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1. Inledning 

Inom svenskämnet finns en allmän uppfattning om att elever som läser mycket även blir duktiga 

i ämnets övriga delar, så som ordförråd, grammatik och genreskrivande. Elever som finner stort 

nöje i fritidsläsning gynnas därmed inte bara i svenskämnet utan även i andra ämnen där språk- 

och skrivförmåga fungerar som verktyg för att uppnå kursmålen. Något som kan öka läslusten 

hos unga läsare är möjligheten att känna igen sig i de berättelser man läser. Det kan handla om 

att boken utspelar sig i staden man bor i, eller att huvudkaraktären har samma fritidsintressen 

som en själv, men det kan också handla om att man tillhör samma sociala eller ekonomiska 

klass som en eller flera framstående karaktärer i böckerna. Att känna igen sig i en karaktär 

skapar ett slags samhörighet mellan bok och läsare, vilket enligt mig är huvudanledningen till 

varför en bok blir en favoritbok, eller en karaktär blir en favoritkaraktär. För min del har det 

alltid funnits karaktärer att känna igen mig i, men när jag försökt hitta mina vänner i böckerna 

jag läste som tonåring var det inte alltid lika enkelt. Enligt min uppfattning kan nämligen 

utbudet av karaktärer att känna igen sig i vara ganska snävt, speciellt på vissa fronter. 

De senaste åren har flera verk som utspelar sig i mångkulturella förorter dykt upp på 

hyllorna hos bokhandlare, på bibliotek och i klassrum, och flera bibliotek har satsat på att skapa 

så kallade HBTQ-hyllor där böcker som går ifrån hetero- och cisnormen görs mer lättillgängliga 

för framförallt unga läsare. På de fronterna har representationen vuxit allt eftersom efterfrågan 

på en mer diversifierad litteratur ökat hos de unga läsarna. En fråga som inte är lika het är dock 

frågan om representation av olika yrken och utbildningsnivåer. Det är lätt att anta att en ung 

person med ett läsintresse senare i livet kommer att söka sig till mer lästunga yrken och 

utbildningar, men även om det finns en större andel unga läsare som kommer från en akademisk 

bakgrund och som söker sig till gymnasiets studieförberedande program och senare vidare till 

universitet så är de inte ensamma om att läsa skönlitteratur. Läsare finns i alla grupper, oavsett 

framtidsdrömmar eller övriga intressen, men finns alla grupper representerade i 

skönlitteraturen? Är byggarbetare lika vanliga som läkare, och går lika många huvudkaraktärer 

på studieförberedande program som yrkesförberedande program i böckerna?  

Idag präglas den svenska skolan mycket av en normkritisk pedagogik. Många lärare 

lägger till exempel fokus på att få in fler kvinnliga författare i svenskämnets 

litteraturundervisning, medan andra söker efter böcker som kan återspegla elevgruppens 

mångkultur. Läroplanerna poängterar vikten av förståelse för sin egen och andras kulturer, 

erfarenheter och förutsättningar. I gymnasieklasser är det dock ofta något annat än elevernas 

kön, etnicitet eller kulturella bakgrund som binder samman gruppen. Eleverna har nämligen en 
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gemensam nämnare: de har valt ett specifikt gymnasieprogram. Vare sig det är 

Naturvetenskapliga programmet eller Vård- och omsorgsprogrammet är det sannolikt att 

eleverna har ett gemensamt intresse för vad de läser, och genom det även en gemensam syn på 

vad som kommer efter studenten. Borde då inte mer fokus i litteraturundervisningen läggas på 

litteratur som fångar denna gemensamma erfarenhet, och visar på en representation av olika 

yrkesgrupper och framtidsmöjligheter? 

Den här uppsatsen kommer att betrakta ungdomslitteraturens representation från yrkes- 

och utbildningsperspektiv för att undersöka om det är lika troligt att en elev på ett 

studieförberedande gymnasieprogram hittar sig själv representerad i ungdomslitteraturen som 

att en elev på ett yrkesförberedande program gör det. Även om forskning visat att det finns ett 

intresse för att läsa hos elever på alla gymnasieprogram har det även framkommit att elever på 

yrkesprogram sällan blir engagerade i litteraturen de läser. 1 Eventuellt beror denna brist på 

engagemang hos ungdomar på de yrkesförberedande programmen på hur representationen ser 

ut. Genom att studera ett antal populära ungdomsböcker ämnar jag se om det finns någon 

sanning bakom denna hypotes. Är representationen faktiskt skev när det gäller yrken, 

utbildningar och framtidsdrömmar, så att det påverkar vissa elevers läslust negativt, eller är det 

kanske så att anledningen till att så lite fokus läggs på den aspekten av det normkritiska arbetet 

helt enkelt är att det inte finns någon obalans i representationen?  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka dels om det finns en norm kring vilka yrken och 

utbildningar som finns representerade i ungdomslitteraturen, och dels att se hur denna norm i 

så fall kan utmanas i skolans litteraturundervisning.  Uppsatsen ämnar diskutera det valda 

materialet tillsammans med läroplaner och direktiv för skolans verksamhet för att se om, hur 

och till vilken grad som ungdomslitteratur kan och bör läsas på gymnasieskolans yrkes- samt 

studieinriktade program. 

Den här uppsatsen ämnar besvara tre frågor: 

• Hur ser representation ut i ungdomsböcker gällande yrken och utbildning? 

• Finns det en rådande akademisk norm i ungdomslitteraturen, och hur ser den i så fall 

ut? 

                                                           
1 Olle Nordberg, Avkoppling och analys – Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 

svenska 18-åringar, Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet 2017, s. 60. 
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• Hur kan dessa normer utmanas i svenskundervisningen så att alla ungdomar har 

förutsättningen att bli engagerade läsare? 

 

1.2. Teori, metod och urval 

Den här studien kommer att vila på en erfarenhetsdidaktisk och normkritisk grund. Den senaste 

läroplanen utgår från tanken att den svenska skolan idag är en väldigt diversifierad miljö där 

elever från olika kulturer och bakgrunder samexisterar och där undervisningen ska spegla denna 

mångfald. Detta innebär dels att skolans arbete ska ställa sig kritisk till de normer man 

förmedlar till eleverna, och dels att elevernas individuella förmågor och erfarenhet som kommer 

från denna mångfald ska ses som verktyg snarare än hinder i undervisningen. Normkritiken 

utgår från tanken att när normer kring hur människor är, ser ut, och agerar ifrågasätts kan en 

acceptans som gynnar samhället byggas upp. Genom det normkritiska arbetet kan 

undervisningen även undgå att utsätta vissa elever för så kallad ”othering”, på svenska 

andrafiering, vilket är ett begrepp som bland andra Kevin Kumashiro använder sig av och vilket 

även kommer användas genomgående i den här uppsatsen.2 Andrafiering innebär att 

marginaliserade grupper ofta målas upp som ”de andra” i diskussioner, exempel och 

undervisningsmaterial. Individer som tillhör dessa marginaliserade grupper kommer att bli ännu 

mer marginaliserade genom detta, då de aldrig talas om som om de tillhör gemenskapen. I ett 

klassrum kan andrafiering drabba elever genom att läroböcker till exempel talar om 

”homosexuella” på ett sätt som får det att framstå som något avvikande, eller genom att 

läroböckerna bara innehåller bilder på personer med funktionsvariationer i avsnitt om just 

funktionsvariationer, trots att dessa personer självklart har en lika stor del i övriga samhället 

också. Denna kategorisering medför även att ”de andra” förväntas dela samma egenskaper, och 

blir enbart sedda som en grupp snarare än individer.3 Den normkritiska pedagogiken försöker 

ändra just detta tankesätt som idag finns i många klassrum. 

Som sagt utgår den didaktiska reflektionen i den här uppsatsen även från tanken om 

svenskämnet som ett erfarenhetsbaserat ämne. Erfarenhetspedagogiken, som i 1994 års läroplan 

hade en självklar plats i undervisningen, fick ta ett steg åt sidan för en mer färdighetsbaserad 

diskurs i och med LGY11, men den nya läroplanen håller ändå delvis fast vid att lärande sker 

bäst om eleven kan koppla ämnet till sina egna erfarenheter. Vid läsning av skönlitteratur 

                                                           
2 Kevin Kumashiro, Troubling Education, London/New York: RoutledgeFalmer 2002. 
3 Janne Bromseth & Frida Darj (red), Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring, 

Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet 2010. 
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innebär det här att det finns en igenkänningsfaktor i litteraturen som den unga läsaren möter. 

