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Abstrakt: 
 

Denna studie har syftat till att undersöka vilken betydelse 31 lärare, verksamma i årskurs F–3, ger 
genus vid val av arbetssätt och skönlitteratur i samband med högläsning. Syftet har konkretiserats 
genom en frågeställning som inneburit att söka svar på vad som är avgörande för dessa lärares val 
av högläsningsbok och hur dessa lärare ser på att arbeta med skönlitteratur med koppling till frågor 
rörande genus. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit det sociokulturella perspektivet och för 
studiens resultatanalys har de teoretiska verktygen inneburit en didaktisk ansats. För studien har 
använts kvalitativa metoder i form av enkäter och telefonintervju.  

Resultatet för studien visar att det finns ett genusperspektiv med i lärares val av böcker, vilket 
utgörs av att lärarna i sina val försöker variera pojk- och flickkaraktärer. Vidare framgår att samtliga 
lärare som deltagit i studien anser det vara viktigt att ha med ett genusperspektiv i valet av 
skönlitteratur. Att högläsa och sedan föra textsamtal framgår vara den metod som lämpar sig bäst 
för att kombinera skönlitteratur och genusfrågor. Samtalen utgörs av gemensamma diskussioner i 
klassrummet. Ett sådant arbete är enligt deltagande lärare i studien gynnande för eleverna, då de ges 
möjlighet att få ta del av andra elevers uppfattningar men även får delge sina egna tankar. På så vis 
möjliggörs att eleverna får en mer neutral syn på de båda könen. Viktigt för att en sådan metod ska 
kunna tillämpas på ett positivt sätt är att ha en god klassrumsmiljö, där eleverna känner sig trygga 
med varandra. Dessa resultat stämmer väl överens med den forskning som finns om att arbeta med 
skönlitteratur och genusfrågor.   
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1. Inledning 
Höstterminen 2016 skrev jag mitt första examensarbete Hur kan skönlitteratur användas i skolan 
med genus som utgångspunkt?. Denna studie syftade till att undersöka hur lärare i årskurs F–3 kan 
tillämpa skönlitteratur i undervisningen, för att skapa jämställdhet mellan pojkar och flickor. Av de 
resultat jag fann kunde några slutsatser dras. En slutsats var att en effektiv metod för ett arbete med 
genus och skönlitteratur kan utgöras av högläsning utförd av läraren, vilken därefter efterföljs av 
gemensamma samtal. Fördelarna med ett sådant arbetssätt var att elevers tidigare föreställningar om 
de båda könen kunde komma att förändras och istället leda till en mer neutraliserad syn, vad gäller 
de könsnormer som finns för pojkar och flickor. Ytterligare en slutsats jag kunde dra var att mycket 
är avgörande av lärarens egen kompetens och inställning till genus, för att ett arbete med fokus på 
genus utifrån skönlitteratur ska vara möjligt att genomföra och för att syftet med undervisningen ska 
kunna uppnås. 
 
I min verksamhetsförlagda utbildning (VFU), vilken utförts i årskurs 2 och 3, har jag kunnat notera 
att högläsning är en vanlig metod vad gäller att arbeta med skönlitteratur. Däremot har jag inte 
kunnat registrera att läraren gått vidare med texten på något vis. Viktigt att uppmärksamma är att de 
böcker som läraren läst vid min VFU samtliga gånger varit en klassiker av en välkänd 
barnboksförfattare, här kan nämnas Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Andersens Den fula 
ankungen. Troligt är att läraren vid valet av dessa böcker har utgått från den punkt i det centrala 
innehållet för årskurs 1–3 som innebär att eleverna ska få möta ”några skönlitterära 
barnboksförfattare och illustratörer” (Skolverket, 2016, s. 248).  
 
Utifrån mitt första examensarbete och mina tidigare uppfattningar kring lärarens högläsning i min 
VFU- klass väcktes ett intresse att undersöka lärares val av högläsningsbok i praktiken och med 
särskilt fokus på genus. Frågor rörande genus är även vanligt förekommande i samhällsdebatter 
(Körling, 2014; Molloy, 2013) och ett vanligt föremål för utredningar och rapporter från Skolverket 
(Skolverket, 2016; SOU, 2010:83), vilket ytterligare har bidragit till en nyfikenhet att undersöka 
detta. Vilka aspekter ligger till grund för lärares val av skönlitteratur och finns ett genusperspektiv 
med? Hur kan ett arbete med genus utifrån högläsning av skönlitteratur utformas och finns 
erfarenhet av andra metoder? Detta är några av de frågor som dykt upp och som jag i denna studie 
ämnar att ta reda på.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Högläsning är en vanligt förekommande metod vad gäller arbeten med genusfrågor som utgår från 
skönlitteratur och det vilar ett stort ansvar på läraren vad gäller valet av vilka böcker som ska 
användas. Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse 31 lärare, verksamma i årskurs 
F–3, ger genus vid val av arbetssätt och skönlitteratur i samband med högläsning. Syftet 
konkretiseras genom följande frågeställning: 
 

• Vad är avgörande för dessa lärares val av högläsningsbok? 
• Hur ser dessa lärare på att arbeta med skönlitteratur med koppling till frågor rörande genus?  

2. Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse av ett flertal begrepp som förekommer frekvent i denna 
studie. Därefter redogörs för vad som framgår i skolans styrdokument och tidigare samhällsdebatter, 
dels om högläsning och dels om genus. Läsaren får även ta del av ett avsnitt som behandlar hur 
genus kommer till uttryck i samhälle, skola och skönlitteratur. Vidare presenteras vad tidigare 
forskning lyfter fram om arbete med genus i skolan kopplat till skönlitteratur, högläsningens roll 



 

5 

och möjligheter i skolan och lärares val av högläsningsbok, vilket tar avstamp i de resultat jag 
nådde i mitt tidigare examensarbete. Här vill jag göra läsaren uppmärksam på att det i den tidigare 
forskningen presenteras en artikel som bygger på en observation i årskurs 4. Med tanke på den ringa 
forskning som går att finna om skönlitteratur och genus i årskurs F–3 så fattades beslutet att även 
inkludera forskning utförd i årskurs 4, då skillnaderna mellan elever i årskurs 3 och 4 är tämligen 
små. Slutligen presenteras studiens teoretiska anknytningar. 

2.1. Begreppsdefinition 
Genus innebär relationen mellan pojkar och flickor och hur deras egenskaper och beteenden avgörs 
av sociala och historiska faktorer, snarare än det biologiska könet. Ett beteende hos en individ 
utvecklas beroende av var individen befinner sig och i vilken situation (Tallberg Broman, 2002, s. 
25). 
 
Genusperspektiv innebär att man reflekterar över företeelser, förhållanden och processer inom 
exempelvis samhället och skolan samt tar i beaktande hur relationen mellan de båda könen framstår 
och om dessa relationer tenderar att skapa ojämlikhet mellan könen (Nationalencyklopedin, 2016). 
 
Högläsning innebär kort en arbetsmetod i skolan som utgörs av att läsa högt för en lyssnande 
åhörarskara, exempelvis lärare för eleverna eller eleverna för varandra. Här vill jag dock betona att i 
denna studie avses enbart högläsning utförd av lärare och med elever som lyssnande åhörare.  
 
Könsstereotyp/ könsnorm avser hur pojkar och flickor förväntas bete sig, vilket är beroende av de 
könsnormer som målats upp av samhället. En vanlig egenskap hos pojkar är att de är starka medan 
flickor å andra sidan ofta framställs som sårbara (Nikolajeva, 2004, s. 129).  
 
Skönlitteratur är litteratur där författaren inte alltid har för avsikt att anpassa handlingen till 
verkligheten. Drama, sagor och lyrik är vanligt förekommande former av skönlitteratur 
(Nationalencyklopedin, 2016). 

2.2. Högläsning och genus i styrdokument och samhällsdebatt 
I syftesdelen i kursplanen för ämnet svenska i årskurs 1–3 framgår att en av de förmågor eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla är att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 
syften” (Skolverket, 2016, s. 247). I det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurs 1–3 framgår 
ett antal punkter som går att koppla till högläsning och som kan bidra till att nämnda förmåga 
uppnås, dessa är: 

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

 Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. 
Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och 
myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.  
 

 Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. 
 
Vad beträffar elever som går i förskoleklass så står att läsa i Lgr11 att ett av syftena med 
undervisningen är att eleverna ska ges ”möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att 
kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva 
och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser” (Skolverket, 2016, s. 
20–21). Ur det centrala innehållet för förskoleklass kan följande punkter kopplas till ett arbete som 
involverar högläsning: 
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 Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om  
olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga 
händelser. 
 

 Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 
 

 Använda bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap. 
 

 Använda ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och  
yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 
 

 Skriva berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.  
 

I skolans styrdokument under kapitlet ”Skolans värdegrund och uppdrag” framhävs att skolan ska 
främja ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2016, s. 
7). Vidare står att ett arbete för att motverka diskriminering kopplat till kön ska utföras i Sveriges 
grundskolor och att de ska sträva mot att den traditionella synen på pojkar och flickor bryts. Hur 
skolan möter och bedömer eleverna är avgörande för hur eleverna väljer att tolka vad som är 
manligt respektive kvinnligt (Skolverket, 2016, s. 7–8). Enligt Statens offentliga utredning (SOU, 
2010:83) finns det ett krav inom utbildningsområdet som innebär att samtliga skolor varje år ska 
lägga fram en likabehandlingsplan. I denna plan ska först en presentation göras av hur skolan i 
nuläget arbetar för att ge samtliga elever samma förutsättningar, oavsett vilket kön de har. Därefter 
presenteras ett antal mål skolan ska sträva mot för att ytterliga stärka jämställdhet och även hur 
detta ska vara möjligt. När det sedan är dags för en ny likabehandlingsplan året därpå så utvärderas 
detta tidigare arbete (SOU, 2010:83, s. 17).   
 
Svenskläraren Anne-Marie Körling (DN, 2014, 2 april) skriver i debattartikeln Självständigt 
läsande föds ur högläsning, att högläsning kan ses som något annat än enbart ett muntligt 
berättande, då man vid högläsning artikulerar orden på ett annat sätt, exempelvis genom att uttala 
orden långsammare och tydligare. Körling menar att om barn tidigt får ta del av högläsning så väcks 
ett intresse för den litterära världen. Författaren är inspirerad av Lev Vygotskijs tankar och 
framhäver att när barn får ta del av högläsning får de andra uppfattningar om, eller bilder av något. 
Därför är det viktigt att som lärare även lyssna under tiden man läser och hela tiden ha i tankarna 
vilken utgångspunkten för läsningen är (Körling, DN, 2014, 2 april).  
 
