen visar även att lärarna inte reflekterar om genus 

på samma sätt i sina faktiska textval som i deras uttryck kring textvalen.     
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1. Inledning 

I Lpo94s ämnesplan för svenska står att eleverna, i de kurser som behandlar litteratur, ska få 

möta ”saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer”.
1
 I Lgy11 i kurserna som 

innehåller litteratur har denna formulering ändrats till ”Skönlitteratur, författad av såväl 

kvinnor som män, från olika tider och kulturer”.
2
 Detta finner jag värt att diskutera. 

Förändringen kan bero på att Skolverket vill få lärare att välja författarskap mer jämnfördelat 

mellan könen, eller rent av pressa lärarna att ta upp några kvinnliga författare överhuvudtaget. 

Om fallet är så att en jämnare fördelning mellan könen på författarna efterfrågas så indikerar 

Skolverkets formulering inte att valet av författare måste vara hälften kvinnor och hälften 

män, utan bara att båda könen skall finnas representerade. Detta i sin tur ger lärarna ett stort 

tolkningsutrymme, och fria ramar att själva bestämma hur jämställd deras 

litteraturundervisning ska vara.  

Det är även värt att fundera över om en formulering om att båda kvinnliga och manliga 

författare ska representeras i svenskundervisningen behöver finnas med i en ämnesplan en bit 

in på 2000-talet. Startpunkten för denna uppsats låg i denna formulering i svenskans 

ämnesplan i Lgy11. Jag intresserades av ifall denna nya formulering skulle ha någon påverkan 

på lärarnas textval. Funderingar kring att undersöka texturval överlag, med ett 

genusperspektiv i blickfång, sattes i rullning. Skönlitteratur är en omfattande del av 

svenskämnet i gymnasieskolan och har som uppgift att utveckla eleven på ett personligt plan 

och lära denne att ”känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.”
3
 Denna 

positionering gör att inte bara vilka texter och hur dessa används i undervisning blir angeläget 

att reflektera över utan även hur texterna väljs, vilket är uppgiften för denna uppsats.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasielärare väljer skönlitterära texter till sin 

undervisning, och då främst hur lärarna reflekterar kring genus i sina textval. Den strävar efter 

att se hur urvalet sker, vilka faktorer som påverkar dessa lärares val samt hur de reflekterar 

kring genus, både vad gäller kön på författarna och uppfattningar och de föreställningar om 

kön och genusstereotyper som förmedlas i de litterära texterna.  

                                                           
1
 Svenska A, Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, Skolverket, <http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-och-

kurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv>, (läst 130307). 
2
 Svenska 1, Läroplan för gymnasieskolan 2011, Skolverket, <http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sve>, s. 160, (läst 130307). 
3
a.a., s. 160. 
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Texturval som ämne är intressant ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, då reflektioner kring hur 

texter används i undervisningen och huruvida dessa får eleverna att uppnå ämnesmålen 

ständigt bör föras på tal. Uppsatsen har som ståndpunkt att valet av skönlitteratur är av allra 

största vikt för undervisningen i svenska överlag, och i denna uppsats blir ett genusperspektiv 

i urvalet av texter det som främst fokuseras. Ett genusperspektiv på lärares textval har även 

det ämnesdidaktisk betydelse. Som redan nämnts i inledningen finns en förändring i 

ämnesplanen för Svenska ifrån Lpo94 till Lgy11. Förändringen visar att Skolverket vill 

framhäva en genusmedvetenhet i den nya läroplanen. Då denna genusmedvetenhet finns 

representerad explicit i kurser i svenska är en diskussion om hur detta efterlevs behövlig. 

Frågeställningen som uppsatsen vill besvara är: hur sker lärares texturval av skönlitterära 

texter och hur reflekterar de kring genus i sina val av texter? 

2. Metod och material 

För att besvara frågeställningen bestämdes tidigt att kvalitativa intervjuer med verksamma 

lärare var det främsta alternativet för att få ett trovärdigt och intresseväckande material. 

Urvalet av lärare fokuserades till en och samma gymnasieskola. Jag har tidigare intervjuat 

lärare och mött svårigheter med detta. I och med lärares mycket uppbokade scheman, och då 

ofta olust till att ta åt sig ännu mer uppgifter, fanns från början en förståelse för att det kunde 

vara svårt att få till intervjuer. I samråd med min handledare bestämdes att fem intervjuer 

skulle genomföras. Det har inte funnits någon tanke med att välja lärare ur ett brett spektrum 

av arbetserfarenhet, geografisk hemvist eller kön eftersom ramen för uppsatsens skrivtid inte 

möjliggjorde detta. Hade dock tiden funnits hade självfallet en sådan variabel varit intressant 

att ta i beaktning. Istället har de lärare som varit intresserade efter att ha tillfrågats fått delta i 

intervjun. Som det utföll sig arbetar alla fem lärare, av något varierande arbetserfarenhet, på 

samma gymnasieskola i Mellansverige och består av fyra kvinnor och en man. De intervjuade 

hålls helt anonyma. Lärarna har tilldelats fiktiva namn och även skolan och orten de arbetar 

på hålls anonym. Fortsättningsvis kommer de intervjuade att hänvisas till som Lena, 

Elisabeth, Maria, Lotta och Håkan. Samtliga intervjuer har utförts enskilt.   

Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga det fanns nio öppna frågeställningar som 

ställdes till samtliga intervjuade.
4
 Deras svar stod sedan som stomme för intervjun och 

spontana följdfrågor kunde ställas. Denna metod valdes då det var lärarens reflektioner och 

                                                           
4
 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning, Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 82. 
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tankesätt som stod i fokus, och då är semistrukturen att föredra. Intervjuerna blir inte identiska 

i frågeställningarna, men den enskilde lärarens tankar kommer till tals på bästa sätt.
5
 

Intervjuerna utfördes på en avtalad tid, med ca trettio minuter till förfogande. Svaren skrevs 

ned så utförligt som möjligt, där ett dokument för vardera lärare skapades för att undvika 

förvirring kring vilken lärare som sagt vad. Ljudupptagningar av intervjuerna utfördes inte. 

Anledningen till detta var att jag vid tidigare intervjuer inför andra arbeten har bemötts med 

nervositet när ljudinspelningar kommit på tal. Vissa människor känner sig osäkra i en 

inspelningssituation, och eftersom det varit smått problematiskt att få lärare att ställa upp på 

intervjun från första början, ville jag undvika obehag inför situationen. Då intervjuerna 

gjordes enskilt har det heller inte varit ett problem att hinna skriva ned svaren de gett, och alla 

lärare har haft överseende med att ta pauser i sina svar för att låta mig skriva ned det de dittills 

sagt. För att ytterligare minska risken för att inte komma ihåg eller förstå mina anteckningar 

ifrån intervjuerna har jag direkt efter intervjun satt mig ned och bearbetat intervjusvaren så att 

de blev mer förståliga och sammanhängande. Samtliga lärare har ställt upp på att besvara 

frågor i efterhand, om något ifrån intervjusvaren tett sig oklart.  

Utöver intervjuerna har en kvantitativ läromedelsstudie utförts på ett par läromedel som finns 

till förfogande på skolan där de intervjuade lärarna arbetar. Detta för att ge en bild av varför 

uppsatsens ämne och intervjuerna med lärarna är värdefullt. Även om uppfattningen är att 

lärarna inte använder sig nämnvärt av läromedlen så finns de ändå som ett stöd till 

svenskundervisningen om så skulle behövas. Även en sammanställning av lärarnas faktiska 

textval har sammanställs. Lärarna tillfrågades vilka författare och verk de använde i sin 

undervisning och också att motivera varför de valt dessa texter. Detta gav inte en uttänkt och 

komplett samling av all den litteratur som lärarna använder i undervisningen, utan fungerade 

snarare som en intressant variabel för att visa vilka texter som de särskilt minns. 

3. Teori och forskningsöversikt 

Den tidigare forskning som här presenteras är avgränsad till ämnen om texturval, 

litteraturhistorisk kanon och för frågeställningen relevant genusforskning. Tidigare forskning 

om texturval som kommer tas upp i denna uppsats visar på att en litterär kanon har betydelse 

för lärares val av texter och därav har forskning om kanon i skolan, och främst om genus i 

                                                           
5
 Se bilaga för intervjufrågeställningar. 
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litteraturhistorisk kanon, undersökts.
6
 Teorier om genusreproduktion används i uppsatsen för 

att belysa vikten lärarnas texturval kan ha på eleverna i deras svenskundervisning. Trots att 

detta inte är något som uppsatsen vill undersöka eller förklara, finns det ett intresse i att ge en 

tyngd till argument om att lärares litteraturval kan påverka eleverna ur ett genusperspektiv. 

3.1. Genus och kanon: om begreppen 

Forskningsöversikten tar avstamp i två viktiga begrepp: genus och kanon. 

Raewyn Connell redovisar i Om genus hur ordet genus ursprungligen kommer av ordstammen 

för ”att producera/generera”, som kan jämföras med engelskans gender och generate. Vidare 

har denna ordstam i flera språk inspirerat ord med betydelse såsom ”sort” eller ”klass”. 

Människosläktet är uppdelat i två biologiska kön: kvinna och man. Denna distinktion innebär 

att tanken om skillnaden mellan kvinnor och män rent biologiskt även innebär en skillnad 

mellan kvinnor och män på ett socialt och psykologiskt plan. Det är här genus kommer in i 

bilden. Genus är de sociala eller psykologiska skillnaderna som tros finnas mellan de två 

könen, och kan både förstärka och orsaka dessa skillnader. Begreppet bygger på att det 

kvinnliga och det manliga könet även besitter kulturella skillnader könen emellan, och att 

dessa skillnader är biologiska.
7
 I och med denna uppfattning förutsätter människor att kvinnor 

och män är olika varandra, och ålägger båda könen med olika egenskaper, förväntningar och 

värderingar utifrån denna uppfattning. Viktigt att förstå om genus är att det är en ständigt 

cirkulerande och förnyande konstruktion. Det vi kallar man och kvinna är inget vi är utöver 

ett biologiskt kön. Det vi lägger i manligt, maskulint, kvinnligt och feminint däremot är en 

sociokulturell process som vi upplever konstant från födsel till dess vi dör. Denna 

konstruktion byggs upp under våra liv, den finns inte naturligt i oss från början. Som Connell 

uttrycker det ”Det är ett blivande, ett tillstånd under aktiv konstruktion”.
8
 

Kanon, liksom genus, är inte en statisk konstruktion, utan förändras med samhället genom 

historien. Inga författare eller verk överlever dock genom historien om de inte läses och 

studeras, vilket gör att den enskilde läsaren är med och påverkar den litteratur som förs vidare 

genom generationer. Även klassiker är ett begrepp som hör ihop med kanon. Lars Holger 

Holm definierar skämtsamt klassiker som ”ett verk som alla känner till men ingen har läst”.
9
 

Klassiker avser författare och skönlitterära texter som bedöms inneha ett varaktigt värde som 

                                                           
6
 Stefan Lundström, Textens väg – Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning, 

Umeå: Umeå universitet, 2007. 
7
 Raewyn Connell, Om genus, 2 uppl., Göteborg: Daidalos, 2009, s. 22f. 