Eleven ska helt enkelt kunna hitta sig själv bland litteraturens karaktärer. Den här studien riktar 

in sig på en eventuell skillnad i igenkänningsfaktor för elever på studieförberedande 

gymnasieprogram och elever på yrkesförberedande gymnasieprogram för att se om 

erfarenhetspedagogiken har någon chans att nå fram till alla elever i den svenska skolan just i 

fråga om yrkesrepresentation. Enligt den svenska läroplanen ska läraren anpassa 

undervisningen i skolan så att den utgår ”från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande”,4 men det kan vara lättare sagt än gjort. Många skolor använder sig 

av klassuppsättningar av skönlitteratur i svenskundervisningen, vilket innebär att alla elever i 

klassen läser samma bok. En sak som dock samtliga elever i en gymnasieklass har gemensamt 

är det studieval man gjort, och litteraturen som läses gemensamt i klassrummet bör då fånga 

upp denna gemensamma erfarenhet. Exakt vilka böcker som finns representerade i landets alla 

klassuppsättningar har jag inte tagit fasta på i den här studien, utan studien utgår istället från en 

generell överblick av vilka ungdomsböcker som är populära och omtalade idag, och därmed 

med kan komma att få en plats i klassrummet. 

Studien utgår från en kvalitativ läsning av ett urval ungdomsböcker som just nu toppar 

bokhandlarnas försäljningslistor, eller som fått en sådan placering i en lokal bokhandel eller på 

Uppsala stadsbibliotek att det är troligt att en ung läsare på jakt efter en bok att läsa väljer att 

köpa eller låna just den boken. Placeringen tyder även på att den blivit uppmärksammad som 

läsvärd av bibliotekarier och inköpare, vilket är en åsikt som sprider sig till skolbibliotekarier 

och lärare som ansvarar för inköp av böcker till skolor runt om i Sverige. Antalet romaner som 

används i den här studien kan dock inte sägas vara heltäckande på något vis, då utbudet av 

ungdomsböcker ständigt växer och förändras. Det begränsade urvalet kan dock ge en 

fingervisning av hur trenden i ungdomslitteraturens yrkes- och studierepresentation ser ut idag.  

Eftersom studien främst ska visa hur representationen ser ut idag används enbart böcker 

som publicerats under de senaste 10 åren och, som tidigare nämnts, fortfarande innehar en väl 

synlig placering i bibliotek och bokaffärer. Endast böcker med huvudpersoner som går på 

gymnasiet eller i årskurs 9 i svensk skola, eller i motsvarande årskurser i utländska skolsystem 

används, då till exempel val av gymnasieprogram och tankar om vad man ska göra efter examen 

ligger till god grund för hur normer kring akademiska och praktiska yrken ser ut i litteraturen. 

Romanernas representation kommer här att sammanställas, jämföras och analyseras för att 

                                                           
4 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, Skolverket 2011a, s. 6.  



6 
 

upptäcka normer och trender inte bara i mängden av vissa yrken och utbildningsval utan även i 

kvalitén och nyanserna i denna representation.  

 

1.3. Tidigare forskning 

Väldigt lite forskning tycks ha gjorts gällande representation av yrken och utbildning i 

ungdomsböcker, men däremot har mycket sagts om normkritisk pedagogik i skolan, 

erfarenhetsbaserat lärande, och representation av annat i ungdomslitteratur. Jag kommer i den 

här uppsatsen att använda mig av ett större antal källor som diskuterar olika aspekter av det som 

den här uppsatsen undersöker. De flesta källor kommer att presenteras löpande i texten när de 

är relevanta, men den forskning som används mer genomgående och i större utsträckning i 

diskussionen kommer att presenteras kortfattat här.  

Den här uppsatsen har en didaktisk inriktning, och därför ligger mycket forskning kring 

svenskämnet och elevers läsning inom ämnet som grund för den här studien. Lars-Göran 

Malmgrens ämneskonceptioner, och framförallt tanken om svenskämnet som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne, väckte tanken om hur ungdomslitteratur speglar ungdomars 

erfarenheter.5 Malmgren delar in svenskämnet i tre ämnesuppfattningar och menar att de 

tillsammans bildar grundpelarna för ämnet. Dessa uppfattningar ser svenskämnet som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne, ett färdighetsämne samt ett erfarenhetspedagogiskt ämne.6 

Även om utgångstanken för den här uppsatsen kom från dessa ämnesuppfattningar utgår min 

diskussion även från en normkritisk pedagogik. Begreppet normkritisk pedagogik myntades av 

Janne Bromseth och kollegor runt 2007 för att användas i diskussioner kring hur normer i skolan 

kan påverka maktbalansen i olika riktningar.7 Tidigare användes queerpedagogik i liknande 

syften, men normkritisk pedagogik breddar synen på normer i undervisningen.8 Den 

normkritiska pedagogiken utgår ofta från diskrimineringsgrunderna, främst i fråga om kön, 

sexualitet och etnicitet, istället för klass, yrke och utbildningsnivå, vilket gör att den tidigare 

forskning som jag sökt upp handlar om just detta. Gunilla Molloys studier av svenskämnets roll 

och om läsning av skönlitteratur i skolan ligger även den till grund för den här diskussionen.9  

Hon utgår delvis från ett normkritiskt perspektiv där hon främst undersöker pojkars läsning 

samt konceptionerna kring vad en läsare är.  

                                                           
5 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, Lund: Studentlitteratur 1996. 
6 Malmgren 1996, s. 87-89.  
7 Janne Bromseth & Frida Darj (red) 2010. 
8 Janne Bromseth & Frida Darj (red) 2010, s. 12-13. 
9 Gunilla Molloy, Svenskämnets roll, Lund: Studentlitteratur 2017. 
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Skolverket uppmuntrar lärare till att undersöka normer i läroböcker, men detta kan sägas 

gälla allt material som används i skolan, inklusive de ungdomsböcker som 

svenskundervisningen tillhandahåller. I rapporten ”Vem representeras i materialet?” 

konstateras att det finns en otillräcklig variation gällande bland annat kön, sexualitet och 

etnicitet i läroböcker i olika ämnen. Böckerna tenderar att följa mans-, hetero-, cis-, och 

vithetsnormen vilket leder till att många elever har svårt att känna igen sig i läroböckernas 

exempel, uppgifter och bildmaterial.10 Det blir lärarnas uppdrag att utvärdera materialet och 

välja material som uppfyller kraven för ett normkritiskt arbete. Skolverkets rapport diskuterar 

inte klass, yrken eller utbildningsval närmare, men nämner i förbigående hur skolor, både i sin 

fysiska utformning och i sitt pedagogiska arbete skapar normer kring vilka skolämnen som 

räknas som ”svåra”, och att detta i de allra flesta fall sammanfaller med tanken att teoretiska 

ämnen är svårare än praktiska eller estetiska ämnen. Det normkritiska arbetet bör alltså, enligt 

Skolverket, rikta in sig även på normer kring praktiska respektive teoretiska ämnen och yrken. 

Ungdomslitteratur som forskningsämne har vuxit under de senaste åren, och den 

forskning som finns kring detta väcker många intressanta tankar. Åsa Warnqvists samling av 

analyser om samtida ungdomslitteratur är förstås en ovärderlig källa för en uppsats om just 

ungdomslitteratur.11 Michael Cart samt Ann Boglind och Anna Nordenstam tillsammans med 

en rad andra forskare har också försett mig med texter kring ungdomslitteraturens roll i ungas 

läsning,12 utvecklingen av genrens karaktärsdrag13 samt tankar om dess dragningskraft,14 vilket 

underbygger min åsikt om att ungdomslitteraturen är en bred, avancerad och framförallt viktig 

resurs för både unga och vuxna läsare. Dessutom diskuterar Boglind & Nordenstam och Molloy 

läsningen från ett mer didaktiskt perspektiv, och förser den här uppsatsen med analyser kring 

hur läsning kan göras tillgänglig för unga läsare på olika sätt. 

