
Lektionsexempel Svenska 1 

Det går an – parrelationer förr och nu 

I ämnesplanen finns följande centrala innehåll som kan kopplas till denna konkretisering: 

Skönlitteratur från olika tider och kulturer. 

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier. 

Denna uppgift utgår från Carl Jonas Love Almqvists roman Det går an. I kort handlar romanen om sergeanten 
Albert och hantverkardottern Sara som förälskar sig i varandra under en båttur på Mälaren. Sara vill inte gifta 
sig utan föreslår istället att det ska leva i ett förhållande som är jämlikt och där deras egna tillgångar skyddas. 
Detta går Albert till slut med på. 

Med denna roman som utgångspunkt kan diskussioner om normer, lagstiftning, parrelationer och samhällets 
förändring genomföras. Välj att fördjupa ett perspektiv eller ha ett bredare, mer övergripande perspektiv i 
romananalysen. Genom att blanda in dagens lagstiftning kring relationer och olika tiders normsystem, i frågor 
som berör bokens innehåll och elevernas egen situation, blir detta tidsdokument ett spännande inslag i 
litteraturundervisningen. Samhällskunskap och historia är därmed också tänkbara ämnen att samarbeta med. 
Nedan följer olika frågor och teman att använda till loggboksskrivande, diskussioner eller skriftliga analyser. 
Några frågor kan också ligga till grund för enskilda fördjupningar. 

I 1800-talets Sverige 

 Vilken syn fanns på äktenskapet under 1800-talet och hur har den synen förändrats? 

 Hur reagerar karaktärerna i boken när de inser att de inte har samma syn på äktenskap? 

 Det går an skapade debatt. Flera ”uppföljare” till romanen skrevs av andra författare som 
reageratstarkt på Almqvists verk och Almqvist själv fick lämna sin prästtjänst . Varför blev 
reaktionerna så starka?  

 Idag är äktenskapet ofta förknippat med en kärleksnorm, ett äktenskap i Sverige förväntas bygga på 
en kärleksrelation. Har det alltid sett ut så och behöver det göra det idag? Vad står till exempel i lagen? 
Vilka reaktioner kan uppstå om någon väljer att ingå äktenskap av andra skäl än kärlek? 

 Sara och Albert väljer att leva som normbrytare. Vilka konsekvenser kunde detta få för dem tror du? 
Hur skulle reaktionerna se ut idag? 

 Almqvist svartmålades av vissa journalister som ”osedlighetsförfattare”. Vad innebar det tror du?  

 Äktenskapslagen fick under 1990-talet sin motsvarighet i partnerskapslagen för relationer mellan 
människor av samma kön. Sedan 2009 har vi en könsneutral äktenskapslag. Hur hade man sett på 
detta under 1800-talet, tror du?  

I dagens Sverige 

 Vilka förväntningar finns på parrelationer idag? 

 Vad innebär tvåsamhetsnormen och hur reproduceras den i samhället idag? 

 Sambolagen kom till i Sverige under 1900-talet. Hur definieras ett samboförhållande i lagen? Uttrycket 
”äktenskapsliknande förhållande” förekommer ofta när man talar om samboförhållanden. Vad menas 
med det? 

 Hur ser det ut i andra länder? Finns det någon motsvarighet till den könsneutrala sambolagen eller 
äktenskapslagen i andra länder? 

Tänkbar fördjupningsuppgift till eleverna: 

Den norm som Albert och Sara bryter skapar inte samma reaktioner om den bryts idag. Samboförhållanden är mycket 
vanliga och äktenskapet är inte lika självklart för många idag. Normbrott kan leda till lagförändringar på lång sikt. Jämför 
Albert och Saras sätt att vara före sin tid med de tidiga feministerna som banade väg för kvinnlig rösträtt eller hbt-
rörelsen som rönt stora framgångar under den senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet vad gäller lika 
rättigheter, oavsett kön eller sexualitet, i både normsystemet och i lagstiftningen. Hur viktiga är normbrytarna när det 
kommer till samhällsförändring?



Lektionsexempel Svenska 1 

Språket speglar det sociala könet - hur pratar man som kvinna? 