8
 a.a., s.18. 

9
 Lars Holger Holm, ”Vad är en klassiker”, Kulturtidskriften Horisont, 1998, (45:5),  Lidingö:Horisont, s.34. 
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ger dem skäl att benämnas som ”klassisk”.
10

 Klassiker består genom att de läses över 

generationsgränser.
11

 På så sätt är de ofta klassiker som ingår i en litterär kanon. Lärarna i 

uppsatsen nämner vid ett fåtal tillfällen ”klassiker” som begrepp, och då på ett sätt som liknar 

kanon. Då klassiker kan vara en del av kanon, har kanon valts som begrepp vid diskussionen i 

denna uppsats.   

Lars Brink förklarar i ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens 

textkärna” att kanon som begrepp använts inom litteraturvetenskapen sedan 1900-talets senare 

del, och att ordet i grunden betyder ”måttstock”, ”norm” och ”fulländad gestalt”.
12

 Brink 

förklarar att kanon ofta associeras med litteraturens historia, med kontinuitet och tradition. 

Han exemplifierar med att en nutida storsäljande författare en dag skulle kunna vara en del av 

en litterär kanon, men att detta inte är något vi kan veta med säkerhet idag.
13

 Jan Thavenius 

förklarar i ”Gymnasiets litterära kanon” hur kanon har en benägenhet att vara enkelriktad och 

begränsad, och ger exempel på hur populärlitteratur, kvinnliga författare och författare ur de 

lägre klasserna ofta sållats bort.
14

 Även institutioner som universitet och skolor påverkar 

rekonstruktionen av kanon. När de litterära institutionerna tar upp vissa författare och verk i 

kursplaner och litteraturlistor sänder de signaler till kursdeltagare om vilken litteratur som 

premieras för olika ändamål, som representant för en litteraturhistorisk epok till exempel. 

Även läromedel nämns som bärare av denna rekonstruerade kanon, vilket även kan ses i 

denna uppsats läromedelsanalys, och då främst av en manliga västerländsk kanon.
15

 Kritiken 

mot kanon är omfattande. Den får exempelvis ofta kritik för att vara för kräsen, då den inte 

innefattar det som ”vanligt folk” läser, och på så sätt sållas vissa författare och verk bort.
16

 En 

annan kritik mot kanon behandlar hur aktuella verk sållas bort, men här hävdar Brink att detta 

inte är en legitim kritik, då kanon inte eftersträvar att vara trendig. Kanon står för tradition 

och kulturarv, inte moderiktighet.
17

    

                                                           
10

 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/klassiker/225987> (läst 130520).  
11

 Holm, 1998, s. 34. 
12

 Lars Brink, ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv?”, Lars Brink och Roy Nilsson, Kanon och tradition. 

Ämnesdidaktiska studier i fysik-, historie- och litteraturundervisning, Gävle: Högskolan i Gävle, 2006, s. 13.  
13

 a.a., s. 16. 
14

 Jan Thavenius, “Gymnasiets litterära kanon”, Jan Thavenius, Svenskämnets historia, Lund: Studentlitteratur, 

1999, s. 133. 
15

 Brink, 2006, s. 19. 
16

 a.a., s. 28. 
17

 a.a., s. 29. 
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3.2. Genus i litterär kanon 

Birgitta Holm skriver i ”Kvinnor, kanon och kvalitet” att kanon har mist sitt höga anseende.
18

 

Idag ses det, enligt Holm, som en historisk konstruktion där urvalet av litteraturen har vilat 

hos en liten grupp människor som valt texter utifrån sina egna intressen. Vidare förklarar hon 

att anledningar som brukar ges för att ett visst verk ska tas upp är ”kvalitet” och 

”representativitet”. Kvalitet är något som bestäms som kvalitativt av tradition, och 

representativitet likaså. På så sätt är det traditionen som upprätthåller vissa verk, och sållar 

bort andra.
19

 Hon diskuterar även hur ”värde” som begrepp är av yttersta vikt då vi talar om 

kanon, eftersom värde har en stark koppling till vår identitet.
20

 Värdet i ett visst kulturellt 

kapital håller bilden om identiteten levande, både för individen och för gruppen. Om detta 

värde försvinner, och det kulturella kapitalet minskar, försvinner även identiteten man lagt i 

detta värde.
21

 Då det manliga och västerländska är norm, och är den litteratur som värderas, 

och detta sedan raseras, så raseras även det kulturarv som varit norm och en identitet går 

förlorad.   

Utifrån tanken om värde och identitet är Anna Nordlunds undersökning ”En skola utan 

kanon? Litteraturarv och litteraturundervisning i förändring” intressant.
22

 Den visar bland 

annat att manliga elever på en gymnasieskola nästan uteslutande läste texter skrivna av 

manliga författare, jämfört med de kvinnliga eleverna som läste texter författade av både 

kvinnor och män. Hon diskuterar kort hur detta kommer sig, om det är som lärarna i hennes 

undersökning tror, nämligen att de manliga eleverna har en bristande inlevelseförmåga för 

kvinnliga författare och karaktärer, eller om det kan bero på bristande kunskap eller låga 

förväntningar.
23

 I Nordlunds undersökning syns hur den övergripande tanken om den manliga 

litteraturen som värdefull även upptas av elever på gymnasiet. Med ett upprätthållande av den 

manliga litteraturens värde upprätthålls också de manliga elevernas identitet som 

överordnade. Denna genuskonstruktion syns även på andra plan inom litteraturstudiet, vilket 

blir synligt i Anna Williams forskning. 

                                                           
18

 Birgitta Holm, ”Kvinnor, kanon och kvalitet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1995,( 24:3/4), Umeå: Tidskrift 

för litteraturvetenskap, s. 114. 
19

 a.a., s. 114. 
20

 a.a., s. 115. 
21

a.a., s. 115. 
22

Anna Nordlund, ”En skola utan kanon? Litteraturarv och litteraturundervisning i förändring”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, 1998, 3/4, s. 69.  
23

a.a., s. 69. 



11 
 

Williams har visat hur en segregation mellan könen är genomgående i 

litteraturhistorieskrivning i Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i 

litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet. Hon menar att litteratur som skrivits av 

kvinnor placeras och bedöms vid sidan av litteratur skriven av män. Kvinnliga författarskap 

bedöms först och främst utifrån vetskapen ”att de tillhör det andra könet”.
24

 Anledningen till 

att kvinnliga författare sållas ut ur litteraturhistorien menar Williams beror på att det manliga 

ses som normen. När de kvinnliga författarna sedan ska läsas, bedömas och kritiseras utifrån 

denna norm så passar de inte in, och sållas därför bort.
25

 Här blir Yvonne Hirdmans två 

överordnande principer vad gäller genus tydliga; nämligen att mannen är norm och att de båda 

könen hålls isär.
26

 Då mannen är normen jämförs kvinnan ständigt med denna norm. ”Det 

handlar om en jämförelse mellan kvinna – och människa” som Hirdman uttrycker det.
27

 

Vidare för Ebba Witt-Brattström en diskussion om de tre banden som ingår i Den svenska 

litteraturen, och hur segregationen mellan kvinnliga och manliga författare förs i dessa verk. 

Bland annat belyses hur manliga författares verk framställs som att vara allmänmänskliga 

medan kvinnliga författare framställs som att de skriver om kvinnliga problem.
28

 Williams 

diskuterar på ett liknande sätt som Witt-Brattström om ”det kvantitativa utrymmet” som 

författare tillägnas i översiktsverk och läromedel.
29

 Att räkna ut hur mycket plats kvinnliga 

och manliga författare får är ett tydligt sätt att visa på skillnaderna mellan könen. 

Fördelningen ger en klar bild av vad redaktörer och författare till översiktsverken menar är 

rimligt att ge kvinnliga författare. Emellertid löper författarna risk att segregeras på andra sätt 

än genom själva utrymmet de får. Exempel på detta ger Williams utifrån sin egen forskning 

om översiktsverk om litteraturen under 1880-talet. Kvinnliga författare får ansenligt 

radutrymme men åsidosätts genom att deras litteratur inte framställs som representativ, utan 

ses som kvinnolitteratur vid sidan av den verkligt viktiga litteraturen för tidsepoken. På detta 

sätt menar Williams att det går att både ge kvinnliga författare ett accepterat radutrymme och 

på samma gång segregera dem från representativitet i litteraturhistorien.
30

 Några intressanta 

frågor som Williams tar upp kan syftas tillbaka till Nordluns artikel ovan, nämligen: ”Är det 

möjligt att läsa könsöverskridande?”. Hon menar att läsningen av en text ofta begränsas av att 
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läsaren lägger stor vikt vid författarens kön, och att läsningen av verket blir olika utifrån 

detta.
31

  

3.3 Texturval 

I Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning 

undersöker Stefan Lundström hur valet av skönlitterära texter går till genom tre olika 

utgångspunkter: analyserande av läroplaner, analys av tidskriften Svenskläraren samt 

intervjuer och observationer av fyra verksamma lärare.
32

 Analyserna av läroplanerna, Lgy70 

och Lpf94, visar att Lgy70 innehåller anvisningar för ett undervisningsinnehåll på 

lektionsnivå och exemplifierar med både författare och verk. Lpf94 däremot innehåller så gott 

som inga anvisningar alls. Detta, menar Lundström, visar hur synen på svenskundervisningen 

förändrats. I Lgy70 signaleras vad Skolverket anser att svenskämnet och litteraturläsningen 

ska bidra med och främja, medan Lpf94 lämnar denna ämneskonception betydligt friare. I den 

nyare läroplanen får eleverna inte en tydlig bild av vilken litteratur som premieras. En 

problematik som lyfts kring Lpf94 är istället att trots att ingen uttalad kanon ska följas nämns 

”centrala verk” som en del av undervisningen.
33

 Detta är även något som gäller Lgy11, då 

lärarna fortfarande får tolka vad som menas med centrala verk.
34

 För flera av lärarna sker 

dock texturvalen, i praktiken, på liknande sätt som då Lgy70 var gällande, med val utifrån en 

litterär kanon. Lundström resonerar att dessa lärare för vidare en liknande tradition för att de 

”[har] föreställningar om vad som förväntas av dem”.
35

  

 

I tidskriften Svenskläraren ser Lundström en tendens där osäkerheten kring svenskämnets 

innebörd medför att texter med större ”kulturellt kapital” väljs, och att dessa val då inte 

behöver försvaras.
36

 Om vissa texter gör att lärare inte riskerar att känna sig ifrågasatta är det 

inte konstigt om dessa texter väljs i större utsträckning, framför allt inte hos mindre erfarna 

lärare. Vidare visar Lundström att tre av de fyra lärare han intervjuat i sina praktiska texturval 

inte kan motivera valen på ett tydligt sätt, och att detta beror på en ”rutinisering”. Med detta 

menar han att valen skett per automatik, trots att det tidigare funnits motiv till valen.
37

 I 

lärarnas retorik syns hos två lärare hur identifikation är en del av målsättningen med 

textvalen, då dessa lärare uttrycker att skönlitteraturen har ett identitetsskapande värde hos 
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eleverna. De två lärarna har dock olika sätt att realisera detta i undervisningen. Den ene väljer 

texter fritt, och här stämmer retoriken och praktiken med varandra. Den andre läraren väljer 

texter utifrån litteraturhistorien, men låter inte texterna bli representanter för en viss epok. 