Då detta är en didaktisk uppsats grundar sig många tankar och resonemang på Skolverkets 

läroplaner och övriga publikationer. Lgr11 och LGY11 utgår helt och hållet från tanken att 

skolans alla ämnen och det material som används i dessa ämnen ska vila på en demokratisk 

grund som ser till alla individers lika värde samtidigt som allt arbete ska utgå från individens 

                                                           
10 Emilia Åkesson, Vem representeras i materialet?, Skolverket 2016.  
11 Åsa Warnqvist (red.), Samtida svensk ungdomslitteratur, Lund: Studentlitteratur 2017. 
12 Molloy 2017. 
13 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga – Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 

barn- och ungdomslitteratur, Malmö: Gleerups 2010. 
14 Michael Cart, Young adult literature: from romance to realism, Chicago: American Library Association 2011. 
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förutsättningar och erfarenheter. Det är dessa lagförda förutsättningar som blir startpunkten för 

min diskussion kring ungdomslitteraturen och svenskämnet. 

 

2. Analys 

2.1. Yrken och utbildningar i ungdomslitteratur 

Ungdomslitteratur karaktäriseras av att böckerna är skrivna för ungdomar och att deras 

karaktärsgalleri i huvudsak även består av ungdomar. Vuxna får ta ett steg åt sidan och blir ofta 

till en del av bakgrunden snarare än levande människor i ungdomens liv. Trots att de vuxna ofta 

blir platta och statiska i dessa berättelser ges de ändå i de allra flesta fall ett speciellt 

karaktärsdrag, nämligen ett yrke. Likaså är det med äldre syskon och andra bakgrundskaraktärer 

som är några år äldre än huvudkaraktärerna i dessa böcker. Läsaren får inga detaljer om 

utseende eller intressen, men vilket jobb eller vilken utbildning karaktären har är allt som oftast 

utskrivet. I det här avsnittet kommer representationen av olika yrken och utbildningar i åtta 

ungdomsböcker presenteras, bok för bok. Vidare kommer en djupare analys av hur yrken 

respektive utbildningar värderas i romanerna att presenteras. 

 

2.1.1. Presentation av material 

Åtta ungdomsromaner, skrivna mellan 2012 och 2019, ligger till grund för den här studien. 

Romanerna som används i studien är alla riktade till ungdomar, men skiljer sig på många andra 

sätt från varandra. Kvinnliga och manliga huvudpersoner samsas i materialet, och detsamma 

gäller för författarna. Dessutom är några av romanerna skrivna av svenska författare och andra 

av amerikanska författare. Valet av romaner har helt baserats på vad som bokhandlare och 

bibliotekarier väljer att marknadsföra till läsarkategorin, samt vilka böcker som varit populära 

hos dessa läsare på sistone. Även om bibliotekens och bokhandlarnas skyltning inte behöver 

vara representativ för vad ungdomar faktiskt läser är det sannolikt att dessa böcker når 

ungdomar förr eller senare. Michael Cart menar att vuxna med sin erfarenhet och sitt mogna 

omdöme ofta upptäcker bra böcker och för ihop dem med rätt läsare på ett framgångsrikt sätt, 

vilket ska ses som positivt även om det i grunden inte är ungdomen själv som valt boken.15 

Följande romaner kommer att analyseras och diskuteras i den här uppsatsen: Åsa Asptjärns 

Konsten att ha sjukt låga förväntningar, Anna Ahlunds Du, bara, Lova Laksos Så jävla kallt, 

Becky Albertallis Love, Simon, Jenny Hans Till alla killar jag har gillat, Jennifer Nivens Vända 

                                                           
15 Cart 2011, s. 81. 
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världen rätt, John Greens Sköldpaddor hela vägen ner, samt David Levithans Jag, en. Innan 

böckernas representation genomgår någon djupare analys kommer samtliga verk att 

presenteras, och varje romans representation av yrken och utbildningar kommer att redovisas i 

detalj med fokus på mängd snarare än kvalitet. De svenska romanerna presenteras först, följt av 

de amerikanska. De svenska respektive amerikanska böckerna presenteras dock inte i någon 

speciell ordning inbördes. 

 

Konsten att ha sjukt låga förväntningar 

I Åsa Asptjärns Konsten att ha sjukt låga förväntningar möter läsaren Emanuel Kent som går i 

nian.16 Trots att karaktärerna som berättelsen kretsar omkring snart ska börja gymnasiet nämns 

inga tankar om gymnasieval, men däremot dyker tre gymnasieelever upp i ett kapitel av boken. 

Karaktärerna ges gruppnamnet ”sex killar som går Fordons”17 och deras enda roll i berättelsen 

är att dyka upp oinbjudna till en fest och där förstöra dyra föremål. De beskrivs som så stökiga 

att grannarna väljer att ringa polisen. Genom sitt gruppnamn får de representera ett helt 

nationellt gymnasieprogram, eller till och med en hel yrkesgrupp.  

Konsten att ha sjukt låga förväntningar pratar inte mer om utbildning, men nämner desto 

fler yrken som indirekt kan ge en indikation av statusen hos olika utbildningsnivåer. Emanuels 

mamma jobbar på förskola och hans pappa är socionom, två yrken som kräver viss högre 

utbildning.18 Bästa vännen Tores mamma jobbar på Konsum, men berättaren tar sig tid att 

nämna att hon har en stor samling böcker hemma och läser så mycket att man kan tro att det är 

en professor som bor i hennes hem istället för ett butiksbiträde.19 Tores pappa jobbar på båt.20 

Vad han gör på denna båt förtydligas aldrig i romanen, men då han hastigt dör mitt i boken kan 

det antas att han har ett farligt yrke ute till havs, exempelvis fiskare, ett väldigt praktiskt yrke. 

I övrigt beskrivs pappan som en våldsam man med ett alkoholmissbruk som leder till att han 

misshandlar sin fru.21 På Tores och Emanuels skola går ryktet att Tores pappa egentligen sitter 

i fängelse istället för att jobba på båt, vilket skapar en ännu tydligare myt kring hur män i 

praktiska yrken är.22 

 

                                                           
16 Åsa Asptjärn, Konsten att ha sjukt låga förväntningar, Stockholm: Månpocket/Bonnier Carlsen Bokförlag 

2014.  
17 Asptjärn 2014, s. 100. 
18 Asptjärn 2014, s. 24. 
19 Asptjärn 2014, s. 80. 
20 Asptjärn 2014, s. 62. 
21 Asptjärn 2014, s. 81. 
22 Asptjärn 2014, s. 62. 
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Du, bara 

Anna Ahlunds Du, bara23 har ett litet antal karaktärer som befolkar berättelsen, men visar ändå 

upp en relativt bred representation när det gäller yrken. Karaktärerna i boken jobbar i butiker, 

på bio och restaurang, eller har ett kreativt yrke så som danslärare, men även en sjukgymnast 

går att finna. Det ska dock nämnas att vuxna spelar en väldigt liten roll i boken, vilket påverkar 

mängden yrken; huvudpersonen Johns föräldrar är bortresta under hela berättelsens gång, likaså 

bästisen Ellis föräldrar, och några detaljer om dem får läsaren aldrig ta del av. De enda föräldrar 

som dyker upp i boken är Franks föräldrar, som verkar äga och jobba i samma pappershandel 

som Frank jobbar i. Utöver dem dyker även Johns sjukgymnast upp några gånger under 

berättelsens gång, men karaktären ges inga direkta egenskaper utöver sitt yrke. På grund av det 

knappa underlaget går det därför inte att dra några större slutsatser om yrkesrepresentation i Du, 

bara. 