Gunilla Molloy (DN, 2013, 8 april) för i en annan debattartikel, Pojkar läser bara om män också 
gör det, fram att skönlitteratur och samtal kring lästa texter kan fungera i ett arbete som berör 
skolans demokratiska uppdrag. Molloy anser att samtal kring skönlitteratur kan bidra till att 
mottagaren av texten kan få en ökad förståelse för andra människors handlingar och även förstå 
världen i stort i ett större perspektiv. Problemet enligt Molloy är att det finns en stereotyp 
föreställning i samhället där läsning av skönlitteratur inte anses vara maskulint och därför blir 
många pojkars inställning till skönlitteratur och samtal kring dessa av negativ karaktär. Enligt 
Molloy behöver det ske förändringar i samhället, där vikten av läsning av skönlitteratur betonas och 
anses acceptabel även hos män men det krävs även att skolan ständigt samarbetar med samhället. 
Det räcker således inte att läraren påpekar att läsning av skönlitteratur är något bra med hänvisning 
till läroplanen. Molloy tror att om det skulle ske ett ökat samarbete mellan skola och samhälle, i 
syfte att motarbeta tidigare föreställningar kring pojkar och deras inställning till skönlitteratur, som 
påverkas av rådande könsnormer, så skulle skönlitteraturen istället kunna ena pojkar och flickor i 
samtal om andra människors tankar, känslor och ageranden (Molloy, DN, 2013, 8 april).  
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2.3. Framställningen av genus i samhälle, skola och skönlitteratur 
Kåreland (2015, s. 177) hävdar att i det samhället vi lever i idag så är uppdelningen av kön 
grundläggande och vilket kön man har är av betydelse för den identitet som ett barn utvecklar. 
Nikolajeva (2004, s. 129) förklarar att pojkar ofta tillskrivs egenskaper som stark, självständig och 
våldsam medan flickor ges egenskaper som lydig, passiv och beroende. Enligt Kåreland (2015, s. 
177) förekommer ett tillämpande av ett genusperspektiv på ett flertal olika områden, bland annat i 
litteraturvetenskap och forskning om barnlitteratur. Kåreland (2015, s. 178) menar att i forskning 
om genus uppmärksammas ofta de maktstrukturer som råder, dels på en samhällelig nivå och dels 
på en individuell nivå. Dock är det inte, i dagens samhälle, helt enkelt att bilda sig en klar 
uppfattning kring vad som är typiskt för flickor respektive pojkar, då skolan som institution och 
samhället i stort inte är könsneutralt. Pojkar förefaller ta större utrymme än flickor då de ofta är mer 
högljudda och dominanta och flickorna tenderar då att hamna i skymundan (Kåreland, 2015, s. 178–
179). 

Kåreland (2015, s. 179) lyfter att fram till 1960- talet har böcker för barn präglats av dessa 
traditionella uppfattningar kring pojkar och flickor men under 1960- talet utlöstes en debatt kring 
genus i barnlitteraturen, där dessa traditionella uppmålningar starkt kritiserades. Kåreland (2015, s. 
179) förklarar vidare att i böcker som barn idag får ta del av är det inte helt ovanligt att 
flickkaraktärer tillåts vara kaxiga och pojkkaraktärer uppvisa mer känslosamma egenskaper och 
Nikolajeva (2004, s. 131) förklarar att framställningen av pojkar och flickor i skönlitteratur är 
beroende av den tid vi lever i. I takt med att samhället förändras så förändras även våra 
uppfattningar om vad som anses vara maskulint och feminint (Nikolajeva, 2004, s. 131). Kåreland 
(2015, s. 179) anser dock att i samtliga böcker barn får ta del av förmedlas sociala och kulturella 
uppfattningar utifrån hur könen framställs, hur andra relaterar till dessa uppfattningar och även hur 
omgivningen bemöter dem. 

2.4. Tidigare forskning 
2.4.1. Arbete med skönlitteratur och genus i skolan  
I den statliga rapporten Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt– jämställdhetsarbete i 
skolan (SOU, 2010:83, s. 58) står att det krävs en genusmedvetenhet av läraren för att kunna 
undvika en undervisning som styrs av könsstereotypa uppfattningar. En undervisning som är 
genusmedveten innebär att det sker en undersökning och problematisering av hur kön framställs, 
sett till det sociala och att en undervisning som utgår från detta faktum innebär att traditionella 
könsmönster bryts (SOU, 2010:83, s. 58). Rapporten gör gällande att det är av stor vikt för en lärare 
att vara medveten i sina val av undervisningens innehåll och att ta hänsyn till vilka budskap som 
framgår i valda läromedel. Även lärares sätt att undervisa kan vara avgörande för vilka eventuella 
konsekvenser som kan uppstå (SOU, 2010:83). Ett exempel som visar på betydelsen av vilka 
läromedel som väljs ut av lärare framgår i Angerd Eilards (2014) artikel ”Genus och etnicitet i en 
”läsebok” i den svenska mångetniska skolan”. I centrum för denna artikel ligger en analys av en 
vanligt förekommande läsebok i Sveriges grundskolors årskurs 2, Förstagluttarna B, vilken enligt 
Eilard (2014, s. 254) är framtagen utifrån skolans värdegrund och uppdrag (dåvarande Lpo94) men 
som enligt författaren på ett flertal plan bryter mot det skolan ska stå för, vad gäller att främja 
jämställdhet mellan pojkar och flickor. Snarare bidrar denna bok till att förstärka de tidigare 
etablerade könsstereotypa uppfattningarna och därför vilar ett stort ansvar på läraren att motverka 
detta genom att kontinuerligt föra dialog med eleverna kring de olika karaktärernas gestaltning 
(Eilard, 2014, s. 154). 
 
Chambers (2014, s. 74) skriver att vid lärares val av högläsningsbok är det av stor vikt att läraren 
utgår från åhörarna men även att de högt läst igenom texten för sig själv innan högläsningen 
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påbörjas. Genom att läsa texten högt för sig själv innan kan läraren undvika att stöta på meningar 
som kan vara svåra för eleverna att förstå eller som kan upplevas vara obehagliga eller pinsamma 
för de som lyssnar. Vidare lyfter Chambers (2014, s. 203–204) att lärares val av högläsningsböcker 
ofta utgår från tidigare lästa böcker som de anser fungerat bra, eller böcker de blivit nyfikna på och 
vill testa. Här krävs dock att lärare är observanta på vilka tidigare erfarenheter elever har av olika 
texter. En helt ny form av skönlitterär text som en elev inte mött tidigare kan innebära att eleven får 
svårare att sätta sig in i texten och därmed upplever det besvärligt att reflektera över innehållet och 
dess karaktärer. Hallberg (1993, s. 7) anser att lärare som har för avsikt att förmedla litteratur, 
utöver att se till elevernas behov, även kontinuerligt bör undersöka ny barn- och ungdomslitteratur 
som utkommer, vilket kan ske genom att exempelvis läsa recensioner och artiklar om dessa 
nyutkomna böcker. 

2.4.2. Högläsning i skolan och dess möjligheter 
Liberg (2007, s. 35) skriver att läsning inte enbart innebär att läsa igenom en text, tanken är även att 
läsning av en text ska innebära lärande av något slag och bland annat kan ett lärande utgöras av 
samtal kring den lästa texten, i vilka tankar kan delas med de övriga mottagarna. Jönsson (2007) 
skriver i sin avhandling Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F-3 om 
ett temaarbete hon utfört tillsammans med sina elever i årskurs 1. Det grundläggande temat för detta 
arbete var att börja skolan och med målet att elevernas förståelse för människors lika värde och de 
roller eleverna själva spelade skulle vidgas. Detta temaarbete utgick från en skönlitterär bok som 
lästes högt. Jönsson (2007, s. 61–66) menar att den bok som valdes som högläsningsbok till detta 
temaarbete var inriktad på att börja skolan men att den valda boken även behandlade andra ämnen 
som var värda att lyfta och diskutera med eleverna, bland annat pojkars och flickors relationer till 
varandra. Då bokens huvudkaraktärer är en pojke och en flicka så menar Jönsson att diskussionerna 
kan ledas in dels på hur eleverna uppfattar pojkkaraktären och dels på hur de upplever 
flickkaraktären. Läraren kan markera att ett perspektivbyte sker genom att vinkla frågorna, så att 
fokus istället hamnar på den andra karaktären (Jönsson, 2007, s. 61–66). Jönssons (2007, s. 71, 75) 
slutsats vad gäller denna diskussion om pojk- respektive flickkaraktären var att det tydligt framgick 
att eleverna i sina resonemang kring de två olika karaktärerna utgick från sina egna uppfattningar 
om pojkar och flickor och att de såg till sig själva eller personer som frekvent förekommer i deras 
egen omgivning. Att avgöra vilka ”pedagogiska möjligheter” som kan komma utifrån en text är 
enligt Jönsson (2007, s. 73) upp till läraren att avgöra.  
 
Ytterligare ett exempel på hur högläsning av skönlitteratur kan användas i undervisningen med 
efterföljande samtal kring genusrelaterade frågor, lyfts fram i Eriksson Barajas (2008) artikel 
Beyond stereotypes? Talking about gender in school booktalk. Författaren har observerat en lektion 
med elever i en årskurs 4 där läraren har läst en bok som heter Smuggelkatten, i vilken det pågår en 
konflikt mellan bokens huvudkaraktär och hennes mamma. Konflikten bygger på att flickan i 
huvudrollen upplever att hon åsidosätts av sin mamma, sedan mamman skaffade ny pojkvän. Denna 
konflikt bidrar till en diskussion, styrd av frågor från läraren, om hur en bra förälder bör vara. 
Eriksson Barajas (2008, s. 7, 10–12) kan i sin observation konstatera att elevernas yttranden kring 
hur en bra mamma och pappa bör vara, starkt förhåller sig till den uppfattning eleverna har om vad 
som anses acceptabelt för män respektive kvinnor. Mamman i boken bemöts av stark kritik från 
eleverna då de anser att hon bryter mot den kvinnliga normen, då hon inte finns där fullt ut för sin 
dotter. Pappan i boken å andra sidan, som ständigt är frånvarande på grund av sitt yrke, accepteras i 
högre grad av eleverna. Det framgår med andra ord att det är av större vikt, enligt eleverna, att en 
mamma ständigt är närvarande. Eriksson Barajas (2008, s. 11–12) skriver vidare att läraren försöker 
få eleverna att se på mamman utifrån ett annat perspektiv genom att vinkla frågorna och författaren 
konstaterar att detta tillvägagångssätt hos läraren leder till att eleverna antar en annan bild av och 
uppfattning om huvudkaraktärens föräldrar. Hedlin (2006, s. 94) förklarar dock att ett arbete med 
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jämställdhet inte innebär att förändra personligheterna hos eleverna, snarare att ”utöka deras 
handlingsrepertoar och ge dem fler valmöjligheter”.  
 
Lundström, Manderstedt och Palo (2011) skriver i artikeln ”Den mätbara litteraturläsaren” om hur 
bilden av olika texter kommer till uttryck i läroplanen för grundskolan. Författarna menar att 
läsning av skönlitteratur många gånger kan bidra till att elever utvecklar sina identiteter, i och med 
att de i skönlitteraturen möter andra människors förståelse för något men att användandet av 
skönlitteratur i ett lärande syfte fått stå tillbaka då Lgr11 infördes (Lundström et al., s. 9–12). 
Införandet av Lgr11 innebar enligt Lundström et al. (2011, s. 11–12) att frågor rörande värdegrund 
med kopplingar till litteratur fått lämna plats för arbeten som snarare innebär att kunna organisera 
texter.   
 