I ämnesplanen finns följande centrala innehåll som kan kopplas till denna konkretisering: 

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader 
mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. 

Hur en person talar beror på många olika faktorer. Var i ett land du vuxit upp ger vanligen språket en särskild prägel 
(dialekter), vilka uppväxtförhållanden eller socioekonomisk bakgrund du haft (sociolekter), hur gammal du är kan påverka 
(kronolekter) och också om du har ett annat modersmål än svenska (brytning, flerspråklig färgning). Ytterligare en aspekt 
i detta är det kön du tillhör (sexolekter). Detta påverkar hur vi talar, men det är viktigt att poängtera att det inte handlar 
om någon genetisk eller fysisk grund till att vi använder språket på olika sätt med kön som grund, utan att detta är socialt 
inlärt och stark sammankopplat med genus (det sociala könet). Visst finns det fysiska skillnader vad gäller röstläge och 
talapparatens byggnad, men sexolekter handlar om så mycket mer än det. 

De förväntningar som finns på pojkar och flickor under uppväxten präglar också vårt sätt att tala. De normer som gäller 
för vad pojkar och flickor bör göra påverkar också deras sätt att uttrycka sig. Om dessa normer bryts ger det 
konsekvenser vilket gör att vi skolas in i ett sätt att tala som stärker vår könsidentitet.  

Det finns flera aspekter på det språkliga könet eller könets påverkan på språket: 

Exempelövning: Hur påverkar det kön vi anses tillhöra sättet vi pratar på? 

 Om vi antar att människor förväntas tala olika beroende på könstillhörighet, vilket traditionellt har 
varit ett etablerat perspektiv inom språksociologin, hur har dessa skillnader i så fall uppkommit? 

 Hur kommer det sig att vissa av dessa mönster och förväntningar lever kvar? Vad är det som 
upprätthåller detta?  

 Vad händer om någon inte lever upp till dessa förväntningar? Vilka konsekvenser ger det? 

 Är det kanske andra saker än kön som påverkar vårt språk och som är viktigare för maktsituationen? 
Påverkar till exempel socioekonomisk bakgrund, ålder, utbildning, regional färgning eller sättet att 
prata på situationen mer än just kön? 

 Förstärker vårt sätt att tala de maktstrukturer som finns i samhället? 

Exempelövning: Hur vi benämner saker utifrån kön 

Många av våra ord och begrepp har en koppling till kön. Mamma – pappa, husse – matte, han – hon, kock – kokerska et 
cetera.  Det finns även benämningar som traditionellt kopplas till ett kön i språket, till exempel brandman, ordningsman, 
sjuksköterska och ombudsman. Orden som sådana kan också bära på föreställningar om den som det berör, till exempel 
president, chef eller ishockey. Normerna blir synliga när vi i språket gör tillägg för normbrytaren – kvinnlig brandman, 
manlig sjuksköterska, kvinnlig chef och damishockey.  

Diskussionsfrågor: 

 Går det att göra språket helt könsneutralt och är det något att eftersträva? 

 Hur tror ni att yrkesvalen påverkas av benämningarna och i förlängningen de normer som ligger 
bakom dem? 

 Spelar språket oss spratt ibland? Vad menas egentligen med en manlig sjuksköterska? Är det en 
sjuksköterska som har det biologiska könet man, eller är det en sjuksköterska som oavsett kön har 
traditionellt manliga egenskaper (socialt kön)? 

 Vilka för- och nackdelar finns med ett könsneutralt pronomen som ”hen”? Hur skulle man kunna 
etablera det i vårt språk? Hur ser det ut i andra språk som t ex finska? 

 Hur passar transpersoner in i detta könsuppdelade språkbruk? Hur ska en intergender-person 
benämnas om hen äger en hund?  

 

Övning till eleverna: 

Försök att hitta könsneutrala ord till de traditionellt könskodade uttrycken. Finns det till exempel ett bättre ord för 
brandman som kan vara mer könsinkluderande? Jämför gärna med andra språk, till exempel engelskans ”firefighter”. 