Som sagt saknas det i princip vuxna i Du, bara, vilket borde innebära ett större fokus på 

skolan, men så är inte riktigt fallet. Det är sommarlov, och John och Elli ska börja gymnasiet 

till hösten. Johns antagningsbrev figurerar som ständig rekvisita i berättelsen, men annars tycks 

skolan vara tillfälligt bortglömd. Trots att boken utspelar sig i universitetsstaden Uppsala läggs 

inte heller någon större vikt vid högre studier. Karaktärerna rör sig i kvarteren kring 

universitetet, men ändå nämns aldrig universitetet överhuvudtaget. Den enda koppling till högre 

studier, och som samtidigt bär med sig en slags värdering av att vidare studier ändå anses 

viktigt, återfinns i en kommentar från Johns syster Caroline. John väntar på svar om ifall han 

blivit antagen till ett fotbollsgymnasium eller inte, och Caroline anser det viktigt att poängtera 

att utbildningen är högskoleförberedande och inte bara handlar om sport.24 Samtidigt så visar 

systern inget förakt mot framtidsdrömmar utanför det akademiska, då hon i en annan scen stolt 

berättar att hennes nya pojkvän Alexander går på hotell- och restaurangprogrammet och ska bli 

kock, vilket inte kräver några universitetsstudier.25  

Få vuxna med jobb finns i boken, men många av ungdomarna i romanen jobbar. Det är 

dock svårt att avgöra om yrkena de har är deras huvudsakliga sysselsättning, eller om det 

handlar om sommarjobb eller extrajobb vid sidan av studier. Som sagt är John på väg att börja 

gymnasiet, och det gäller även Elli, medan Alexander går på ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram. Frank och Caroline, som är de största karaktärerna i romanen bortsett från 

John, jobbar båda i butik. De är 18 år gamla, vilket innebär att de antingen kan ha avslutat 

                                                           
23 Anna Ahlund, Du, bara, Stockholm: Rabén & Sjögren 2016. 
24 Ahlund 2016, s. 72. 
25 Ahlund 2016, s. 245. 
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gymnasiet precis före berättelsens början, eller att de har ett år kvar till studenten. Carolines 

kommentar om Johns gymnasieval antyder att hon nog själv har planer på att studera vidare, 

eftersom hon tydligen värderar utbildning högt. 

 

Så jävla kallt 

Romanen Så jävla kallt, skriven av Lova Lakso,26 för läsaren ut på en resa genom Norrlands 

kyliga landskap. Berättelsen kretsar kring tre ungdomar i gymnasieåldern med olika bakgrunder 

och erfarenheter som bestämmer sig för att fly Norrbotten för att rädda hunden Hemingway 

från att avlivas. Trots att stora delar av boken skildrar Karlas, Kajas och Aziz korta tid som 

laglösa resenärer som försöker hålla sig undan samhällets blickar, tar samhället fortfarande stor 

plats i romanen.  

Karla, bokens huvudperson, läser på samhällsvetenskapliga programmet, något som tycks 

vara mer hennes föräldrars val än hennes eget.27 Det framkommer att hon egentligen sökte in 

och blev antagen till estetiska programmet med bildinriktning genom att förfalska sina 

föräldrars underskrifter på ansökan, och hamnade på samhällsprogrammet först efter att ha 

blivit utkastad från estet.28 Att det finns en press från föräldrar att välja en mer akademiskt 

inriktad utbildning är ett genomgående tema i Så jävla kallt. Karla undviker att berätta för sina 

föräldrar att hon bara läser matte på E-nivå eftersom hon vet att föräldrarna vill att hon ska sikta 

högre, grälen hon har med sin mamma handlar alltid om betyg, och hon pratar föraktfullt om 

hur hon förväntas gå i sina föräldrars fotspår, få höga betyg och utbilda sig till ”något skittråkigt, 

som de”.29  

Trots att Karla verkar vilja ta avstånd från allt akademiskt så finns ändå vissa 

underliggande fördomar hos henne som strider mot de ytliga åsikterna. Bästa vännen Kaja läser 

på introduktionsprogrammet, och även om Karla har stor respekt för Kaja och ser upp till henne 

på många sätt så tycks det nödvändigt för henne att separera på Kaja och 

introduktionsprogrammet. Kaja går nämligen på introduktionsprogrammet ”men är smart”,30 

vilket kan tolkas som att alla som inte kommit in på en av de mer ansenliga gymnasielinjerna 

måste vara dumma, enligt Karla, och att Kaja är undantaget som bekräftar regeln.  

                                                           
26 Lova Lakso, Så jävla kallt, Stockholm: Rabén & Sjögren 2019. 
27 Lakso 2019, s. 42. 
28 Lakso 2019, s. 45. 
29 Lakso 2019, s. 35. 
30 Lakso 2019, s. 14. 
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Till skillnad från flera av de andra böckerna i den här studien kan de representerade 

yrkena här inte påstås följa en högutbildad, prestigefylld norm. Typiska ”medelklassyrken” är 

vanligare i Så jävla kallt. Karlas pappa är journalist på lokaltidningen, och hennes mamma 

jobbar på stadens sjukhus.31 Vilken tjänst modern har på sjukhuset anges ej, men baserat på 

arbetstider tycks det snarare handla om en tjänst som sjuksköterska eller allmänläkare snarare 

än en läkare med hög specialistkompetens. Det finns alltså en del högre utbildning i familjen, 

men vilken grad är svårt för en läsare att avgöra. I övrigt möter Karla och hennes vänner 

busschaufförer och butiksbiträden på sin färd genom Norrland, för att till slut landa hos en 

veterinär som ges större plats i boken än några av de andra arbetande bifigurerna fått sedan 

avfärden från hemmet.32  

Även om många yrkesgrupper finns representerade i Laksos roman går det ändå att se 

viss prioritering av högre utbildning, både i vilka karaktärer som ges en avgörande roll i Karlas 

liv, men även i hur hennes tankar kring utbildning ibland sipprar fram. Så jävla kallt sticker 

ändå ut bland studiens material eftersom den drar en skarp linje mellan de ungas syn på arbete 

och studier jämfört med föräldragenerationen. Boken verkar vilja säga att utbildning inte är en 

förutsättning för lycka eller framgång, men om den lyckas helt och hållet är inte säkert. 

 

Till alla killar jag har gillat 

Den första amerikanska boken i den här studien är Jenny Hans Till alla killar jag har gillat.33 

Romanen presenterar inte särskilt många yrken eftersom väldigt få vuxna får ta plats i 

berättelsen, men däremot finns en tydlig akademisk norm i romanen. Huvudkaraktären Lara 

Jean går näst sista året på high school, och hennes äldre syster Margot påminner henne ständigt 

om vilka erfarenheter som ser bra ut på en framtida college-ansökan. Själv pluggar Margot 

antropologi på universitetet St. Andrews i Skottland. Målet för alla karaktärer i boken tycks 

vara att så småningom studera på universitet, och i väntan på det jobbar de med saker som inte 

kräver kvalifikationer. Lara Jean har tidigare volontärarbetat med underhållning på ett 

äldreboende, och vännen Josh jobbar extra i en bokhandel. Några vuxna befolkar inte dessa 

arbetsplatser, utan kollegorna är alla studenter.  

De vuxna som omnämns har antingen arbeten som kräver lång utbildning, eller innehar 

någon slags chefspost. Lara Jeans pappa är gynekolog, ett yrke som kräver 12 års utbildning i 

                                                           
31 Lakso 2019, s. 13-14. 
32 Lakso 2019, s. 196. 
33 Jenny Han, Till alla killar jag har gillat, Lavender Lit 2014. 
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USA där boken utspelar sig.34 Lara Jeans pojkvän Peters mamma äger och jobbar i en 

antikaffär.35 Jobbet i sig kräver inte nödvändigtvis en längre utbildning, men med tanke på att 

hon även äger butiken är det troligt att hon åtminstone har tagit några kurser i ekonomi eller 

affärskunskap av något slag. Oavsett om hon har en utbildning eller inte så finns ändå en tydlig 

distinktion mellan vad en vuxen gör i butiksvärlden och vad en ungdom gör. Sonen Peter jobbar 

även han i butiken, men då med att åka långa sträckor för att köpa redan utvalda föremål från 

loppmarknader. Det praktiska arbetet i butiken utförs därmed av karaktärer som inte ens har 

tagit studenten, medan vuxna förväntas utföra de mer teoretiska uppgifterna på arbetsplatsen, 

som är troliga att kräva mer utbildning. Även om ingen särskild statusmarkör presenteras 

ordagrant i texten är det därför tydligt i Till alla killar jag har gillat att högre studier ses som 

en självklarhet. 