Chambers (2014, s. 215) hävdar att en fördel med högläsning är att tiden för läsningen är lika för 
alla. Ytterligare en fördel är att då läsningen sker i skolan så behöver inte läraren bekymra sig över 
att eleverna tar sig an boken frivilligt på fritiden, för att hinna läsa den inom en angiven tidsram. 
Däremot anser Chambers (2014, s. 215) att en nackdel med högläsning är att då läsningen utgörs av 
endast ett exemplar av boken, vilken tillhandahålls av läraren, så blir det omöjligt för eleverna att 
snabbt kunna gå tillbaka i texten vid eventuella frågor som dyker upp.  

2.5. Teoretisk anknytning 
Jag har för denna studie valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt, 
vilket presenteras inledningsvis under detta avsnitt. Därefter redogörs för Hopmanns (2007) syn på 
didaktik, vilken utgör studiens teoretiska verktyg för analys. Analysen av denna studies resultat och 
den efterföljande resultatdiskussionen kommer att ställas i relation till dessa. Avslutningsvis för 
detta avsnitt kommer en sammanfattning av valda perspektiv och teorier, där jag har för avsikt att 
synliggöra för läsaren hur dessa förhåller sig till varandra, samt skapa förståelse för varför dessa har 
valts ut för att användas i denna studie.   

2.5.1. Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2010, s. 183) förklarar att den sociokulturella traditionen har sin utgångspunkt i Lev 
Vygotskijs arbeten som berör utveckling, lärande och språk. Ett särskilt intresse hos Vygotskij låg i 
att undersöka utvecklingen hos människor, dels ur ett biologiskt och dels ur ett sociokulturellt 
perspektiv, för att kunna tolka hur dessa båda perspektiv samverkar hos individerna (Säljö, 2010, s. 
183). Säljö (2010, s. 187) påpekar att språket, enligt Vygotskij, var det viktigaste av alla redskap, då 
det är språket som är avgörande för att vi människor ska kunna kommunicera med varandra. 
Kommunikation genom språk utgörs av tal eller skrift men Säljö (2010, s. 187) påpekar att det finns 
ett otal andra medier som kan tillämpas tillsammans med dessa två kommunikativa språkvarianter, 
till exempel kan vi välja att förmedla något med bilder, samtidigt som vi för en dialog kring dessa. 
Vidare skriver Säljö (2010, s. 189) att Vygotskijs teori innebär att kommunikation mellan människor 
bidrar till att ett tänkande utvecklas men att kommunikation inte nödvändigtvis behöver ske i 
samspel med andra utan även kan ske inombords, då människor använder olika språkliga redskap 
när de tänker.  

Vad gäller Vygotskijs syn på lärande och utbildning så menar Säljö (2010, s. 193) att det 
sociokulturella perspektivet innebär att det sociala samspelet är av stor betydelse, i vilket interaktion 
och kommunikation ligger till grund. Kunskap enligt det sociala perspektivet ska med andra ord inte 
ses som något som överförs mellan människor, snarare är det utifrån ett deltagande i något 
sammanhang som människan når kunskap. Ett av Vygotskijs mer kända begrepp är, enligt Säljö 
(2010, s. 191), ”idén om den närmaste proximala utvecklingszonen”, vilken kan förklaras med att 
ett lärande ständigt pågår. Den proximala utvecklingszonen innebär även att då en individ lär sig att 



 

10 

behärska en ny färdighet, så är denne nära att även kunna behärska något annat. För att möjliggöra 
att ett sådant lärande sker så är personen till en början beroende av en mer kunnig person, som kan 
förmedla sin egen kunskap. Säljö (2010, s. 193–194) hävdar även att det sociala perspektivet inte 
ska ses som bundet till någon specifik pedagogik eller skola. Ett socialt perspektiv ska istället kunna 
tillämpas i en vanlig skola och utifrån de förutsättningar som anses normala för denna. Problemen, 
menar Säljö (2010, s. 194), utgörs snarare av hur samspelet mellan dels elever och dels elever och 
lärare organiseras.  

2.5.2. Didaktisk ansats  
Hopmann (2007, s. 110) skriver att ordet didaktik härstammar från antikens Grekland och innebär 
undervisning. Två vanliga begrepp inom didaktiken är, enligt Hopmann (s. 115–116), ”matter och 
meaning”. Matter kan ses som det ämne läraren för fram i sin undervisning och meaning som den 
betydelse undervisningen av det valda ämnet tillför eleverna. Hopmann (2007, s. 116) menar att 
undervisning i traditionell mening innebär att lyfta fram ett specifikt innehåll, där syftet är att lära ut 
om själva innehållet. För en lärare som istället lägger vikt vid didaktiska val i sin undervisning så 
ligger intresset snarare i att få eleverna att förstå vad det aktuella innehållet faktiskt kan lära oss. 
Som ett exempel nämner Hopmann (2007, s. 116) att om undervisningen har till syfte att lära oss 
om ett historiskt krig, så skulle samma undervisning där läraren på ett djupare plan tagit hänsyn till 
val av innehåll och metod, innebära att skapa förståelse hos eleverna för hur detta krig påverkade 
oss människor då och hur det påverkar oss idag.  

(Figur 1. Didaktisk triangel som visar på sambandet mellan lärare, innehåll och elever kopplat till begreppen matter och 
meaning. Källa: Restrained Teaching: the common core of Didaktik (Hopman, 2007, s. 116). 

  
Vidare förklarar Hopmann (2007, s. 117) att lärare behöver se till vilka förutsättningar en viss grupp 
av elever har och utifrån dessa avgöra vilket innehåll som ska presenteras men även vilka metoder 
som ska användas. De val läraren gör vad gäller undervisningens innehåll kan innebära att resultatet 
eleverna uppnår skiljer sig åt från det som läroplanen haft som avsikt att eleverna ska lära. 
Undervisning innebär inte enbart, enligt Hopmann (2007, s. 117), att kunskap ska förmedlas, 
snarare ska undervisningen ses som ett verktyg för att den kunskap eleverna uppnår ska kunna vara 
till nytta även i andra situationer, dels på ett individuellt plan och dels i andra sociala sammanhang.  

2.5.3. Sammanfattning av studiens teoretiska anknytning 
Högläsning i skolan, där lärare läser för en skara elever, är i högsta grad ett socialt samspel, där det 
muntliga språket utgör verktyg för den kommunikation som sker. Den muntliga kommunikationen 
kan utgöras dels av lärarens läsning för eleverna och dels av de gemensamma samtal som ofta 
tillämpas i samband med högläsning (jmf Eilard, 2014; Lundström et al., 2011; Liberg, 2007; 
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Jönsson, 2007; Eriksson Barajas, 2013). Då faktorer som socialt samspel, språkligt verktyg och 
kommunikation kan kopplas till högläsning, så förefaller det inte vara konstigt att det 
sociokulturella perspektivet valts som denna studies teoretiska utgångspunkt, då dessa nämnda 
faktorer även är några av de centrala begreppen för det valda perspektivet (Säljö, 2010, s. 187, 193). 
I det sociokulturella perspektivet framhävs även den proximala utvecklingszonen som ett centralt 
begrepp, där det lyfts att eleven ständigt befinner sig i ett lärande för att erövra nya färdigheter. Här 
poängteras att om ett lärande ska kunna ske så krävs en person som kan förmedla nödvändig 
kunskap (Säljö, 2010, s. 191). För denna studie gäller att det är lärare som förmedlar sin kunskap till 
eleverna. Även den didaktiska ansatsen pekar på att elever hämtar kunskap från någon med större 
erfarenhet än de själva. I skillnad mot det sociokulturella perspektivet, som snarare belyser hur ett 
lärande kan ske, så bidrar den didaktiska teorin till att förklara hur lärares val av innehåll och metod 
kan vara avgörande för den förståelse av ett ämne som eleverna uppnår och därmed vilka nya 
färdigheter som de i slutändan erövrar (Hopmann, 2007, s. 116–117).  

3. Metod 
I detta avsnitt redogörs för val av metod, urval, genomförande och de forskningsetiska principer 
som detta arbete har tagit i beaktande. Vidare följer ett avsnitt om hur insamlad data har bearbetats 
och analyserats och slutligen en del om studiens tillförlitlighet och giltighet.  

3.1. Val av metod 
Denna studie har syftat till att undersöka vilken betydelse 31 lärare, verksamma i årskurs F–3, ger 
genus vid val av arbetssätt och skönlitteratur i samband med högläsning. Jag har valt att i denna 
studie tillämpa kvalitativa datainsamlingsmetoder. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013, s. 53) förklarar att en kvalitativ insamlingsmetod innebär att den som gör en undersökning 
sätter sig in en annan människas förståelse för och erfarenhet av ett specifikt ämne på ett djupare 
plan, i form av exempelvis intervjuer. Jag har valt enkätundersökning som metod för detta arbete, 
vilket enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 127) är en metod för att hålla intervjuer. För att finna 
respondenter till enkäterna har snöbollsmetoden tillämpats. Snöbollsmetoden förklaras av Larsen 
(2009, s. 78) innebära att den som utför forskning kontaktar personer som anses kunna vara insatta i 
ämnet, alternativt kunna ge förslag på andra lämpliga personer. För min del innebar detta att 
kontakta rektorer för att få förslag på lärare som skulle kunna vara intresserade av att delta. 

Strukturen för enkätundersökningar har sina för- och nackdelar. Enkätundersökningen har en 
strukturerad form, vilket förklaras av Eriksson Barajas et al. (2013, s. 128) som att de frågor som 
används i undersökningen ska framgå på samma sätt för samtliga respondenter. Jag har i min enkät 
sammanställt frågorna i en viss ordning och samtliga enkäter ser likadana ut för samtliga 
respondenter. De frågor jag valt att använda mig av är framtagna utifrån denna studies syfte och 
frågeställning. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 127) påpekar att det vid en intervju är viktigt att de 
frågor som tas fram för undersökningen är tydligt knutna till studiens syfte och problemställning.  