Den sistnämnda lärarens retorik kring texturvalen skiljer sig därför ifrån dennes faktiska val. 

De två andra lärarnas uttryckta val och faktiska val överensstämmer på så sätt att de både 

säger och väljer texter utifrån litteraturhistorien, och låter texterna i hög grad vara 

representanter för olika epoker.
38

 Lärarna visar via sin praktiska undervisning att svenskämnet 

är ”stoffcentrerat” och att elever har lite inflytande på undervisningen, trots läroplanens 

efterfrågan på detta. Då eleverna inte påverkar sin undervisning, och flera av lärarna håller 

fast vid kanon, blir undervisningen lik den som premierades i Lgy70 där ett visst kulturarv 

skulle föras vidare, och detta görs trots flera av lärarnas uttalade skepticism inför kanon.
39

Alla 

fyra lärare uppfattar att det finns förväntningar ifrån andra lärarkollegor på vad 

svenskundervisningen ska innehålla, och då främst ”att kommunikationsfärdigheter som att 

läsa och skriva behöver uppövas.” Detta kan ha påverkat att lärarna lägger stor vikt vid 

svenskämnets kommunikativa delar menar Lundström. Vidare finner avhandlingen att det 

finns en koppling mellan ”läroplanens grad av abstraktion, lärarnas osäkerhet inför 

ämnesdiskursen och deras professionalitet i form av didaktisk reflektionsförmåga.”
40

 Som 

tidigare nämnts gör de oklara innehållsbeskrivningarna i läroplanen att vissa lärare blir osäkra 

på vilka texter som kan väljas, och förlitar sig då till litteraturhistorien. Detta, bland annat, gör 

att kanon reproduceras i svenskämnet. Genom lärarnas osäkerhet inför att välja texter utanför 

kanon utnyttjar de heller inte den frihet som de nyare läroplanerna ger. Lundström säger även 

att lärarnas reflektionsförmåga påverkar deras val. Avhandlingen visar att retoriken och 

praktiken inte är densamma, men den visar även att lärarna tror att de har uppfyllt 

målsättningen de uttalat, fastän den faktiska undervisningen visar något annat. Lärarna saknar 

det reflexiva tänkandet kring sin egen undervisning.
41

 

3.4. Genusreproduktion 

Maria Ulfgard har i sin avhandling bland annat undersökt hur kvinnliga läsare mellan 15 och 

16 år reproducerar genus i sin fritidsläsning. En av de didaktiska frågeställningar som hon 

diskuterar utifrån resultatet av avhandlingen behandlar svenskundervisningens ansvar för 

flickornas läsning. I avhandlingen visas att de intervjuade flickorna läser för att lära sig något 
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och/eller för att de tycker att det är roligt.
42

 Dock finns en förskjutning mellan den lustfyllda 

fritidsläsningen och svenskundervisningen, då flickorna i studien inte läser samma slags 

böcker i skolan som de väljer att läsa på fritiden.
43

 Flickorna vill identifiera sig med 

litteraturen när de läser, men samtidigt stannade flickornas läsning oftast där. De gör sällan en 

läsning ”av ideologikritisk karaktär”.
44

 Detta skapar en problematik i svenskundervisningen 

menar Ulfgard, då texterna bör få de kvinnliga eleverna att identifiera sig med litteraturen för 

att göra litteraturundervisningen mer givande, och identifikationen sker i annan litteratur än 

den eleven möter i skolan. Dock löper man risk att eleverna endast får möta könstereotyper 

om de får läsa texter de läser på fritiden även i skolundervisningen. Dessa könsstereotyper, 

som eleverna känner igen sig i, får dem att reproducera stereotypa genus. De utmanas på så 

sätt inte i sitt tänkande om genus.
45

  

I Stig-Börje Asplunds avhandling Läsning som identitetsskapande handling har 

litteratursamtal mellan manliga elever på fordonsprogrammet studerats. Dessa elever har 

skapat och fortsätter kontinuerligt skapa, en stark gemenskap som dikterar inte bara hur de 

samtalar om litteraturen, utan också vilka tolkningar och receptioner som förs fram i 

samtalen.
46

 Denna gemenskap blir centrum för hur pojkarna skapar och rekonstruerar genus 

och maskulinitet. Asplund nämner bland annat hur pojkarna konstruerar genus och 

maskulinitet genom att ta avstånd ifrån de avvikande icke stereotypiska maskuliniteten som 

vissa karaktärer visar. Vidare förklarar Asplund hur läsningar som går emot 

tolkningsgemenskapen tystas, och hur detta leder till att inga andra läsningar av texterna 

yttras. Följden av detta blir att pojkarnas tolkningar varken breddas eller fördjupas.
47

  

Om Ulfgard diskuterar svenskundervisningens möjlighet att vara en genusmedveten motvikt 

till kvinnliga elevers fritidsläsning kan här ses att det inte endast är texten i sig som är av vikt 

för genusreproduktionen. Hur texten tas upp i undervisningen och hur eleverna läser den är en 

stor, om inte den största delen, av hur genusreproduktionen går till. De manliga eleverna i 

Asplunds avhandling läste texter som utmanade deras genusreflekterande, men då 

gemenskapen bestod i en stark stereotypisk maskulinitet nådde inte läsningen en djupare 
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reflektion kring genus.
48

 Vidare förklarar Asplund hur pojkarna använde sig av tre strategier 

för att slippa öppna sig och dela med sig av sitt känsloliv till de övriga klasskamraterna:  

En strategi är den avståndstagande jargongen pojkarna iscensätter. En annan strategi är att 

tillämpa en efferent lässtrategi och att fokusera den yttre handlingen i de romaner de samtalar 

om. En tredje strategi är helt enkelt att inte alls lyfta fram de teman och händelser i romanerna 

som kan upplevas som ”känsliga” eller ”jobbiga” att prata om med sina klasskamrater.
49

 

Genom att dessa strategier sätts i bruk blir elevernas främsta mål med litteratursamtalen att 

vara så lik sina klasskamrater som möjligt, som ett led i att befästa en identitet.
50

  

4. Resultat 

Resultatet består av tre delar. Först följer en kvantitativ läromedelsanalys av två skönlitterära 

antologier. Därefter följer den största delen av resultatet, intervjuerna, och till sist en 

sammanställning av lärarnas textval. Intervjuerna har gett en bredare insikt i lärares texturval 

och samtidigt väckt många nya frågor. Redan innan intervjuerna trodde jag att jag skulle 

mötas av en kanonreproducering, så som Lundströms avhandling visar, trots att inga sådana 

krav finns i styrdokumenten.
51

 Vid intervjutillfällena har stundtals andra tankar kring 

undervisningen, läroplanen och svenskämnet yttrats, vilket varit intressanta för mig, men som 

inte är av vikt för att besvara frågeställningen i denna uppsats. Dessa uttalanden har då tagits 

bort under referatarbetet. Redovisningen av intervjuerna har delats upp i fyra avsnitt: 

Eleverna, lärarna, materialet och styrdokumenten. Avsnitten har delats in i underrubriker för 

att ge en överblick över de olika vägar som används och korsas av lärarna för att välja texter 

till svenskundervisningen. Det redovisade materialet går inte alltid att skilja åt vilket gör att 

vissa delar av materialet överlappar. Detta går dock inte att påverka då de fyra faktorerna som 

påverkar textvalen även påverkar och korsar varandra.   

4.1. Läromedelsanalys 

Inspiration till uppsatsens ämne går att finna bland annat i de läromedel som finns till 

förfogande på skolan där de intervjuade lärarna arbetar. En kort tid innan uppsatsen skrevs 

förnyades utbudet på läromedel, då en ny version av Svenska Timmar, omarbetad utifrån 

Lgy11, gavs ut. Vid studier av antologierna som tillhör Svenska Timmar syns en stark trend av 

att sätta manliga författarskap främst. Jag har gått igenom antologierna, både upplagan ifrån 
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2000, som är skriven för Lpo94, och upplagan ifrån 2012 eftersom båda dessa finns 

representerade och i någon mån används i svenskundervisningen. Då vissa texter inte har 

någon angiven författare, exempelvis verk som nedärvts ur en muntlig tradition, har dessa 

valts bort.  

I Svenska Timmar från år 2000 finns 59 författare representerade, varav 43 är män och 16 är 

kvinnor. Kvinnornas texter ges 50,5 sidor i boken, medan männens texter ges 188 sidor. I 

antologin ges ingen förklaring till författarnas arbete, idéer eller inflytande: endast deras namn 

och verk anges, där texterna presenteras i helhet eller i form av utdrag. I antologin Svenska 

Timmar från 2012, anpassad till den nya läroplanen Lgy11, finns sammanlagt 76 författare 

representerade, alltså en ökning ifrån förgående upplaga. Dock består denna ökning endast av 

manliga författare. I denna upplaga är hela 60 av författarna män och fortfarande är bara 16 av 

författarna kvinnor. De kvinnliga författarnas texter omfattar 56 sidor och de manliga 256. I 

den nya upplagan av Svenska Timmar förmedlas även information om en del av författarna 

och verken, exempelvis bakgrundsförklaringar till kortare utdrag av texter. Även denna 

antologi växlar mellan texter i sin helhet, till utdrag av längre texter. Intressant att notera är 

även att ett läromedel anpassat för Lgy11 har så få kvinnliga författare representerade, när 

kurserna i svenska kräver ”[s]könlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika 

tider och kulturer.”
52

 Vad ger detta för bild om litteraturhistorien till eleverna, om inte att 

kvinnliga författare är underrepresenterade? Här läggs ett ansvar på lärare att ta upp en 

diskussion med eleverna om varför detta förekommer, då läraren har ett uppdrag ifrån 

styrdokumenten att förhålla sig till.  

4.2. Intervjuer 

4.2.1. Eleverna 

Samtliga lärare nämner att det som främst påverkar texturvalen är eleverna. Lärarna uttrycker 

några olika sätt på vilka eleverna påverkar deras val och dessa delas här in i kortare avsnitt för 

lättare överskådlighet.  

Kunskapsnivå 

Lena menar att tillvägagångssättet för hennes texturval beror på vilken kurs hon undervisar i 

och var eleverna ligger någonstans på en kunskapsnivå. Hon nämner flera gånger att det inte 

går att välja tunga och svåra böcker till eleverna om de inte verkar klara av det, eftersom det 

inte ger dem något och då lär de sig följaktligen inte något heller. Lena förklarar senare att 
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hon anser att eleverna, och hur hon ska få dem vidare för att de ska klara kursmålen, är den 

främsta faktorn som påverkar hennes textval. Hon strävar efter att eleverna ska uppnå så 

många delmål som möjligt i de texter som de läser och arbetar med i undervisningen. 