 

Love, Simon 

Även i Becky Albertallis Love, Simon,36 finns en tydlig fixering vid vidareutbildning. Alla 

föräldrar som nämns i boken har yrken som kräver flera års utbildning. De är läkare, advokater 

och psykologer. Huvudpersonen Simon går fortfarande på high school och har några år kvar 

innan han behöver välja yrke eller utbildning, så Simon och hans jämnåriga för faktiskt inga 

diskussioner kring framtidsdrömmar gällande yrkesval. Däremot märks ett tydligt mönster hos 

de ungdomar som är några få år äldre än huvudpersonerna. Samtliga storasyskon som nämns i 

boken studerar nämligen vid något universitet, och det samma gäller andra ungdomar i den 

åldern som Simon stöter på under berättelsens gång. Även om det alltså inte finns någon uttalad 

framtidsdröm som kräver högre utbildning för Simon finns det å andra sidan inte heller några 

andra sorters valmöjligheter representerade i berättelsen. Det finns inte några karaktärer med 

arbetarbakgrund i Love, Simon, trots att boken stoltserar med väldigt bred representation i en 

rad andra kategorier och bryter normer kring kön, sexualitet, etnicitet och den klassiska high 

school-kultur som amerikansk litteratur och film ofta porträtterar.  

 

Vända världen rätt 

Jennifer Nivens Vända världen rätt37 är ännu en amerikansk bok, men den följer inte riktigt 

samma mönster som de tidigare nämnda amerikanska böckerna i den här studien. Först och 

                                                           
34 Han 2014, s. 3. 
35 Han 2014, s. 203. 
36 Becky Albertalli, Love, Simon, Stockholm: Rabén & Sjögren 2015. 
37 Jennifer Niven, Vända världen rätt, Gilla Böcker 2016. 
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främst ska nämnas att väldigt lite vikt läggs vid yrken, utbildning och även framtidsdrömmar, 

även om allt förekommer. Boken handlar om Jack Masselin som lider av ansiktsblindhet och 

därmed inte känner igen ens sina egna föräldrar, samt Libby Strout som återvänder till High 

School som sextonåring efter att ha varit sängbunden av extrem övervikt i flera år. Romanens 

tema handlar om att se bortanför ytliga attribut för att uppskatta den inre skönheten, och yrken 

och utbildningsnivå tycks kunna räknas till dessa ytliga attribut.  

I boken presenteras en lång rad av lärare, skolkuratorer, vaktmästare och övrig 

skolpersonal, tillsammans med forskare, jurister och grafiska designers. Flera av yrkena som 

presenteras kräver kortare eller längre vidareutbildning, men få av dessa yrken tar upp någon 

större roll i berättelsen, med undantag för kuratorn Mr Levine. Mest fokus ges istället till 

familjeföretaget Masselin’s leksaker, en leksaksaffär som Jacks familj drivit i generationer. 

Jacks pappa, företagets nuvarande ägare, berättar om hur han en gång i tiden egentligen drömde 

om att bli arkitekt eller ingenjör, men blev fast i familjeföretaget istället.38 Jack själv jobbar 

redan extra i affären, och tänker att det nog så småningom kommer bli han som äger företaget, 

något som inte skulle kräva någon college-utbildning.  

College-utbildning tycks annars vara självklart i bokens universum, precis som i övriga 

amerikanska ungdomsböcker. Jacks bror Marcus pratar om ”när” han går på college,39 och 

Jacks vänner berömmer Jack genom att säga att han säkert kommer att ”komma in på vilket 

college han än söker till”.40 I båda exemplen används ett språk som vittnar om att det inte finns 

någon tvekan om att college hör till den självklara framtiden för både Marcus och Jack 

Masselin. När andra karaktärer i boken pratar om framtidsdrömmar finns dock få akademiska 

mål på kartan. Libby och hennes vänner Bailey, Jayvee och Iris pratar om sina framtidsplaner 

under en lunchrast, och för samtliga är det kreativa yrken som lockar.41 Libby vill bli dansare, 

Jayvee författare, Iris sångerska och Bailey ser en framtid som konstnär, dock kombinerat med 

läkare. Att Bailey väljer mellan läkare och konstnär är inget som någon reflekterar över, och 

ingen värdering läggs på något av yrkena. Framförallt så syns ingen norm som värderar 

läkaryrket högre än konstnärsyrket i kapitlet. Snarare kan konstnär ses som en mer attraktiv 

framtidsdröm i sammanhanget då övriga flickor i gruppen också drömmer om arbete inom 

samma yrkeskategori. På så vis skiljer sig Vända världen rätt från det som hittills framställts 

                                                           
38 Niven 2016, s. 374. 
39 Niven 2016, s. 27. 
40 Niven 2016, s. 385. 
41 Niven 2016, s. 379. 
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som stereotypiska amerikanska ungdomsböcker, då den akademiska normen inte genomsyrar 

boken på alls samma sätt som den gör i Love, Simon och Till alla killar jag har gillat.  

 

Sköldpaddor hela vägen ner 

En amerikansk bok som ännu mer går emot den tidigare trenden är John Greens Sköldpaddor 

hela vägen ner,42 där hela berättelsen kretsar kring försvinnandet av den framgångsrike ägaren 

av byggfirman Pickett’s Engineering. Pickett, som är så rik att det ligger buntar med flera 

hundra tusen dollar slängda lite varstans i hans hem, försvinner från sitt hem efter att ha blivit 

anklagad för mutbrott. De flesta andra vuxna som presenteras i boken är människor som jobbar 

med eller för Pickett: hans säkerhetschef Lyle, hushållschefen Rosa, advokaten Simon Morris 

och zoologen Malik Moore som sköter Picketts husdjur och arvinge, den sällsynta tuataran Tua.  

Även om Pickett är katalysatorn för berättelsen i Sköldpaddor hela vägen ner är det 16-

åriga Aza Holmes som är huvudpersonen och berättaren i romanen. Tillsammans med bästa 

vännen Daisy och Picketts son Davis navigerar hon sig genom mysteriet med den försvunna 

miljardären och livet som tonåring, samtidigt som Aza kämpar med OCD. I boken finns en 

tydlig tråd av klassproblematik, då miljardärfamiljen Pickett ställs mot Azas och Daisys 

drömmar om att ha råd att gå på det college de vill. Daisy jobbar extra på en 

snabbmatsrestaurang för att skramla ihop något som kan närma sig en terminsavgift, om så bara 

till kvällscollege, medan Azas mamma ständigt påminner sin dotter om att de enda alternativen 

hon har gällande val av skola är de som ligger i närheten. Trots pengadilemmat tycks det ändå 

finnas en norm om att läsa vidare.  

Aza och Daisy är väl medvetna om hur mycket college kostar och man kan tycka att deras 

föräldrar borde försöka leda in dem på en karriärsbana som inte kräver vidareutbildning, men 

så är det inte. College är fortfarande aktuellt, om än dock en mer ekonomisk variant. Från Azas 

håll är detta inte märkligt, då hennes mamma själv utbildat sig till mattelärare, men Daisys båda 

föräldrar jobb kräver ingen utbildning; pappan är vakt på delstatsmuseet och mamman jobbar 

på kemtvätt.43 Arbetarbakgrunden har alltså inte påverkat Daisy i hennes framtidsdrömmar. 

Daisys föräldrar nämns å andra sidan bara vid ett fåtal tillfällen i boken, och medverkar aldrig 

personligen i handlingen. Däremot finns arbetarklassen på sätt och vis representerad i 

miljardären Pickett, hur osannolikt det än låter.  