De frågor som tagits fram för denna studie möjliggör öppna svar i enkätundersökningen. Fördelar 
med en strukturerad intervju av detta slag är enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 131) att de 
frågor som framgår är kompletta för datainsamlingen, det vill säga de frågor som framgår i den 
skriftliga intervjun är de frågor som respondenterna har att förhålla sig till. Vidare är risken mindre 
att respondenterna påverkas av den som intervjuar och den efterföljande analysen av det insamlade 
materialet är lättare att genomföra, förklarar Eriksson Barajas et al. (2013, s. 131). En nackdel med 
denna metod är dock, enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s. 131), att svaren som anges av 
informanterna tenderar att inte vara lika naturliga som de som hålls vid en direkt intervju. 
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3.2. Urval och genomförande 
Min tanke från början var att hålla direkta intervjuer och därför valde jag att inledningsvis, via mejl, 
kontakta rektorer vid sex grundskolor i min hemkommun, i vilka det går elever i årskurserna F–3. 
Ett urval för denna studie var att samtliga lärare som deltar skulle vara verksamma i någon av 
årskurserna F–3. Jag förklarade mitt ärende och frågade om de kunde ge förslag på lärare som 
kunde tänkas vara intresserade av att delta. Svar erhölls från fyra av dessa rektorer. Tre rektorer 
meddelade att de sänt vidare mitt informationsbrev till samtliga lärare på skolan men svar uteblev. 
Den fjärde rektorn gav förslag på en lärare och denne kontaktade jag via mejl och fick då svaret att 
hon ville ställa upp på en intervju. Ytterligare sju rektorer i min hemkommun kontaktades via mejl, 
i hopp om att finna ytterligare respondenter och av dessa sju svarade fyra, som samtliga meddelade 
att de vidarebefordrat mitt mejl till lärarna på deras skolor men inget svar erhölls. Fler respondenter 
för en direkt intervju gick därmed inte att finna och av oklara skäl blev det inte heller något av med 
den inbokade intervjun, då läraren inte dök upp. Slutsatsen drogs att läraren ångrat sig om ett 
deltagande, vilket enligt de forskningsetiska aspekterna1är helt i sin ordning och även framgick 
tydligt av det informationsbrev som sändes ut2. 

Då respondenter för direkta intervjuer inte gick att finna genom kontakt med skolorna i min 
hemkommun så fattades beslutet att göra en enkätundersökning, för vilken det behövdes minst 
trettio respondenter. För att finna respondenter vände jag mig till det sociala mediet Facebook och 
fem grupper jag är medlem i, som samtliga är inriktade på att diskutera undervisning i årskurserna 
F–3. På dessa sidor uppgav cirka fyrtio lärare att de var intresserade av att delta och enkät samt 
informationsbrev3skickades i ett meddelande. Trots att intresset att delta var stort så var det endast 
tjugo personer som besvarade enkäterna.  

För att finna ytterligare respondenter så kontaktades rektorer i fyra kommuner till, totalt nitton 
stycken. Nu valde jag att lägga fram två förslag, antingen att delta genom att besvara enkäten, eller 
att delta via en telefonintervju. På detta sätt hoppades jag att kunna uppnå minst trettio respondenter 
till enkätundersökningen eller kunna stärka studien genom att även ha med telefonintervjuer, utifall 
att respondenter skulle saknas. Endast fem rektorer besvarade mitt mejl och av dessa 
rekommenderade en rektor två specifika lärare och de övriga valde att vidarebefordra mitt mejl. 
Totalt valde elva lärare att besvara min enkät och en lärare ville delta i en telefonintervju. 

Totala antalet enkäter uppgick till trettioen stycken men då en av respondenterna visade sig vara 
under utbildning fortfarande så valdes denna enkät bort och därmed blev det totala antalet 
respondenter trettio stycken. Trots att jag fick ihop ett tillräckligt antal respondenter så beslutade jag 
mig ändå för att använda telefonintervjun till studiens resultatdel, då min tanke var att denna ändå 
kunde bidra till att stärka studien.  

3.3. Etiska aspekter  
I min studie har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som finns och som enligt 
Björkdahl Ordell (2007, s. 26) innebär att det finns ”krav på att forskning bedrivs till gagn för 
samhället och dess medlemmar”. Vidare skriver Björkdahl Ordell (2007, s. 26) att det finns fyra 
forskningsetiska krav som bör uppfyllas i studier utförda av högskolestudenter. Det första kravet är 
informationskravet, vilket enligt Björkdahl Ordell (2007, s. 26) innebär att forskaren ska ge 
information om syftet med studien till de som på något vis berörs av den. Jag har i kontakt med 
rektorer och lärare bifogat ett informationsbrev, i vilket det framgått vilket syfte jag har med min 
undersökning och hur jag tänkt mig att undersökningen ska gå till. I informationsbreven har det 

                                                 
1 Se avsnitt 3.3. 
2 Se bilaga 2. 
3 Se bilaga 1. 
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även tydligt framgått att ett deltagande är frivilligt och att den som valt att delta kan välja att 
avbryta sitt medverkande utan någon vidare förklaring till varför, vilket innebär att jag uppfyllt 
samtyckeskravet (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som 
Björkdahl Ordell (2007, s. 27) lyfter fram är ett krav om att samtliga som deltar i en studie ska 
kunna förlita sig på att de personligen och att det de säger behandlas på ett sådant sätt att det inte 
går att spåra till dem. Detta är något jag lyft fram i mina informationsbrev men även i de 
presentationer jag gjort i mina mejl till rektorer och lärare, samt i grupperna på Facebook. 
Konfidentialitetskravet började gälla från det att jag skrev ut samtliga insamlade enkäter, i vilka 
namn ej behövde anges. I mina informationsbrev gick även att läsa att det enbart är jag och min 
handläggare som har tillgång till insamlat material och att detta kommer att raderas bort efter 
avslutad kurs och på så vis uppfyller jag även det fjärde och sista kravet, vilket Björkdahl Ordell 
(2007, s. 27) benämner nyttjandekravet.  

3.4. Bearbetning av data och analys 
I innehållsanalysen av frågeenkäterna har jag använt mig av en metod som Larsen (2009, s. 104) 
benämner som delanalys, vilket innebär att innehållsanalysen har utförts i ett antal olika steg. För 
detta arbete har analysen inneburit totalt tre steg. I dessa tre steg har jag hela tiden utgått från de 
perspektiv och teorier som valts för denna studie. Säljös (2010, s. 189, 193) förklaring att det 
sociokulturella perspektivet utgår från språket som det viktigaste redskapet att kommunicera med 
och att ett lärande sker i ett sammanhang som involverar flera individer har framförallt varit 
framträdande i den innehållsanalys jag gjort. Svaren har genomgående lyft arbetsformer som 
innebär att kommunicera med ett flertal elever vid högläsning av skönlitteratur.  

I ett första steg lästes samtliga enkäter igenom en och en och korta anteckningar samt slutsatser 
formulerades vid sidan av, vilket Larsen (2009, s. 104) menar är en bra metod för att få en överblick 
av svaren. I steg två togs en fråga i taget, svaren för denna lästes i samtliga enkäter och därefter 
placerades dem in i en av mig framställd matris, i form av en tabell. Larsens (2009, s. 101, 104) 
åsikt är att tabeller många gånger är lämpligt att använda sig av för att lättare kunna kategorisera 
och gruppera det insamlade materialet och därför är vanligt förekommande i kvalitativa metoder. 
Att utforma en tabell på sådant vis bidrar till att det sedan blir lättare att kunna göra en tolkning av 
insamlad data (Larsen, 2009, s. 104). Enkäterna och telefonintervjun numrerades från 1–31 och 
placerades i tabellens vänsterkolumn och frågorna i högerkolumnen. Under varje fråga placerades 
sedan de svar respondenterna angett och som ansågs vara relevanta för frågan i sig. I enighet med 
Larsen (2009, s. 104) upplevdes då att det var lättare att få en överblick över svaren för de olika 
frågorna, då det blev lättare att kunna urskilja hur svaren stämde överens eller skiljde sig åt, samt 
om det gick att utröna några specifika mönster. Att kunna avgöra vilka delar av en större mängd 
insamlad data som är relevant för studien och kunna tyda vilka mönster som är av vikt, är enligt 
Fejes och Thornberg (2015, s. 35) utmaningen med en kvalitativ analys. För varje enskild kolumn 
gjordes avslutningsvis en övergripande sammanfattning av samtliga införda svar, i vilken det även 
framgick vilka likheter, olikheter och mönster som kunde skönjas. I ett tredje och sista steg knöts 
samtliga frågors sammanfattande kommentarer till denna studies syfte och frågeställning, för att 
kunna avgöra huruvida de olika frågornas svar skulle kunna bidra till att frågorna för studien 
besvaras. En fråga beslöts att helt uteslutas i studiens analys och resultat då den ansågs vara 
irrelevant för studiens frågeställning och syfte4. I resultatdelen för denna studie kommer frågorna 
från enkäterna att presenteras var och en för sig och svaren på dessa utgå från den helhetsbild som 
framträtt utifrån analysen av samtliga respondenters svar. I svaren för en del av frågorna kommer 
citat från enkäterna och telefonintervjun att användas, vilket bidrar till att resultatet blir mer levande 
och även förstärker svaren. I resultatdiskussionen kommer sedan studiens frågeställning att besvaras 
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utifrån arbetets resultat, bakgrund och tidigare forskning, samt knytas an till de perspektiv och 
teorier, som ligger till grund för detta arbete. På så vis får läsaren förståelse för hur syftet med 
studien uppnåtts.  

3.5. Tillförlitlighet och giltighet 
De frågor jag tagit fram för enkätundersökningen och telefonintervjun har uteslutande utgått från 
studiens syfte och frågeställningar, vilket inneburit att de frågor som använts ansågs vara av stor 
relevans för arbetet. Larsen (2009, s. 40–41) förklarar att det är av stor vikt att de data som samlas 
in är av relevans för det studien ämnar undersöka, då detta är avgörande för studiens validitet, vilket 
står för ”giltighet och relevans”. Dock kom jag fram till efter att jag hunnit skicka ut enkäterna att 
en av frågorna trots allt inte var relevant för denna studie och denna fråga valde jag därför att helt 
utesluta i den kommande analysen och studiens resultatdel. Då jag blev medveten om detta innan 
analysen utfördes och inte lyfte den i studiens resultat så anser jag att studiens validitet inte 
påverkas. Vidare förklarar Larsen (2009, s. 80) att det är lättare i kvalitativa studier att uppnå hög 
validitet, då det vid intervjuer, här i form av enkäter, är lättare att kunna ta hänsyn till andra faktorer 
som dyker upp och som är av betydelse för studiens frågeställning. Därmed blir det även enklare att 
genomföra ändringar under tiden arbetet fortlöper. Larsen (2009, s. 80) menar att beroende på den 
information som framgår av respondenterna så kan det ibland bli nödvändigt att formulera om 
frågorna så att de bättre stämmer överens med svaren, vilket då leder till att validiteten vidgas. 
Fråga två i enkäten ställer frågan om respondenterna anser det vara viktigt med högläsning och 
fråga sju om respondenterna anser det vara viktigt att ta hänsyn till genus i valet av högläsningsbok. 
Dessa två frågor skulle jag så här i efterhand ha önskat att jag lagt fram på ett annat sätt, eftersom 
jag är övertygad om att detta är något som majoriteten svarat ja på utan vidare eftertanke, då det är 
frågor som de flesta skulle ta för givet att svaret är ja på. 