Elevernas utgångspunkt får alltså stå i centrum för valet av litteratur, och Lena tycker att hon 

oftast kan gå vidare i sina funderingar om upplägg i undervisningen genom att prata med 

eleverna. Maria är inne på ett liknande spår som Lena då hon förklarar att elevernas position i 

undervisningen är en viktig faktor till valen, men främst genom deras attityder till 

litteraturhistorien. Är de mindre intresserade kan man inte välja de tyngsta och mest 

avancerade texterna menar hon. Det handlar om att försöka hitta texter som man kan tänka sig 

att eleverna kommer kunna ta till sig, även om det är äldre och klassiska texter.  Även Lotta 

tycker att eleverna är den främsta faktorn som påverkar valet av litteratur i hennes 

undervisning, ”[m]an väljer absolut inte samma texter i alla klasser” som hon uttrycker det. 

Hon menar att det är elevgruppen, ihop med styrdokumenten, man ska förhålla sig till när man 

som lärare styr valen av skönlitteratur: hur man ska få eleverna att nå kursmålen. Hon nämner 

ett exempel ifrån sin undervisning, där de flesta av eleverna i en klass har ett stort intresse för 

dataspel. I och med att Lotta ville ta upp litteraturepokerna medeltiden och renässansen valde 

hon att ta upp Dantes Divina Commedia och då nämnde hon ett dataspel som är baserat på den 

texten, Dante´s Inferno, för eleverna.
53

 På nästkommande lektion hade nästan alla elever 

provat att spela dataspelet och kunde alla karaktärerna vid namn och stora drag ur historien. 

Ett sådant tillfälle gör att undervisningen blir kopplad till elevernas egen värld, och arbetet 

med den äldre texten blev givande. Som de andra lärarna menar även Elisabeth att 

elevgruppen spelar in som faktor till texturvalet, då hon finner det naivt att tro att alla 

klassiker ska vara givande i undervisningen bara för att de är klassiker.   

Identifikation 

Håkan utgår även han ifrån eleverna i sin textval. Han förklarar dock att han har två klasser i 

svenska som består av mestadels tjejer, endast två killar av 66 elever. Detta gör att det blir 

omöjligt att arbeta länge med exempelvis Hemingway, eftersom eleverna vill känna igen sig 

och då är ett helt manligt perspektiv inte givande för de grupperna, menar han. Detta uttalande 

ifrån Håkan kan ställas i kontrast till Nordlunds undersökning som visar att kvinnliga elever 

läste litteratur författad av både män och kvinnor när de valde böcker på egen hand.
54

 För de 

kvinnliga eleverna verkar det inte finns några svårigheter med att läsa manliga författare, men 
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om detta beror på att de kan identifiera sig med män eller om flickorna inte har ett behov att 

identifiera sig med författaren är oklart. Detta problematiseras vidare i uppsatsens diskussion. 

Vidare förklarar Håkan att det viktigaste i hans val av texter är att de har någon slags 

beröringspunkt, att de väcker känslor och diskussion. Annars kommer det inte något givande 

ur läsningen. Han nämner även att äldre texter inte kan användas i undervisningen bara för att 

de är gamla, utan de måste ha en tematik eller problematik som man kan koppla till idag. 

Håkan nämner att hans klasser har en estetisk inriktning på sin utbildning, så detta år har han 

lagt mer fokus på tonsatta texter, så som Bellmans och Vreeswijks, än han gjort i andra 

klasser. Även här är alltså eleverna en tydlig faktor i valet av litteratur. På en fråga som 

behandlar om lärarna tror att ett genusperspektiv på undervisningen har betydelse för eleverna 

svarar Håkan att det har betydelse. Han förklarar återigen att i hans klasser, där majoriteten är 

tjejer, går det inte att ta upp endast manliga perspektiv. En sådan undervisning skulle inte ge 

eleverna något enligt honom, eftersom de vill kunna känna igen sig i det de läser. Håkan är 

med andra ord inne på att eleverna kan behöva identifiera sig med texten för att den ska bli 

givande för dem. 

På frågan hur Maria går tillväga då hon väljer texter svarar hon att hon funderar mycket kring 

eleverna när hon väljer, men som flera andra lärare talar hon om det i relation till hur eleverna 

förhåller sig till materialet. Trots att litteraturhistorien får en hel del plats i Marias 

undervisning, väljer hon texter som hon tror kan gå hem hos eleverna. Hon nämner att om 

man har tiden till att fundera ordentligt kring undervisningsupplägg så kan man åstadkomma 

roliga och intressanta uppgifter till eleverna. De behöver kunna förstå och koppla texterna och 

uppgifterna till sig själva menar hon. Hon ger ett exempel på hur hon en gång visade en 

inspelning av Henrik Ibsens Et dukkehjem, tre timmar drama, för eleverna och att de inte tog 

den till sig alls.
55

 De blev trötta och uttråkade, och förstod inte texten. Hon menar dock att 

man lär sig av sådana misstag. När Elisabeth besvarar frågan om hur hon går tillväga vid 

textval är hon inne på samma spår som Maria. Hon förklarar att hon, utöver teman, utgår ifrån 

eleverna och omvärlden i sina texturval. Elisabeth resonerar att man måste få eleverna att 

koppla texterna till sin egen värld och att man som lärare då måste vara alert på filmer och tv-

serier som kommer ut. Hon nämner också hur fokus på universella frågor om livet kan vara 

bra, då eleverna kan få en förståelse för texten, även om det är en klassiker, på det viset.  
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Då Lena tillfrågas om hon känner sig fri i sina textval svarar hon ja men poängterar samtidigt 

att hon dock får ta konsekvenserna av sina val. Hon ger exempel på att hon får fundera över 

hur många muslimer eller kristna det finns i klassen, och att hon måste tänka hur hon ska ta 

upp en text som behandlar religion till diskussion då. Hon förklarar att livsåskådningar ofta 

kommer upp i böcker som används och att de lätt kan bli häftiga diskussioner i klasserna om 

hon inte hanterar dem på rätt sätt. Lena poängterar även att hon är föränderlig i sina textval, 

då världen förändras runt omkring. Hon menar att det är omöjligt att använda samma texter 

om och om igen då nya Nobelpris delas ut, tv-serier sänds och filmer ges ut, vilket kan 

påverka vad som tas upp i undervisningen. I Lenas svar syns att elevernas identifikation med 

texterna, men också deras receptioner av hur texten används i undervisningen, är faktorer som 

lärare tar hänsyn till i litteraturundervisningen.   

Vid samtal om hur lärarna reflekterar kring genus i sina textval menar Elisabeth att det går att 

diskutera genus utifrån vilken text som helst. Hon ger ett exempel som att man kan prova att 

byta ut ord som ”han” emot ”hon” och se vad som händer med läsningen av den texten, på 

grund av den lilla förändringen. Dock tycker hon inte att man ska välja texter av kvinnliga 

författare bara för att de är kvinnliga. Det måste finnas ett värde i texten för undervisningen, 

att man inte kan basera urvalet helt på författarens kön. Elisabeth visar även hon att 

genusperspektiv i undervisningen inte bara behöver bygga på texten i sig självt, utan på hur 

den tas upp och används i undervisningen. Detta spår är även Maria inne på, och framför allt 

under samtal om hon tror att ett genusperspektiv i undervisningen har betydelse för eleverna. I 

och med att Maria inte reflekterar särskilt kring genus i sin textval är det inte överraskande att 

hon heller inte tror att det har särskilt stor betydelse för eleverna. Hon förklarar att hon inte 

tror att eleverna reagerar eller uppmärksammar om texterna har en manlig eller en kvinnlig 

författare. Däremot har hon flera gånger använt texter som vänder upp och ned på elevernas 

förutfattade meningar om genus och kön, eller texter som ändrar perspektiven. Detta tycker 

hon är givande och intressant, då det ofta blir intressanta diskussioner till följd av sådana 

texter. Vidare förklarar hon att det kan vara givande att provocera eleverna ibland för att sätta 

igång deras reflekterande kring olika frågor. Lena däremot tvekar inte på att ett 

genusperspektiv har betydelse för eleverna, och vill lyfta fram det för att påverka deras tankar 

om framtida vanor och för att påverka livsval de gör. Hon menar, som Maria varit inne på 

ovan, att det kan var givande att irritera och provocera elevernas tankar ibland, så de lättare 

kommer ihåg tankegångarna man diskuterar med dem. Först då kommer de reflektera vidare 

även efter att lektionen tagit slut. Lotta tror att det kan ha betydelse om man håller en 
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diskussion om genus men tycker samtidigt att det inte bara behöver hållas en diskussion om 

underrepresentationen av kvinnliga författare i litteraturhistorien, utan också om hur språket i 

sig kan vara bärare av hur vi tänker i samhället kring genus och kön. Hon nämner ordet 

”människa” som exempel, där rotmorfemet är ”män”. Liknande diskussioner tror Lotta är lika 

viktiga för elevernas reflektioner kring genus som att hon väljer texter av både kvinnliga och 

manliga författare. Elisabeth är tveksam till betydelsen genusperspektivet kan ha för eleverna 

men svarar sedan att hon tror att det har betydelse, så att eleverna ”får ta del av båda delarna”. 

Hon förklarar att det inte behöver vara en perfekt jämställd text, där inga könsstereotyper 

skildras, utan att det beror på hur man tar upp texterna i sin undervisning, som nämnts ovan. 

Elisabeth menar att det blir viktigt att visa på olika slags texter och diskutera genus utifrån 

dem för att undvika ”normaltillståndet man”. Hon nämner även att hon ibland känt att 

eleverna tröttnat på att diskutera genus. Ett par gånger när Elisabeth haft könsroller som tema 

har eleverna varit motsträviga till det, just för att de pratat så mycket om det i skolan tidigare. 

I dessa svar ifrån lärarna syns hur elevernas förhållningssätt till texterna är en viktig kugge i 

lärarnas texturval, och kanske framför allt när det gäller texter ur ett genusperspektiv.  

4.2.2. Läraren 

Läraren själv har visats vara en viktig faktor av hur texterna väljs, vilket är föga överraskande. 

Även dessa faktorer har delats in i kortare avsnitt.  

Personlig smak 

Lena använder inte sina personliga favoritromaner i undervisningen men brukar alltid ge 

eleverna tips på böcker som hon tycker är bra, framförallt efter ett lov då hon hunnit läsa om 

romaner hon gillar. Kortare texter som hon tar upp i undervisningen, som krönikor och essäer, 

är dock personliga favoriter. Anledningen till att hon inte använder sig av sina egna 

favoritböcker i undervisningen är för att de är för tjocka och för komplicerade för att tilltala 

eleverna och den kunskapsnivå de ligger på. Håkan däremot tar avstamp ur sina egna 

preferenser och sin egen smak, i relation till elevernas, i sin undervisning. Att han använder 

texterna han själv tycker om ser han som en självklarhet, då det inte går att entusiasmsera 

eleverna om han inte själv tycker om texterna. Även om han tror att det skulle var 

genomförbart att försöka hitta elevernas egna preferenser och smak, och utgå helt ifrån den, så 

tror han att det skulle ta mycket mer tid. Som exempel nämner Håkan att han talat med en 

annan lärare som tyckte att man skulle läsa det antika dramat Antigone för att den har ett så 
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vackert språk, men detta sätt att tänka kring litteraturen delar inte Håkan själv.
56

 Han 

använder sig av, och tycker om att använda, antika dramer men snarare på grund av de 

moraliska diskussionerna man kan få till utifrån dem. 