                                                           
42 John Green, Sköldpaddor hela vägen ner, Stockholm: Månpocket/Bonnier Carlsen Bokförlag 2017. 
43 Green 2017, s. 249. 
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Pickett’s Engineering är nämligen ett byggföretag, och även om berättelsen inte delger 

den informationen kan det tolkas som att Pickett själv har en bakgrund som byggarbetare, ett 

yrke som inte kräver mer än en high school-examen. På så vis målar Sköldpaddor hela vägen 

ner upp en värld där människor som saknar högre utbildning är de mest framgångsrika karriärs- 

och förmögenhetsmässigt. Å andra sidan handlar romanen om att Pickett flyr från lagen, 

överger sina söner både fysiskt och ekonomiskt, och sedan dör ensam i en kloak, så frågan är 

hur positiv representationen egentligen är. Kanske ska de mer välutbildade karaktärerna i boken 

istället ses som de karaktärer man som läsare ska se upp till, så som den förstående psykiatrikern 

Karen Singh som hjälper Aza med hennes OCD, advokaten Simon Morris som hjälper Aza och 

Daisy förvalta pengarna de fått i gåva från Davis, och den vänliga zoologen Malik med sin 

doktorsavhandling.  

 

Jag, en 

Den sista boken som används i den här studien skiljer sig från övriga verk eftersom den inte 

följer ett fast persongalleri genom hela boken. Jag, en, skriven av David Levithan, följer En 

som vaknar upp i en ny kropp varje dag.44 Detta borde göra det möjligt för berättelsen att visa 

upp en lång rad av yrken och framtidsplaner, men tyvärr prioriterar berättelsen bort sådana 

betraktelser. Varje kapitel utspelar sig under en dag, och därmed i en kropp och i ett liv. Läsaren 

får ta del av viss information kring personen vars liv En befinner sig i ifråga om ekonomisk 

status, men några närmare detaljer nämns för det mesta inte. Föräldrar har inga namngivna 

yrken i den här boken, så de yrken som finns representerade innehas främst av människor som 

En möter utanför hemmet. Restaurangpersonal, en bibliotekarie, tränare av olika slag och även 

här några lärare, dyker upp i boken, men ofta utan någon presentation eller några egenskaper 

utöver sitt yrke. Den enda vuxna karaktär som ges både yrke och till viss del personlighet är 

pastor Poole, en man som söker upp och stöttar människor som påstår sig ha varit besatta av 

djävulen, och som senare visar sig vara ”besatt” av en person med samma egenskap som En, 

det vill säga någon som byter kropp varje dag eller mer sällan. Personen vars karaktärsdrag 

beskrivs är alltså inte egentligen samma person som utbildat sig till pastor, så några kopplingar 

mellan person och yrke kan inte riktigt göras där.  

Vid ett tillfälle vaknar En upp i en kropp som har ett yrke. Valeria, en papperslös flykting, 

jobbar som hembiträde tillsammans med sin syster.45 Valeria är även ett framstående exempel 

                                                           
44 David Levithan, Jag, En, Gilla Böcker 2012. 
45 Levithan 2012, s. 189. 
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på hur En förflyttar sig mellan olika ekonomiska förutsättningar när han byter kropp. Ena dagen 

vaknar En i en familj där kylskåpet är tomt och en kaffe på Starbucks kostar lika mycket som 

personens hela besparingar, en annan dag är pengar inget bekymmer överhuvudtaget. Trots att 

det finns en variation i boken anser jag dock att det finns en medelklassnorm i Jag, En. 

Majoriteten av personerna vars kroppar En vaknar i har nämligen egen bil som de kan köra vart 

de vill, att äta ute på kafé eller restaurang kommer sällan med ett ekonomiskt hinder, och i de 

få fall där framtiden för dessa personer diskuteras handlar det även här om att gå på college. 

Jag, En har absolut en större mångfald när det gäller klass och ekonomisk status än framförallt 

övriga amerikanska böcker i den här studien, men det betyder inte att romanen bryter trenden 

helt och hållet. 

 

2.1.2. Utbildningar i ungdomslitteraturen 

Utbildning bestämmer framtida yrke, och i ungdomsböcker, där huvudkaraktärerna allt som 

oftast går i skolan fortfarande är utbildning mer talande för de rådande normerna än yrken kan 

vara. Då böckernas berättare ofta är i tonåren ses de vuxnas jobb utifrån och från relativt långt 

avstånd, medan utbildningsval ses från ett personligt perspektiv, eller i alla fall från nära håll. I 

det följande avsnittet kommer därför val av gymnasieprogram och drömmar om college att 

diskuteras och analyseras för att se om det finns något mönster i hur utbildning representeras i 

de valda ungdomsböckerna. 

När det gäller utbildning finns det förstås stora skillnader i hur det skildras beroende på i 

vilket land varje bok utspelar sig. Olika länder har olika studietraditioner, och detta gör förstås 

att synen på utbildning skildras olika i svenska respektive amerikanska böcker. Sverige har 

visserligen en tradition som gett universitetsutbildning hög status, men ändå ses det absolut inte 

som en självklarhet att läsa vidare efter gymnasiet. Den svenska gymnasieskola har sedan 

införandet av den integrerade gymnasieskolan vid LGY 70 inkluderat yrkesförberedande 

program, och än idag väljer en stor andel elever dessa program. Läsåret 2018/2019 sökte 

närmare 40% av eleverna till yrkesförberedande program,46 och detta borde även speglas i den 

svenska ungdomslitteraturen. Enligt Wolfgang Isers teori om en ”implied reader” och Umberto 

Ecos tanke om modelläsaren skriver författare böcker med en tänkt läsare som inte bara kommer 

                                                           
46 Skolverket, ”Statistik om sökande till gymnasieskolan 2018-/19”, 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/arkiverade-statistiknyheter/statistik/2018-10-25-statistik-

om-sokande-till-gymnasieskolan-2018-19, (2019-04-23). 
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att läsa texten utan även finns i texten själv och på så vis interagerar med läsaren.47 I det här 

fallet skulle det betyda att en bok som förväntas läsas av elever på både studie- och 

yrkesinriktade gymnasieprogram även innehåller karaktärer eller andra textelement som olika 

läsare skapar ett band till. Exempelvis borde det finnas ungefär lika många karaktärer som 

drömmer om att läsa på universitet som det finns karaktärer som drömmer om att ta studenten 

så att de äntligen får börja jobba och tjäna pengar. 

  Baserat på de tre svenska böcker som den här studien undersöker, det vill säga Åsa 

Asptjärns Konsten att ha sjukt låga förväntningar, Anna Ahlunds Du, bara och Lova Laksos 

Så jävla kallt lutar böckerna åtminstone åt att vara representativa i fråga om antal. I Konsten att 

ha sjukt låga förväntningar namnges inga gymnasieprogram förutom fordonsprogrammet, och 

även om bara tre av otaliga karaktärer i boken anges gå på programmet anges det å andra sidan 

inte att någon går på något annat, studieförberedande program. Av de fem framträdande 

ungdomskaraktärerna i Du, bara går en på hotell- och restaurangprogrammet, vilket även här 

är det enda gymnasieprogram som specificeras. Det kommer fram att John väntar på besked om 

ifall han blivit antagen till ett studieförberedande program på ett fotbollsgymnasium, men mer 

än så meddelas inte. I Så jävla kallt går en karaktär på samhällsvetenskapliga programmet och 

en annan på introduktionsprogrammet, medan övriga karaktärer förblir programlösa. Även där 

är det alltså möjligt att anta att flera karaktärer går på yrkesförberedande program, men det är 

även lika möjligt att anta att de går på studieförberedande program. 

Även om det inte finns utskrivet svart på vitt i texterna, tyder mycket runt omkring 

karaktärerna på att de går studieförberedande gymnasieprogram, bland annat föräldrars yrken 

och inställning till studier. I Sverige söker färre elever vars föräldrar har eftergymnasial 

utbildning till gymnasieskolans yrkesprogram,48 och i romanerna tycks de flesta föräldrar ha 

eftergymnasial utbildning. Det enda uttalade undantaget är Tore i Konsten att ha sjukt låga 

förväntningar, vars mamma jobbar på Konsum och pappa jobbar på båt. Han går dock bara i 

nian, och gymnasievalet får inte någon plats i berättelsen. Ett annat eventuellt undantag är 

Franks föräldrar i Du, bara som äger och driver en pappershandel, dock så går det inte att 

utesluta att de har en utbildning i ekonomi, entreprenörskap eller något annat passande, speciellt 

som de bor i nära anslutning till universitetet.  