För denna studie har min ambition varit att utförligt beskriva för läsaren hur jag har gått tillväga för 
att finna respondenter, hur insamlandet av data sedan fortlöpt och hur den efterföljande 
innehållsanalysen utförts, steg för steg. Reliabiliteten för en studie avgörs av hur noggrann man är 
att redogöra för sina tillvägagångssätt (Larsen, 2009, s. 81). En studie med hög reliabilitet ska enligt 
Larsen (2009, s. 81) vara så preciserad och exakt att någon annan ska kunna utföra samma 
undersökning med snarlika resultat. Att uppnå en stark reliabilitet är dock, anser Larsen (2009, s. 
81), svårare för en kvalitativ studie då resultatet till stor del avgörs av forskarens egna tolkningar av 
insamlad data. I en intervju finns en överhängande risk att den som intervjuar påverkar 
respondenten och därmed även påverkar svaren. Med andra ord påverkas en intervju av vad som 
sker där och då, vilket kanske inte är lika säkert om intervjun skulle utföras av någon annan 
(Larsen, 2009). Larsen (2009, s. 81) hävdar att reliabiliteten för en studie även avgörs av hur den 
insamlade informationen behandlas och att det är viktigt att hålla rätt på det insamlade materialet 
för att kunna hålla isär vem som sagt eller skrivit vad. All insamlad data för denna studie har 
bevarats noggrant för att inte riskera att något kommer bort. Enkäterna har skrivits ut men även 
sparats på datorn. Samtliga enkäter har numrerats, vilket underlättat arbetet med att sammanställa 
samtliga respondenters svar, i den tabell som togs fram för analysarbetet. Anteckningarna från 
telefonintervjun har renskrivits på dator, sparats och även skrivits ut.  

4. Resultat 
I denna del kommer jag inledningsvis att redogöra för de resultat jag fått utifrån totalt trettio enkäter 
och en telefonintervju. För att underlätta för läsaren har jag beslutat att presentera frågorna5 en och 
en. Frågorna får även fungera som ett slags underrubriker men vissa kommer dock att förkortas 
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något. Avslutningsvis kommer en resultatanalys, i vilken det framgår hur resultatet bidrar till att 
kunna besvara studiens syfte och frågeställning men även hur det kopplas till de perspektiv och 
teorier som ligger till grund för arbetet.  

4.1. Sammanställning av enkät- / intervjusvar  
Allmän information om deltagarna: 
 
Samtliga lärare är kvinnor och antal år i yrket varierar från som lägst två månader till som högst 25 
år men störst andel lärare anger 17–18 år. Av svaren framkommer att de flesta är verksamma i 
årskurserna F–1.  
 
1. Hur ofta högläser du för dina elever? 
 
Resultaten visar att samtliga lärare högläser för sina elever men däremot varierar det hur ofta denna 
högläsning äger rum. Det vanligaste svaret är att högläsning sker varje dag men det är få som anger 
hur många minuter/ dag som avsätts för detta. Av de som anger tid så visar analysen att cirka 10 
minuter är den tid som normalt avsätts för högläsning vid varje tillfälle. Resterande enkätsvar tyder 
på att högläsning är ett inslag i samtligas undervisning men att tiden för detta varierar från två till 
fyra tillfällen varje vecka. Läraren som intervjuades via telefon uppger att hon försöker läsa cirka 
tre gånger i veckan men att högläsningen ofta får skjutas på, då mycket annat kräver tid och 
uppmärksamhet. 
 
2. Är det viktigt med högläsning? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 
På denna fråga är samtliga deltagare enstämmiga i sina svar, då alla anser att högläsning är viktigt. 
Flera av lärarna uppger att högläsning bidrar till en mysig stund tillsammans och där bokens 
innehåll ofta ger upphov till gemensamma diskussioner. När det kommer till vilken nytta 
högläsning gör framkommer överhängande i svaren att högläsning bidrar till ett ökat ordförråd, 
utveckling av språket, förståelse för en texts uppbyggnad och att eleverna ökar sin förmåga att 
kunna skapa inre bilder och göra kopplingar till egna erfarenheter. Av svaren framgår även hos ett 
flertal deltagare att det är extra viktigt med högläsning för de elever som inte får uppleva detta i 
hemmet, främst sett till att utvidga ordförrådet.  
 
3. Vilken typ av böcker brukar du läsa för dina elever? 
 
Svaren på denna fråga visar att lärare, främst i förskoleklass men även årskurs 1, nästan uteslutande 
tillämpar bilderboksböcker i sin undervisning och att lärare i de högre årskurserna i större 
utsträckning läser kapitelböcker. En lärare, verksam i årskurs F–1, anser att illustrationerna i en bok 
är minst lika viktiga som texten i sig och menar även att ”tyvärr finns det en övertro på att använda 
kapitelböcker inom skolans värld alltför tidigt. Vi missar då lätt de barn som inte har så stor 
bokvana, synd”. Gemensamt för många deltagare, oavsett om de väljer bilderbok eller kapitelbok, 
är att boken ofta är kopplad till ett aktuellt tema och ungefär hälften av de svarande uppger även att 
böckerna de valt ut att läsa ofta är utvalda utifrån en specifik författare, som de valt att fördjupa sig 
i. Som exempel nämns flertalet gånger författarna Astrid Lindgren och Roald Dahl. Två lärare 
framhäver även att de anser det vara viktigt att boken de läser ska bryta mot den stereotypa 
föreställningen om pojkar och flickor.   
 
4. Vid val av högläsningsbok, vad ligger till grund för ditt val? (kopplat till klassen, tidigare 
läst bok i tidigare klasser, personlig favorit etc. eller andra avgörande faktorer) 
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I den analys som gjorts framträder en tydlig bild av att det, i de flesta fall, är budskapet och syftet 
med boken som är det avgörande i slutändan, när det kommer till att välja ut en högläsningsbok. 
Dessa faktorer är i regel knutna till ett särskilt tema, en specifik författare som eleverna ska få 
fördjupa sig i, eller något annat som anses vara av betydelse för klassen i nuläget. I valen av 
skönlitteratur uppger majoriteten av lärarna att de försöker variera böckerna sett till kön hos 
karaktärerna, alternativt läsa böcker vars innehåll anses vara mer populärt hos pojkar eller flickor. 
Till exempel nämner en av de svarande att de i hennes klass har läst dels hästböcker och dels böcker 
som innebär fotbollsspelande pojkar. Däremot framgår det av en större andel svarande att även om 
de försöker variera bokvalen så finns det inget speciellt genusperspektiv med, snarare är det andra 
faktorer som styr. Tre lärare svarar dock att de, oavsett vilket syfte de har med boken, alltid tar 
hänsyn till genus i sina val. 
 
5. Vilka aspekter är viktiga i ditt val av högläsningsbok och finns ett genusperspektiv med i 
dina val? 
 
Denna fråga väljer flertalet av lärarna att inte besvara utan hänvisar istället till tidigare ställd fråga, 
då de anser att de redan besvarat denna. Av de lärarna som ändå väljer att besvara denna fråga så är 
svaren övervägande lika med de i tidigare ställd fråga. Med andra ord är det främst ett aktuellt tema 
eller en specifik författare som styr valen av bok och att utgå från ett genusperspektiv är sällan av 
stor vikt, bortsett från att försöka variera pojk- och flickkaraktärer. Tre lärare, samma lärare som i 
fråga 4, svarar även på denna fråga att de, oavsett vilket syftet med boken är, alltid tar hänsyn till 
genus i sina val av böcker. En av de tre lärarna menar att i de fall det är svårt att undvika att 
stereotypa könsföreställningar framträder i texten så brukar hon istället lyfta fram detta och låta 
eleverna föra en gemensam diskussion. På så vis menar hon att hon ändå tar hänsyn till genus i sina 
bokval.  
 
6. Är det viktigt att ta hänsyn till genus i val av högläsningsböcker? Varför? Varför inte? 
 
En klar majoritet svarar ja på denna fråga. Av de som svarar ja framgår att anledningen till detta är 
dels då det uttryckligen står i läroplanens värdegrund och skolans likabehandlingsplan att hänsyn 
ska tas till genus och dels då de anser det vara av stor vikt att böckerna de läser är varierande. En av 
lärarna som besvarade frågan med ett ja förklarar att då hon är en auktoritet i gruppen så är det 
viktigt att hon inte förmedlar en föråldrad syn på genus, då det förmedlas vidare till barnen, som i 
sin tur påverkar varandra. Vidare framgår i hennes svar att då läroplanen uttryckligen lyfter fram att 
frågor rörande genus ska tas i beaktande i undervisningen bland annat, så går det inte att se som ett 
val, utan snarare ett krav. Ingen av lärarna uttrycker direkt att de anser det vara mindre viktigt att ta 
hänsyn till genus i sina val av högläsningsböcker men svaren pekar på att de inte anser det vara en 
av de viktigare faktorerna som spelar in, som en lärare uttrycker det ”genus är viktigt men det är 
inte allt”. Ytterligare en annan lärare menar att det många gånger kan vara besvärligt att få in 
genusfrågan på ett neutralt sätt vid val av högläsningsbok och att hon många gånger tar hjälp av 
skolans bibliotekarie, för att finna böcker som lyfter flera perspektiv av vardagliga företeelser.  
 
7. Brukar du, utöver högläsningen, arbeta vidare med boken tillsammans med dina elever? 
  
Svaren på denna fråga ger sken av att samtliga i någon mån arbetar ytterligare kring boken de 
högläser ur. Ett sådant arbete utgår främst från samtal knutna till texten, vilka pågår både under 
själva läsningen men även efteråt. En större andel av de lärare som svarar att de brukar samtala om 
texten är verksamma i förskoleklass. I dessa samtal skriver ett flertal av de deltagande att de 
gemensamt med eleverna diskuterar karaktärerna i boken, varför karaktärerna i boken valde att göra 
som de gjorde, vad som kunnat hända om karaktärerna gjort på något annat vis och om eleverna 
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kunde göra personliga kopplingar till någon specifik karaktär eller händelse. Fyra av lärarna lyfter 
även in att de i dessa samtal kring boken brukar diskutera de olika karaktärerna kopplat till genus, i 
de fall boken de valt har drag av stereotypa uppfattningar och beskrivningar av manligt respektive 
kvinnligt. De övriga svar som framkommer under denna fråga är även de samstämmiga, då svaren 
uteslutande innebär att rita en bild till texten de hört, i den mån det är möjligt se en filmatisering av 
läst bok, som uppstart till ett temaarbete eller i syfte att fördjupa något aktuellt ämne som berör 
klassen just då.  
 
8. Anser du att skönlitteratur kan användas i ett arbete med värdegrundsfrågor, som 
exempelvis genus? 
 
Även på denna fråga är svaren samstämmiga, då alla svarar ja. Ett flertal av deltagarna påpekar att 
ett arbete med frågor utifrån skönlitteratur är ett utmärkt tillvägagångssätt, då det finns böcker som 
behandlar alla former av känslor, tankar och upplevelser. En större andel av deltagarna svarar även 
att metoden att diskutera frågor rörande värdegrund utifrån skönlitteratur är ett bra sätt att få 
eleverna att lyfta fram sina egna tankar och känslor kring något specifikt ämne, utan att det blir för 
personligt, då diskussionerna istället berör de fiktiva personerna i boken. En av deltagarna uppger 
att skönlitteratur och historier av olika slag kan vara bra för barn att få ta del av för att lättare kunna 
förstå värdegrundsfrågorna.  
 