Kunskap 

Några lärare uttrycker en besvikelse över sig egen lärarutbildning, och förklarar hur de inte 

har någon nytta av den när det kommer till att välja skönlitterära texter till sin undervisning. 

Vad gäller Lenas tid på lärutbildningen så hämtar hon inte mycket inspiration till textval 

därifrån eftersom hon inte tycker att det fanns någon genusmedvetenhet i utbildningen. 

Varken Lotta eller Elisabeth inspireras heller av sin lärarutbildning i sina textval, dock på 

andra sätt. Lotta förklarar att de under hennes utbildning fick djupdyka i litteraturhistorien, 

men inte fick lära sig om hur det skulle kunna använda sig av texterna rent pedagogiskt. 

Elisabeth poängterar starkt att hon inte fick något bra med sig ifrån utbildningen, och precis 

som Lotta bestod hennes utbildning av att läsa litteraturhistoriska verk, men innehöll inget om 

hur dessa skulle kunna användas i undervisningen. Denna besvikelse kan vara en ledtråd i hur 

Lotta och Elisabeth förhåller sig till stoffet om skönlitteratur inom svenskämnet, vilket 

kommer tas upp längre fram i texten.  

En viktig del i uppsatsen är hur lärarna reflekterar kring genus i sin undervisning. I 

intervjuerna märks att desto mer genusmedveten läraren är desto mer genusmedveten är även 

undervisningen denne utför. Lena förklarar exempelvis att hon alltid väljer att arbeta med 

hälften manliga och hälften kvinnliga författare i sin undervisning. Hon ser även till att hälften 

av protagonisterna i texterna är manliga och att hälften är kvinnliga. Lena är med andra ord 

väl medveten om genus, hon har även ett uppdrag på skolan som genuspedagog, en del av 

hennes tjänst är således förlagd till att arbeta med genus i all undervisning på skolan. Hon 

berättar att eleverna ofta nämner att de tycker att hon mestadels tar upp kvinnliga författare 

och kvinnliga protagonister. Men hon försäkrar att så är inte fallet, utan hon tar upp lika 

många manliga som kvinnliga. Det är eleverna själva som uppfattar att kvinnor har större 

plats i Lenas undervisning, något hon finner intressant att fundera över. Lena nämner även ett 

populärkulturellt fenomen i och med detta, Bechdeltestet, som går ut på att man undersöker 

hur populärkulturella filmer framställer kvinnor. Testet består i att filmen i fråga ska uppfylla 

tre kriterier: Det första är att filmen ska innehålla minst två, namngivna, kvinnliga karaktärer, 

det andra är att dessa karaktärer ska prata med varandra och det tredje kriteriet är att de två 
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kvinnliga karaktärerna ska prata med varandra om någonting annat än män.
57

 Lena nämner att 

det är få filmer som klarar testet, och detta visar på att man behöver tänka och diskutera genus 

med eleverna. Detta betyder inte att man inte ska ta upp vissa filmer eller texter i 

undervisning, betonar hon dock, utan att man måste påtala hur läget ser ut. ”Medvetandegöra 

handlar det om, hela tiden”, som hon uttrycker det själv. Lena reflekterar en hel del kring 

genus i sina textval. Hon nämner att det är viktigt att ta upp roller och bilder som visas av 

kvinnor och män i text. Hon berättar också att eleverna tycker att genus som begrepp är 

uttjatat, som även Elisabeth nämnt, och att de själva hävdar att jämställdheten är uppnådd. 

Lena håller dock inte med. Hon nämner att de kvinnliga eleverna i och för sig är bra på att 

våga ta för sig på skolan, men det är oftast tjejerna som lyfter killarna i diskussioner och inte 

tvärtom. Med detta menar hon att tjejerna ofta lyssnar och försöker förstå killarnas ståndpunkt 

på ett sätt som de manliga eleverna inte gör tillbaka. Lena brukar aldrig nämna eller belysa att 

det är en genusdiskussion hon och eleverna ska ha, utan låter det vara en del i grunden av 

hennes undervisning, och tar på så vis upp det till diskussion. Hon berättar vidare att 

diskussioner med utgångspunkt i stereotyper är ett bra sätt att få igång elevernas tankar om 

genus, eftersom de ofta känner igen och reagerar på stereotyper. Ett sätt att ta upp en sådan 

diskussion har varit för henne att ta utgångspunkt i bilder, reklambilder exempelvis, och sedan 

diskutera med eleverna vad dessa bilder säger om kvinnor och män till betraktaren. Då Lena 

är mycket genusmedveten står hon i kontrast till de andra lärarna, även om de också 

reflekterar kring genus i sin undervisning. Intressant är dock att Lena inte säger sig hejdas av 

litteraturhistorien, vilket ett par lärare gör i redovisningarna som följer.  

Håkan nämner att en faktor som påverkar hans texturval är att se till att hålla en jämn 

könsfördelning bland författarna han tar upp. Märker han att de arbetat med fyra män på raken 

ser han till att nästa uppgift behandlar en kvinna. Vidare menar han att han ”…tänker mer och 

mer på det [genusperspektivet] för varje år”. Han berättar att det i och med användandet av 

äldre texter ofta blir fokus på manliga författare, och att han då försöker kompensera detta 

genom att välja texter som har ett kvinnligt subjekt som Et dukkehjem och Therese Raquin.
58

 

Samtidigt försöker han välja mer jämställt mellan de två könen, både vad gäller författare och 

protagonister. Han nämner att om han står och väljer mellan två texter så väljer han den som 

är författad av det underrepresenterade könet, kvinnan i detta fall. Håkan förklarar att det är 

lätt att hamna i ett val där kvinnliga författare har skrivit om manliga karaktärer och tvärtom, 
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men att han försöker variera mellan sådana perspektiv. Dock fortsätter han med ”Vilket inte 

hjälper det faktum att det ändå blir någon form av manlig övervikt om man slår ut det på hela 

året, så är det ju definitivt”. Maria erkänner att hon inte tänker till kring genus när hon väljer 

texter till sin undervisning. Hon berättar att hon har ett undervisningsupplägg om 

språkvariation där hon tar upp manligt och kvinnligt språk, men hon väljer inte författare 

utifrån principen hälften kvinnor och hälften män. Anledning till detta är att hon inte tror att 

det har särskilt stor betydelse för eleverna, vilket togs upp i avsnittet om eleverna och deras 

identifikation. Lotta säger att hon reflekterar kring genus i sin undervisning men att hon blir 

begränsad av textvalen utifrån litteraturhistorien. Hon förklarar att hon skulle ha ett 

undervisningsupplägg om språkhistoria och skulle visa eleverna utdrag ifrån olika texter 

genom historien. Vid medeltiden hade hon inte mycket att välja på, men valde då att ta upp 

texter av Heliga Birgitta istället för utdrag ur Västgötalagen, då Heliga Birgitta är den enda 

kvinnliga författare under medeltidens litteraturhistoriska epok som Lotta kunde komma på. 

På grund av detta fick Lotta då ta upp en diskussion med eleverna varför det finns så få 

kvinnliga författare representerade under denna tid, och att Heliga Birgitta antagligen var ett 

undantag, då hon var helgonförklarad. På så vis menar Lotta att syftet med valet av en text 

kan bli mer avgörande än texten i sig, det gäller att hålla en diskussion om ämnet även om 

exempel på kvinnliga författare är svåra att finna. Elisabeth reflekterar kring genus så som 

Lotta, hon strävar efter jämställdhet mellan könen på författarna men känner sig hindrad av 

begränsningarna i litteraturhistorien. Hon tycker att det är problematiskt att så få kvinnor finns 

representerade inom de olika litteraturhistoriska epokerna, och att detta påverkar hur jämställd 

undervisningen blir. Däremot tycker även Elisabeth att detta gör att det blir viktigt att hålla en 

diskussion med eleverna om varför detta kommer sig. Här kan ses hur kännedomen om 

kvinnliga författare gör sig gällande. Lotta och Elisabeth vill ha en jämställd undervisning 

men har inte kännedomen om flera kvinnliga författare i litteraturhistorien, vilket försvårar 

deras undervisning. Deras problematik kommer diskuteras vidare i avsnittet kring skolan och 

styrdokumenten.  

4.2.3. Materialet 

Stoffet i undervisningen, och tillgång till material, är en självklar del i hur valet av 

skönlitterära texter går till. I intervjuerna yttrade även ett par lärare hur tidsbrist påverkar 

deras texturval. Detta avsnitt är därför uppdelat i två delar, ett där tankar om arbetssätt och 

lärandeobjekt står i fokus, och ett där tillgång till material och tid står i fokus. 
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Arbetssätt och lärandeobjekt 

Flera av lärarna uttrycker att de arbetar tematiskt och att de väljer texter utifrån detta. Maria är 

en av dessa. Hon arbetar oftast utifrån något tema, och väljer därför texter som känns 

intressanta och kan passa ihop med det tema hon tänkt sig. Hon har till exempel ett 

undervisningsupplägg om de litterära epokerna upplysningen, romantiken och realismen. 

Utifrån dessa epoker har hon tagit fram fem teman, där flera olika texter ifrån epokerna passar 

in. Lotta menar att valet av text beror på vad syftet med texten är. Hon brukar fråga sig ”Vad 

gör vi? Och vad ska vi lära oss?”. Om syftet är att eleverna ska lära sig om analys så väljs 

texterna utifrån det. Även Lotta använder sig av teman i sin undervisning vilket påverkar hur 

hon väljer texterna. Hon nämner även hur hon vill visa på ett brett spektrum av text, och ge 

eleverna ett brett perspektiv på vad text är. I och med detta väljer hon texter som exempelvis 

krönikor, essäer, argumenterande text och skönlitterära böcker. Även Elisabeth arbetar 

tematiskt med sin undervisning, och påverkar sina val utifrån detta. Lena berättar att hon 

tycker om kronologin i litteraturhistorien, och hur det blir lätt att följa hur texter från olika 

tider har påverkat varandra, men att hon samtidigt är tematisk. Hon menar dock att man inte 

behöver välja, utan att man kan arbeta på båda sätten.  

Tillgång 

Tillgång till texter tycker inte Lena att hon behöver rätta sig efter, då skolan har ett bra 

bibliotek med personal som hjälper till med att få fram klassuppsättningar av vissa böcker. 

