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Abstract 

 

This study investigates how the civic values of gender equality, and social and economic equality, are 

represented and implemented in three different textbooks designed for the course English 6, in chapters 

that are centred on older literary texts. The study uses critical discourse analysis to analyse these texts 

based on the above-mentioned values, and Bloom’s taxonomy to categorise the associated exercises 

according to learning processes. The study seeks to find whether the textbooks provide means for 

working with the above-mentioned values, whether the exercises encourage this work, and how pupils 

are expected to engage with the texts. The results show that all analysed texts provide means for some 

value-related work, and that most analysed chapters include exercises with a potential to encourage it, 

but that some further adaptation is often needed to reach this potential. The results also show that the 

majority exercises are centred around reading comprehension, and that further adaptation is generally 

needed to engage pupils in additional ways. 
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1 Inledning 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och förmedla ”människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor” (Skolverket 2011, 5). Det är alltså tydligt att 

värdegrundsförmedling ska utgöra ett centralt inslag i all undervisning i den svenska 

skolan, men hur detta arbete ska ske detaljeras inte – i linje med skolans målorienterade 

natur är det istället upp till skolorna och de individuella lärarna att avgöra hur arbetet med 

värdegrundsfrågor ska arbetas in i den dagliga undervisningen. Vidare arbetar många 

lärare med färdigkonstruerade läromedel framtagna och utgivna av bokförlag, vilket 

innebär att dessa lärare också har läromedlets innehåll att förhålla sig till i sin 

undervisning. 

Det centrala innehållet för engelska 6 specificerar att kursen ska behandla äldre 

skönlitteratur, och dessa verk kan sägas spegla de samhälleliga normer och värderingar 

som rådde då verken skrevs (Lundahl 2012, 265). Litterära verk kan antingen bekräfta 

eller utmana normer och värderingar, men oavsett vilka värderingar verket uttrycker är 

det viktigt att i arbetet med äldre litteratur ta hänsyn den samhälleliga och historiska 

kontexten (Shumway 2003, 162, 168).  

Så hur förhåller sig tryckta läromedel till denna syn på äldre litteratur och behovet 

att i arbetet med dessa verk behandla värdegrunden? Eftersom läromedel per definition 

ska utformas i enlighet med läroplanen för det givna ämnet (Ammert 2011, 17) bör 

läromedel för engelska 6 behandla äldre skönlitteratur, och många läromedel gör detta 

genom bland annat romanutdrag och noveller med tillhörande uppgifter. 

Utgångspunkten för detta arbete är att ett samhälles värderingar och uppfattningar 

inte är statiska, och att äldre texter således potentiellt reflekterar andra värderingar än 

nutida texter. Vidare utgår studien från att de uppgifter som läromedel presenterar i 

samband med äldre texter ger en indikation om vilka värdegrundsaspekter 

läromedelsförfattarna identifierar som viktiga, samt hur de förväntar sig att lärare och 

elever ska arbeta med texterna. Genom att avgränsa värdegrundsbegreppet till att omfatta 

enbart kvinnors och mäns jämställdhet samt ekonomisk jämlikhet, ämnar jag att genom 

en text- och uppgiftsanalys av tre läromedel besvara hur läromedel förhåller sig till arbetet 

med värdegrundsaspekter i äldre skönlitterära texter.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur den svenska skolans värdegrund beträffande 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt ekonomisk jämlikhet kommer till uttryck i 

läromedel avsedda för engelska 6 då dessa omfattar äldre skönlitterära texter. Genom att 

undersöka vilka normer och värden med relevans för dessa värdegrundsfrågor som 

avspeglas i dessa äldre texter och dess tillhörande uppgifter, samt genom att undersöka 

vilka lärandeprocesser enligt Blooms taxonomi dessa uppgifter förväntas aktivera, söker 

studien identifiera hur olika läromedel förväntar sig att lärare och elever ska arbeta med 

de nämnda värdegrundsfrågorna. De två övergripande frågeställningarna blir alltså som 

följer: 

 

1. Vilka värden kopplade till jämställdhet mellan kvinnor och män samt ekonomisk 

jämlikhet uttrycks i de äldre skönlitterära texter som förekommer i olika 

läromedel? 

2. Vilka förväntningar på lärares och elevers arbete med kvinnors och mäns 

jämställdhet samt ekonomisk jämlikhet uttrycks i de till texterna hörande 

uppgifterna?  

  



7 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt undersöker hur litteraturanvändning benämns i läroplanen för 

engelskämnena samt hur litteraturanvändning i undervisning förhåller sig till ämnets 

övergripande syfte. Vidare definieras även begreppen läromedel och skönlitteratur så 

som de tillämpas i denna studie. 

2.1 Läroplanen om litteratur 

Skönlitteratur ska enligt läroplanen utgöra en del av undervisningen i samtliga kurser i 

engelska. Det centrala innehållet för engelska 5 nämner ”Skönlitteratur och annan fiktion” 

(Skolverket 2011, 55), och skönlitteraturens närvaro utvecklas vidare i efterföljande 

kurser i engelska. Denna studie fokuserar på engelska 6, där det centrala innehållet 

specificerar att aspekter som tema och form, samt attityder och perspektiv i olika genrer 

ska behandlas. Vidare introduceras även äldre skönlitteratur inom ramen för denna kurs 

(Skolverket 2011, 60), vilket är avgörande för denna studies frågeställningar då fokus 

ligger på just äldre texter. 

Den svenska skolan är målorienterad sedan 1994 års läroplan, och i led med detta 

detaljerar inte läroplanen hur litteraturundervisning ska ske eller vilket specifikt material 

som ska behandlas. I syfte att bättre förstå litteraturens ställning i engelskämnet är det 

dock värt att också undersöka hur litteratur benämns i läroplanen för svenskämnet: 

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. (Skolverket 2011, 160) 

 

Denna formulering är betydligt mer omfattande än motsvarande formulering i 

engelskämnet; precis som för engelskämnet säger läroplanen ingenting om hur 

undervisningen ska ske eller vilket innehåll som ska behandlas, men formuleringen ovan 

ger en tydligare indikation om vilka lärandemål som läraren förväntas arbeta mot med 

skönlitteraturen än vad som återfinns i engelskämnet. Det kan diskuteras om anledningen 

till detta är en förväntning att elever som läser svenska också har svenska som modersmål, 

och att högre språkliga krav därför kan ställas. Detta är dock inte ett oproblematiskt 

antagande, då elever med annat modersmål av olika anledningar kan välja att läsa ämnet 

svenska istället för svenska som andraspråk (Economou 2007, 37). Oavsett hur 

elevsammansättningen faktiskt ser ut i svenskämnet så indikerar dock ovanstående 

formulering att skönlitteraturen fyller olika syften i svenska och engelska. 

2.2 Engelskämnets syfte 

Lundahl (2012) har undersökt vad läroplanen säger om engelskämnets karaktär, och han 

finner att ämnets syfte i grunden är kommunikativt, dvs. att ämnet definieras av 

språkinlärning (Lundahl 2012, 110). Även om läroplanen utöver språkliga aspekter även 
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specificerar bland annat kulturella förhållanden i engelsktalande länder som centralt 

innehåll, så finner Lundahl att det i arbetet med dessa andra aspekter är just de 

kommunikativa aspekterna som eleverna främst tar med sig från undervisningen (Lundahl 

2012, 109).  

Betraktas skönlitteratur i engelskämnet enligt denna ram framstår 

litteraturanvändningens främsta syfte vara att utveckla språkkompetens snarare än 

analytisk förmåga. Läroplanen är dock tydlig med att aspekter som etiska och existentiella 

frågor ska behandlas i engelskämnet (Skolverket 2011, 60), vilket Lundahl menar 

indikerar att ämnets kommunikativa grund också ska vara meningsfull och relevant för 

eleverna (Lundahl 2012, 111). Detta gör valet av undervisningsmaterial viktigt, och då 

det bör beakta lärares och elevers erfarenheter och intressen (Lundahl 2012, 113–114) är 

det ett rimligt antagande att lämpligt utvald litteratur kan användas i arbetet med dessa 

frågor. Eftersom tryckta läromedel ska vara framtagna i enlighet med läroplanen (Ammert 

2011, 17) är det med denna bakgrund också rimligt att läromedel, då dessa omfattar 

skönlitterära texter, bör ge utrymme för diskussion av etiska och existentiella frågor. 

2.3 Begrepp 

2.3.1 Läromedel 

Läromedel definieras enligt Nationalencyklopedin som en  

resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och 

ordböcker, men även till exempel kulramar och anatomiska dockor. (Nationalencyklopedin, 

läromedel) 

Begreppet är brett och kan sägas inkludera allt som används i ett lärandesyfte. Fokus för 

denna studie är läroböcker framtagna specifikt för undervisning och kan, utöver 

Nationalencyklopedins definition av läromedel, vidare definieras som tydligt anknuten 

till, och förmedlande av, den aktuella läroplanens innehåll (Ammert 2011, 17). I detta 

arbete kommer jag att använda begreppet läromedel i betydelsen tryckta läromedel 

specifikt framtagna för undervisning och användning i skolan. 

2.3.2 Skönlitteratur och skönlitterära texter 

Begreppet skönlitteratur definieras enligt Svenska Akademiens ordbok som  

litteratur som fyller eller anses fylla vissa estetiska krav och (främst) är avsedd som konstnärligt 

uttryck eller som underhållning […]. (Svenska Akademiens ordbok, skönlitteratur) 

Denna definition innefattar fler litterära former än jag i detta arbete avser med begreppet; 

i de undersökta läromedlen återfinns pjäser och poesi, vilka enligt definitionen ovan kan 

anses utgöra skönlitteratur. Denna studie omfattar dock enbart skönlitteratur i 

bemärkelsen romaner och noveller, och begreppen skönlitteratur och skönlitterära texter 

används i detta arbete enligt denna betydelse. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt sammanfattas befintlig forskning som är av relevans för arbetet. Det inleds 

med olika forskningsperspektiv som existerar inom läromedelsforskningen, för att 

därefter undersöka hur lärare motiverar litteraturanvändning, samt hur denna 

litteraturanvändning kan kopplas till värdegrundsarbete. Slutligen sammanfattas hur 

språkliga trösklar påverkar en läsares förmåga att ta till sig en text samt hur dessa kan 

försvåra arbetet med äldre texter. 

3.1 Läromedelsforskning 

Skolverket undersökte 2006 läromedlets ställning och användning i den svenska skolan. 

Denna undersökning fann att tillämpningen av läromedel varierar beroende på ett flertal 

faktorer, däribland ämne, lärare och skola, men att läromedel generellt sett innehar en 

central och styrande roll i engelskämnet (Skolverket 2006, 10). Majoriteten av 

engelsklärare uttryckte åsikten att läromedel säkerställer att undervisningen 

överensstämmer med läroplanen, vilket sågs som legitimerande av det tryckta läromedlet 

(Skolverket 2006, 11), men samtidigt ansåg också majoriteten av engelsklärare att 

läromedel ofta styr deras undervisning för mycket (Skolverket 2006, 10). Detta reflekterar 

Ammerts (2011) slutsatser att lärare i majoriteten av skolämnena förlitar sig på tryckta 

läromedel (Ammert 2011, 26).  

Inom forskningen kring läromedel nämner Ammert tre perspektiv: processuellt, 

strukturellt och funktionellt. Forskning med processuellt perspektiv undersöker 

läromedlets tillkomst, från idé till färdig produkt (Ammert 2011, 29). Det strukturella 

perspektivet behandlar de faktorer som påverkar läromedlets tillkomst, till exempel 

politik, värderingar och styrdokument i ett givet ögonblick (Ammert 2011, 29–30). Det 

funktionella perspektivet (som är av störst relevans för denna studie) undersöker 

läromedlets funktion: hur det används och vilka värderingar det förmedlar. Läromedlet 

kan enligt detta perspektiv ses som ”ett erbjudande som eleverna möter och en orsak till 

vad de lär sig” (Ammert 2011, 33).  

Skolverket gör i sin rapport en liknande indelning som Ammert, men benämner det 

funktionella perspektivet som användarorienterade studier istället (Skolverket 2006, 7). 

Likt Ammert diskuterar även Skolverket läromedels innehåll som meningserbjudanden, 

med betydelsen att läromedel utgör texter som erbjuder en gemensam mening som når 

många (Skolverket 2006, 17). Denna syn på läromedel som erbjudande som både Ammert 

och Skolverket uttrycker kan kopplas till värdegrundsförmedling, vilket gör att 

perspektivet är av stort intresse för denna studie. 

3.2 Hur lärare motiverar litteraturanvändning 

Hall (2015) har undersökt hur andraspråkslärare motiverar användningen av litteratur i 

sin undervisning. Dessa lärare angav bland annat språkliga, kulturella och affektiva 

aspekter (läsning som nöjsamt, motiverande och engagerande) som värdefulla (Hall 2015, 

112). Det är viktigt att påpeka att dessa motivationer var grundade i individuella lärares 



10 

erfarenheter och egna föreställningar kring litteratur, och Hall lyfter detta som ett 

potentiellt problem: han menar att lärare bör vara mer villiga att ifrågasätta sina egna 

föreställningar istället för att betrakta dem som givna (Hall 2015, 112).  

Halls fynd kan kopplas till Lundahls (2012) syn på engelskämnet som 

kommunikativt (Lundahl 2012, 110), och av de motiveringar som Hall fann återfinns de 

språkliga och kulturella motivationerna i följande formuleringar i läroplanen för engelska: 

”förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet” (Skolverket 

2011, 54) och ”undervisningen […] ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och 

omvärldskunskaper” (Skolverket 2011, 53). Även om affektiva aspekter inte återfinns i 

läroplanen för engelskämnet, så kan detta tolkas i enlighet med Lundahls syn på vikten 

av att undervisningsmaterialet ska vara meningsfullt för eleverna (Lundahl 2012, 113–

114)  

3.3 Litteraturanvändning i undervisningen 

Thyberg (2012) har i sin studie undersökt potentialen med att behandla värdegrundsfrågor 

i arbetet med skönlitteratur skriven på engelska. Hon har låtit elever först läsa en bok på 

engelska för att därefter i grupper diskutera dess innehåll. Hon fann att eleverna i studien 

kompetent kunde diskutera komplexa ämnen (däribland värdegrundsfrågor) som förekom 

i anknytning till dessa böcker, att de gjorde detta på engelska, samt att de självmant lyfte 

dessa komplexa ämnen (Thyberg 2012, 308–309). Vidare fann Thyberg att diskussioner 

på engelska bidrog till en ökad demokratisering av diskussionen vilket hon menar 

sannolikt berodde på att brister i elevernas individuella språkförmåga gjorde 

meningsskapandet till en kollaborativ process snarare än en individuell sådan (Thyberg 

2012, 290–291). Denna demokratisering och diskussion av värdegrundsfrågor kan 

således sägas uppfylla centrala aspekter i skolans värdegrundsarbete (Skolverket 2011, 5) 

och visar att skönlitteratur kan utgöra ett lämpligt medel för att uppnå dessa mål. Att 

deltagandet i studien var frivilligt kan antyda att eleverna var högpresterande (och således 

inte representativa för större elevgrupper), men utöver det fann Thyberg ingenting som 

styrkte denna invändning (Thyberg 2012, 309).  