9. På vilket sätt tror du att en metod som innebär att läraren efter läsning ur en 
högläsningsbok ställer frågor och inleder en gemensam diskussion skulle vara gynnande för 
eleverna eller tvärtom, mindre gynnande?  
 
Majoriteten av de deltagande lärarna i studien ställer sig positiva till en metod som innebär att efter 
läsning styra upp en gemensam diskussion som utgår från frågor, ställda av läraren. En stor andel 
lärare poängterar att samtal som dessa gynnar eleverna, då de får komma till tals och förmedla sina 
tankar och känslor som annars är svåra att tala om. I en av lärarnas svar står det att hon tror att det 
många gånger kan vara positivt för de elever, som på grund av olika orsaker, mår dåligt över något. 
Genom att få möta liknande problem i en text kan eleven närma sig det jobbiga utan att behöva 
avslöja att det är utifrån sig själv hon eller han diskuterar. Några av de deltagande lärarna, samtliga 
verksamma i förskoleklass, ställer sig även de positiva till ett sådant arbetssätt men påpekar även att 
ett sådant arbete många gånger skulle vara svårt i de åldrar de undervisar. En av dessa lärare skriver 
att för att ett sådant arbete ska vara möjligt i hennes grupp så skulle frågor kring texten behöva 
komma under läsningen, för att intresse och koncentration hos barnen ska bibehållas. Ytterligare en 
viktig faktor som går att tolka utifrån en stor andel av enkäterna är att om ett arbete likt detta ska 
vara gynnande krävs det att det finns ett tillåtande klimat i klassrummet, där eleverna vågar komma 
till tals och utan att riskera att bli ifrågasatta eller påhoppade av övriga i klassen.  
 
10. Har du erfarenhet av eller förslag på andra möjliga arbetsmetoder för ett arbete som 
berör genus och som utgår från skönlitteratur? 
 
Här är andelarna lärare som anger att de har tidigare erfarenhet av arbete med skönlitteratur och 
genus sedan tidigare och de utan tidigare erfarenhet i princip lika stora, då sexton lärare svarade ja 
och femton lärare svarade nej. Utifrån de som tidigare arbetat med skönlitteratur och genus framgår 
att samtal om texten är den vanligaste tillämpade metoden men även att byta kön på karaktärerna 
uppges som svar av en stor andel lärare. Ytterligare en metod som uppges användas, om än inte av 
fler än sex lärare, är dramatiseringar. För de som anger att de inte har erfarenhet av ett arbete med 
skönlitteratur och genus men som ändå vill ge förslag på hur ett sådant arbete kan gå till, så 
återfinns här i stor utsträckning svar som samtal kring läst text och dess karaktärer, dramatiseringar 



 

18 

och att byta pojkkaraktärer mot flickkaraktärer eller tvärtom. Med andra ord går lärarnas tankar på 
hur ett arbete kan gå till, hand i hand med den erfarenhet övriga lärare har av att arbeta med 
skönlitteratur och genus. 

4.2. Resultatanalys 
Av studien framgår att deltagarna anser att läsning av skönlitteratur och samtal kring denna, kan 
bidra till att elevers tidigare uppfattningar om kön kan komma att anta nya perspektiv och även 
möjliggöra att stereotypa könsföreställningar suddas ut och antar en mer neutral syn. För att 
möjliggöra att en sådan utveckling sker så krävs dock att lärarnas bokval inbjuder till ett sådant 
lärande. Med andra ord kan tolkas att lärares egen uppfattning om genus är av stor betydelse. Det 
framgår tydligt att samtliga lärare i studien anser det vara viktigt att förhålla sig till genus i valet av 
sina högläsningsböcker men samtidigt inte att ett genusperspektiv är avgörande för valet av bok. 
Snarare visar analysen på att lärarnas val främst utgörs av ett specifikt tema, fördjupning av en 
författare eller något aktuellt ämne som berör klassen i nuläget. Det faktum att lärarna anser det 
vara viktigt att ta hänsyn till genus framstår vara på grund av att det uttryckligen står i läroplanen att 
detta är något de ska ta hänsyn till, oavsett vilket ämne undervisningen gäller. Endast två lärare som 
deltagit i undersökningen uppger att de anser det vara av stor vikt att boken de väljer ska bryta mot 
könsstereotypa föreställningar, vilket ytterligare talar för att ett genusperspektiv inte är en faktor 
som avgör bokvalen. Även om analysen pekar på att ett genusperspektiv inte är något lärarna själva 
anser att de förhåller sig till vid val av bok, så framträder ändå en tydlig bild av att ett sådant 
perspektiv trots allt finns med, då majoriteten av deltagarna uppger att de vid val av böcker försöker 
variera pojk- och flickkaraktärer. Dock stannar tanken på genus vid att variera pojk- och 
flickkaraktärer, då lärarna inte väljer att ta fram ett innehåll eller en metod i undervisningen som 
kan bidra till att ytterligare skapa en förståelse hos eleverna om vad de ämnar uppnå med detta. Med 
andra ord blir att variera karaktärer ett ämne som saknar ett djupare innehåll (Hopmann, 2007, s. 
116).   

Det framträder en tydlig bild i analysen av resultatet att ett lärande lämpligtvis sker när eleverna i 
interaktion med andra elever får fördjupa sig i valt ämne (Säljö, 2010, s. 193). Lärarna i denna 
studie lyfter nästan uteslutande fram högläsning och gemensamma samtal kring den lästa texten 
som den metod som bäst lämpar sig, för att arbeta med frågor rörande genus utifrån skönlitteratur 
tillsammans med eleverna. Anledningen till att denna metod anses vara mest lämplig är att då 
eleverna får utbyta tankar med varandra och delge andra sina egna tankar, så kan de få nya insikter 
som de sedan kan ställa mot sina tidigare erfarenheter. Detta kan i sin tur leda till att eleverna antar 
en förändrad syn på pojkar respektive flickor. Vidare visar analysen på att ett arbete med 
skönlitteratur och genus anses vara berikande för elever, då de genom att få delge sina tankar och 
funderingar med varandra, samt får göra kopplingar till egna erfarenheter utifrån texters innehåll, 
kan närma sig sådant som de annars anser det vara svårt att prata om. Ytterligare en viktig aspekt i 
ett arbete som innebär att samtala och diskutera tillsammans och som lyfts av flertalet lärare i 
studien, är att det krävs ett gynnande klassrumsklimat för att möjliggöra ett sådant arbete. Eleverna 
behöver känna sig trygga med varandra för att våga ge sig in i diskussioner, då det som diskuteras i 
många fall berör dem själva.  

5. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken betydelse 31 lärare, verksamma i årskurs F–
3, ger genus vid val av arbetssätt och skönlitteratur i samband med högläsning.  

 
• Vad är avgörande för dessa lärares val av högläsningsbok? 
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• Hur ser dessa lärare på att arbeta med skönlitteratur och frågor rörande genus?  
 

I den resultatdiskussion som följer så kommer de resultat som redovisats att diskuteras utifrån 
studiens bakgrund och tidigare forskning, samt de perspektiv och teorier som denna studie lutar sig 
mot. Studiens frågeställning kommer att fungera som underrubriker i resultatdiskussionen, för att på 
så sätt synliggöra hur studiens syfte och frågeställning besvaras. 

5.1. Resultatdiskussion 
5.1.1. Vad är avgörande för lärares val av högläsningsbok?  
En övergripande andel deltagare svarar att de försöker variera pojk- och flickkaraktärer i de böcker 
de läser för sina elever, vilket går lite emot det faktum att majoriteten av de deltagande även menar 
att de inte tar särskild hänsyn till genus i sina val av högläsningsbok. Detta väljer jag att koppla till 
Hopmanns (2007, s. 116) två begrepp matter och meaning. Genus blir för lärarna ett matter, det vill 
säga ett ämne som ligger till grund för valet av bok och där tanken högst troligt är att det är bra att 
variera för att eleverna ska få uppleva högläsning med karaktärer av båda kön. Kanske finns en 
förhoppning hos läraren att eleverna ska uppnå någon känsla av jämställdhet eller få intresse för att 
läsa böcker som inte innebär karaktärer av samma kön. Många gånger krävs det säkerligen mer av 
läraren för att undervisningen ska vara betydelsefull. Det framkommer i denna studie att bokvalen 
snarare avgörs av andra faktorer, så som specifika teman, fördjupning av en särskild författare eller 
annat aktuellt ämne som berör klassen. Jönssons (2007) avhandling beskriver ett temaarbete som 
handlar om att börja skolan men i den bok som lästes för detta temaarbete fick eleverna även 
diskutera genusrelaterade frågor utifrån bokens två huvudkaraktärer. Jönssons avhandling visar på 
att det går att styra in samtal kring boken på att diskutera genus, även i de fall temat är något annat 
men denna möjlighet förefaller inte vara något som lärarna i studien tagit i beaktande. Det faktum 
att det går att involvera även andra ämnen, utöver det planerade temat, tyder även här på att det 
krävs en medvetenhet hos lärare i deras val av böcker, för att kunna urskilja vilka pedagogiska 
möjligheter som erbjuds. Detta stärks av Jönsson (2007, s. 83), då hon menar att ” det är upp till 
läraren att avgöra vilka pedagogiska möjligheter som finns”. Under min VFU har jag flertalet 
gånger upplevt att den undervisning jag utfört många gånger har kommit att innebära diskussioner 
om andra saker än vad mitt planerade innehåll syftade till från början, då jag under arbetets gång 
kunnat se hur valt innehåll även kan bidra till ett lärande om något annat. Hopmanns (2007, s. 116) 
förklaring att de val av undervisningens innehåll som lärare gör kan tendera att resultatet eleverna 
uppnår skiljer sig åt från det som läroplanen haft som avsikt att eleverna ska lära stämmer väl 
överens med mina egna erfarenheter. Ibland blir inte resultatet av undervisningen det som förväntas 
från början, då innehållet tar en riktning in på ett annat ämne men detta faktum innebär inte att 
undervisningen blir mindre givande för eleverna. Att som Jönsson (2007) välja en bok för ett 
särskilt tema men ändå kunna bedöma och avgöra vilka ytterligare läromöjligheter boken kan ge 
eleverna, anser jag är en viktig kompetens. Innehållet i boken kan tolkas och förstås ur ett flertal 
perspektiv och eleverna får då uppnå ny kunskap, på fler än ett plan.  
 
