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"Ett sätt att få syn på jämställdhet, normer och värderingar" 
Att använda skönlitterära texter i lärarutbildningen 
 
Lärarutbildare inom hem- och konsumentkunskap har sedan Skolinspektionens (2019) tematiska 
granskning av ämnet upplevt ett behov av att förnya undervisningen kring jämställdhet, både inom 
lärarutbildningen och mot grundskolan. Våren 2021 togs första kontakten med en lärarutbildare i 
svenska för att undersöka möjligheterna till ett samarbete. Under läsåret 2021-2022 planerades, 
utvecklades, genomfördes och utvärderades ett kollegialt projekt med fyra deltagare, med syfte att 
jobba med en skönlitterär text i en studentaktiv arbetsform. I projektet har noveller som på något 
sätt handlar om jämställdhet lästs för att sålla fram en som skulle kunna gå att använda både med 
studenter och elever. Med hjälp av Chambers modell för boksamtal (2014) har 48 studenter fått läsa 
novellen och i små grupper diskutera och reflektera kring möjligheterna att använda skönlitteratur 
som utgångspunkt för att undervisa om jämställdhet. Under projektets gång har en deltagare 
intervjuat de andra lärarutbildarna för att dokumentera projektet (Edvardsson, 2022). Studenterna 
har fyllt i en enkät i anslutning till boksamtalet. Resultatet visar på en positiv inställning och ett 
engagemang till att använda skönlitteratur för att ta upp jämställdhet i undervisningen båda bland 
lärarutbildare och studenter. Projektet som sådant har präglats av samskapande och delat ansvar. 
Det har inspirerat till fortsatt samarbete trots att det primära syftet är uppnått, bland annat genom 
gemensamt artikelskrivande och ansökan om medel från Nordiska Forskningsrådet för att på en 
nordisk nivå samla kollegor för kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet. Vid presentationen 
berättar vi både om projektet och om den aktiverande undervisningsmetoden som projektet lett 
fram till. 
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