Vad gäller valet av litteratur fann Thyberg att graden av personlig relevans utgjorde 

en viktig aspekt i elevernas uppskattning av litteraturen, där avståndet mellan elevernas 

kulturella bakgrund och personliga värderingar, och de som framställdes i texten, 

påverkade hur elevernas förhöll sig till texterna (Thyberg 2012, 291). 

Hur litteratur används i kontexten värdegrundsförmedlande har även Dahl (2015) 

undersökt i sin avhandling. I enlighet med det funktionella forskningsperspektivet som 

Ammert (2011) framför, diskuterar Dahl hur de värderingar som tillskrivs litterära texter 

beror på vem som läser texten och i vilket sammanhang läsandet sker, och menar att 

användningen av litterära texter i värdegrundsförmedlande syfte av denna anledning kan 

ses som problematisk (Dahl 2015, 29). Detta står i kontrast till Thybergs rön där olika 

förståelse av samma textuella aspekter istället gav upphov till givande diskussion. Dahls 

fokus ligger dock på texterna snarare än på interaktionen kring dessa texter, och 
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kontrasten mellan studierna kan sägas peka på vikten av att gemensamt diskutera 

värdegrundsaspekter i litteratur istället för att individuellt reflektera över dem.  

3.4 Språkliga trösklar 

Thyberg (2012) fann som sagt att litteraturvalet spelar en viktig roll i arbetet med texter 

(Thyberg 2012, 291). Även Ammert (2011) noterar detta, och han menar att läraren i valet 

av texter och litteratur bör lägga större fokus på dess innehåll än på språket (Ammert 

2011, 37). Hall (2015) beskriver detta som en språklig tröskel som läsaren måste överstiga 

för att effektivt ta till sig textuellt innehåll. Hur hög denna tröskel är beror på ett flertal 

faktorer, däribland förtrogenhet med litteratur, och bekantskap med kulturella och 

historiska aspekter i texten (Hall 2015, 86).  

Vid läsning av äldre litteratur kan denna tröskel anses vara ännu större: Furstenberg 

(2003) pekar, i likhet med ovanstående författare, på hur kulturella företeelser kan orsaka 

svårigheter för en läsare som inte är bekant med denna kultur (Furstenberg 2003, 74), och 

Shumway (2003), som skriver i samma antologi, menar att vi tenderar att läsa äldre 

litteratur med utgångspunkt i våra egna värderingar och nutida samhällssyn, och inte de 

som var aktuella då verket skrevs (Shumway 2003, 162). Vid läsning av äldre litteratur 

skriven på engelska blir båda dessa trösklar relevanta då de värderingar och uppfattningar 

som uttrycks är grundade i en potentiellt främmande kulturs historiska värdegrund. Vid 

arbetet med äldre texter menar Shumway att det är viktigt att diskutera de värderingar 

som uttrycks i dem och hur dess värdegrund förhåller sig till dagens, samt vikten av att 

man som läsare har tidens värderingar och normer i åtanke när man läser äldre texter 

(Shumway 2003, 162, 168). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som används för denna studie. Studien 

består av två huvudsakliga delar: en textanalys och en uppgiftsanalys i anknytning till de 

tillhörande texterna. För textanalysen utgör kritisk diskursanalys en lämplig metodologisk 

utgångspunkt, och den beskrivs närmare i avsnittet nedan tillsammans med ett 

tydliggörande av hur begreppet värdegrund avgränsas. Vidare tillämpas även Blooms 

taxonomi i uppgiftsanalysen, och en beskrivning av denna återfinns i metod-avsnittet.  

4.1 Begreppsavgränsningar och definitioner 

Denna studie fokuserar som sagt på hur den svenska skolans värdegrund kommer till 

uttryck i engelskundervisningen när denna behandlar äldre skönlitterära texter inom 

ramen för olika läromedel. Eftersom värdegrunden som begrepp är väldigt brett och kan 

anses behandla många olika aspekter i samhället (Skolverket 2011, 11) har jag valt att 

fokusera på två av dessa aspekter: jämställdhet mellan kvinnor och män, samt ekonomisk 

jämlikhet mellan ekonomiska socialgrupper. Valet att fokusera på den binära 

konstruktionen kvinnor och män istället för att använda det bredare genusbegreppet är 

grundat dels i läroplanens formulering ”jämställdhet mellan kvinnor och män” 

(Skolverket 2011, 5), dels att ett genusperspektiv riskerar flytta fokus från förhållandet 

mellan karaktärer och grupper till hur karaktärer representeras i texterna baserat på till 

exempel könsidentitet och sexualitet. 

Med begreppet ekonomisk socialgrupp avser jag individer tillhörande samma 

sociala samhällsskikt och som har liknande ekonomiska förutsättningar. Ekonomisk 

socialgrupp kan också liknas vid marxismens klassbegrepp, och ekonomisk jämlikhet kan 

förstås som individers möjligheter givet samma ekonomiska medel oavsett 

klasstillhörighet. Marxismens indelning av människor i ett fåtal klasser gör det dock 

problematiskt att jämföra individer tillhörande samma klass, och det är vidare inte alltid 

självklart hur denna klassindelning ska ske (Tyson 2015, 52).  

4.2 Kritisk diskursanalys 

Jämställdhet mellan kvinnor och män, samt ekonomisk jämlikhet, kan studeras med 

utgångspunkt i feministisk respektive marxistisk litteraturteori, men dessa förutsätter att 

man också analyserar den historiska kontext i vilken verken skrevs (Tyson 2015, 62, 114).  

Vidare gör mängden texter dessa analysmetoder problematiska då texterna tillsammans 

omfattar ett flertal tidsperioder och kulturer. Istället kommer jag att nyttja kritisk 

diskursanalys (CDA) som utgångspunkt för denna studie. Kritisk diskursanalys är 

grundad i marxismens intresse för sociala konflikter, dominans, skillnader och motstånd, 

samt hur dessa kommer till uttryck i texter och diskurser (Boréus & Brylla 2018, 307), 

men skiljer sig genom att kritisk diskursanalys istället har sin utgångspunkt i 

språkvetenskap (Boréus & Brylla 2018, 306). Textanalys med utgångspunkt i kritisk 

diskursanalys fokuserar alltså på språket snarare än historisk kontext. Med detta sagt är 

historisk kontext fortfarande av intresse för studien; som sades i inledningen reflekterar 
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äldre texter potentiellt andra värderingar än nutida texter, och diskussion av detta är både 

relevant för studien och baserat på historisk kontext. En vidare analys av de samhällen 

som framställs i litterära verk är dock inte av intresse för denna studie.  

Det är viktigt att påpeka att en litteraturstudie i enlighet med kritisk diskursanalys 

skulle involvera en detaljerad analys av det textuella innehållet i samtliga texter. Mängden 

analysmaterial för denna studie skulle dock göra en sådan analys alltför omfattande, och 

därför tillämpas kritisk diskursanalys istället som utgångspunkt för litteraturanalysen, där 

enbart aspekter som är av särskilt intresse för studiens frågeställning ges fokus. Centralt 

för denna studie är hur ordval och språkbruk i en text målar upp karaktärer, samt hur 

normer och värderingar (speciellt kvinnors och mäns jämställdhet och ekonomisk 

jämlikhet) kommer till uttryck i dessa texter.  

Även ideologi är relevant för kritisk diskursanalys, och Helgesson (2017) beskriver 

CDA som utgående från ideologi och maktkamp, där olika ideologier ständigt kämpar för 

en dominant ställning. Vidare anses en framgångsrik ideologi vara självklar och 

representera sunt förnuft. Kopplingen till litteratur är således tydlig, då människors sätt 

att skriva och tala säger någonting om vilka ideologier som innehar en dominant ställning 

i ett samhälle vid en viss tidpunkt (Helgesson 2017, 91).  

Bergström och Svärd (2018) behandlar ideologibegreppet djupare. De menar att 

ideologi kan förstås enligt många olika (ibland motsägande) definitioner och poängterar 

vikten av att därför tydligt definiera vilken definition som används i en studie (Bergström 

& Svärd 2018, 135). Då normer och värderingar är centralt för denna studie, bör således 

ideologibegreppet förstås som de idéer och handlingsföreskrifter (normer och 

värderingar) som förespråkas i samhället, och speciellt av samhällets elit som fastställer 

dessa normer. 

Hur litterära karaktärers omständigheter framställs kan beskrivas med begreppet 

diskurs, som är centralt för den kritiska diskursanalysen. Diskurs kan vidare beskrivas 

som en ”semiotisk praktik rörande något visst tema i ett avgränsat socialt sammanhang” 

(Boréus & Brylla 2018, 308), där semiotiska praktiker kan förstås som olika sätt att 

uttrycka sig i tal eller skrift. Som konkret exempel på diskurs ger författarna exemplet att 

distinktionen mellan begreppen svensk och invandrare påverkar diskursen om invandring 

och migration (Boréus & Brylla 2018, 320). 

Historiskt har kritisk diskursanalys som sagt sin utgångspunkt i språkvetenskap 

(Boréus & Brylla 2018, 306). I syfte att identifiera de diskurser som figurerar i en text är 

analysen av ordval ett viktigt medel, men även andra aspekter kan med fördel analyseras. 

Såväl Helgesson som Boréus och Brylla lyfter grammatiska strukturer som upplysande – 

vem som utgör den sociala aktören och vem som är ansvarsbärande kan urskiljas i den 

grammatiska strukturen, och detta indikerar vilka diskurser som förs i texten (Helgesson 

2017, 92). Utöver ordval och grammatik kan även metaforer ses som indikativt av olika 

diskurser: de bildliga uttryck, liknelser och troper som förekommer i en text kan reflektera 

åsikter och tankar (medvetna och omedvetna) hos en författare (Boréus & Brylla 2018, 

314).  
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Den kritiska aspekten menar Fairclough (som varit central i att formulera CDA) är 

central i kritisk diskursanalys, och Boréus och Brylla (2018, 307–308) har konkretiserat 

och sammanställt vad det rent praktisk innebär att vara kritisk inom ramen för CDA. De 

identifierar tre olika typer av kritik som tillsammans kan tolkas som en metodguide 

(Boréus & Brylla, 2018, 308): 

 

1. Granskning av innehållet i texter och diskurser. 

2. Att detta innehåll sätts in i ett socialt sammanhang i syfte att finna samhälleliga 

maktrelationer. 

3. Att någon aktivitet genomförs i syfte att förändra orättfärdiga sociala 

förhållanden. 

Även om CDA som sagt utgör grunden för denna studie hämtas även inspiration från både 

marxistisk och feministisk litteraturteori i syfte att tydliggöra vilka diskurser som är av 

intresse för frågeställningen. Feministisk litteraturteori har sin utgångspunkt i en 

patriarkal samhällssyn och hur detta påverkar aspekter som könsroller och kvinnors och 

mäns rättigheter (Tyson 2015, 87). Sättet denna patriarkala världsbild genomsyrar 

samhället reflekterar synen på en framgångsrik ideologi som naturlig och förnuftig 

(Helgesson 2017, 91). Genom att analysera hur kvinnor och män beskrivs och vad de gör, 

samt vilket språk författaren använder i dessa beskrivningar, kan man således få en inblick 

i den diskurs som texten representerar. Marxistisk teori har sin utgångspunkt i hur 

ekonomiska medel påverkar individers och gruppers sociala och ekonomiska möjligheter 

(Tyson 2015, 65), och hur aspekter som social tillhörighet och ekonomiska medel 

beskrivs i texter är därför av stort intresse.  
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5 Material och metod 

Jag har för denna studie analyserat tre tryckta läromedel för engelska 6. Samtliga 

läromedel är tryckta efter skolreformen 2011, vilket innebär att de ska följa 2011 års 

läroplan (Ammert 2011, 17). De tre läromedlen är följande: Worldwide English 6, utgiven 

2014 av Sanoma Utbildning, Viewpoints 2 (uppl. 2), utgiven 2018 av Gleerups, samt Solid 

Gold 2, utgiven 2015 av Studentlitteratur. 

Valet av läromedel är baserat på Umeå universitetsbiblioteks sortiment, med kraven 

att samtliga läromedel ska vara publicerade efter 2011 och därigenom uppfylla 2011 års 

läroplan. Utöver detta är enbart läroböcker för engelska 6 av relevans eftersom det är från 

denna kurs läroplanen explicit nämner äldre skönlitterära texter i det centrala innehållet 

(Skolverket 2011, 60). Då studien intresserar sig specifikt för texterna och dess 

tillhörande uppgifter är endast elevböcker av intresse. 

Studiens två frågeställningar konkretiseras som dels en textanalys, dels en 

uppgiftsanalys, och i avsnitten nedan kommer dessa att beskrivas närmare. 

5.1 Textanalys 

Varje relevant text analyseras i syfte att identifiera de instanser där diskurser kring 

kvinnor och män samt ekonomisk socialgrupp uttrycks. Fokus ligger som sades 

inledningsvis på äldre skönlitterära texter, vilket jag ytterligare har avgränsat till att enbart 

inkludera utdrag ur romaner och noveller. Poesi väljs bort då dessa texter är betydligt 

kortare än de romanutdrag och noveller som förekommer i de undersökta läromedlen, 

samt att de generellt innehåller färre konkreta karaktärsbeskrivningar. Alla tre läromedel 

innehåller ett avsnitt med fokus på just klassiska texter, och istället för att själv definiera 

vad som ska omfattas av begreppet äldre, har jag här valt att utgå från läromedlens färdiga 

kategoriseringar. 