I studiens bakgrundsavsnitt lyfts den statliga rapporten Att bli medveten och förändra sitt 
förhållningssätt- jämställdhetsarbete i skolan (SOU, 2010:83, s. 58) fram, i vilken det står att det 
krävs en genusmedvetenhet hos läraren, för att kunna undvika en undervisning som styrs av 
könsstereotypa uppfattningar samt att läraren bör vara medveten om de budskap som en text 
förmedlar. Av rapporten kan med andra ord ett antagande göras att det krävs att läraren är väl insatt i 
frågor som berör genus för att kunna förmedla detta vidare till eleverna. Detta kan även kopplas till 
det sociokulturella perspektivet, i vilket det framgår att ett lärande av något slag sker utifrån 
kunskap som delges av en mer kunnig person (Säljö, 2010, s. 192). Endast tre av de deltagande 
lärarna svarar att de kontinuerligt utgår från ett genusperspektiv när de väljer böcker och en lärare 
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uppger att i de fall könsstereotypa föreställningar framkommer i texten så diskuteras detta med 
eleverna. Detta tyder på en genusmedvetenhet som sträcker sig längre än till att enbart variera 
karaktärerna men samtidigt är tre personer för få för att kunna dra slutsatsen att ett genusperspektiv 
ständigt, eller allt som oftast, finns med i valen av böcker. En tanke som växt fram hos mig är att 
innebörden av att vara genusmedveten hos många lärare kan tänkas innebära att sträcka sig utanför 
ramen att enbart variera pojk- och flickkaraktärer. På ett plan finns onekligen en genusmedvetenhet 
med men att enbart variera karaktärer utifrån kön är relativt enkelt och kräver inte att man gräver 
djupare, för att finna vilka könsstereotypa föreställningar som framgår av textens innehåll. 

I skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2016, s. 7–8) står att ett arbete för att motverka 
diskriminering kopplat till kön ska utföras i Sveriges grundskolor och att de ska sträva mot att den 
traditionella synen på pojkar och flickor bryts. Även Statens offentliga utredning (SOU, 2010:83, s. 
17) lyfter fram arbeten som innebär att motverka traditionella uppfattningar om pojkar och flickor, 
då det finns ett krav inom utbildningsområdet som innebär att samtliga skolor varje år, ska lägga 
fram en likabehandlingsplan. I denna likabehandlingsplan finns ett antal mål som skolan ska sträva 
mot, för att uppnå jämställdhet mellan pojkar och flickor (SOU, 2010:83, s. 17). Av resultaten blir 
det tydligt att genus, enligt samtliga lärare, är viktigt att ta hänsyn till. En stor andel av dessa lärare 
hänvisar till skolans styrdokument och i flera fall även de likabehandlingsplaner som förekommer 
på deras arbetsplatser, vad beträffar betydelsen av att koppla valet av högläsningsbok till genus. En 
lärare uttrycker även att då det framgår i styrdokument och likabehandlingsplaner så är det inte ett 
val en lärare kan göra, utan det är snarare ett krav. Det faktum att det skulle vara ett krav, snarare än 
ett val skulle möjligtvis kunna vara en av orsakerna till att flera av de övriga deltagarna anser det 
vara viktigt, trots att det inte är ett aktivt val de gör när de utser en bok. 

5.1.2. Hur ser lärare på att arbeta med skönlitteratur och genus?  
Liberg (2007), Eriksson Barajas (2013) och Jönsson (2007) lyfter samtliga fram att diskussioner 
gällande genus utifrån skönlitteratur innebär att elever ges möjlighet att utbyta tankar med varandra 
och på så sätt vidga sin syn på tidigare uppfattningar de haft om något. Detta går hand i hand med 
den tolkning som kunnat göras utifrån deltagarnas svar, då majoriteten uppger att skönlitteratur 
många gånger kan vara gynnande för eleverna att diskutera utifrån, för att öka förståelsen för ett 
specifikt fenomen. Betydelsen av att föra gemensamma diskussioner är även något som framgår av 
det sociokulturella perspektivet, för vilket Vygotskij ansåg att ett tänkande utvecklas i 
kommunikation med andra och att ett lärande sker i ett deltagande av något slag (Säljö, 2010, s. 
189, 193). I resultaten för denna studie men även den tidigare forskning som presenteras i studiens 
bakgrundsavsnitt framgår uteslutande att muntliga samtal är det som förespråkas i ett arbete som 
innebär att diskutera frågor som rör genus, utifrån skönlitteratur. Detta faktum förefaller inte vara 
särskilt konstigt då det sociokulturella perspektivet lyfter att språket är det viktigaste redskapet vad 
gäller att kommunicera, vilket kan utgöras av antingen tal eller skrift (Säljö, 2010, s. 187). Enligt 
Chambers (2014, s. 203–204) är det även viktigt att som lärare vara observant på vilken typ av 
skönlitterär text eleverna mött sedan tidigare, då en för eleverna helt ny form av skönlitterär text 
kan innebära att de får svårare att ta till sig texten och därmed även svårare att kunna reflektera över 
innehållet och dess karaktärer (Chambers, 2014, s. 203–204). Att utgå från en skönlitterär text som 
är för svår för eleverna att ta till sig kan med andra ord bli problematiskt och de nya insikter som 
läraren haft som avsikt att eleverna ska uppnå med undervisningen riskerar att utebli. Därför 
tenderar den proximala utvecklingen som anses vara central för det sociokulturella perspektivet att 
hämmas, då eleverna får problem med att kunna gå från en färdighet till en annan (Säljö, 2010, s. 
191). Hopmanns (2007, s. 117) förklaring att det är av stor vikt att läraren förhåller sig till sina 
elevers förutsättningar i val av innehåll och metod för att eleverna ska kunna ta till sig och på ett 
djupare plan nå en förståelse av det ämne som läraren undervisar om, är även viktig att belysa här. 
För att elevernas lärande inte ska innebära att enbart lära sig något för stunden, utan att de faktiskt 
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erövrar en ny kunskap som även kan komma till användning i andra sammanhang under en längre 
tid, så är det viktigt att läraren varit noggrann i sina val av innehåll och tillvägagångssätt för att 
närma sig ämnet. Således räcker det inte att en lärare väljer att variera pojk- och flickkaraktärer i 
sina högläsningsböcker, då detta inte är ett tillämpande som kommer att bidra till att eleverna 
närmar sig och börjar fundera över frågor som rör genus i ett vidare perspektiv. Snarare skulle det 
krävas av läraren att denne lyfter detta för eleverna och kanske startar upp en diskussion i 
klassrummet om vilken betydelse handlingen i boken får, beroende av om det är en flicka eller 
pojke som huvudkaraktär. 

Säljö (2010, s. 194) skriver att ett socialt perspektiv inte ska vara bundet till någon specifik 
pedagogik eller skola, utan snarare kunna tillämpas oberoende av plats. Snarare ligger problemet i 
hur samspelet mellan dels elever och dels elever och lärare organiseras. I studiens resultat går att 
urskilja att en stor andel av deltagarna ansåg det vara viktigt att ha ett klassrumsklimat där eleverna 
känner sig trygga, för att ett textsamtal rörande genus ska vara möjligt. Flera lärare menar att det är 
viktigt att eleverna känner att de vågar tala inför de andra, utan att riskera att mötas av påhopp eller 
pikar. Att som lärare sträva mot att få ett tryggt klassrumsklimat går att koppla till grundskolans 
styrdokument, i vilket det står att läsa under skolans värdegrund och uppdrag att skolan ska arbeta 
för att främja ”människolivets okränkbarhet /../ och integritet” (Skolverket, 2016, s. 7). Här är jag 
benägen att hålla med, då jag är av den uppfattningen att ett väl fungerande klassrumsklimat är av 
stor vikt för att kunna bidra till att eleverna upplever att de vågar ta plats i klassrummet. 
Diskussioner, som innebär att lyfta fram ämnen som eleverna själva kan relatera till, utgår ofta från 
personliga erfarenheter och då är det viktigt att det finns en gemenskap i klassen där eleverna 
känner sig avslappnade med att dela med sig av dessa till varandra och återigen kan nämnas det 
Hopmann (2007, s. 117) för fram om att det som lärare gäller att vara observant på vilket innehåll 
och vilken metod som fungerar för en viss elevgrupp.  

Det är tydligt i analysen av studiens resultat att textsamtal är den klart dominerande metoden vad 
gäller hur ett genusinriktat arbete utifrån skönlitteratur bör tillämpas. Detta anser både de lärare som 
har erfarenhet av att arbeta med genus utifrån skönlitteratur och de lärare som inte har erfarenhet 
men ändå ger förslag på hur ett sådant arbete kan gå till. I den tidigare forskning som presenterades 
under bakgrundsavsnittet framgår nästan uteslutande även där att samtal kring den lästa texten är en 
vanligt förekommande metod (jmf Eilard, 2014; Lundström et al., 2011; Liberg, 2007; Jönsson, 
2007; Eriksson Barajas, 2013). Därför är det inte konstigt att det sociokulturella perspektivets syn 
på tal och skrift som kommunikationsredskap samt att ett lärande sker i ett deltagande sammanhang 
åter hamnar i fokus (Säljö, 2010, s. 187, 193). Av undersökningens resultat går även att förstå att 
dramatisering är en metod som tillämpats för att arbeta med genus utifrån skönlitteratur men då bara 
sex personer anger att de tillämpar en sådan arbetsmetod så går det inte att dra slutsatsen att det är 
en vanligt förekommande metod. En tanke är att ett sådant arbete kräver mer tid och planering och 
därför inte genomförs i samma utsträckning. Lundström, Manderstedt och Palo (2011, s. 11–12) har 
som åsikt i sin artikel att arbeten kring skönlitteratur med avsikt att beröra värdegrundsfrågor har 
fått stå tillbaka för arbeten som snarare innebär att kunna förstå hur en text är organiserad. 
Lundströms, Manderstedts och Palos uttalande skulle möjligen kunna förefalla vara en förklaring 
till att arbeten så som dramatisering inte används i någon vidare utsträckning. Dock är det 
läroplanen för årskurs ett och uppåt som Lundströms, Manderstedts och Palos artikel vill belysa och 
ser jag till det centrala innehållet för årskurs 1–3 så finns det mycket riktigt ytterst få punkter som 
direkt lyfter fram att ett samtalande kring texter ska vara involverat i undervisningen. Snarare tar det 
centrala innehållet upp att eleverna ska få möta olika typer av texter, några skönlitterära författare 
och illustratörer samt att lyssna till och återberätta en text (Skolverket, 2016, s. 247). Här är det 
snarare upp till läraren att bedöma hur eleverna lämpligast ska få arbeta med dessa punkter. I det 
centrala innehållet för förskoleklass framkommer däremot ett antal punkter som direkt för fram att 
samtal kopplat till skönlitteratur ska ingå i undervisningen. Här framgår att eleverna i förskoleklass 
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i sin undervisning ska få ”samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och 
argument om olika områden som är bekanta för eleverna /../” och ”samtala om innehåll och budskap 
i olika typer av texter” (Skolverket, 2016, s. 21). Detta faktum att fler punkter i det centrala 
innehållet för förskoleklass så tydligt för fram att samtal kring texter ska ingå i undervisningen kan 
vara en anledning till att en övervägande del av de som svarat att de tillämpar textsamtal kring 
genus är verksamma i förskoleklass. Ytterligare en faktor som kan spela in är att tiden som lärare 
lägger på högläsning ter sig vara mycket kort. Även om en större andel av deltagarna svarar att de 
högläser varje dag, så framgår likväl hos en stor andel lärare att tiden för läsning endast är cirka tio 
minuter/ lästillfälle och/ eller dag. Den lärare som intervjuades via telefon uppger att högläsningen 
ofta får stå tillbaka för annat som kommer emellan och därför inte ses som prioriterat, om än viktigt.   