                                                           
47 Anna Nordenstam & Christina Olin-Scheller, ”Om modelläsare i lättlästa svenska ungdomsromaner”, i 

Samtida svensk ungdomslitteratur, Åsa Warnqvist (red.), Lund: Studentlitteratur 2017, s. 129. 
48 Statistiska centralbyrån, ”Minskat intresse för gymnasiets yrkesprogram”, https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/2017/Minskat-intresse-for-gymnasiets-yrkesprogram/, (2019-04-23). 
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Om de svenska ungdomsböckerna lämnar mycket åt fantasin gällande utbildningsval kan 

detsamma inte sägas om de amerikanska böckerna. De böcker som den här studien grundar sig 

i skiljer sig på många sätt genom sina narrativ och sina karaktärsgallerier, men en sak har de 

gemensamt: drömmen om college. Sköldpaddor hela vägen ner, Till alla killar jag har gillat, 

Vända världen rätt och Love, Simon är alla explicita i vilken den enda möjliga vägen framåt för 

tonåringarna i böckerna är, och även Jag, En drar åt det hållet, även om det där inte nämns 

mycket alls om framtidsplaner. Alla storasyskon går på college, collegekataloger dyker upp 

med jämna mellanrum, och diskussioner om terminsavgifter och prestigen i olika skolor 

förekommer vid flera tillfällen. Det är aldrig en fråga om ifall man ska läsa vidare eller inte, 

utan om när och var man ska läsa vidare.  

Från ett svenskt perspektiv, där valet av studieinriktning till viss del görs redan vid 

gymnasieansökan, går det dock att upptäcka en märklig trend i den amerikanska 

ungdomslitteraturen. Trots att högre studier är en självklarhet förs aldrig några diskussioner om 

vad exakt det är man vill läsa vidare om eller till. Den enda som får en faktisk inriktning på sin 

utbildning är Lara Jeans syster Margot som läser antropologi, övriga får endast en ytterst diffus 

collegeutbildning. Detta är visserligen inte så märkligt egentligen, då det amerikanska 

universitetssystemet är betydligt mycket mer öppet i fråga om kurser och ämnesval än svenska 

universitet, men det markerar verkligen på vilket sätt utbildning har status i dessa amerikanska 

böcker. Alla ska läsa vidare, men att ha ett college-diplom är viktigare än vad exakt man faktiskt 

utbildar sig inom. Trots detta tycks alla vuxna dock ha utbildat sig till nästan samma sak i alla 

böcker där yrken namnges. 

 

2.1.3. Yrken i ungdomslitteraturen 

Utbildningsval säger mycket om hur huvudkaraktärerna, det vill säga ungdomarna själva, 

placerar sig i ungdomslitteraturens värld, men även de vuxnas yrken påverkar normerna som 

dessa böcker förmedlar till sina läsare. Alla barn har någon gång fått frågan vad de vill bli när 

de blir stora. För yngre barn kan svaren variera från prinsessa och superhjälte till doktor och 

polis, men hos äldre ungdomar är svaren med största sannolikhet något mer 

verklighetsbaserade. Det samma kan sägas om litteratur för barn jämfört med litteratur för 

ungdomar. I barnlitteraturen återfinns superhjältar och prinsessor i stor utsträckning, men i 

ungdomslitteraturen är det mer sällsynt (även om det förstås ändå förekommer, då dock ofta i 

speciella genrer så som fantasy). Läkare, poliser och mer uppnåbara yrken är dock desto 

vanligare där. Det är inte osannolikt att ungdomar som läser om vissa yrken inspireras till att 
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söka sig till dessa yrkesbanor när de blir vuxna, och därför blir det viktigt med en bred 

representation av yrken i ungdomslitteraturen. Tyvärr verkar denna representation inte finnas i 

särskilt stor utsträckning idag, åtminstone inte i de verk som den här studien avser. 

Läkare och jurister av olika slag är vanliga yrken bland ungdomsböckernas vuxna. 

Vanligaste yrket är visserligen lärare, men då detta snarare beror på att större delarna av 

berättelserna utspelar sig i skolmiljö kommer detta att bortses ifrån i analysen av vilka yrken 

som finns representerade. Lärarna fungerar nämligen mer som miljö än som karaktärer, då de 

sällan får några mer karaktärsdrag än att de är lärare i ett visst ämne, och ibland inte ens får ett 

namn. Om man bortser från lärarkåren är det vårdyrken av olika slag, med läkare i första ledet, 

som finns representerade mest i böckerna. Fem läkare, däribland Lara Jeans pappa 

gynekologen,49 dyker upp i böckerna, och utöver det finns ytterligare fyra karaktärer som jobbar 

inom vården, antingen utan definierad yrkestitel, eller som receptionist, sjukgymnast eller 

sjuksköterska av något slag. Vissa yrken dyker bara upp hos bakgrundskaraktärer och andra 

endast hos karaktärer med en viktig roll i handlingen, men de vårdanställda finns överallt i 

berättelserna. 

En annan stor yrkesgrupp i dessa ungdomsböcker är servicepersonal inom butik och 

restaurang. Femton karaktärer som jobbar som säljare av olika slag dyker upp i berättelserna, 

och dessa utgör därmed den största yrkesgruppen i materialet. Skillnaden mot läkarna, lärarna 

och juristerna är dock att den största andelen av de servicesanställda är skolungdomar. Att jobba 

i butik eller på snabbmatsrestaurang är alltså inget man gör när man är stor, utan något man gör 

på vägen till något annat. I de amerikanska böckerna är detta vanligast, och där är det främst att 

samla ihop pengar till college-avgiften som är syftet med arbetet. En annan anledning till att 

arbeta som tonåring är att man hjälper till i familjeföretaget. Om man som vuxen jobbar i butik 

är det nämligen inte bara som vanlig anställd, utan man äger även butiken i fråga. Detta 

förekommer i Vända världen rätt där familjeföretaget Masselin’s leksaker finns, i Du, bara där 

Franks mamma då och då står i kassan på familjens pappershandel, och i Till alla killar jag har 

gillat där Lara Jean en dag följer med Peter för att köpa in saker till Peters mammas antikaffär. 

Genom denna uppdelning blir det uppenbart att det inte ligger någon prestige i att bara jobba i 

butik. Om man som vuxen valt att arbeta inom service är man snarare affärsman eller en 

framgångsrik entreprenör. 

De flesta yrken som finns representerade i romanerna kräver utbildning, men det 

förekommer även ett fåtal yrken som innehas av vuxna men som inte kräver en 

                                                           
49 Han 2014, s. 8. 
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universitetsexamen. Det finns vaktmästare, säkerhetsvakter och fartygsarbetare, men dessa är 

få och allt som oftast bakgrundsfigurer som knappt får ta någon plats i berättelsen. De enda 

karaktärerna som till synes saknar högre utbildning och som får ta någon större plats i böckerna 

är den före detta byggarbetaren Russell Pickett och säkerhetsvakten Lyle, båda i Sköldpaddor 

hela vägen ner, samt Tores mamma Eivor i Konsten att ha sjukt låga förväntningar som jobbar 

på Konsum. De två männen kan dock inte helt klassas som typisk arbetarklass längre, då Russell 

Pickett blivit miljardär genom sin byggfirma, och Lyle inte bara är säkerhetsvakt utan chef över 

säkerheten på miljardärens ägor. Eivor däremot passar perfekt i mallen, om det inte varit för 

faktumet att boken är noga med att påpeka att hon läser mycket och äger många böcker. Den 

informationen i sig gör inget för att särskilja henne, men boken är även tydlig med att hennes 

läsande är något udda för en person som jobbar på Konsum. När huvudpersonen besöker Tores 

och Eivors hem beskriver han hemmet på följande sätt: 

 

Vardagsrummet är fullt av böcker, jag vet inte någon som läser så mycket som Tores mamma. Ena 

väggen är täckt av bokhyllor med uppslagsverk, gamla fina böcker med guldskrift och tjocka böcker 

om antikens konst och sådant där. Man tänker att den som bor där måste vara professor, men Eivor 

jobbar på Konsum.50 

 

Eivor är alltså inte som andra Konsum-arbetare eftersom hon läser, precis som Kaja i Så jävla 

kallt inte var en vanlig elev på introduktionsprogrammet eftersom hon ”är smart”.51 De visas 

upp som undantagen som bekräftar regeln i böckerna, och synliggör därmed föreställningarna 

som finns kring hur en person utan högre utbildning bör vara. 