Analys av vokabulär och ordval utgör en av de centrala metoderna för att identifiera 

diskurser i en text (Boréus & Brylla 2018, 306; Helgesson 2017, 92), och det är genom 

att fokusera på vilka attribut författaren använder för att beskriva karaktärer i en text som 

jag baserar analysen. Jag betraktar även metaforer och liknelser som en form av 

karaktärsattribut i de fall där dessa förekommer i anslutning till karaktärer. Vidare 

granskar jag också grammatiska aspekter avgränsat till skeenden, dvs. vad karaktärer gör, 

säger och tänker. Hur mycket fokus jag lägger på dessa tre aspekter beror i hög grad på 

vilken typ av beskrivningar som förekommer i respektive text – till exempel består 

karaktärsbeskrivningarna i utdraget från Pride and Prejudice till större grad av attribut i 

form av adjektiv och nominalfraser än utdraget från David Copperfield, vilket istället 

förmedlar karaktärsattribut och diskurser genom skeenden. För att identifiera aktuella 

diskurser i respektive text har jag utgått från följande konkretisering:  

 

1. Vilket språk används för att beskriva kvinnor och män? 

• Attribut (adjektiv och nominalfraser). 

• Handlingar, tankar och ageranden. 
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• Sysselsättning. 

• Vilken diskurs representerar texten? 

 

2. Vilket språk används för att beskriva ekonomisk socialgrupp? 

• Attribut (adjektiv och nominalfraser). 

• Handlingar, tankar och ageranden. 

• Sysselsättning. 

• Vilken diskurs representerar texten? 

 

3. Hur förhåller sig karaktärer till varandra? 

• Påverkar kön eller ekonomisk socialgrupp karaktärers interaktioner och 

förväntningar? 

 

Som nämns i studiens syfte är normer och värden med relevans för kvinnors och mäns 

jämställdhet och ekonomisk jämlikhet centrala. Att konkretiseringen ovan kan anses vara 

bred i sin formulering är i syfte att synliggöra mer generella normer och värden som kan 

kopplas till den centrala frågeställningen. 

5.2 Uppgiftsanalys 

Den andra frågeställningen för denna studie rör som sagt de uppgifter som hör till 

respektive text; där textanalysen identifierar förekomsten av relevanta diskurser i 

texterna, syftar uppgiftsanalysen till att identifiera vilka aspekter i texterna som 

läromedlet väljer att fokusera på, samt hur dessa aspekter kan betraktas som indikativa 

för hur läromedelsförfattarna förväntar sig att läromedlet ska användas. Uppgiftsanalysen 

delas in i två delar: vilket innehåll som behandlas i uppgifterna och vilka lärandeprocesser 

enligt Blooms taxonomi som förväntas tillämpas i arbetet med dem. 

5.2.1 Värdegrundsaspekter i uppgifterna 

Jämställdhet mellan kvinnor och män samt ekonomisk jämlikhet är som sagt de 

värdegrundsaspekter denna studie fokuserar på, och detta har till följd att inte alla 

uppgifter är relevanta att analysera; uppgifter som fokuserar på till exempel ordförståelse 

eller meningsuppbyggnad saknar koppling till studiens syfte och väljs således bort. I 

uppgiftsanalysen har jag därför identifierat och fokuserat enbart på de uppgifter som har 

en koppling till frågeställningen, och har i den processen valt att fokusera på uppgiftens 

potential att behandla relevanta värdegrundsaspekter istället för vad som explicit uttrycks 

i uppgiften, med anledning av att uppgiftsformuleringen rimligtvis inte helt kan förutsäga 

hur den kommer till uttryck i en klassrumsmiljö.  

5.2.2 Blooms taxonomi och lärandeprocesser 

Blooms taxonomi skapades 1956 som ett redskap för pedagoger att konkretisera elevers 

lärande, och används ofta i uppgift- och provskapande (Anderson et al. 2001, xxi). Den 

ursprungliga taxonomin bestod av en dimension som svarade mot lärandeprocesser, och 
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uppdaterades 2001 till att även behandla kunskapstyper som en andra dimension i 

taxonomin. Även lärandeprocesserna reviderades i denna uppdatering för extra tydlighet 

och för att effektivt kunna användas tillsammans med kunskapstyperna. Även om 

taxonomin primärt är tänkt att användas i skapandet av uppgifter är den också vanligt 

förekommande i läromedelsanalyser, där redan befintliga uppgifter bakåt-konstrueras och 

klassificeras enligt den matris som taxonomin presenterar. Genom att själv använda 

Blooms taxonomi kan resultaten därför jämföras med andra studier av liknande karaktär.  

Syftet med att använda Blooms taxonomi i denna studie är att de lärandeprocesser 

som anges i taxonomin är talande för hur elever förväntas aktiveras i arbetet med en viss 

uppgift, och därigenom ges en indikation om vilka arbetsmetoder läromedelsförfattarna 

förespråkar i arbetet med värdegrundsfrågor. Lärandeprocesserna beskrivs med verben 

minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa, och är sorterade i grad av ökande 

komplexitet, där de högre lärandeprocesserna generellt anses ha större potential att öka 

elevers lärande (Anderson et al. 2001, 5). Dessa begrepp skrivna i kursiv stil representerar 

i denna studie just lärandeprocesserna och ska således inte förstås enligt ordens lexikala 

betydelser. 

Minnas är en grundbult i meningsfullt lärande och representerar återkallande av 

tidigare införskaffad information och kunskap från långtidsminnet (vilket gör den 

relevant även för andra processer). Förstå inbegriper förmågan att tolka och dra slutsatser 

givet viss information. Tillämpa är procedurfokuserad och handlar om tillvägagångssätt 

vid till exempel problemlösning. Analysera bygger på att bryta ner ett innehåll i syfte att 

finna vad som är relevant givet en viss kontext och se hur olika aspekter hänger samman. 

Värdera bygger på att dra slutsatser kring och bedöma aspekter i ett visst innehåll. Skapa 

handlar om att sätta ihop olika kunskaper till någonting nytt, och kan sägas skilja sig från 

övriga processer som snarare handlar om att bryta ner innehåll (Anderson et al. 2001, 66–

88). Det är också värt att vara extra tydligt vad gäller minnas-processen: då uppgifter av 

denna typ involverar långtidsminnet kan en uppgift där eleverna förväntas återkalla 

information från en text de just läst inte tolkas som en minnas-uppgift. Sådana uppgifter 

aktiverar snarare korttidsminnet, och kan utöver detta lösas genom att söka reda på den 

relevanta delen i texten. 

Vidare behandlar som sagt Blooms taxonomi även fyra kunskapstyper, vilka 

representerar en andra dimension i taxonomin. Dessa är faktakunskap, konceptuell 

kunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap, och används i kombination med de 

sex lärandeprocesserna i syfte att precisera vilken typ av innehåll en uppgift behandlar. 

Denna dimension kommer dock inte att tillämpas i denna studie eftersom en preliminär 

analys av relevanta uppgifter visade att av de fyra kunskapstyperna förekommer nästan 

enbart faktakunskap och konceptuell kunskap, och ofta kan båda dessa identifieras i 

samma uppgift. Detta, i kombination med att lärandeprocesserna bättre beskriver hur ett 

innehåll behandlas, är anledningen till att jag har valt att inte behandla kunskapstyperna i 

uppgiftsanalysen. 

Vid tillämpning av Blooms taxonomi kategoriseras uppgifter under en 

lärandeprocess (och en kunskapstyp). Majoriteten av uppgifterna i de undersökta 
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läromedlen kan dock anses behandla mer än bara en lärandeprocess, och därför väljer jag 

att istället markera samtliga lärandeprocesser jag identifierar i uppgifterna. Som konkret 

exempel kan en diskussionsuppgift involvera att eleverna drar slutsatser utifrån materialet 

(förstå), samtidigt som diskussionsaspekten uppmuntrar till argumentation (värdera). 

Tabellen nedan är en sammanställning av samtliga sex lärandeprocesser med 

ytterligare konkretiseringar för varje process, och ligger till grund för 

uppgiftskategoriseringen: 

 

Tabell 1. Lärandeprocesser enligt Blooms taxonomi 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Känna igen 

Komma 

ihåg 

Tolka 

Exemplifiera 

Klassificera 

Sammanfatta 

Dra slutsatser 

Jämföra 

Förklara 

Verkställa 

Applicera 

Särskilja 

Organisera 

Tillskriva 

Kontrollera 

Kritisera 

Generalisera 

Planera 

Producera 

 

Mängden relevanta uppgifter är dessvärre för stor för att samtliga uppgifter ska kunna 

behandlas i detalj. I anknytning till textanalyserna i nedanstående avsnitt analyseras och 

kategoriseras därför endast ett urval av de tillhörande uppgifterna, med resterande 

uppgifter placerade och kortfattat kategoriserade i bilagan. Detta urval görs med bakgrund 

i samtliga för texten analyserade uppgifter, och på så vis att de valda uppgifterna i så stor 

utsträckning som möjligt är representativa för kapitlets helhet.  
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6 Text- och uppgiftsanalys 

I detta avsnitt avhandlas text- och uppgiftsanalyserna. Som nämnts innehåller samtliga 

analyserade läromedel var sitt avsnitt som ägnas klassiska texter, och studiens fokus på 

utdrag ur romaner och noveller resulterar sammantaget i nio texter, med fem texter från 

Worldwide English 6, två texter från Viewpoints 2 och två texter från Solid Gold 2.  

Analyserna nedan är organiserade efter läromedel och text, med en kort beskrivning 

av respektive läromedel innan analyserna, som i sin tur inleds med en kort 

sammanfattning av texten. Till textanalysen har som sagt kritisk diskursanalys tillämpats 

i syfte att identifiera vilka diskurser som förekommer i texterna och hur de figurerar i 

dessa. Då studien intresserar sig för hur kvinnor och män samt ekonomiska socialgrupper 

beskrivs och förhåller sig till varandra, fokuserar analysen på just karaktärerna i 

respektive text. Textanalyserna innehåller även citat som grund för analysen och i 

illustrerande syfte; sidhänvisningen som följer dessa citat gäller det aktuella läromedlet. 

Det ska även noteras att läromedelskapitel baserade på romanutdrag är i vissa av 

läromedlen rubricerade med verkets namn, och vissa med romankapitlets namn; i syfte 

att tydliggöra vilka verk som analyserats har jag valt att genomgående rubricera samtliga 

textanalyser med verkets namn, med vidare kapitelprecisering i analystexten. 

Efter textanalyserna följer en analys av de tillhörande uppgifterna med fokus på hur 

relevanta värdegrundsaspekter behandlas, samt hur eleverna förväntas arbeta med 

uppgifterna enligt de sex lärandeprocesserna som Blooms taxonomi specificerar. De 

sammantagna resultaten av uppgiftsanalysen återfinns i tabell 2 och 3 i resultatdelen. 

6.1 Worldwide English 6 

Läromedlet marknadsförs som en allt i ett-bok och är avsedd för de högskoleförberedande 

gymnasieprogrammen. Boken består av 25 kapitel som alla kretsar kring en text av något 

slag. Fem av dessa kapitel behandlar klassiska texter, varav två är utdrag ur romaner och 

tre är noveller. Vidare återfinns även ett kapitel som fokuserar på dikter, varav ett antal 

är klassiska (som nämnts tidigare är dessa inte av intresse för studien). Samtliga klassiska 

texter som analyserats inleds med en kort introduktion av författaren, innehåller bilder 

och illustrationer, avslutas med en för texten relevant ordlista och följs slutligen av de 

tillhörande uppgifterna. 

6.1.1 First Confession, av Frank O’Connor. Novell utgiven 1951 

Texten följer en ung irländsk pojke vid namn Jackie som oroar sig inför sin första bikt. 

Läsaren får ta del av hans reflektioner kring hans egen familj och hans interaktion med 

prästen och sin religionslärare. 

Texten uttrycker ett flertal uppfattningar relaterade till könsnormer. Jackie uttrycker 

att ”girls are supposed to be fastidious […]” (161) i relation till sin äldre syster som han 

menar bryter denna norm att flickor ska vara ordentliga. Ytterligare en relevant norm är 

att matlagning faller på kvinnans lott: ”When mother was at work and my grandmother 

made the dinner […]” (162). Detta citat fastslår även att modern har ett arbete utanför 
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hemmet vilket kan diskuteras utifrån textens tidsperiod (1950-tal). Det enda som sägs om 

fadern är att han vid ett tillfälle bestraffar Jackie, vilket är indikativt för hans roll som 

auktoritetsfigur i familjen. Vidare finns två utomstående karaktärer: en manlig präst och 

en kvinnlig religionslärare, vilka kan diskuteras utifrån kvinnors och mäns lämplighet för 

olika yrken. 

Vissa socioekonomiska aspekter återfinns också i texten. Läraren (Ryan) bor i ett 

stort hus, klär sig väl och är punktlig, samt beskrivs ekonomiskt som ”well-to-do” (162). 

Ingenting sägs om eventuell familj, och Ryans omständigheter kan utifrån detta diskuteras 

ur sociala perspektiv. Ekonomiskt beskrivs Ryan av Jackie som snål: ”[…] a religious 

woman like that, you wouldn’t think she’d bother about a thing like a half-crown” (163), 

vilket kan jämföras med tidigare beskrivningen av Ryan som ekonomiskt säker. Vidare 

kan Ryan jämföras med Jackies farmor ur ett socioekonomiskt perspektiv då denne saknar 

ekonomiska medel att bo själv och beskrivs som socialt olämplig genom att bland annat 

gå runt barfota och dricka öl. 

 

Jag har till denna text identifierat tre för frågeställningen relevanta uppgifter. Primärt 

återfinns i dessa en potential att behandla könsaspekter, även om detta inte är givet i 

uppgifternas formulering. Analysen ovan identifierar möjligheter att diskutera 

socioekonomiska aspekter, dock uppmuntrar ingen av de tillhörande uppgifterna till 

någon sådan diskussion. 

 

Uppgiftsexempel: 

1. “Pretend to be Nora [Jackies syster]. Think of what happened at the end of the 

story and try to describe your feelings towards your brother and his new ‘friend’, 

the young priest. How should things have turned out in your (Nora’s) opinion?” 

[Skrivuppgift, 200 ord]. 

o För att besvara denna fråga måste eleven skapa sig en uppfattning om 

Noras personlighet och vad som driver henne, och i detta finns potential 

att undersöka hur Nora som person förhåller sig till de normer kring 

kvinnlighet och femininitet som uttrycks i texten. 

Lärandeprocesser:  

o Förstå: eleven måste tolka och dra slutsatser kring hur Nora är som 

person och hur det påverkar hennes synsätt. 

o Skapa: eleven förväntas skriva en text utifrån instruktionerna. 

 

2. “In the group, read your texts to one another. Then discuss what you hear and 

explain your different points of view.” 