5.2. Sammanfattande slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken betydelse 31 lärare, verksamma i årskurs F–
3, ger genus vid val av arbetssätt och skönlitteratur i samband med högläsning. Samtliga lärare som 
deltagit i min undersökning högläser kontinuerligt för sina elever och störst andel anger att denna 
högläsning sker varje dag. Tiden för högläsning framgår vara cirka tio minuter vid varje tillfälle.  

Majoriteten av deltagarna menar att de inte utgår från ett genusperspektiv i sina val av böcker men 
den slutsats jag drar är att de ändå gör det, då majoriteten även uppger att de försöker tänka på att 
variera pojk- och flickkaraktärer. Det faktum att de flesta inte anser sig utgå från genus när de väljer 
bok kan tyda på att lärare anser att ett genusperspektiv innebär att på ett djupare plan undersöka hur 
vald bok förhåller sig till genus, genom att till exempel undersöka hur texten lyfter fram stereotypa 
könsföreställningar. Oavsett hur lärarna anser sig förhålla sig till genus eller ej så kan ytterligare en 
slutsats dras, vilken innebär att samtliga lärare anser det vara viktigt att ta hänsyn till att ett 
genusperspektiv finns med, i de böcker de väljer att läsa. Flertalet lärare hänvisar här till skolans 
läroplan och möjligt är att det är kopplingen till Lgr11 som är avgörande för deltagarnas jakande 
svar, då det är något de bör ta i beaktande. Utifrån den didaktiska teorin, som bland annat legat till 
grund för denna studies resultatanalys, tyder resultatet på att de val lärarna gör för att inkludera 
genus i sin undervisning håller sig till det som Hopmann benämner matter, snarare än meaning 
(Hopmann, 2007, s. 116). Lärarnas metod att variera karaktärer av kvinnligt respektive manligt kön 
pekar på ett genustänk men då de inte för någon ytterligare diskussion tillsammans med eleverna 
som berör genus, så uppnår inte heller eleverna den förståelse som läraren har för avsikt att 
förmedla.  

I den tidigare forskning som presenterats i denna studies bakgrundsavsnitt lyfts av nästan samtliga 
forskare högläsning kopplat till textsamtal fram, vad beträffar hur ett arbete rörande genus och 
skönlitteratur kan tillämpas. Ännu en slutsats för denna studie är att textsamtal som berör 
genusfrågor är den metod som anses vara lämpligast, då detta uppges av majoriteten av lärarna i 
studien. Det faktum att denna slutsats så väl stämmer överens med den tidigare forskning som 
presenterats i studiens bakgrundsavsnitt, anser jag är en styrka för studien. Studien vilar bland annat 
mot det sociokulturella perspektivet, vilket tydliggörs av det lärarna lyfter fram om textsamtal och 
de möjligheter de ser med en sådan metod. Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande sker 
när människor kommunicerar med varandra i ett deltagande sammanhang av något slag, där det 
kommunikativa redskapet utgörs av tal eller skrift (Säljö, 2010, s. 187, 193). I denna studies resultat 
framgår att en stor andel av deltagarna anser att om eleverna gemensamt i grupp får diskutera frågor 
som berör genus utifrån skönlitteratur, så möjliggörs att deras förståelse för de båda könen blir än 
större. Viktigt att påpeka och som även kan ses som ännu en slutsats är att klassrumsmiljön är 
avgörande för att möjliggöra ett sådant tillvägagångssätt, då eleverna bör känna sig trygga med 
varandra och inte riskerar att mötas av pikar eller påhopp från sina klasskamrater.  
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Forskning, likväl som denna studies resultat, pekar på att textsamtal är den vanligast förekommande 
metoden, vad gäller ett arbete som berör skönlitteratur och genus. Tanken med dessa samtal är, 
enligt deltagande lärare, att de ska påverka elevers uppfattningar om pojkar respektive flickor, för 
att på så vis motverka att tidigare könsstereotypa uppfattningar bibehålls eller stärks. Utifrån detta 
arbete har en tanke väckts hos mig att betydelsen av vilken bok som väljs måste vara avgörande för 
att ett sådant arbete ska kunna möjliggöras. Det vore intressant att i en vidare forskning analysera 
ett antal böcker som är vanligt förekommande i skolorna som högläsningsbok, för att kunna se hur 
dessa förhåller sig till traditionella uppfattningar av kön och hur de skulle anses fungera i syfte att 
arbeta med genusfrågor. 
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Bilaga 1. 
 

 
 
Informationsbrev om deltagande i undersökning: 
 
Lärares val av högläsningsbok och arbete kring vald skönlitteratur med särskilt intresse för 
genus.  
 
Hej! 
 
Helena Daniels heter jag och läser nu min sista termin på Grundlärarprogrammet inriktning F-3 vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Just nu skriver jag på mitt examensarbete 2, vilket syftar till att undersöka lärares val av 
högläsningsbok och arbetssätt kopplat till högläsning med ett särskilt fokus på genus. För att få en 
tydlig bild av hur lärare resonerar kring detta så har jag valt att via mejl skicka ut frågeenkäter till 
lärare verksamma i årskurserna F-3 och jag undrar om du skulle vilja ställa upp och besvara en 
sådan enkät.  
 
Frågorna jag kommer ställa i enkäten kommer vara av en strukturerad form, vilket innebär att 
frågorna inbjuder till öppna svar och följer i en bestämd ordning samt är lika för alla som besvarar 
enkäten. Jag hoppas dock att det, vid eventuella följdfrågor som dyker upp, är okej att återkomma 
för att få ytterligare klarhet i någon fråga.  
 
Resultaten från enkäterna kommer sammanställas av mig, det viktigaste väljas ut och sedan 
presenteras i en uppsats av mig. I min redogörelse för svaren utifrån enkäterna kommer hänsyn tas 
till det konfidentiella, det vill säga du och det du  svarar kommer vara anonymt och ej kunna 
identifieras av någon annan. Mitt insamlade material kommer enbart hanteras av mig och min 
handledare och efter avslutad kurs raderas.  
 
Ett deltagande är helt frivilligt och du kan även välja att avbryta ditt deltagande när som helst utan 
någon vidare förklaring.  
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Helena Daniels 
h13helda@du.se 
Telefon: 076 014 56 51  
 
 
 

mailto:h13helda@du.se


 

27 

Bilaga 2. 
 

 
 
 
Informationsbrev om deltagande i undersökning: 
 
Lärares val av högläsningsbok och arbete kring vald skönlitteratur med särskilt intresse för 
genus.  
 
 
Hej! 
 
Helena Daniels heter jag och läser nu min sista termin på Grundlärarprogrammet inriktning F-3 vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Just nu skriver jag på mitt examensarbete 2, vilket syftar till att undersöka lärares val av 
högläsningsbok och arbetssätt kopplat till högläsning med ett särskilt fokus på genus. För att få en 
tydlig bild av hur lärare resonerar kring detta så har jag valt att utföra intervjuer med lärare 
verksamma i årskurserna F-3 och jag undrar om du skulle vilja ställa upp på en sådan intervju.  
 
Intervjufrågorna jag kommer ställa kommer vara av en halvstrukturerad modell, vilket innebär att 
frågorna inbjuder till öppna svar men där jag även kan välja att ställa följdfrågor. Intervjuerna 
beräknas ta cirka 20 minuter och äga rum under vecka 6 och 7. Intervjuerna kommer att spelas in av 
mig, för att jag lättare ska kunna gå tillbaka och sammanställa svaren i textform.  
 
Resultaten från intervjuerna kommer sammanställas av mig, det viktigaste väljas ut och sedan 
presenteras i en uppsats av mig. I min redogörelse för svaren utifrån intervjuerna kommer hänsyn 
tas till det konfidentiella, det vill säga du och det du  svarar kommer vara anonymt och ej kunna 
identifieras av någon annan. Mitt insamlade material kommer enbart hanteras av mig och min 
handledare och efter avslutad kurs raderas. Ett deltagande är helt frivilligt och du kan även välja att 
avbryta ditt deltagande när som helst utan någon vidare förklaring. Med vänlig hälsning,  
Helena Daniels 
h13helda@du.se 
Telefon: 076 014 56 51  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:h13helda@du.se
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Bilaga 3.  
 

 
 

Enkät: Högläsningens betydelse kopplat till genus. 
 

 
Allmän info: 
 
Kön: 
 
Ålder: 
 
Verksam i årskurs/erna: 
 
Antal år i läraryrket: 
 
 
Fråga 1: Hur ofta högläser du för dina elever? 
 
 
Fråga 2: Är det viktigt med högläsning? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 
 
Fråga 3: Vilken typ av böcker brukar du läsa för dina elever? 
 
 
Fråga 4: Vem/ vilka gör valet av högläsningsbok? 
 
 
Fråga 5: Vid eget val av högläsningsbok, vad ligger till grund för ditt val? ( kopplat till 
klassen, tidigare läst bok i tidigare klasser, personlig favorit etc. eller andra avgörande 
faktorer) 
 
 
Fråga 6: Vilka aspekter är viktiga i ditt val av högläsningsbok och finns ett genusperspektiv 
med i dina val? 
 
 
Fråga 7: Är det viktigt att ta hänsyn till genus i val av högläsningsböcker. Varför, varför inte? 
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Fråga 8:  Brukar du, utöver högläsningen, arbeta vidare med boken tillsammans med dina 
elever? Om ja, hur kan ett fortsatt arbete kring boken se ut? Om nej, varför inte?  
 
 
Fråga 9: Anser du att skönlitteratur kan användas i ett arbete med värdegrundsfrågor, som 
exempelvis genus? Ja/nej, varför?  
 
 
Fråga 10: En vanlig metod att arbeta med skönlitteratur och frågor rörande genus är genom 
att läraren högläser för eleverna och därefter ställer frågor som bidrar till en gemensam  
 
 
konversation i klassen/ gruppen. På vilket sätt tror du att en sådan metod skulle vara 
gynnsam i ett arbete som berör genus och jämställdhet eller tvärtom, inte vara gynnsam? 
 
 
Fråga 11: Har du erfarenhet av eller förslag på andra möjliga arbetsmetoder för ett arbete 
som berör genus och som utgår från skönlitteratur?  
 
 
Tack för att du tog dig tid att besvara denna enkät!  
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