Hon berättar vidare att om en bok hon vill ha inte finns att få tag på i klassuppsättning så 

brukar hon välja en annan bok också, med liknande tematik, och arbeta med dessa ihop i 

klassen. Tillgången till litteratur går alltid att lösa på något sätt, ”man ska inte känna sig 

hejdad av någonting” som hon uttrycker det. Håkan däremot berättar att läromedel, som 

antologier, har en inverkan på valet av texter i hans undervisning, eftersom texter finns 

tillgängliga där. Däremot låter han inte antologierna styra hans val, finns inte en text han vill 

använda i någon av dem kopierar han ifrån en annan källa, som sina privata böcker. Även 

Elisabeth medger att tillgång till texterna kan vara en faktor som påverkar valen av litteratur, 

men att det har förenklats i och med datorerna och internet. Skolan som lärarna arbetar på är 

dessutom en en-till-en-skola vilket förenklar tillgången ytterligare.
59

 Lotta förklarar dock att 

hon inte känner att hon har materialet till att ta upp vissa av de delar som tillkommit i 

kursplanen i och med Lgy11, som exempelvis undervisning i norska och danska och dessa 

kulturers skönlitteratur. Materialet hon syftar på är läromedel, exempelvis texter av olika 

                                                           
59

 En-till-en-skola betyder att alla elever som påbörjar sin gymnasieutbildning får en egen bärbar dator att nyttja 

under studietiden. 



25 
 

karaktär. Sådana faktorer gör att undervisningen blir lidande. Texturvalet blir svårt då man 

inte ens är insatt i vilka texter som finns att välja. Tiden som tillgång är något Maria tar upp 

blixtsnabbt som en avgörande faktor för hennes val av skönlitteratur till undervisningen. Hon 

känner att det finns mycket utrymme för att få eleverna intresserade av litteratur men att den 

knappa tiden för planerande av undervisningen begränsar lärarna. Precis som Maria, nämner 

Elisabeth att tid är en faktor som påverkar valen av text. Dock menar hon främst att tid skulle 

behövas för att tänka till efter att valen av text och undervisningen skett, vad som fungerade 

och vad hon skulle behöva ändra. Om man inte har tid att reflektera över detta kan det lätt bli 

att man använder samma slags texter, och framför allt på ett liknande sätt, utan att det för den 

skull är det bästa valet för den givna situationen.  

4.2.4. Skolan 

Skolan som institution påverkar lärarnas arbete, då styrdokumenten och skolstyrelsen ansvarar 

över alla skolans elever och deras undervisning. I intervjuerna kom styrdokumenten på tal, 

men även en nedärv kanon genom litteraturhistorien som stoff inom svenskämnet. Dessa två 

överheter av yttre påverkan på lärarna redovisas här separat.  

Styrdokumenten 

Elisabeth förklarar att hon är medveten om förändringen i Lgy11 mot för Lpo94, som nämns i 

inledningen av uppsatsen, och att hon därför försöker följa detta med texter där hälften är 

författade av kvinnor och hälften av män. Dock säger hon att det är svårt att alltid få med 

kvinnliga författare då flera av de litteraturhistoriska epokerna inte tar upp några eller få 

kvinnor, vilket redovisats tidigare om Elisabeths utsagor. Hon känner dock en frihet när det 

gäller sina textval. Hon tycker att det går att hitta syften med alla texter som väljs, och på så 

sätt finns ingen anledning att inte känna sig fri. Vidare menar hon att man som lärare måste 

tillåta sig själv att inte behöva uppfylla alla kunskapskrav genom alla texter de läser, vilket 

även det förenklar valet av litteratur. Maria känner sig också fri i sina textval. Hon förklarar 

att hon inte läser och följer styrdokumenten slaviskt, och känner inte ett behov i att uppnå så 

många kursmål som möjligt på alla uppgifter hon heller. 

När frågor om läroplanen kommer upp ges en relativt entydig bild av hur Lgy11 inte påverkat 

lärarnas val av skönlitterära texter. Lena tror varken att lärares textval har förändrats överlag 

eller att hennes egna har gjort det. Hon tyckte bättre om den förra läroplanen, Lpo94, eftersom 

genusperspektivet var mer genomgående där än vad det är i Lgy11. I Lgy11 menar Lena att 

man får läsa igenom hela läroplanen för att kunna koppla genusperspektivet till kurserna, då 
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endast kurserna i svenska, samhällskunskap och historia i sina ämnesplaner tar upp 

genusperspektivet. Lena menar att det är lätt att lärare i andra kurser ser förbi detta då, och att 

det är synd om svensklärare ska dra hela lasset när det kommer till att ge eleverna en 

genusmedveten undervisning. Däremot tror Lena att det är viktigt att nämna kvinnliga och 

manliga författare i ämnesplanen, för att det annars är lätt att lärare inte tar detta på allvar och 

då går tillbaka till den litteratur de fick med sig under sin lärarutbildning decennier tidigare. 

Håkan tror inte att lärares val har förändrats utifrån Lgy11, däremot tror han att fler och fler 

lärare vill jämna ut könsfördelningen i undervisningen. Han tycker sig ha sett en positiv 

rörelse emot en mer jämställd undervisning under de senaste tio åren, och tror att det kommer 

fortsätta i den riktningen i framtiden. Han tycker inte att hans egna val har förändrats heller. 

Vidare resonerar han kring att det är intressant att det inte finns någon definition i 

ämnesplanen som hävdar att hälften kvinnliga och hälften manliga författare ska tas med i 

undervisningen. På så sätt kan man ”…läsa Sapfo under antiken och sedan klämmer man män 

ändå fram till Jane Austen”,  och så är kravet av såväl kvinnor som män uppfyllt.  

Maria tycker att Lgy11 fokuserar mer på argumentation än vad Lpo94 gjorde. Hon nämner tid 

som en anledning till att lärare inte påverkat sina val av förändringen i den nya läroplanen. 

Tid är en återkommande faktor i Marias svar, och hon tycker att tid är en viktig del i att kunna 

utföra undervisningen på det sätt hon vill, utifrån både elever och styrdokument. Hon tycker 

även att Lgy11 är mer form än kreativitet, och då blir det än mindre tid till intressant 

skönlitteratur. Om sina egna textval efter införandet av Lgy11 säger Maria att hon inte 

förändrat någonting. Hon känner att det är en övergångsperiod nu. Hon har läst läroplanen 

men inte reflekterat färdigt om den än, och på så vis inte tillämpat några egentliga 

förändringar i undervisningen heller. Hon fortsätter som innan och funderar över hur det gått 

när läsåret är slut, för att kunna förändra och förbättra sin undervisning utifrån det. Elisabeth 

står ut något gentemot de andra lärarna i och med att hon tycker att lärarna måste tänka om 

sina textval i och med Lgy11, men hon är inte alls säker på att alla lärare faktiskt gör det. Hon 

menar att det inte längre är accepterat att smyga undan de kvinnliga författarna, de måste 

representeras. Samtidigt tycker hon att det är tråkigt att denna ändring ens ska behöva göras i 

läroplanen, det borde vara självklart att undervisning tar upp både kvinnliga och manliga 

författare och på ett så jämställt sätt det går. Sina egna textval tycker hon inte att hon har 

förändrat nämnvärt eftersom hon försökte tänka jämställt i sina val av författare redan innan 

Lgy11, men hon tycker att hon tänker på det ännu mer nu när styrdokumenten trycker på det. 
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På frågan om hon känner sig fri i sina textval avviker Lotta från det övriga lärarna. Hon 

förklarar att hon känner sig mindre fri i sina textval nu med Lgy11 än vad hon gjorde med 

Lpo94, att hon är mer eftertänksam nu i sina val än hon varit tidigare. Anledningen till detta är 

att hon tycker att Lgy11 fokuserar på argumentation mer än Lpo94 gjorde, precis som Maria 

uttryckt. Fokus på argumentation och kommunikation gör att det estetiska och kreativa har 

fått ge vika, vilket gör Lottas litteraturval snävare i hennes mening. Dock nämner hon att det 

alltid går att hitta ett syfte med en text, oavsett läroplan. Intressant att notera är att Lotta även 

nämner att kursen Svenska B i Lpo94 fokuserade mer på litteraturhistorien än vad Svenska 2 i 

Lgy11 gör, då hon känner sig mindre fri i sina skönlitterära texturval nu med Lgy11. Då hon 

inte behöver förhålla sig till litteraturhistorien på samma sätt kan det tyckas att textvalen 

borde kännas friare nu med Lgy11. 

Litteraturhistorien och kanon 

Intressant är att flera lärare nämner litteraturhistorien och de litteraturhistoriska epokerna i 

intervjuerna, men att de endast ett fåtal gånger talar om dessa som en påverkan eller faktor till 

deras val. Detta är även något som Lundströms avhandling, som nämns i 

forskningsöversikten, visar. Han framhåller där att lärarna trots en frihet utifrån läroplanerna 

reproducerar en kanon som de själva inte förklarar. De anser att detta är en självklar del av 

ämnet svenska, men litteraturhistorien som nedärvd kanon reflekteras det inte över.
60

 Lotta 

nämner vid ett tillfälle att hon använder sig av litteraturhistorien i sina textval för att uppfylla 

kursmålen som är satta för svenska, vilket blir intressant då kursmålen inte specifikt nämner 

litteraturhistorien. Håkan förklarar att han känner sig fri i sina textval och nämner att han inte 

tycker att det finns speciella verk som alla eleverna måste ha läst när de gått ut gymnasiet. 

Däremot tycker han att alla elever borde ha fått läsa någonting av de största svenska 

författarna, och nämner Strindberg och Lagerlöf som exempel. Han förklarar också att han 

inte känner någon press på sig ifrån andra lärare, genom att säga ”Jag upplever inte att det 

finns någon etablerad kanon på skolan”. Lena är på samma plan som Håkan, då hon menar att 

man inte kan plöja alla författare med eleverna, utan att man får välja dem som man själv 

anser är viktiga. Hon ger exempel på Fröding och Lagerlöf, som hon menar är självklara att ta 

upp på skolan, då författarna har anknytning till trakten, men att dessa nog inte är självklara 

att ta upp i undervisningen i Sundsvall.  

Håkan nämner dock att det hade varit lättare att vara jämställd i sina textval om man endast 

använde litteratur ifrån de senaste 30-40 åren. Maria nämner samma sak, att det hade varit 
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lättare att ha en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga författare om man endast 

fokuserade på modern litteratur, eftersom kvinnliga författare är underrepresenterade i 

litteraturhistorien. Lotta tycker att formuleringen om skönlitteratur i Lgy11 är problematisk, 

då hon finner det svårt att hitta kvinnliga författare att ta upp i undervisningen om 

litteraturhistoria, något som tagits upp tidigare i uppsatsen. Detta gör att hon inte tror att 

lärares textval förändrats nämnvärt i och med Lgy11, och hon känner inte att hennes egna val 

har gjort del heller, av just denna anledning. Lottas exempel ovan om hur hon valde en text 

från medeltiden och att den enda kvinnliga författare hon kunde komma på var Heliga 

Birgitta, relateras till detta. Likaså Elisabeths tankar om litteraturhistorien som ett problem för 

en jämställd undervisning. Trots att nästintill samtliga lärare uttryckt att de känner sig fria i 

sin textval verkar det finnas en pliktkänsla att följa och ta upp litteraturhistorien, och gärna 

epok för epok. Denna pliktkänsla torde vara ett led i den nedärvda litteraturhistoriska kanon 

som ständigt rekonstrueras i olika skikt i samhället.      