 

o Uppgiften kräver att eleverna förklarar sina slutsatser och tolkningar för 

varandra. Genom att diskutera respektive text ges möjlighet att 

argumentera för olika ståndpunkter. 
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Lärandeprocesser  

o Förstå – eleverna förväntas jämföra och förklara sina texter för varandra. 

o Värdera – potential finns att diskutera och bedöma varandras texter. 

 

6.1.2 Pride and Prejudice, av Jane Austen. Roman utgiven 1813  

Texten utgörs av kapitel 1 i romanen, och följer Mr och Mrs Bennet i en diskussion kring 

nykomlingen Mr Bingley och hur han skulle utgöra en lämplig make till någon av deras 

döttrar. 

Det finns i texten gott om utrymme att diskutera könsaspekter och kvinnors och 

mäns jämställdhet. Centralt i Mrs Bennets plan att gifta bort en av sina döttrar till Mr 

Bingley är att Mr Bennet först introducerar sig för honom då Mrs Bennet som kvinna 

saknar det mandatet: ”Indeed you must go, for it will be impossible for us to visit him, if 

you do not” (180). Det gör det tydligt att kvinnors och mäns sociala möjligheter är olika, 

och att kvinnans möjligheter i denna aspekt är kontrollerade av mannen. Vidare uttrycks 

att skönhet och gott beteende är viktiga egenskaper hos kvinnor: ”[Elizabeth] is not half 

so handsome as Jane, nor half so good humoured as Lydia” (180). Dessa karaktärsdrag 

framställs genom kontexten som centrala för åtråvärdhet hos kvinnor, och kan 

kontrasteras mot beskrivningen av Mr Bingley som istället fokuserar enbart på hans 

ekonomiska omständigheter. Mr Bennets respons till föregående citat är också av intresse: 

”they are all silly and ignorant like other girls […]” (180). Mr Bennet kan förstås som 

sarkastisk i yttrandet av denna kommentar, men det finns ändå utrymme att utifrån citatet 

diskutera tidens kvinnosyn, samt kontrastera denna mot synen på män. 

Texten tillhandahåller även goda möjligheter att diskutera ekonomiska aspekter. Mr 

Bingley beskrivs som ”[…] a single man of large fortune […]. What a fine thing for our 

girls!” (179), vilket lyfter den ekonomiska aspekten som central i äktenskapsfrågor. 

Genom Mrs Bennets förhoppningar är det vidare underförstått att familjen Bennets egna 

ekonomiska omständigheter möjliggör denna spekulation, och detta öppnar för diskussion 

kring vilka ekonomiska och sociala omständigheter som måste uppfyllas för ett lämpligt 

äktenskap. Även makarna Bennets eget äktenskap kan diskuteras utifrån detta perspektiv: 

deras interaktion i kombination med beskrivningen av dem indikerar att äktenskapet inte 

är baserat på kärlek, utan istället sannolikt utgör en ekonomisk union mellan respektives 

familjer. 

 

Jag har till denna text identifierat sju för frågeställningen relevanta uppgifter. Dessa ger 

goda möjligheter att diskutera både synen på kvinnor och män samt sociala och 

ekonomiska aspekter. Utöver detta finns även potential för djupare analys av hur dåtidens 

normer influerar karaktärernas beteende och motivationer.  

 

Uppgiftsexempel 

1. “What do we learn about Mr Bingley’s age and social position?” 
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o Eleverna måste här återkalla vad som sägs om Mr Bingley gällande ålder 

och social status. Utöver detta finns potential att diskutera att en ung 

ensamstående man förväntas gifta sig och vilka signaler som sänds när 

en sådan man flyttar in i grannskapet. Vidare är Bingleys sociala och 

ekonomiska ställning relevant i vad som utgör ett lämpligt äktenskap. 

 

Lärandeprocesser 

o Minnas – möjlighet finns att diskutera vad eleverna vet om äktenskap ur 

ett historiskt perspektiv. 

o Förstå – hur är ålder, social ställning och ekonomiska omständigheter 

relevant för texten. 

 

2. “Do you think [Mr and Mrs Bennet’s] marriage is a happy one? Why?/Why 

not?” 

o Här ges möjlighet att diskutera hur makarna Bennet förhåller sig till 

varandra. Vidare finns potential att diskutera möjligheten att deras 

äktenskap är grundat i sociala och ekonomiska omständigheter istället för 

kärlek. 

 

Lärandeprocesser 

o Minnas – möjlighet finns att diskutera vad eleverna vet om äktenskap ur 

ett historiskt perspektiv. 

o Förstå – tolka och dra slutsatser om äktenskapet utifrån deras 

interaktion. 

o Analysera – hur förhåller sig deras relation till dåtidens definition av 

äktenskap?   

 

6.1.3 David Copperfield, av Charles Dickens. Roman utgiven 1850  

Utdraget utgörs av delar av kapitel 18 i romanen, där David reflekterar över sina slagsmål 

med slaktaren och över sitt möte med Miss Larkins.  

I texten förekommer vissa möjligheter att diskutera innehållet utifrån könsaspekter. 

Det är värt att notera att texten introducerar David genom ett slagsmål med ’the Butcher’, 

och att texten även avslutas på detta vis tyder på att detta inte utgör en engångshändelse. 

I och med detta kan David upplevas som aggressiv och våldsam, och han beskrivs vidare 

som djärv av Miss Larkins i deras interaktion: ”you’re a bold boy” (189). Miss Larkins 

själv framställs som självsäker i sin interaktion med män, och uppvaktas i texten av tre 

män: David, Captain Bailey och Mr Chestle. Det kommer som en överraskning för David 

när det (mot slutet av texten) visar sig att Miss Larkins ämnar gifta sig med Mr Chestle 

då Captain Bailey framställs som socialt överlägsen. Att hon ska gifta sig framstår i sig 

inte som överraskande, och detta kan ses som en bekräftelse på att unga kvinnor förväntas 

gifta sig. Miss Larkins val av Mr Chestle öppnar dock för diskussion kring kvinnors 

valmöjligheter i äktenskap. 
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Vad gäller sociala och ekonomiska aspekter kan Miss Larkins val av Mr Chestle 

ses utifrån perspektivet att hennes valmöjligheter möjliggörs genom hög social status, 

samt att hennes familjs ekonomi tillåter relativ valfrihet. Varken Mr Chestle eller Captain 

Bailey beskrivs i större detalj, och det är Davids uppfattning att Captain Bailey är den 

mer respektable mannen. Med detta sagt beskrivs Mr Chestle som humleodlare, vilket i 

sig indikerar att han äger stora ytor land och har ekonomiska medel att anställa bönder – 

Davids uppfattning kan således vara missvisande. 

Det är värt att åter igen nämna att utdraget är nedkortat, och att genom detta nämns 

varken Davids eller Miss Larkins ålder (17 respektive 30); denna vetskap kan anses ge 

ett annat perspektiv på deras interaktion och på Davids förhållande till Mr Chestle och 

Captain Bailey. 

 

De fyra relevanta uppgifterna tillhörande denna text fokuserar mycket på förståelse och 

tolkning av det som sker, och ger viss möjlighet till djupare analys. Detta kan motiveras 

med en relativt låg förekomst av konkreta attribut; karaktärer beskrivs istället genom sina 

handlingar. Vidare ger texten goda möjligheter att arbeta med könsnormer och sociala 

och ekonomiska aspekter, vilket reflekteras i de tillhörande uppgifterna. 

 

Uppgiftsexempel 

1. “What is said about Mr Chestle? Age, looks, social position?” 

o Uppgiften kan lösas genom att söka denna information i texten, men det 

finns också möjlighet att diskutera hur ålder, utseende och social position 

är relevant dels för händelseförloppet, dels för Miss Larkins som ämnar 

gifta sig med honom. Vidare kan diskuteras hur ett yrke (i Mr Chestles 

fall humleodlare) påverkar social status. 

 

Lärandeprocesser 

o Förstå – hur är ålder, utseende och social status av relevans, dels i 

textens kontext, dels för Miss Larkins? 

 

2. “Miss Larkins seems to be interested in at least three men. What is the reader 

told about them? What is the outcome? Are you surprised?” 

o Att Miss Larkins blir uppvaktad av tre män kan tolkas som indikativt av 

hennes och familjen Larkins sociala ställning. Captain Bailey framställs 

som det socialt givna valet, men att Miss Larkins gifter sig med Mr 

Chestle kan indikera att andra aspekter än social rank värderas högre. 

Vidare kan diskuteras huruvida Miss Larkins potentiellt har eget 

inflytande i valet. Uppgiften ger således potential för diskussion om 

äktenskap, social ställning och kvinnans potentiella inflytande i valet av 

make. 
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Lärandeprocesser 

o Förstå – vad säger männens handlingar om dem, samt hur förhåller de 

sig till varandra? 

o Analysera – hur kan normer och traditioner i anknytning till äktenskap 

påverkas där kvinnans familj är den socialt överordnade? 

 

6.1.4 The Kiss, av Kate Chopin. Novell utgiven 1895 

Texten följer Nathalie i hennes förhållande med två män: Mr Brantain och Mr Harvy. 

Hon ämnar gifta sig med Mr Brantain, samtidigt som hon låter Mr Harvy uppvakta henne. 

Det finns i texten goda möjligheter att diskutera könsaspekter. Nathalie beskrivs 

som en kvinna som är väl medveten om samhällets spelregler, och är kapabel att använda 

dessa regler till sin fördel: ”she felt like a chess player who, by the clever handling of his 

pieces, sees the game taking the course intended” (200). Hennes mål är ett äktenskap med 

Mr Brantain, inte på grund av kärlek, utan eftersom det skulle möjliggöra ett kliv upp på 

den sociala stegen: ”[…] Brantain was enormously rich; and she liked and required the 

entourage which wealth could give her” (197). Genom detta synsätt utmanas synen på 

äktenskap som någonting romantiskt, och Nathalies manipulation utmanar normer för 

kvinnlighet. Frågan om huruvida det är rätt att gifta sig för pengar och status över kärlek 

kan i detta fall diskuteras. Vidare ger texten utrymme att diskutera kvinnors och mäns 

maktförhållanden, dels genom Nathalies makt över de två männen, dels genom att detta 

maktbruk inte kan ske öppet.  

Att Nathalies mål är att ta sig upp i samhället öppnar för diskussion kring sociala 

och ekonomiska aspekter. Ovanstående citat visar att ekonomiska medel är en 

förutsättning för att Nathalie ska kunna röra sig i högre sociala cirklar, och möjligheten 

att göra denna resa genom äktenskap öppnar för diskussion kring äktenskap som en 

ekonomisk och social institution istället för, till exempel, en religiös sådan. Nathalies syn 

på äktenskap som en ekonomisk institution stärks ytterligare genom hennes reflektion 

efter att hon ’förlorat’ Mr Harvy: ”Well, she had Brantain and his million left. A person 

can’t have everything in this world” (201). 

 

De nio relevanta uppgifterna till denna text fokuserar mycket på gruppdiskussion kring 

karaktärernas motivationer och tankar. Majoriteten av uppgifterna handlar om förståelse 

och att dra slutsatser, och möjligheterna för djupare analys är begränsade. Med det sagt 

finns gott om utrymme att diskutera könsnormer och sociala aspekter. 

 

Uppgiftsexempel 

1. “What was it about Brantain that was especially appealing to her?” 

o Uppgiften kan behandla relativt snabbt genom att identifiera Mr 

Brantains ekonomiska och sociala status som relevanta, men det finns 

även utrymme att diskutera äktenskapets roll i samhället och vikten av 

rätt relationer i socialt umgänge. 
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Lärandeprocesser 

o Förstå – vilket samband finns mellan äktenskap och social ställning? 

 

2. “After reading the story try to describe Nathalie, Mr Brantain and Mr Harvy. 

What were their characters like? Did Nathalie marry the best man for her, do 

you think? Why?/Why not?” 

o Här finns möjlighet att återkalla vad texten säger om de tre karaktärerna, 

men för att effektivt tolka karaktärerna måste man ha i åtanke att de 

beskrivs ur Natalies perspektiv. För att avgöra huruvida Natalie gjorde 

rätt val behöver man förstå hennes motivationer. Vidare är uppgiften en 

diskussionsuppgift, vilket ger möjlighet för argumentation och 

utvärdering av varandras argument. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – tolka och dra slutsatser kring Natalies motivationer och hur 

männen förhåller sig till dessa. 

o Värdera – uppgiften är en gruppdiskussion och ger möjlighet att 

utvärdera varandras argument. 

 

6.1.5 The Gift of the Magi, av O. Henry. Novell utgiven 1905  

Novellen handlar om ett ungt gift par (Della och Jim) med ekonomiska svårigheter och 

hur de säljer sina mest värdefulla ägodelar för att ha råd med julklappar till varandra. 

Novellen ger uttryck för ett antal könsrelaterade aspekter. Det är noterbart att Jim 

är den som står för inkomsten och att Della sköter hushållet, inhandling och matlagning. 

Vad de båda värderar högst uttrycks genom deras respektive ägodelar: Dellas fina hår 

indikerar att skönhet är hennes största tillgång, medan Jims guldklocka indikerar att han 

istället värderar social status. Viljan att ge upp dessa ägodelar för den andres lycka kan 

dock sägas utmana detta då det indikerar att Jim och Dellas mest värdefulla tillgång i 

själva verket är varandra. 

Vidare ges uttryck för socioekonomiska aspekter i texten. Paret bor i en lägenhet de 

egentligen inte har råd med och är tvungna att spara pengar på allt de kan: ”Pennies saved 

one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher 

[…]” (205). Att Jim och Della inte är beredda att ge upp sin fina lägenhet reflekteras i 

Jims klocka: ”[…] Jim would have pulled out his watch every time he passed [King 

Solomon], just to see him pluck at his beard from envy” (206); social status värderas högt 

av Jim, och han framstår gärna som tillhörande en högre ekonomisk socialgrupp än han 

egentligen gör. Behovet av att köpa julklappar trots att de saknar ekonomiska medel kan 

ses som en konsekvens av detta: att erkänna att de inte har råd med julklappar vore att 

erkänna fattigdom. 

 

De fem relevanta uppgifterna tillhörande detta kapitel behandlar främst socioekonomiska 

aspekter. Främst ber uppgifterna eleverna dra slutsatser från texten, med visst utrymme 
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för analys. Ett centralt tema för texten är just materialism, och uppgifterna reflekterar 

detta. Även om det finns utrymme att diskutera könsaspekter (till exempel hur makarnas 

ägodelar förhåller sig till könsnormer och stereotyper) så uppmuntras detta inte i 

uppgifterna. 

