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Bakgrund
Skolinspektionens granskning:
”viktiga jämställdhetsaspekter i hemmet och samhället inte 
lyfts tillräckligt i undervisningen” (2019, s. 5) 

diskussioner i klassrummet begränsas ofta ”till hur det ser 
ut hemma utan att paralleller dras till samhälleliga 
strukturer och fenomen” (2019, s. 23).



Syfte med projektet
Syftet med projektet var att utveckla undervisningen kring 
jämställdhet i HK genom ett ämnesövergripande arbete där 
skönlitteratur används som ett didaktiskt verktyg. 



Tretton steg i projektet
Uppstart, 

idéformulering

Planering, 
målformulering

Kort 
uppföljningsmöte

Planering av 
workshop

Workshop med 
föreläsningar och val 

av noveller

Samtal om de nio 
novellerna. Tre 

valdes ut och en 
lades till.

Boksamtal utifrån 
novellerna vi läst. 
Metoden, Aidan 

Chambers modell för 
textsamtal, övades.

Inspelning av film till 
studenter om 

samtalsmodellen.

Förberedelse inför 
första 

studentgruppen

Förberedelse inför 
presentation av 

projektet

Genomgång av 
enkäter samt skriva 

Abstract till 
konferens

Artikelskrivande Presentation på 
Lärarlärdom 2022



Humanekologisk teori



Chambers boksamtalsmodell



Att välja text
• Engqvist, H.E. (1980). Bortom Sörgården: berättelser. Stockholm: 

Arbetarkultur
• Naumann, C. (2015). Kulor i hjärtat. Stockholm: Alfabeta
• Roxberg, E. (2020). Korridorer: 12 noveller om högstadiet. Stockholm: 

Rabén & Sjögren
• Karlsson, J. (2007). Det andra målet: noveller. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand



Vald text
Jag ska sparka dom på smalbenen 
av 
HansErik Engquist (1980)



Undervisningsupplägg
1 Alla studenters läsprotokoll sammanställdes i ett gemensamt protokoll, antingen inför eller 

under lektionstillfället. Vid tillfället strävade vi efter att inte ha fler än åtta studenter i en grupp.
2 När allas anteckningar hade samlats in analyserades det gemensamma protokollet för att hitta 

kopplingar, antingen inom en kolumn eller mellan kolumner och rader. De kopplingar som 
behandlade samma tema markerades med samma färg. Under dessa inledande steg skedde 
ingen diskussion.

3 Utifrån de teman som framträdde som de mest dominanta skedde sedan en diskussion som 
leddes av läraren.

4 Diskussionen avslutades med de förberedda frågorna, ifall de ännu inte berörts.



Studentgrupper
Grupp 1: 
• Inriktning mot årskurs 7–9. 
• Genomfördes vecka 7. 
• Instruktioner delades ut någon vecka i förväg.
• Studenterna skickade in sina läsprotokoll i förväg
• Protokollen sammanställdes till ett gemensamt 

dokument. 
• Träffen skedde på zoom och alla fyra lärare var med 

när steg 2–4 genomfördes
• Genomförandet tog 95 minuter. 
• Studenterna delades in i tre mindre grupper för steg 2 

och 3 och samlades gemensamt för steg 4.

Grupp 2: 
• Inriktning mot årskurs 1–6. 
• Genomfördes vecka 8. 
• Instruktioner delades ut någon vecka i förväg.
• Studenterna lämnade in sina läsprotokoll i förväg
• Protokollen sammanställdes till ett gemensamt 

dokument. 
• Träffen skedde på campus och tre lärare var med när 

steg 2–4 genomfördes. 
• Genomförandet tog 90 minuter.

Grupp 3: 
• Inriktning mot årskurs 7–9. 
• Genomfördes vecka 11. 
• Studenterna fick instruktioner, tid att läsa och fylla i 

läsprotokoll på campus. 
• Två lärare var med när steg 1–4 genomfördes.
• Genomförandet tog 90 minuter. 
• Samtalet genomfördes med halva gruppen åt gången.

Grupp 4:
• Inriktning mot årskurs 1–6. 
• Genomfördes vecka 16. 
• Studenterna fick instruktioner, tid att läsa och fylla i 

läsprotokoll på campus. 
• Två lärare var med när steg 1–4 genomfördes.
• Genomförandet tog 90 minuter. 



Enkät
1. Kan du tänka dig använda novellen Jag ska sparka dom på smalbenen i 

HK-undervisningen?
2. Kan du tänka dig använda modellen för textsamtal (gilla, ogilla, 

frågetecken, mönster, kopplingar) i HK-undervisning?
3. Kan du tänka dig använda skönlitteratur i HK-undervisning?
4. Vad skulle du behöva för stöd för att använda skönlitteratur och textsamtal 

i HK-undervisning?
5. Om du har hunnit genomföra VFU i ämnet HK, hur arbetade du och din 

handledare med jämställdhet?



Sammanställning av enkätsvar
Kan du 

tänka dig 
använda 

novellen?

Kan du 
tänka dig 
använda 

modellen?

Kan du 
tänka dig 
använda 

skön-
litteratur?

Grupp Årskurser Antal svar Fråga 1 (Ja) Fråga 2 (Ja) Fråga 3 (Ja) Antal män

1 7-9 13 12 11 11 3
2 1-6 8 7 8 8 2
3 7-9 17 10 16 14 2
4 1-6 9 9 9 8 3

Summa 47 38 44 41 10
1+3 7-9 17 16 17 16 5

2+4 1-6 30 22 27 25 5



Är texten för HK?
”att använda en text 

ger ett sätt att 
diskutera med en 

opersonlig 
utgångspunkt” 

”Förutom att det är en hemsk historia så finns det 
mycket en kan lyfta i undervisningen kopplat till 
hur samhället såg ut då kontra idag och kopplat 
till jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet, 

stereotypa könsroller, normer och samhällets 
förväntningar utifrån biologiskt kön med mera”.

”(…) göra fler 
övningar tillsammans 
med kollegor innan 
de används i klass”. 



Utmaningar 
och möjligheter

”Med god 
förberedelse och 
samarbete med 
svenskan och 

kurator”

”Jag skulle kunna 
använda den om jag 
hade känt gruppen 

bra samt kanske 
tillsammans med 

skolkurator”

”Om det 
skulle vara en 
kurator med 

samt en 
pedagog till”

”ett sammansatt 
arbetsmaterial med 

instruktioner för 
arbetsgången samt gärna 
tips på texter med olika 
inriktningar i området 

passande olika 
elevgrupper”

”(…) om jag har en stor 
uppbackning från kurator 

och andra vuxna på skolan, 
då detta är ett väldigt 

känsligt ämne som inte får 
slarvas med utan måste 

göras ordentligt”



Avslutning
”I och med att viktiga jämställdhetsaspekter i 

hemmet är något som inte lyfts nog i 
undervisningen i HK tänker jag att en novell likt 
den vi har läst kan vara en bra dörröppnare till 

arbetet med detta”.
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