4.3. Lärarnas textval    

Som avslutning på intervjun bads lärarna att ge exempel på texter och författare som de 

använder i sin undervisning, och att kort nämna varför de valt dessa. Tanken med detta var att 

låta lärarna ge en bild av hur de praktiskt valt litteratur till sin undervisning och också se vilka 

författare och verk som de först kommer att tänka på i relation till sin undervisning. Detta är 

således inte en sammanfattning av all den litteratur som lärarna använder sig av, utan bara ett 

urval de själva tagit upp vid intervjutillfällena. Många andra författare, och verk, tas upp i 

deras undervisning. Då denna fråga var oväntad ifrån lärarnas sida blev det intressant att se 

vilka författare som drog sig till minnes. Detta avsnitt har delats upp i en sammanställning av 

de författare och verk som nämndes av lärarna och en sammanfattning av de anledningar som 

gavs till deras val av litteratur. 

Sammanställning av författare och verk 

Vid en första anblick tycks författarna och verken som tas upp vara av vitt skilda slag, dock 

infann sig ett mönster när jag studerat dessa val vidare. Sammanlagt nämns 41 olika författare 

och 26 specifika verk, där alla utom en författare, och dennes verk, tillhör den västerländska 

kulturen. Denna författare, Khaled Hosseini, är dock uppvuxen till större delen i USA vilket 

gör att han troligtvis är starkt influerad av den västerländska kulturen. Av författarna som 

nämns är det få som återkommer hos flera lärare, men Pär Lagerkvist nämns av tre av de fem 

lärarna. Författare som nämns av åtminstone två lärare är Karin Boye, Edith Södergran, 

Sapfo, Johann Wolfgang von Goethe, Emilé Zola, Charlotte Brontë, Gustaf Fröding, Mary 
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Shelley Wollstonecraft och William Shakespeare. Olika genrer som författarna verkar inom 

eller som verken som tas upp tillhör är främst romaner, 17 stycken. Även författare av lyrik 

utgör en stor del av lärarnas undervisning, 14 stycken. Även några noveller och lite dramatik 

nämns. Endast ett verk som tillmäts som ungdomslitteratur tas upp, vilket inte är så underligt 

då 83 procent av författarna som lärarna tog upp kan benämnas tillhöra en litteraturhistorisk 

kanon. De 44 författarna som nämns tillhör flera olika litterära epoker, närmare bestämt åtta 

olika epoker. Av dessa tillhör flest författare modernismen, 13 stycken. Två andra epoker som 

är nästföljande i antal författare är upplysningen, sex stycken, samt romantiken med fem 

stycken författare. Åtta författare är samtida eller moderna, och med detta menar jag författare 

som getts ut från 1960-talet fram till idag. Det som är mest intressant för denna uppsats är hur 

fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare såg ut, då uppsatsen fokuserat på detta. 

Av de 41 författarna som lärarna tar upp är 27 män och 14 kvinnor. Denna ojämna fördelning 

är som sagt inte en statisk eller ens helt korrekt uppgift över lärarnas faktiska undervisning, 

utan endast en sammanställning utifrån deras spontana uttryck om den. Som tidigare nämnts 

är dock denna information intressant att ta del av, eftersom det kan identifiera om lärarnas 

uttryckta val av texter är detsamma som deras faktiska val, vilket inte är fallet för lärarna i 

Lundströms avhandling. De lärarna uttrycker att de väljer texter på ett sätt medan deras 

faktiska val sker på ett annat sätt.
61

 Då flera av lärarnas uppfattningar är att de reflekterar 

kring genus i sin undervisning visar denna sammanställning att reflektionerna inte 

rekonstrueras fullt ut i lärarens praktiska undervisning. Anledningarna till detta är svåra att 

reda ut, och är inget som uppsatsen söker besvara, men en kort reflektion om detta kommer att 

tas upp i uppsatsens diskussionsavsnitt.  

Anledningarna till lärarnas textval 

Anledningarna som ges till varför lärarna har valt de författare och de texter som nämns i 

analysen ovan kan härledas till fem olika aspekter. Samtliga anledningar som nämns i deras 

faktiska val har även nämnts i intervjuerna om hur lärarnas textval sker. Därmed 

överensstämmer lärarnas tillvägagångssätt vid textvalen både i teorin och i praktiken. 

Följande avsnitt kan på så vis tyckas upprepande, men bifogas ändock för att visa hur lärarnas 

teori och praktik överensstämmer.  

En anledning till textvalen är att läraren tänkt använda verket för att diskutera genus eller att 

verket ingår i ett undervisningstema om genus. Av denna anledning väljer exempelvis Lena 

boken Tusen gånger starkare, en roman av Christina Herrström som handlar om 
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genusstereotyper i en åttondeklass.
62

 Liknande tankegångar har även nämnts i avsnittet om 

läraren ovan. En annan anledning till textvalen i praktiken är att texterna får representera en 

litteraturhistorisk epok, vilket få av lärarna uttrycker som den direkta anledningen till deras 

val av en text. Ett par lärare gör dock det, exempelvis har Maria ett omfattande 

undervisningsupplägg utifrån de litteraturhistoriska epokerna upplysningen, romantiken och 

realismen, där Charles Dickens David Copperfield, Emilé Zolas Therese Raquin, Mary 

Shelley Wollstonecrafts Frankenstein, Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers 

lidanden, Carl Jonas Love Almqvists Det går an, Jules Vernes En världsomsegling under 

havet, Daniel Defoes Robinson Crusoe och Voltaires Candide behandlas.
63

 Dessa författare 

har valts då texterna representerar olika teman som Maria valt att använda sig av i arbetet med 

epokerna. Denna aspekt syns, inom lärarnas teoretiska val, i avsnittet om skolan ovan. En 

anledning som tas upp av nästintill alla lärare är att texterna är valda för att de kan ge givande 

och intressanta diskussioner om moraliska dilemman och teman. Ett exempel på detta kan ses 

i hur Håkan använder flera antika dramer, som Antigone, på grund av de rika diskussioner 

som kan hållas kring texterna. Denna anledning har även yttrats av lärarna i avsnittet om 

läraren. Valet av texter kan också bero på att läraren vill undervisa om en viss texttyp, ett visst 

stoff, eller för att de passar med ett angivet tema som läraren vill arbeta kring, och detta är 

något flera lärare uttrycker i intervjun. Exempel på detta kan ses i Lottas val av Hjalmar 

Söderbergs novell ”Pälsen”, vilken hon valde utifrån att eleverna skulle lära sig om 

novellanalyser.
64

 Denna faktor visas av lärarna i avsnittet om skolan och styrdokumenten. 

Den sista faktorn som kan urskiljas i lärarnas anledningar till sina praktiska val av texter till 

undervisningen är elevernas önskningar och lärarens lust att välja texter som de tror kan 

tillfredsställa eleverna. Lena förklarar exempelvis hur hon använt Johann Wolfgang von 

Goethes Den unge Werthers lidanden, Gustave Flauberts Madame Bovary, och Emilé Zolas 

Therese Raquin i sin undervisning då eleverna bad om att få läsa klassiker.
65

 Denna sista 

faktor ses tydligare i avsnittet om eleverna och deras identifikation med texten. Dessa fem 

aspekter återfinns, som sagt, i de riktningar som resultaten om lärarnas utsagda texturval 

visar. De kan härledas till att handla om eleverna, om läraren själv, om kanon och om 

styrdokumenten. Slutsatsen här är således att dessa lärares utsagda faktorer som påverkar och 

bestämmer deras textval är desamma eller snarlika till hur det verkligen väljer texter till sin 
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undervisning. Där texturvalen skiljer sig, baserat på detta ringa material, verkar bestå i hur det 

faktiskt reflekterar kring genus i dessa val. 

5. Diskussion 

5.1. Textval 

Texturvalen till svenskundervisningen sker genom fyra övergripande faktorer, där de två 

överordnade är eleverna och läraren själv. Det som påverkar textvalen vad gäller eleverna är 

elevernas kunskapsnivå och även elevernas identifikation med texterna, karaktärerna och 

författarna. Att elevernas identifikation med texterna är viktigt för lärarna återfinns även i 

Lundströms avhandling, där två av lärarna uttrycker litteraturens identitetsskapande värde.
66

 

Det som påverkar valen utifrån läraren själv är lärarens personliga smak men också dennes 

kunskap om svenskämnet, litteraturhistorien och genus. På detta sätt kan det urskiljas att både 

elevernas och lärarens kunskap är en av de främsta anledningarna till hur texter väljs till 

undervisningen, men också huruvida eleverna och läraren kan identifiera sig med texten är av 

stor vikt. De två underordnade faktorerna som påverkar textvalen är materialet, genom 

arbetssätt, lärandeobjekt, och tillgång, och skolan genom styrdokumenten och 

litteraturhistorien. Även i Lundströms avhandling framstår tillgång, material, och 

styrdokumenten vara underordnat andra faktorer till textvalen.
67

 De faktorer som lärarna har 

liten möjlighet att påverka är de faktorer som påverkar deras val av texter minst. Att läraren 

själv och elevernas kunskapsnivå är det som främst styr valen är därför inte ett överraskande 

resultat.  

Det är spännande att reflektera över hur viktig elevernas identifikation med texterna är för 

lärarna. Lärarnas svar tyder på att eleverna inte kan förstå eller tillgodogöra sig texterna om 

de inte identifierar sig med dem, och dessa tankegångar verkar också påverka hur lärarna 

reflekterar kring genus i sin undervisning.  Håkan väljer att inte ta upp vissa författare i sin 

klass med en kvinnlig majoritet av detta skäl. Om eleverna måste identifiera sig med texterna 

borde ett genomarbetat genusperspektiv vara angeläget, för att inte hamna i ett 

reproducerande av genusstereotyper, som Ulfgard diskuterar.
68
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5.2. Genussegregering  

Redan under intervjuerna dök frågor och reflektioner upp som kunde vara intressanta att 

behandla i uppsatsens diskussion, och dessa känns fortfarande relevanta för uppsatsen. En 

sådan reflektion är hur genusmedvetenheten som lärarna ger uttryck för oftast inte är av en 

mer djupgående karaktär. Trots att mina intervjufrågor om hur de reflekterar kring genus både 

tog upp författarperspektivet men också karaktärsperspektivet är det endast ett fåtal gånger 

som protagonister och karaktärer kommit på tal. Fokus verkar här främst ligga på att få in fler 

kvinnliga författare i undervisningen, vilket inte alls är felaktigt. Lärarna reflekterar däremot 

sällan över vad för slags kvinnliga eller manliga karaktärer det är som tas upp i 

undervisningen, utan det som premieras är att kvinnor tas upp vid sidan av männen 

överhuvudtaget. Vid en sådan undervisning blir risken stor att kvinnor segregeras i 

undervisningen på andra sätt än rent utrymmesmässigt, precis som Williams skriver att 

litteraturhistorieskrivningar har gjort med kvinnliga författare.
69

  

Könsroller och könstereotyper berörs i Lenas förklaringar om hur hon diskuterar detta utifrån 

reklambilder med sina elever. En kort beskrivning hon gjorde av ett sådant 

undervisningsupplägg visade att eleverna fick se en reklambild med en ung, påklädd man som 

stod upp och höll i en produkt. På bilden fanns även en lättklädd ung kvinna, sittandes på huk 

i en obekväm pose. Lena hade frågat vilken av personerna de ville identifiera sig med, vilken 

av personerna de ville vara, och samtliga elever i klassen valde mannen. Det är inte särskilt 

svårt att förstå att ingen av eleverna väljer att bli den objektifierade. I lärarnas svar träder det 

fram att det inte handlar om författare och karaktärer som människor, utan som kön. Främst är 

det det kvinnliga könet som tas upp som åsidosatt det manliga, något som ska kvoteras in i 

undervisningen. Dock kan detta bero på frågeställningarna som lärarna fick, då exempelvis en 

fråga som ställdes löd: ”Brukar du reflektera kring fördelningen av manliga och kvinnliga 

författare, och hur kvinnor och män representeras i texterna?”. Detta delar upp människor i 

kön och kan ha påverkat lärarnas svar.  