 

Uppgiftsexempel 

1. “What did we find out about their flat?” 

o Uppgiften kan behandlas relativt snabbt genom att identifiera vad texten 

säger om lägenheten, men det finns även utrymme att diskutera vad 

lägenheten säger om Jims och Dellas socioekonomiska status. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – vad säger lägenheten om parets socioekonomiska 

omständigheter? 

 

2. “‘The Gift of the Magi’ is a parable, i.e. a simple story that teaches a moral or 

religious lesson. What is the lesson to be had from this story, do you think? How 

would the story be different if it was told from Jim’s perspective instead of 

Della’s?” 

o Eleverna ombeds dra slutsatser om textens teman och sensmoral. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – dra slutsatser om materialism och konsumerism från texten, 

samt förstå att Jim sannolikt tänker i likande banor som Della.  

 

6.2 Viewpoints 2 

Läromedlet består av 21 kapitel indelade i fem olika teman. Ett av dessa teman är 

klassiska texter och omfattar sju texter. Av dessa är fyra dikter, två är utdrag ur romaner 

och en är ett satiriskt politisk manifest. Läromedlet delar in texterna enligt litterära epoker 

och de två texterna som är av intresse för studien inleds med en kort beskrivning av den 

epok som verket tillhör. Vidare innehåller texterna bilder och har en ordlista löpande i 

textens marginal. De tillhörande uppgifterna följer därefter i direkt anslutning till texten. 

6.2.1 Oliver Twist, av Charles Dickens. Roman utgiven 1839 

Texten utgörs av kapitel 22 i romanen, och följer hur Oliver blir introducerad för ett antal 

kriminella individer och deras plan att använda Oliver i utförandet av ett inbrott.  

Karaktärerna i texten är uteslutande män, men trots detta finns möjlighet att 

diskutera könsaspekter. Att inga kvinnliga karaktärer förekommer är i sig värt att 

analysera, och öppnar för diskussion kring hur män och kvinnor har olika former av 

kriminalitet att tillgå. Vidare kan synen på manlighet diskuteras genom att kontrastera 

Oliver med  de övriga karaktärerna: ”[…] Oliver, well-nigh mad with grief and terror, 

saw that housebreaking and robbery, if not murder, were the objects of the expedition” 
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(213). Oliver beskrivs som timid och rädd, medan männen beskrivs som hotfulla och 

våldsamma: ”Get up, or I’ll strew your brains upon the grass” (213).  

Goda möjligheter ges i texten att diskutera ekonomisk socialgrupp: karaktärerna 

kan sägas tillhöra samhällets bottenskikt, och detta reflekteras i aspekter som 

sysselsättning, utseende, renlighet och språkbruk: ”they entered a low dark room with a 

smokey fire, two or three broken chairs, a table, and a very old couch” (210). Vidare ges 

möjlighet att diskutera hur det även i detta samhällsskikt finns hierarkier: Mr Crackit 

beskrivs som välklädd och besmyckad, vilket signalerar hans status i gruppen, men det är 

bara jämfört med de övriga karaktärerna i texten som Mr Crackit kan anses se respektabel 

ut. 

 

De tre relevanta uppgifterna till denna text fokuserar främst på återkallelse med potential 

att behandla förståelse i form av slutsatser och tolkning. Den socioekonomiska aspekten 

är central för uppgifterna då de till stor grad behandlar fattigdom och sysselsättning. 

Diskussion om könsaspekter uppmuntras inte i uppgifterna, trots att möjligheter finns att 

analysera till exempel karaktärernas beteende i relation till normer för manlighet. 

 

Uppgiftsexempel 

1. “The characters in the text are poor and dishonest. How has the author made this 

clear? Think about how they are described, where they live and how they 

speak.” 

o Uppgiften kan lösas genom att återkalla beskrivningar i texten, men det 

finns även möjlighet att diskutera hur ekonomisk socialgrupp och 

karaktärsattribut hänger ihop, samt huruvida det är rimligt att dra 

slutsatser kring en persons socioekonomiska omständigheter utifrån hens 

attribut och vice versa. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – hur beskrivningar av karaktärer tillhörande en viss ekonomisk 

socialgrupp kan representera synen på denna grupp. 

 

2. “How is Oliver described? What is your opinion of him? Why do the others 

need him?” 

o Uppgiften kan lösas genom att återkalla vad som sägs i texten, men ger 

också möjlighet att jämföra och kontrastera Oliver med de övriga 

karaktärerna. Vidare finns möjlighet att analysera hur Oliver förhåller sig 

till de normer för manlighet som uttrycks i texten. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – möjlighet att jämföra hur Olivers karaktär förhåller sig till de 

övriga karaktärerna. 

o Analysera – Potential finns att diskutera hur Oliver förhåller sig till 

könsnormer och manlighet. 
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6.2.2 Mrs Dalloway, av Virginia Woolf. Roman utgiven 1925  

Utdraget utgörs av en del av kapitel 1 i romanen, och följer Clarissa Dalloway där hon 

vandrar runt i London och reflekterar över männen i sitt liv, hur de förhåller sig till henne 

och hur de förhåller sig till varandra.  

Möjligheter att diskutera könsaspekter återfinns i texten. Clarissa beskrivs som en 

kvinna med relativ frihet i sitt äktenskap: ”For in marriage a little licence, a little 

independence there must be between people living together day in and day out in the same 

house, which Richard gave her and she him” (227). Detta kan diskuteras utifrån kvinnors 

rättigheter och möjligheter, och kan vidare kopplas till 1920-talets kvinnorörelse. Vidare 

kan männen Clarissa reflekterar över jämföras då de kan ses som något olika former av 

manlighet: Richard beskrivs som självständig, Peter har ett behov att dela sin tillvaro och 

Hugh beskrivs som överdrivet proper. Att dessa män inte tycker om varandra kan 

diskuteras utifrån huruvida olika normer för manlighet är exkluderande. Att Clarissa 

reflekterar på detta vis öppnar också för diskussion kring huruvida hon är lyckligt gift, 

och vilka möjligheter hon kan tänkas ha ifall hon inte är det. 

Texten ger också möjlighet för viss diskussion kring sociala och ekonomiska 

aspekter. Syftet med Clarissas promenad är införskaffandet av blommor inför en fest hon 

anordnar, vilket indikerar både social status och ekonomisk säkerhet. Hennes bekantskap 

med Mr Hugh (som arbetar vid hovet) är ytterligare ett tecken på hennes egen status, och 

Hughs klädsel indikerar hur framställning och social status hänger samman: ”he was 

almost too well dressed always, but presumably had to be, with his little job at Court” 

(225). Att Clarissa ”always felt a bit skimpy [otillräcklig] beside Hugh” (226) indikerar 

även att interaktioner kan påverkas av distinktioner i ekonomisk socialgrupp.  

 

De fyra relevanta uppgifterna har potential att behandla ekonomisk socialgrupp och 

könsaspekter. Texten beskriver vad Clarissa tänker, och sättet den hoppar mellan 

associationer kan anses göra texten relativt svår, vilket motiverar att många uppgifter 

behandlar förståelse (speciellt relaterat till männen i Clarissas liv och hur de relaterar till 

varandra). Som sagt finns potential i uppgifterna att diskutera relevanta frågeställningar, 

men denna potential är inte självklar. Över lag ges något större möjligheter att diskutera 

könsnormer. 

 

Uppgiftsexempel 

1. “Describe Clarissa Dalloway! What kind of person is she? What is her station in 

society?” 

o Uppgiften kan behandlas dels genom att återkalla vad texten säger om 

Clarissa, dels genom att dra slutsatser utifrån hur hon reflekterar över de 

tre männen och med vilka personer hon interagerar. 

Lärandeprocesser 

o Minnas – förutsatt att eleverna har kunskap om sociala förhållanden i 

England på 1920-talet så kan detta utnyttjas. 
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o Förstå – hur reflekterar Clarissas minnen och interaktioner hennes 

karaktär och sociala ställning? 

 

2. “Clarissa is married to Richard but in the text there are two other men who seem 

to play, or have played, an important role in Clarissa’s life. What are the names 

of these two men and what is Clarissa’s relationship to them?” 

o Uppgiften ger möjlighet att återkalla vad texten säger, samt att dra 

slutsatser kring männen utifrån hur Clarissa reflekterar över dem. Vidare 

finns potential att diskutera männen utifrån hur de förhåller sig till 

varandra och till normer för manlighet. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – dra slutsatser om Clarissas förhållande till männen utifrån 

hennes reflektioner. 

o Analysera – hur förhåller sig männen till varandra och till könsnormer? 

 

6.3 Solid Gold 2 

Boken är indelad i nio kapitel som tillsammans omfattar 36 texter. Av dessa klassificeras 

fyra som klassiska med två pjäser och två noveller. Texterna inleds med en kort 

introduktion av författaren och innehåller var sin illustration. Texterna följer direkt på 

varandra med ordlistor och uppgifter i ett separat avsnitt längre bak i boken. 

6.3.1 Sixpence, av Katherine Mansfield. Novell utgiven 1921 

Novellen handlar om hur pojken Dickys olydighet leder till att han mor (Mrs Bendall) ber 

Mr Bendall bestraffa honom, samt hur Mr Bendall reagerar på att fysiskt bestraffa sin son 

för första gången. 

Texten ger goda möjlighet att diskutera könsaspekter. Ett centralt tema för novellen 

är den roll som bestraffning fyller i uppfostran av specifikt pojkar. Mrs Bendalls vän Mrs 

Spears uttrycker sin tilltro till bestraffning: ”Now my two boys would behave just like 

Dicky if they were not afraid to” (61). Att samma sentiment inte uttrycks i uppfostringen 

av döttrar öppnar för diskussion kring könsnormer och förväntningar på pojkars och 

flickors beteende, och kan utvecklas till att även inkludera kvinnors och mäns beteende: 

”She couldn’t chase after the child. […] That would be too undignified” (60). Vidare kan 

diskuteras hur uppgiften att bestraffa sina barn faller på fadern: ”I don’t think it’s the 

mother’s place to whip the children [said Mrs Spears]. It’s the duty of the father” (60). 

Detta kan jämföras med Mr Bendalls reaktion efter att senare ha agat Dicky: ”What he 

wanted to do was to kneel down by Dicky’s bed and cry and beg to be forgiven”.  

Några aspekter finns även i texten som talar för familjens socioekonomiska 

omständigheter: De bor i ett hus med trädgård, de har råd att anställa en tjänarinna för 

hushållsarbete och faderns kompensation till Dicky för bestraffningen utgörs av pengar, 

”a whole sixpence” (65). Tillsammans indikerar dessa aspekter ekonomisk säkerhet. 
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De tio relevanta uppgifterna behandlar främst könsaspekter med fokus på förståelse, 

potential till analys, och viss värdering av argument genom gruppdiskussioner. Det finns 

möjlighet att diskutera socioekonomiska aspekter i ett par frågor, men givet textens 

innehåll finns ytterligare outnyttjade möjligheter. 

 

Uppgiftsexempel 

1. “Why didn’t Dicky’s mother chase after him?” 

o Uppgiften kan lösas genom att återkalla vad texten säger om detta, men 

utrymme finns också att diskutera varför det vore olämpligt utifrån 

normer och värderingar. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – med utgångspunkt i normer och värderingar, förstå varför det 

vore olämpligt för en kvinna att springa efter sitt barn. 

 

2. “How did the father feel after the whipping” 

o Texten kan lösas genom att återkalla textens beskrivning av händelsen, 

men det finns även utrymme att tolka varför fadern känner som han gör 

efter bestraffningen. Utöver detta finns också potential att analysera hur 

faderns reaktion och känslor förhåller sig till normer för manlighet. 

Lärandeprocesser 

o Förstå – dra slutsatser kring varför han känner som han gör. 

o Analysera – hur förhåller sig pappans reaktion och känslor till normer för 

manlighet? 

 

6.3.2 Cat in the Rain, av Ernest Hemingway.  Novell utgiven 1925 

Novellen handlar om ett gift amerikanskt par på semester i Italien, och utspelar sig på 

hotellet där de bor medan det regnar utomhus. Ute i regnet gömmer sig katten som är 

central för novellen. 

Texten möjliggör diskussion av könsaspekter. Texten kretsar kring kvinnan som 

kallas antingen ”the American wife” eller ”the American girl”, och att huvudkaraktären 

inte namnges är anmärkningsvärt då makens namn (George) tydligt framgår och kan 

diskuteras ur ett ägandeperspektiv. Kvinnans frihet kan vidare diskuteras med 

utgångspunkt i hennes kommentar ”If I can’t have long hair or any fun, I can have a cat” 

(69), efter att ha uttryckt en önskan att byta frisyr som maken nekade. Utöver detta kan 

kvinnans fokus på katten, och hennes behov av att ta hand om den, diskuteras utifrån 

normer för kvinnlighet. 

I texten finns även goda möjligheter att diskutera sociala och ekonomiska aspekter. 

Kvinnans syn på hotellpersonalen är baserad i hur väl de behandlar henne: ”She liked the 

way [the hotel owner] wanted to serve her” (68). Vidare framställs kvinnan som uttråkad, 
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och mycket av hennes interaktion med George kan anses utgöras av klagomål centrerade 

kring saker hon saknar eller vill ha: ”And I want to eat at a table with my own silver […] 

and I want some new clothes” (69) indikerar social status och ekonomisk säkerhet, samt 

att hon är van vid frihet att kunna göra som hon vill. Det kan även diskuteras huruvida 

parets sociala och ekonomiska status bidrar till oviljan att gå ut i regnet för nöjes skull, 

eller om detta vore olämpligt, då italienska turister uppenbarligen inte låter regnet hindra 

dem: ”Italians came from a long way off to look up at the war monument” (66). 

 

De fem relevanta uppgifterna ger goda möjligheter att diskutera och analysera både 

könsaspekter och socioekonomiska aspekter. Många av de relevanta uppgifterna är 

dessutom gruppdiskussioner, vilket ger möjlighet att argumentera för tankar och 

ståndpunkter. 

 

Uppgiftsexempel 

1. “How would you describe the woman? What is she mainly interested in? What 

do you think of her behaviour?” 

o Hur kvinnan beskrivs och hennes intressen kan återfinnas i texten. 

Vidare ges möjlighet att dra slutsatser kring hennes karaktär och hur 

hennes beteende reflekterar tankar och åsikter. Möjlighet finns också att 

analysera kvinnan utifrån normer för kvinnlighet och ekonomisk 

socialgruppstillhörighet. 