Williams tankegångar om att läsa gränsöverskridande är något som Håkan visar kan vara svårt 

att genomföra i resultatredovisningens avsnitt om eleverna.
70

 Han väljer litteratur med 

utgångspunkt i elevernas identifikation, och då han inte tror att kvinnliga elever kan 

identifiera sig på samma sätt med manliga författare och protagonister väljs vissa författare 

bort från undervisningen. Detta innebär en genussegregering eftersom utgångspunkten är att 
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kvinnliga elever inte kan identifiera sig med män, för att de är olika. Som redan nämnts i 

redovisningen om elevernas identifikation blir Håkans tankebanor intressanta att jämföra med 

Nordlunds undersökning om gymnasielevers läsning. Då hennes undersökning visar att 

kvinnliga elever valde att läsa litteratur skriven av både män och kvinnor känns Håkans 

resonemang ohållbart.
71

 Om Håkans kvinnliga elever måste identifiera sig med författaren och 

textens karaktärer för att läsningen ska bli givande, har eleverna hamnat i en 

genusreproduktion.
72

 En annan tanke är att Håkan antar att de kvinnliga eleverna inte kan 

identifiera sig med en manlig författare. Detta skulle i sådana fall visa prov på Hirdmans 

princip om isärhållandet av könen, då Håkan ser skillnader mellan vad det innebär att vara 

kvinna och vad de innebär att vara man.
73

    

I den korta sammanställningen av lärarnas spontana uppräkningar på litteratur de behandlar i 

sin undervisning är majoriteten män. Som redan förklarats i avsnittet om denna 

sammanställning är inte detta någon svartvit sammanställning av all den undervisning som 

lärarna utför, men det är ändock intressant att se att den litteratur som ligger dem färskast i 

minnet, och närmast till hands, är av manlig majoritet. Vad detta beror på kan jag endast 

spekulera kring. Då flera av lärarna nämner litteraturhistorien och dess epoker i och med sin 

undervisning är det inte konstigt att de nämnde de författare och verk de brukar behandla 

utifrån deras epokundervisning. Då flera lärare även uttryckt att det finns få kvinnor att ta upp 

i litteraturhistorien är det inte svårt att tänka sig att de vid intervjun kommer att tänka på 

mestadels manliga författare. Lärarnas uttalanden om reflektioner kring genus är inte direkt 

överförbart på deras faktiska undervisning, då reflektionerna, med få undantag, nästintill 

uteslutande behandlar könen på författare, att försöka välja in fler kvinnliga författare i 

undervisningen samt att diskutera med eleverna varför så få kvinnliga författare finns 

representerade i litteraturhistorien.  

5.3. Styrdokumenten och kanon  

En litterär kanon ses skina igenom när flera av lärarna talar om skönlitteratur i 

undervisningen, och främst genom det arbete de utför utifrån de litteraturhistoriska epokerna. 

Ändå är det endast vid ett fåtal tillfällen som någon lärare nämner kanon, och ingen tar upp 

kanon som en möjlig påverkan på deras val av litteratur. Lärarna verkar, precis som lärarna i 
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Lundströms avhandling, bruka ett slags ”rutinisering” i sina textval.
74

 De kan i vissa fall inte 

motivera sina textval fullt ut. Lundström skriver att texter med visst ”kulturellt kapital” inte 

behöver motiveras av lärarna, och det på grund av detta blir mer benägna att välja dessa 

texter.
75

 Detta skulle även kunna vara fallet för lärarna i min uppsats. Ingen lärare säger sig 

hämta inspiration ifrån sin lärarutbildning och bara ett fåtal nämner sin egen personliga smak 

som vägledning. Klassiker är däremot ett ord som kommer upp i lärarnas svar vid några 

tillfällen. De nämner det ihop med att eleverna uttryckt en önskan om att läsa klassiker och att 

det är viktigt att eleverna kan få en förståelse för eller kan identifiera sig med klassikerna. 

Även om det inte verkar finnas någon outtalad kanon på skolan som lärarna följer, då varken 

intervjusvar eller sammanställningen av litteratur de använder i sin undervisning tyder på det, 

verkar det finnas en stark känsla för litteraturhistoriens vikt i svenskämnet. Som det verkar får 

inte litteraturhistorien endast behandla den skönlitterära delen av svenskundervisningen, utan 

kan även användas i lingvistiska delar av ämnet, som exempelvis när Lotta använde texter av 

Heliga Birgitta i ett undervisningsmoment om språkhistoria. Litteraturhistorien tas upp i 

undervisningen epokvis eller via teman som lärarna valt ut. Intressant gällande 

litteraturhistorien i undervisningen är hur vissa lärare hänvisar till styrdokumenten som en 

anledning att undervisa om epokerna. Lotta nämner exempelvis att hon använder 

litteraturhistorien för att uppnå kursmålen i avsnittet om skolan ovan. I kursplanerna för 

svenska nämns inte litteraturhistorien, däremot förklaras att texter ” från olika tider och 

kulturer” ska tas upp i svenskundervisningen samt ”centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och författarskap”.
76

 Dessa formuleringar har Lotta, och de andra lärarna, 

tolkat som litteraturhistoriska epoker och dess centrala författare. Även lärarna i Lundströms 

avhandling tolkade begreppet på detta sätt, utifrån en slags kanon.
77

 Att en kanon 

reproduceras trots läroplanens frihet kan bero på att dessa texter inte behöver försvaras av 

lärarna, som nämnts ovan, men Lundströms avhandling visar också att lärare för vidare en 

tradition då de ”[har] föreställningar om vad som förväntas av dem”.
78

  

Lärarna väljer inte texter så pass fritt som de skulle kunna, det finns gott om svängrum i 

styrdokumenten för att inte behandla hela litteraturhistorien epokvis. Men tolkning är 

oundvikligt, och vad man tolkar in i begrepp som ”centrala skönlitterära verk” är högst 

individuellt. Lotta nämner även i avsnittet om skolan att kursplanen i Lpo94 tryckte mer på 
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litteraturhistoria än vad Lgy11 gör, och ändå känner hon sig mindre fri i sina texturval idag än 

vad hon gjorde med den gamla läroplanen. En möjlighet till varför hon upplever det så kan 

vara att ett större fokus på litteraturhistorien i styrdokumenten även ger ett större utrymme för 

skönlitteratur i undervisningen. Även om litteraturhistorien snävar av texturvalen, så har 

skönlitteratur en stadigare roll där än i en ämnesplan utan uttalat litteraturhistoriskt perspektiv. 

Styrdokumenten blir även gällande för diskussion om tolkning när lärare, som Elisabeth i 

denna uppsats, tolkar att de i Lgy11 ska behandla hälften kvinnliga och hälften manliga 

författare, när inte det heller står utskrivet. Håkan resonerar kring detta i avsnittet om skolan 

ovan, nämligen att det inte definieras någon fördelning mellan kvinnliga och manliga 

författare. På detta sätt kan kvinnliga författare negligeras i undervisningen även i 

fortsättningen, menar han. Om de flesta lärarna tolkar ämnesplanen som Elisabet gjort, sätter 

det press på lärarna att reflektera djupare kring könsfördelningen på författarna i 

svenskundervisningen. Som jag varit inne på i inledningen är det dock synd att en formulering 

om både kvinnliga och manliga författare ska behöva ingå i styrdokumenten. Samtidigt verkar 

det som att det behövs, då både lärarna finner det svårt att få in kvinnliga författare i sin 

undervisning och den litterära kanon fortsätter att marginalisera kvinnliga författare. Det är 

trist att vissa lärare ser en problematik kring en jämställd litteraturundervisning för att 

litteraturhistorien inte anses jämställd. Litteraturhistorien innehåller dock kvinnliga författare. 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är ett verk i fem band där litteratur skriven av kvinnliga 

författare i norden samlats. 1000 år av litteratur finns samlat och mer än 800 författare.
79

 

Intressant med att vissa lärare uttrycker den problematiken är att Lena, som väljer hälften 

manliga och hälften kvinnliga författare och karaktärer, inte nämner en sådan problematik. 

Även Lena nämner litteraturhistorien som en del i hennes undervisning, och ändå väljer hon 

som hon gör. Lärarnas kunskap, både vad gäller genus och svenskämnesstoffet, har en stor 

påverkan på den litteraturundervisning som sker. Även om Skolverkets styrdokument ska 

följas är det lärarna som behöver tolka läroplanerna för att sedan kunna realisera dem. Då 

eleverna står i centrum hos både styrdokument och lärare påverkar de texturvalen, men de blir 

samtidigt bemötta utifrån lärarens intryck av vad de kan och vad de kan tänkas identifiera sig 

med. På så vis är även lärarnas genusmedvetenhet med och påverkar hur de tror att deras 

elever identifierar sig, vilket kan skapa en reproduktion av genusstereotypa mönster.
80
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Uppsatsen visar således att texturval görs utifrån flera faktorer: elevgruppen, 

undervisningsstoffet, styrdokumenten, och kanske främst, till syvende och sist, utifrån läraren 

själv.  
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Bilaga 1. Intervjufrågeställningar  

 Hur brukar du gå tillväga när du väljer skönlitterära texter till din undervisning? (Egna 

favoriter, läroböcker, lärarutbildning etc) 

 Vilka faktorer påverkar dina val av litteratur? (Ex samarbete med andra lärare, 

tillgång) 

 Känner du dig fri i din textval? (Kan du välja texter som du vill) 

 Hur brukar du reflektera kring genus i dina textval; fördelningen mellan mannliga och 

kvinnliga författare och hur kvinnor och män representeras i texterna?  

 Tror du att det har betydelse för eleverna om du väljer texter utifrån ett 

genusperspektiv, och i sådana fall hur?  

 I Lgy11 står att svenskkurserna som innefattar skönlitteratur ska behandla 

”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”, tror 

du att lärares texturval förändrats något sedan den nya läroplanen trädde i kraft?  

 Har dina egna texturval förändrats i och med Lgy11? 

 Kan du ge några exempel på texter du använder i undervisningen? (Författare, verk) 

 Varför valde du att använda de författare/verk som du gett exempel på i din 

undervisning? 

 