 

Lärandeprocesser 

o Förstå – hur kvinnans agerande reflekterar åsikter, tankar och 

värderingar. 

o Analysera – hur förhåller sig kvinnan till normer för kvinnlighet, samt 

vad säger texten om vilken ekonomisk socialgrupp kvinnan tillhör? 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

 

2. “The short story Cat in the Rain is partly about the desire for material things in 

contrast to another way of vacationing. Give examples of this from the text. 

Look at how the woman, George and the Italian tourists spend their holiday. 

Compare their activities.” 
o Eleverna förväntas ge exempel från texten, vilket kräver återkallelse av 

dess innehåll, och genom att tolka dessa exempel kan slutsatser dras 

kring deras karaktärer och värderingar. Genom att analysera skillnader 

mellan paret och de italienska turisterna kan slutsatser dras kring deras 

ekonomiska socialgrupp, och genom att analysera parets interaktion i 

hotellrummet uttrycks könsnormer och värderingar. 

 

Lärandeprocesser 

o Förstå – vad säger parets sätt att semestra om deras karaktärer samt 

ekonomisk socialgrupp? 
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o Analysera – vad säger parets sätt att semestra om deras värderingar och 

ekonomiska socialgrupp, samt hur uttrycks könsnormer i mannens och 

kvinnans olika sätt att tillbringa sin tid? 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 
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7 Resultat 

I detta avsnitt sammanfattas resultaten av text- och uppgiftsanalyserna. Detta inleds med 

en sammanfattning av i vilken utsträckning aspekter kopplade till kvinnors och mäns 

jämställdhet samt ekonomisk jämlikhet förekommer i de tre analyserade läromedlen, samt 

hur de tillhörande uppgifterna förhåller sig till texten i detta avseende. Därefter 

sammanställs vilka lärandeprocesser uppgifterna i respektive läromedel ger uttryck för, 

med en kort diskussion om varje lärandeprocess. Slutligen redovisas studiens slutsatser 

med utgångspunkt i de två centrala frågeställningarna. 

7.1 Värdegrundsfrågornas förekomst i texter och uppgifter 

Läroplanen är tydlig med att värdegrundsfrågor ska genomsyra all undervisning, men ger 

i led med skolans målinriktade natur inga instruktioner kring hur detta arbete ska ske. 

Synen på läromedel som meningserbjudande (Skolverket 2006, 17) implicerar 

läromedlets roll i denna värdegrundsförmedling i de fall där de används. 

Genom att analysera de texter av äldre karaktär som förekommer i de utvalda 

läromedlen för engelska 6 framgår att värdegrundsaspekterna kvinnors och mäns 

jämställdhet och ekonomisk jämlikhet, återfinns i samtliga analyserade texter, men även 

att dessa aspekter förekommer i varierande grad (en sammanställning av detta finns i 

tabell 2 nedan). Jag har som sagt valt att arbeta inkluderande med texterna och uppgifterna 

i syfte att kunna behandla även potentiellt värdefullt innehåll istället för enbart sådant 

som explicit kan knytas till studiens relevanta värdegrundsfrågor. Som nämndes i metod-

delen har jag i detta syfte tittat på aspekter som mer allmänna könsnormer och vikten av 

social status, då dessa aspekter kan knytas till kvinnors och mäns jämställdhet och 

ekonomisk jämlikhet. 

Könsaspekter återfinns i samtliga texter, och där kvinnors och mäns jämställdhet 

mer specifikt avses representeras detta generellt inom ramen för traditionella könsroller: 

Pride and Prejudice beskriver skillnaden mellan kvinnors och mäns sociala möjligheter, 

Oliver Twist beskriver en kriminell värld där kvinnor till synes inte förekommer, och 

Sixpence beskriver mannens och kvinnans respektive roller i hushållet. Även diskurser 

kring ekonomisk socialgrupp varierar mellan texterna: The Gift of the Magi diskuterar 

värdet av social status och vikten av att behålla den, Mrs Dalloway beskriver de sociala 

skillnader som förekommer mellan individer tillhörande samma ekonomiska 

samhällsskikt, och Cat in the Rain diskuterar hur socioekonomiska omständigheter kan 

påverka individers förväntningar och intressen. 

En närmare analys av respektive läromedel visar att Worldwide English 6, med sina 

fem texter, representerar majoriteten av analysunderlaget för denna studie. Texterna i 

detta läromedel utgörs av två romanutdrag och tre noveller, där den äldsta texten dateras 

till 1815 och den senaste till 1950. Även om det finns en viss överlappning i texternas 

innehåll innebär den större mängden texter (jämfört med de två andra läromedlen) att fler 

perspektiv kan behandlas och att värdegrundsfrågor kan bearbetas ur fler synvinklar.  



34 

Viewpoints 2 behandlar två texter, där båda utgörs av romanutdrag. Läromedlet 

delar in texterna enligt litterära epoker, vilket har effekten att de två texterna som 

presenteras är väldigt olika med avseende på form och tema (realism respektive 

postmodernism). Detta innebär att kvinnors och mäns jämställdhet samt ekonomisk 

jämlikhet behandlas med utgångspunkt i olika omständigheter. 

Även Solid Gold 2 behandlar två texter, men här utgörs båda istället av noveller 

strukturerade efter författarens nationalitet. Sett till texternas innehåll behandlas olika 

teman, med fokus på normer kring manlighet och kvinnlighet i Sixpence och ekonomisk 

socialgrupp i Cat in the Rain. 

Tabell 2 nedan representerar en sammanställning av i vilken utsträckning 

könsaspekter och ekonomisk socialgrupp förekommer i respektive text och tillhörande 

uppgifter. Denna förekomst i respektive text är graderad, med tydlig förekomst betydande 

att texten erbjuder flera möjligheter att diskutera, och enstaka förekomst betydande att en 

till två aspekter som är möjliga att diskutera återfinns. Förekomsten av 

värdegrundsaspekter knutna till frågeställningarna i uppgifterna redovisas genom en 

specificering av vilka uppgifter som behandlar antingen kön eller ekonomisk socialgrupp, 

där siffrorna i dessa kolumner motsvarar uppgiftsnumreringen som återfinns i bilagan. 

 

Tabell 2. Könsaspekter och ekonomisk socialgrupp i texter och uppgifter 

Kapitel Könsaspekter i 

text 

Könsaspekter i 

uppgifter 

Ekonomisk 

socialgrupp i 

text 

Ekonomisk 

socialgrupp i 

uppgifter 

Worldwide English 6 

First Confession Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3 Enstaka 

förekomst 

Inga uppgifter 

Pride and 

Prejudice 

Tydlig 

Förekomst 

3, 4, 5, 6, 7 Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3, 7 

David Copperfield Tydlig 

Förekomst 

2, 3, 4 Enstaka 

förekomst 

1, 2, 3, 4 

The Kiss Tydlig 

Förekomst 

1, 4, 5, 6, 8, 9 Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 9 

The Gift of the 

Magi 

Tydlig 

Förekomst 

Inga uppgifter Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3, 4, 5 

Viewpoints 2 

Oliver Twist Enstaka 

förekomst 

Inga uppgifter Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3 

Mrs Dalloway Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3, 4 Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3, 4 

Solid Gold 

Sixpence Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 

Enstaka 

förekomst 

8, 10 

Cat in the Rain Tydlig 

Förekomst 

1, 2, 4, 5 Tydlig 

Förekomst 

1, 3, 4, 5 
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En utgångspunkt för studien är att valet av uppgifter utgör en indikation över hur 

läromedlet förväntas användas i arbetet med dess texter. Möjligheten att diskutera 

kvinnors och mäns jämställdhet samt ekonomisk jämlikhet förekommer i någon 

utsträckning i samtliga texter, men detta utrymme ges inte i samtliga uppgiftsavsnitt. I de 

nio texter som analyserats ges möjlighet i uppgifterna att diskutera jämställdhet mellan 

kvinnor och män i sju av dessa, och ekonomisk jämlikhet i åtta (där den åttonde ger 

begränsad möjlighet). Utifrån detta kan alltså sägas att samtliga texter har tillhörande 

uppgifter som ger möjlighet att diskutera minst en av värdegrundsfrågorna, och att 

sammantaget ges möjlighet att behandla båda då samtliga texter i läromedlet beaktas.  

Fokus på enstaka värdegrundsfrågor behöver inte ses som negativt eller som brister 

i läromedlen, då en sådan fokus möjliggör att vissa aspekter kan behandlas mer 

omfattande, men det är ändå värt att lyfta ut de avsnitt där möjlighet inte ges, eller är 

begränsad, att diskutera värdegrundsaspekter för att se om frånvaron av uppgifter kan 

förstås utifrån respektive texts innehåll. 

I First Confession finns enstaka möjligheter att diskutera ekonomisk socialgrupp: 

familjens boende är talande för vilket samhällsskikt familjen tillhör, och deras 

ekonomiska omständigheter kan kontrasteras mot andra karaktärers i texten. Ekonomiska 

omständigheter utgör dock inte en central aspekt av textens tema, och uppgiftfrånvaron 

kan på så vis motiveras, även om läromedelsförfattarna här hade möjlighet att konstruera 

uppgifter av detta slag. 

The Gift of the Magi har ett centralt tema och budskap knutet till socioekonomiska 

omständigheter, och det är därför inte överraskande att uppgifterna väljer att fokusera på 

denna aspekt. Med detta sagt finns könsroller och stereotypa könsvärderingar tydligt 

representerade i texten (till exempel sysselsättning och Dellas hår), och uppgifter som 

behandlar dessa aspekter skulle passa in väl till texten. 

Kapitlet från Oliver Twist följer karaktärer långt ner på den sociala stegen och ett 

fokus på aspekter kring ekonomisk socialgrupp är således naturligt. Med detta sagt finns 

möjligheter att diskutera normer för manlighet, och den kvinnliga frånvaron i texten är i 

sig värd att diskutera ur ett jämställdhetsperspektiv. 

I Sixpence utgör könsroller ett centralt tema och uppgifterna speglar detta. Det finns 

en begränsad möjlighet att diskutera ekonomiska aspekter avgränsat till familjens goda 

boende. Att detta inte är föremål för uppgifterna kan motiveras genom textens tema, även 

om läromedelsförfattarna hade kunnat behandla boendeaspekten i uppgifterna.  

Utifrån detta kan alltså urskiljas att gemensamt för dessa fyra avsnitt är att 

uppgiftsinnehållet reflekterar texternas teman. Som sagt bör dessa kommentarer inte 

tolkas som brister i läromedlen: som nämns ovan behandlar alla tre analyserade läromedel 

båda för studien relevanta värdegrundsaspekter då samtliga kapitel beaktas. Vidare är det 

knappast rimligt att förvänta sig att samtliga kapitel i ett läromedel ska behandla samtliga 

värdegrundsaspekter, och genom att begränsa ett avsnitts omfattning i dessa frågor kan 

läromedlen istället fokusera på relevans och djupare analys av specifika aspekter.  
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7.2 Lärandeprocesser i uppgifter och läromedel 

En del av syftet med denna studie var att undersöka hur läromedlen ämnar aktivera 

eleverna i arbetet med texter. Blooms taxonomi specificerar sex lärandeprocesser som 

svarar mot graden av involvering (Anderson et al. 2001, 5), och genom att kategorisera 

samtliga för frågeställningen relevanta uppgifter enligt dessa lärandeprocesser kan en 

uppskattning över hur eleverna förväntas arbeta med texterna skapas. Denna 

kategorisering ger vidare en indikation över vilken typ av uppgifter läromedlen värderar 

och kan därigenom ses som metakommentarer på de tillhörande texterna.  

Tabell 3 nedan är en sammanställning av samtliga relevanta uppgifter (uppgifterna 

återfinns med samma numrering i bilagan). Där tydliga skillnader mellan läromedlen kan 

utrönas kommer jag att sammanfatta hur respektive läromedel förhåller sig till den 

relevanta processen. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av lärandeprocesser i läromedelsuppgifter 

 Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Worldwide English 6 

First 

Confession 

 1, 2, 3   3 1, 2 

Pride and 

Prejudice 

1, 6 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

 3, 5, 6  7 

David 

Copperfield 

4 1, 2, 3 4 3  4 

The Kiss  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

  5, 6, 7, 8, 9  

The Gift of 

the Magi 

 1, 2, 3, 4, 5  4, 5  5 

Viewpoints 2 

Oliver 

Twist 

1 1, 2, 3  3   

Mrs 

Dalloway 

1 1, 2, 3, 4  3, 4 4 4 

Solid Gold 2 

Sixpence 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 

 6, 8, 9, 10 7, 8, 9  

Cat in the 

Rain 

 1, 2, 3, 4, 5  1, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4  

 

Minnas: Som tidigare nämnts utgör återkallelse av befintlig kunskap en central aspekt i 

denna process. Anderson et al. menar att denna process utgör en bas för samtliga 

efterföljande processer genom att eleverna tillämpar befintlig kunskap (Anderson et al. 

2001, 66), och argumentet kan därför göras att processen finns inbyggd i fler uppgifter än 

vad som framgår ur tabellen ovan. Jag har dock valt att enbart markera uppgifter där jag 

finner en tydlig möjlighet att koppla uppgiften till potentiell befintlig kunskap med 
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avseende på de för studien relevanta frågeställningarna, och detta har effekten att endast 

ett fåtal uppgifter involverar minnas-processen. 

Förstå: denna process utgör den överlägset vanligast förekommande, och återfinns i 

samtliga kapitel och i samtliga analyserade uppgifter utom en. Denna process kan kopplas 

tydligast mot läsförståelse genom att den ber eleverna tolka aspekter i texterna och dra 

slutsatser kring aspekter som inte nämns explicit i texten. Vidare kan förekomsten av 

denna process kopplas till Lundahls (2012) syn på engelska som ett 

kommunikationsämne genom att fokus ligger på förståelse. Att alla tre läromedel 

fokuserar på denna lärandeprocess tyder vidare på att läromedlen delar en syn på litteratur 

i engelskundervisningen som ett redskap för språkinlärning. 

Analysera: någon grad av analys förekommer i samtliga läromedel och i ungefär 

hälften av kapitlen. Solid Gold 2 står ut med en större mängd än övriga läromedel, och 

detta har en tydlig koppling till Värdera-kategorin genom att just Solid Gold 2 i större 

utsträckning förespråkar gruppdiskussioner än övriga läromedel. En koppling kan här 

göras till Thyberg (2012) som finner att just den demokratiserande aspekten som 

gruppdiskussion ger upphov till bidrar till mer involverad behandling av texters innehåll 

(Thyberg 2012, 290–291). 

Värdera: Solid Gold 2 förespråkar som sagt denna typ av uppgifter; övriga läromedel 

har betydligt lägre representation. Worldwide English 6 uppmuntrar i ett kapitel denna 

typ av uppgift genom att eleverna ombeds argumentera för hur de uppfattar karaktärer 

och händelser i texten, medan Viewpoints 2 endast har en uppgift som behandlar denna 

process. 

Skapa: få uppgifter av denna typ förekommer i de analyserade avsnitten. Flest 

uppgifter återfinns i Worldwide English 6, och ingen uppgift alls förekommer i Solid Gold 

2. Vidare kan poängteras att de skapa-uppgifter som förekommer antingen är av 

skrivande- eller presentationskaraktär. 

Tillämpa: denna process förekommer i en analyserad uppgift. Den låga förekomsten 

är inte överraskande då denna typ av uppgift tenderar att behandla metoder och 

procedurer, vilket gör den till av begränsat värde i arbetet med text. Den uppgift som 

behandlar denna process är en skrivuppgift där eleverna genom att tillämpa en 

tillhandahållen strukturguide ska skriva en bok- eller filmrecension. 

Det är efter denna sammanfattning värt att poängtera att de uppgifter som analyserats 

utgör en minoritet av de uppgifter som förekommer i de analyserade avsnitten. Resultaten 

är således representativa enbart med avseende på uppgifter som behandlar jämställdhet 

mellan kvinnor och män, samt ekonomisk jämlikhet. 
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7.3 Hur läromedlen förhåller sig till studiens frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur den svenska skolans värdegrund 

beträffande jämställdhet mellan kvinnor och män samt ekonomisk jämlikhet kommer till 

uttryck i arbetet med äldre skönlitterära texter i kontexten läromedel. Genom att analysera 

texter och uppgifter i tre läromedel för engelska 6 har en uppfattning om detta skapats.  

7.3.1 Kvinnors och mäns jämställdhet 

Texterna täcker tillsammans en period om cirka 140 år och ett flertal kulturer. Även om 

skillnader i synen på kvinnor och män samt förhållandet mellan dessa står att finna, 

framställs generellt sett en traditionell syn på kvinnor och män med mannen som 

auktoritetsfigur och familjeöverhuvud, och kvinnan som beroende av mannen. Exempel 

på detta är att Mrs Bennet inte själv kan introducera sig för Mr Bingley i Pride and 

Prejudice, könsrollerna som uttrycks i Sixpence, och den till synes obefintliga kvinnliga 

närvaron inom kriminalitet i Oliver Twist. Uppgifterna i anknytning till texterna undviker 

ett värderande förhållningssätt genom att inte explicit lyfta dessa aspekter, istället 

används varför-formuleringar som kan sägas indirekt peka ut dessa värderingsaspekter 

och som låter eleverna själva ta ställning till texten. Dessa frågeställningar kan även ses 

ur ett läsförståelseperspektiv, dels genom förstå-processen i Blooms taxonomi, dels 

genom synen på engelskämnet som i grunden kommunikativt (Lundahl 2012, 110). 

7.3.2 Ekonomisk jämlikhet 

Texterna representerar en bred spännvidd vad gäller frågan om ekonomisk socialgrupp 

och jämlikhet: kriminalitet och social status är tydligt sammankopplade i Oliver Twist där 

ekonomisk socialgrupp tydligt påverkar karaktärernas möjligheter i livet, motviljan att 

erkänna sig fattig återfinns i The Gift of the Magi och kan vidare förstås som en 

bekräftelse att ekonomiska medel styr karaktärers möjligheter, och de önskemål och 

förväntningar som framställs i Cat in the Rain, representerar hur ekonomisk socialgrupp 

påverkar livssituation. Vidare framställs kopplingen mellan äktenskap och ekonomisk 

socialgrupp genom beskrivningen av Mr Bingley i Pride and Prejudice, och genom 

Nathalies plan att använda Mr Brantain i syfte att ’gifta upp sig’ socialt i The Kiss. De 

tillhörande uppgifterna behandlar denna frågeställning på samma sätt som kvinnors och 

mäns jämställdhet: genom att undvika värderande frågor och istället leda eleverna till, 

och potentiellt uppmuntra till, arbete med värderingsaspekter i texterna. 

7.3.3 Förväntningar på lärare och elever 

Som noterats har jag valt att vara inkluderande både i identifierandet av för 

frågeställningen relevanta uppgifter och i klassificeringen av uppgifter enligt Blooms 

taxonomi. Anledningen till detta grundar sig i lärarens möjlighet att göra justeringar i 

uppgifterna i syfte att göra dem mer omfattande, samt att elever i sitt arbete med 

uppgifterna kan tänkas gå utanför uppgiftens begränsningar.  

Undantaget en uppgift, behandlar samtliga uppgifter förstå-processen i Blooms 

taxonomi. Detta kan som sagt kopplas till synen på engelskämnet som ett 
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kommunikationsämne där läsförståelse utgör en central aspekt. De uppgifter där 

analysera-processen har identifierats är generellt sett i grunden förstå-uppgifter, där 

ytterligare koppling potentiellt kan göras till frågeställningarna genom att textens innehåll 

analyseras med utgångspunkt i kvinnors och mäns jämställdhet eller ekonomisk 

jämlikhet. Med visst undantag av Solid Gold 2, är således arbetet med analys inte 

någonting som läromedlen aktivt uppmuntrar, och det är istället upp till läraren att med 

utgångspunkt i läromedlets uppgifter identifiera ytterligare potential.  

Värdera-processen identifieras där uppgifterna specificerar gruppuppgifter då 

eleverna här ges möjlighet att motivera egna synpunkter och ifrågasätta andras. Thyberg 

(2012) lyfter gruppdiskussioner som uppmuntrande till djupare diskussion, och i Solid 

Gold 2 kan detta ses genom att gruppuppgifterna i detta läromedel är tydligt kopplade till 

uppgifter med analysera-potential. Utöver Solid Gold 2 kan de två andra läromedlen inte 

sägas uppmuntra till gruppdiskussion baserat på uppgiftsformuleringen, men samtidigt 

utesluter detta inte att elever självmant väljer att arbeta i grupper eller att läraren tar det 

beslutet då det inte krävs någon vidare justering av uppgifternas innehåll. Vidare är det 

svårt att dra slutsatser baserat på denna uppgiftskategori då läromedel, även om de inte 

explicit formulerar uppgifter som gruppuppgifter, potentiellt förväntar sig ett sådant 

arbetssätt oavsett formulering. Det är möjligt att läromedelsförfattarna tydliggör detta i 

det tillhörande lärarmaterialet. 

Skapa-processen återfinns i uppgifter där eleverna förväntas skriva eller presentera 

någonting. Att relativt få uppgifter av denna typ går att hitta i läromedlen är knappast 

överraskande då de ofta är tidskrävande. Centralt för denna process är att någonting nytt 

skapas utifrån materialet (Anderson et al. 2001, 84), och det kan argumenteras att 

betydligt fler uppgifter kan involvera denna process genom att eleverna inom ramen för 

övriga uppgifter skriver ner sina slutsatser och reflektioner, och är beredda att antingen 

kort presentera detta eller lämna in det som ett kvitto på slutförd uppgift. Det ligger alltså 

i detta fall på läraren att anpassa läromedlets uppgifter ifall ytterligare arbete med skapa-

processen önskas. 
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8 Diskussion och didaktiska implikationer 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod, den teoretiska bakgrunden jag har valt att arbeta 

utifrån, val av analysmaterial, samt studiens resultat. Jag kommer även att diskutera 

didaktiska implikationer med utgångspunkt i studiens resultat och hur dessa förhåller sig 

till tidigare forskning. Slutligen kommer jag att diskutera hur frågeställningar som 

uppkommit under arbetet kan utgöra grunden för framtida forskning. 

8.1 Val av metod och material 

Valet av kritisk diskursanalys menar jag, efter utförd studie, har varit lämpligt och 

användbart då den tillhandahåller fokus på språkliga aspekter som central analysmetod. 

Som tidigare nämnts har jag använt kritisk diskursanalys som utgångspunkt för analysen 

och enbart analyserat aspekter som varit av intresse för studiens frågeställning, och jag 

vidhåller efter genomfört arbete att en fullständig tillämpning av metoden skulle varit för 

omfattande givet mängden material. Huruvida denna tillämpning påverkar 

analysstrukturen kan dock diskuteras.  

Även valet av Blooms taxonomi kan diskuteras då denna ursprungligen är tänkt att 

användas som ett redskap i uppgiftsskapande, och inte till uppgiftsanalys. Taxonomin är 

dock välkänd och etablerad inom det pedagogiska fältet vilket gör den relativt lätt för 

lärare och blivande lärare att förstå och tolka, och vidare används den (trots sitt 

ursprungssyfte) ofta till just uppgiftsanalyser, vilket gör att resultaten från denna studie 

kan jämföras med resultaten från andra studier. 

Ser man till val av material är detta som sagt utfört baserat på tillgänglighet i Umeå 

universitetsbibliotek. För att säkerställa att de läromedel som undersökts faktiskt används 

i skolor skulle en undersökning i detta avseende ha kunnat vara hjälpsamt, alternativt hade 

urvalet kunnat göras med utgångspunkt i försäljningsstatistik. Oavsett alternativa 

urvalsmetoder kan resultaten baserade på en undersökning av endast tre läromedel 

knappast anses vara generaliserbara, men en större undersökning skulle samtidigt göra 

studien för omfattande som examensarbete.  

Vidare är det viktigt att peka på studiens avgränsningar: endast äldre skönlitterära 

texter och tillhörande uppgifter där kvinnors och mäns jämställdhet och ekonomisk 

jämlikhet kan identifieras som aspekter har undersökts. En av anledningarna till att äldre 

texter valdes som särskilt intressanta är grundantagandet att dessa potentiellt ger uttryck 

för en annan värdegrund (även om texter också kan utmana denna) och att denna 

värdegrund därför bör behandlas tydligare i arbetet med äldre texter (Shumway 2003, 

162, 168). Detta utesluter förstås inte att även andra texter ger underlag för 

värdegrundsarbete, men eftersom studien inte har undersökt dessa kan heller ingen 

jämförelse göras över huruvida värdegrundsarbetet skiljer sig utifrån genre eller textålder. 
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8.2 Didaktiska implikationer 

Studien visar som konstaterat att samtliga texter i någon utsträckning tillhandahåller 

möjligheter att arbeta med värdegrundsfrågor relaterat till kvinnors och mäns jämställdhet 

och ekonomisk jämlikhet. Studien visar också att representationen av dessa 

värdegrundsfrågor i de tillhörande uppgifterna varierar och att någon anpassning ofta 

krävs för att uppgifterna ska behandla mer än bara läsförståelse. Som Thyberg (2012) 

visar är elever kapabla att utifrån skönlitteratur skapa meningsfull diskussion och 

behandla komplexa ämnen, men om läromedel ska användas som utgångspunkt för sådant 

arbete finns ett tydligt behov av att läraren kan anpassa läromedlets innehåll efter detta 

syfte. Vidare är det av stor vikt att läraren är bekant med läromedlets innehåll för att kunna 

göra lämpliga anpassningar. 

Studien visar också att de texter som förekommer i läromedlen över lag ger goda 

möjligheter att arbeta med de två värdegrundsaspekterna studien fokuserat på, och att där 

lämpliga uppgifter finns, finns också god potential att utveckla dessa uppgifters 

omfattning. Detta har effekten att även om läraren väljer att inte arbeta utifrån läromedlets 

uppgifter, så kan dessa med fördel användas som utgångspunkt eller inspiration till eget 

framtagna uppgifter. 

8.3 Framtida forskning 

En aspekt som redan nämnts är att ytterligare information kring hur läraren kan, och 

förväntas, använda läromedel sannolikt återfinns i lärarmaterialet som publiceras 

tillsammans med läromedlet. Då fokus för denna studie har legat på enbart elevmaterialet 

har lärarmaterialet inte beaktats, och det vore intressant att undersöka hur denna studies 

slutsatser förhåller sig till detta kompletterande material.  

De didaktiska implikationerna som identifieras i studien rör behovet att läraren 

anpassar läromedlets innehåll baserat på målet med undervisningstillfället. Att lärare som 

använder läromedel i någon form anpassar innehållet är ett rimligt antagande, och det 

vore intressant att utöka denna studie till att genom en klassrumsstudie även undersöka 

hur (och om) lärare anpassar läromedlet i arbetet med äldre skönlitterära texter och 

värdegrundsfrågor. 
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Bilaga 

Worldwide English 

First Confession – Frank O’Connor (novell) 

Writing and Speaking 

“Work in groups of four. Consider the ending of the story starting on page 170, line 5. 

Try to look at this part of the text from different points of view as outlined in 1-3 below. 

Then write a text, using at least 200 words.” 

1. “Pretend to be Nora. Think of what happened at the end of the story and try to 

describe your feelings towards your brother and his new “friend”, the young 

priest. How should things have turned out in your (Nora’s) opinion?” 

o Förstå: eleven måste tolka och dra slutsatser kring hur Nora är som 

person och hur det påverkar hennes synsätt. 

o Skapa: eleven förväntas skriva en text utifrån instruktionerna. 

 

2. “Pretend to be the young priest. Explain why you side with Jackie.” 

o Förstå – tolka och dra slutsatser kring prästens personlighet, sociala 

status och auktoritet. 

o Skapa – eleven förväntas skriva en text utifrån instruktionerna. 

 

3. “In the group, read your texts to one another. Then discuss what you hear and 

explain your different points of view.” 

o Förstå – eleverna förväntas jämföra och förklara sina texter för varandra. 

o Värdera – potential finns att diskutera och bedöma varandras texter. 

 

Pride and Prejudice – Jane Austen (roman) 

At first glance 

1. “What do we learn about Mr Bingley’s age and social position?” 

o Minnas – möjlighet finns att diskutera vad eleverna vet om äktenskap ur 

ett historiskt perspektiv. 

o Förstå – hur är ålder, social ställning och ekonomiska omständigheter 

relevant för texten. 

 

2. “Why is Netherfield Park mentioned?” 

o Förstå – vilken betydelse har Netherfield Park och vad säger det om Mr 

Bingley? 

 

3. “Why is Mrs Bennet so interested in Mr Bingley?” 

o Förstå – Mr Bingley kan förväntas vara intresserad av giftermål, samt 

vikten av att döttrarna blir bortgifta. 



 

o Analysera – potential att diskutera hur normer och värderingar, samt 

ekonomiska och sociala omständigheter, påverkar kvinnors och mäns 

möjligheter i livet. 

 

4. “Why does Mrs Bennet want her husband to call on Mr Bingley?” 

o Förstå – hur normer gör det olämpligt för någon annan i familjen än Mr 

Bennet att först introducera sig. 

Think about it 

5. “What impression do you get of Mrs Bennet?” 

o Förstå – dra slutsatser utifrån vad som sägs om Mrs Bennet. 

o Analysera – hur hänger Mrs Bennets egenskaper samman med 

traditionella könsnormer? 

 

6. “Do you think their marriage is a happy one? Why?/Why not?” 

o Minnas – möjlighet finns att diskutera vad eleverna vet om äktenskap ur 

ett historiskt perspektiv. 

o Förstå – tolka och dra slutsatser om äktenskapet utifrån deras 

interaktion. 

o Analysera – hur förhåller sig deras relation till dåtidens definition av 

äktenskap?    

Speaking 

7. Uppgiften ger historisk bakgrund och information om äktenskap och kvinnors 

och mäns möjligheter. Eleverna får i uppgift att rollspela en situation:  

 

“The Wentworths have two children, an 18-year-old daughter, Emma, and a 16-

year-old son, George. One evening they discuss the children’s future. Carry out 

this discussion as a role play. Work in groups of four using role cards that your 

teacher will give you. First read the role cards carefully, then introduce 

yourselves to each other.” 

o Förstå – hur skiljer sig kvinnors och mäns möjligheter i livet under 

denna tidsperiod? 

o Skapa – eleven förväntas utföra ett rollspel utifrån instruktionerna. 

 

David Copperfield – Charles Dickens (roman) 

Answer the following questions 

1. “What is said about Mr Chestle? Age, looks, social position?” 

o Förstå – hur är ålder, utseende och social status av relevans, dels i 

textens kontext, dels för Miss Larkins? 

 

2. “What happens when David learns that Miss Larkins will marry Mr Chestle?” 

o Förstå – varför reagerar David som han gör, och vad säger detta om hans 

förväntningar? 



 

Think about it 

3. “Miss Larkins seems to be interested in at least three men. What is the reader 

told about them? What is the outcome? Are you surprised?” 

o Förstå – vad säger männens handlingar om dem, samt hur förhåller de 

sig till varandra? 

o Analysera – hur kan normer och traditioner i anknytning till äktenskap 

påverkas där kvinnans familj är den socialt överordnade? 

 

Writing 

4. “Do one of the following suggestions.” 

a) “Have you read a book by Charles Dickens? Write a review of the book. 

Use the structure guide on page 369. (If you haven’t read Dickens, you 

may have read a book by another 19th century (or 18th century) author. 

Write about that book instead.)” 

b) “Write a review of a film you have seen, preferably – but not necessarily 

– one set in the 19th century. The structure of a film review is often 

similar to that of a book review.” 

 

o Minnas – återkalla bok eller film och vad den handlar om. 

o Tillämpa – eleverna förväntas tillämpa en strukturmall till recensionen. 

o Skapa – eleven förväntas skriva en text utifrån instruktionerna. 

 

The Kiss – Kate Chopin (novell) 

At first glance. 

1. “What was it about Brantain that was especially appealing to her?” 

o Förstå – vilket samband finns mellan äktenskap och social ställning? 

 

2. “What did Nathalie do at the next reception to make Brantain forgive her?” 

o Förstå – möjlighet att diskutera hur Nathalies agerande och motivation 

hänger samman. 

 

3. “How did Nathalie react [to Harvy approaching Nathalie at her and Brantain’s 

wedding]? Why?” 

o Förstå – dra slutsatser kring varför hon reagerade som hon gjorde. 

 

4. “What happened in the end?” 

o Förstå – dra slutsatser kring att Harvy har insett Nathalies plan, samt 

förstå varför han inte ville fortsätta deras förhållande. 

Think about it 

Work in groups of three and discuss the following questions. 

 



 

5. “‘They were talking low, of indifferent things which plainly were not the things 

that occupied their thoughts.’ What occupied Brantain’s and Nathalie’s 

thoughts?” 

o Förstå – dra slutsatser kring vad de tänker.  

o Värdera – uppgiften är en gruppdiskussion och ger möjlighet att 

utvärdera argument. 

 

6. “‘[…] and the newcomer stood between them, a little bemusement and some 

defiance struggling with the confusion in his face.’ Explain the mixed feelings 

that Harvy had at this moment.” 

o Förstå – dra slutsatsen att Nathalies och Harvys relation är romantisk 

och dra slutsatser kring vad Harvy tänker och känner.  

o Värdera – uppgiften är en gruppdiskussion och ger möjlighet att 

utvärdera argument. 

 

7.  “‘She felt like a chess player who, by the clever handling of his pieces, sees the 

game taking the course intended.’ What was the course intended, do you think?” 

o Förstå – identifiera att Nathalies mål är att få till ett förmånligt 

äktenskap för sig själv. 

o Värdera – uppgiften är en gruppdiskussion och ger möjlighet att 

utvärdera argument. 

 

8. “Do you think Nathalie was sad and upset at the end of the story? Why?/Why 

not?” 

o Förstå – Nathalies motivationer, huruvida hon uppnår dessa, samt 

huruvida hon värderar social status eller romantisk lycka högre. 

o Värdera – uppgiften är en gruppdiskussion och ger möjlighet att 

utvärdera argument. 

 

9. ”After reading the story try to describe Nathalie, Mr Brantain and Mr Harvy. 

What were their characters like? Did Nathalie marry the best man for her, do 

you think? Why?/Why not?” 

o Förstå – tolka och dra slutsatser kring Natalies motivationer och hur 

männen förhåller sig till dessa. 

o Värdera – uppgiften är en gruppdiskussion och ger möjlighet att 

utvärdera varandras argument. 

 

The Gift of the Magi – O. Henry (novell) 

At first glance 

1. “What did we find out about their flat?” 

o Förstå – vad säger lägenheten om parets socioekonomiska 

omständigheter? 

 



 

2. “Why was it especially important to find something really nice for her husband 

Jim?” 

o Förstå – dra slutsatser kring Dellas känslor för Jim, och hur 

julklappshandel kan ses som normativt beteende. 

 

Think about it 

3. “‘The Gift of the Magi’ is a parable, i.e. a simple story that teaches a moral or 

religious lesson. What is the lesson to be had from this story, do you think? How 

would the story be different if it was told from Jim’s perspective instead of 

Della’s?” 

o Förstå – dra slutsatser om materialism och konsumerism från texten, 

samt förstå att Jim sannolikt tänker i likande banor som Della.  

 

4. “If we disregard the references to the ‘Magi’ at the end, do you think the ending 

of the story is a happy one? Explain!” 

o Förstå – tolka vad slutet säger om parets relation. 

o Analysera – hur förhåller sig berättelsens slut till dess sensmoral? 

Writing 

5. “O. Henry summarizes his parable in the last four lines of the story. Do you 

think O. Henry’s thoughts on giving and receiving are valid even today? Write a 

text with the title. ‘Giving and receiving gifts is important/unimportant to keep a 

relationship alive.’ Give reasons.” 

o Förstå – vilken funktion fyller gåvor idag jämfört med texten? 

o Analysera – hur förhåller sig den värld texten beskriver till dagens? 

o Skapa – eleven förväntas skriva en text utifrån instruktionerna. 

 

Viewpoints 2 

Oliver Twist – Charles Dickens (roman) 

Analyse and Understand  

1. “The text was written in the 19th century. What evidence can you find that it is 

an old story?” 

o Minnas – identifiera aspekter i texten utifrån egen kunskap om 1800-

talets England. 

o Förstå – hur normer och värderingar kan exemplifiera textens ålder. 

 

2. “The characters in the text are poor and dishonest. How has the author made this 

clear? Think about how they are described, where they live and how they 

speak.” 

o Förstå – hur beskrivningar av karaktärer tillhörande en viss ekonomisk 

socialgrupp kan representera synen på denna grupp. 

 



 

3. “How is Oliver described? What is your opinion of him? Why do the others 

need him?” 

o Förstå – möjlighet att jämföra hur Olivers karaktär förhåller sig till de 

övriga karaktärerna. 

o Analysera – Potential finns att diskutera hur Oliver förhåller sig till 

könsnormer och manlighet. 

 

 

Mrs Dalloway – Virginia Woolf (roman) 

Analyse and Understand 

1. “Describe Clarissa Dalloway! What kind of person is she? What is her station in 

society?” 

o Minnas – förutsatt att eleverna har kunskap om sociala förhållanden i 

England på 1920-talet så kan detta utnyttjas. 

o Förstå – hur reflekterar Clarissas minnen och interaktioner hennes 

karaktär och sociala ställning? 

 

2. “The setting of a story means the time and place in which it occurs. The place in 

Thinking Time is London. But what time (point in history) is it? Find evidence in 

the text to support your answer.” 

o Förstå – dra slutsatser utifrån hur texten beskriver aspekter av London, 

samt hur könsnormer och sociala normer figurerar. 

 

3. “Clarissa is married to Richard but in the text there are two other men who seem 

to play, or have played, an important role in Clarissa’s life. What are the names 

of these two men and what is Clarissa’s relationship to them?” 

o Förstå – dra slutsatser om Clarissas förhållande till männen utifrån 

hennes reflektioner. 

o Analysera –  hur förhåller sig männen till varandra och till könsnormer? 

Speaking 

4. “There are many things to discuss in Thinking Time. Start your discussion by 

discovering what you find interesting or puzzling about the story.” 

 

Eleverna ombeds arbeta i grupper om fyra och hitta på en diskussionsfråga var 

som presenteras inför gruppen. Eleverna väljer därefter vilken fråga de vill 

fokusera på, diskuterar den i gruppen, och presenterar sina tankar inför klassen. 

o Förstå – i diskussionen krävs förståelse för vad som sker i texten. 

o Analysera – potential finns att diskutera hur aspekter i texten förhåller 

sig till normer och värderingar. 

o Värdera – potential finns för olika argument att ställas mot varandra 

genom gruppinteraktionen. 

o Skapa – eleverna förväntas presentera sina slutsatser. 

 



 

Solid Gold 2 

Sixpence – Katherine Mansfield (novell) 

Starter 

1. “How do you think children 100 years ago were raised differently from today?” 

o Minnas – potential att återkalla kunskap om barnuppfostran i början av 

1900-talet. 

o Förstå – hur normer och tankar kring barnuppfostran skiljer sig beroende 

på tid och plats, samt potential att diskutera hur könsnormer påverkar 

barnuppfostran. 

 

2. “Who was the head of the family at that time” 

o Minnas – potential att återkalla kunskap om familjenormer i början av 

1900-talet. 

o Förstå – hur familjestruktur och könsnormer påverkar föräldrars (och 

barns) roll i familjen. 

Textwork 

“Work in pairs. Read through the text Sixpence. Take turns to ask and answer the 

following questions.” 

 

3. “Why didn’t Dicky’s mother chase after him?” 

o Förstå – med utgångspunkt i normer och värderingar, förstå varför det 

vore olämpligt för en kvinna att springa efter sitt barn.. 

 

4.  “Mrs Spears’s children are often beaten. Who does the beating?” 

o Minnas – återkalla kunskap om barnaga. 

o Förstå – med utgångspunkt i normer och värderingar samt mannens roll 

som familjens överhuvud, varför det är mannen som står för 

bestraffningen. 

 

5. “Mrs Bendall asks her husband to whip Dicky. How does he react?” 

o Förstå – varför han reagerar som han gör. 

 

6. “How did the father feel after the whipping” 

o Förstå – dra slutsatser kring varför han känner som han gör. 

o Analysera – hur förhåller sig pappans reaktion och känslor till normer för 

manlighet? 

Interact (diskussionsuppgifter) 

7. “Dicky is described as being ‘good as gold, as a rule’. What would your idea of 

child like this be?” 

o Förstå – hur normer påverkar hur vi ser pojkar och flickor, samt vad som 

utgör acceptabelt beteende. 



 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

 

8. “Dicky’s father says at the end, ‘but could even that – could even a whole 

sixpence (worth about £5 in today’s money) blot out what had been?’. What do 

you think he means by that?”  

o Förstå – tolka vad pappan menar med detta uttryck. 

o Analysera – hur förhåller sig pappans reaktion till tidens normer och 

värderingar, samt vilken signifikans finns i att pappan ger sonen pengar 

kompensation. 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

 

9. “What’s the moral of the story?” 

o Förstå – tolka berättelsens sensmoral. 

o Analysera – hur förhåller sig normer och värderingar till sensmoralen? 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

Sum up and comment 

10. “What different themes can be found in the text?” 

o Förstå – förstå textens skeenden och tillskriva dessa till teman. 

o Analysera – hur de olika temana förhåller sig till normer och värderingar. 

 

 

Cat in the Rain – Ernest Hemingway (novell) 

Interact (diskussionuppgifter) 

1. “How would you describe the woman? What is she mainly interested in? what 

do you think of her behaviour?” 

o Förstå – hur kvinnans agerande reflekterar åsikter, tankar och 

värderingar.  

o Analysera – hur förhåller sig kvinnan till normer för kvinnlighet, samt 

vad säger texten om vilken ekonomisk socialgrupp kvinnan tillhör? 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

 

2. “Do you think the couple has a good relationship? Give examples of situations 

in the text.” 

o Förstå – hur reflekterar karaktärernas agerande deras förhållande? 

o Värdera - potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

 



 

3. “The short story Cat in the Rain is partly about the desire for material things in 

contrast to another way of vacationing. Give examples of this from the text. 

Look at how the woman, George and the Italian tourists spend their holiday. 

Compare their activities.” 

o Förstå – vad säger parets sätt att semestra om deras karaktärer samt 

ekonomisk socialgrupp? 

o Analysera – vad säger parets sätt att semestra om deras värderingar och 

ekonomiska socialgrupp, samt hur uttrycks könsnormer i mannens och 

kvinnans olika sätt att tillbringa sin tid? 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

o  

 

4. “How would you explain why the woman behaves the way she does?” 

o Förstå – varför kvinnan beter sig som hon gör. 

o Analysera – hur förhåller sig kvinnans beteende till ekonomisk 

socialgrupp och normer för kvinnlighet? 

o Värdera – potential att diskutera varandras argument 

(diskussionsuppgift). 

 

Sum up and comment 

5. “What different themes can you find in the text?” 

o Förstå – förstå textens skeenden och tillskriva dessa till teman. 

o Analysera – hur de olika temana förhåller sig till normer och värderingar. 

 

 