Precis som med utbildning så saknas en del information gällande arbete i böckerna. Även 

om fler av de vuxna får ett specificerat yrke jämfört med hur många av de unga som får en 

namngiven utbildning så förekommer det många vuxna i böckerna som inte får en yrkestitel. 

Läsaren får veta att karaktären har ett jobb att gå till, men inga detaljer om detta jobb finns att 

tillgå. Detta blir framförallt tydligt i Levithans Jag, En eftersom huvudpersonen vaknar med 

nya föräldrar som ska till jobbet varje dag. Enligt Kevin Kumashiro kan faktiskt den här 

tystnaden som finns i materialet säga lika mycket om representationen som det explicit 

utskrivna. Han menar att vad som förblir outsagt kan säga mycket om vad som värderas inom 

normen.52 I ungdomsböckerna finns väldigt många yrken nämnda. Läsaren får i väldigt många 

fall veta vilket yrke som föräldrar och andra vuxna i berättelsen har, och dessa är nästan alltid 

                                                           
50 Asptjärn 2014, s. 80.  
51 Lakso 2019, s. 14. 
52 Kumashiro 2002, s. 61. 
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högutbildade yrken de gånger yrkestiteln finns utskriven. Det är mycket möjligt att alla vuxna 

vars yrke inte specificeras i böckerna har klassiska arbetaryrken, men genom att inte skriva ut 

detta i texten underbyggs normen om att vissa yrken är värda att tala om och vissa är inte det. 

Att det finns så pass få arbetaryrken representerade i ungdomsböckerna kan även det 

kopplas till Ecos modelläsare eller Isers implied reader. Ungdomar från arbetarbakgrund är 

nämligen desto vanligare i den lättlästa ungdomslitteraturen, vilken ingen av böckerna i den här 

studien ingår i. Nordenstam och Olin-Scheller skriver om lättläst litteratur riktad till 

tonårspojkar att ”pojkarnas modelläsare är pojkar från tydlig arbetarklass, och förväntningen är 

att de läser få böcker”.53 De lättlästa böckerna riktade till tonårsflickor har inte lika tydliga 

klassmarkörer, utan ”modelläsaren är en homogen grupp stadsflickor som tillhör 

medelklassen”.54 Om lättläst ungdomslitteratur riktar sig till arbetarklassens pojkar kanske 

författarna anser att den läsargruppen fått sin beskärda del litteratur och därför kan övriga 

grupper i samhället få vara representerade i den övriga litteraturen, eller så finns det fördomar 

om att ingen pojke med arbetarklassbakgrund kan ha ett läsintresse. Oavsett är risken stor att 

elever som får sin läslust väckt av igenkänningsfaktorn i den lättlästa litteraturen tappar 

läslusten lika snabbt igen när de går över till mer svårläst ungdomslitteratur om trenden med 

svag yrkesrepresentation är utbredd i ungdomslitteraturen i sin helhet. För flickor med 

arbetarklassbakgrund är problemet i så fall ännu större, då de inte är modelläsare för varken den 

lättlästa eller svårlästa ungdomslitteraturen. 

Sammanfattningsvis kan man säga om representationen av både utbildning och yrken att 

det finns en viss skillnad mellan olika länders ungdomslitteratur. I svenska böcker ges en 

bredare skala av yrken och utbildningar plats, medan de amerikanska böckerna visar på en helt 

annan syn på arbeten som inte kräver utbildning. Oavsett nationalitet så bjuder dock inga av 

böckerna på särskilt bred representation av yrken eller utbildningsval. Det ligger även vissa 

värderingar bakom de olika yrkena som finns representerade, likaså med olika utbildningar, 

vilket det här avsnittet har snuddat vid. En närmare analys av kvalitén hos representationen 

kommer dock nedan.  

 

2.2 Diskussion om kvalitet och status hos representationen 

Det finns en variation i vilka yrken som finns representerade i ungdomsromanerna, så mycket 

kan konstateras. På så vis är representation positiv, men representation handlar om mer än 

                                                           
53 Nordenstam & Olin-Scheller 2017, s. 136. 
54 Nordenstam & Olin-Scheller 2017, s. 133. 
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siffror och statistik. Att det går att finna både yrken som kräver eftergymnasial utbildning och 

yrken som inte gör det säger egentligen inte så mycket om ifall ungdomar som läser böckerna 

kan hitta en representation som uppmuntrar dem att fortsätta läsa. Enligt min åsikt bör 

representationen även vara positiv i sin framställning för att skapa en positiv läsupplevelse. I 

grupprocesser uppstår ofta så kallade in- och utgrupper där in-gruppen, det vill säga gruppen 

som individen själv ingår i, ges en positiv gruppidentitet medan utgrupper förses med mer 

negativa identitetsmarkörer.55 Denna kategorisering kan jämföras med begreppet 

”andrafiering”, där den andra gruppen ses som ”de andra” och på så vis framstår i ett negativt 

ljus för in-gruppen.56 Om en grupp alltid framställs som ”de andra” i ungdomslitteraturen, till 

exempel om högutbildade alltid ses som snobbiga och störande, kommer läsare som identifierar 

sig med in-gruppen, de utan hög utbildning, känna sig mer hemma i boken än de som 

identifierar sig med utgruppen, ”de andra”. Att det finns olika grupper i böckerna har 

konstaterats i det föregående avsnittet, men hur är det med kvaliteten i denna representation? 

Målar böckerna upp vissa människor, yrkesgrupper eller elevtyper som negativa stereotyper, 

medan andra alltid får de positiva egenskaperna? Detta kommer jag att diskutera i de följande 

avsnitten. 

 

2.2.1. Status hos olika utbildningar och yrken 

Som föregående avsnitt visar finns det ett väldigt stort antal karaktärer i böckerna. Vissa har 

huvudroller, andra tycks alltid finnas i huvudkaraktärens närhet, antingen fysiskt eller mentalt 

närvarande, medan en tredje grupp karaktärer bara dyker upp en enda gång, ibland bara i en 

enda mening, i berättelsen. För att kunna säga något mer om representationen än hur många det 

finns i varje kategori krävs att karaktärerna med varje yrke eller utbildning ges fler 

personlighetsdrag och mer utrymme i berättelsen så att dess status och utmärkande drag träder 

fram. Detta gör att karaktärerna som bara dyker upp vid ett tillfälle, eller bara nämns i 

förbifarten inte kommer att diskuteras vidare här. Butiksbiträden, servitörer och en hel del lärare 

kommer inte att nämnas i fortsättningen. De karaktärer som istället skapar en tydligare bild av 

representationen i dessa böcker är föräldrar, äldre syskon och andra karaktärer som är en 

återkommande del av huvudpersonernas liv, däribland läkare, psykologer och kuratorer.  

                                                           
55 Robert Thornberg, Det sociala livet i skolan, Stockholm: Liber 2013, s. 152. 
56 Kumashiro 2002, s. 32. 
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Döda eller på annat sätt frånvarande föräldrar är vanligt förekommande i 

ungdomslitteratur,57 men ibland innebär avsaknaden av en förälder att den andra föräldern är 

desto mer närvarande. Detta är fallet i Till alla killar jag har gillat, Sköldpaddor hela vägen ner 

och Vända världen rätt. Det kommer aldrig fram vad Libbys pappa i Vända världen rätt jobbar 

som, så någon närmare analys av honom går inte att göra. Med de andra två böckerna är detta 

dock möjligt. Lara Jeans pappa i Till alla killar jag har gillat anstränger sig för att få familjelivet 

att gå ihop med sina långa dagar som gynekolog och blir någon slags drömbild av den 

ensamstående fadern. Han lagar koreansk mat för att döttrarna inte ska glömma bort sitt och 

moderns koreanska arv, stöttar döttrarna vid kärlekskval, och är en ständig kraft att lita på. Kort 

och gott så är han närvarande. Det samma kan sägas om Azas mamma i Sköldpaddor hela vägen 

ner, som till och med tar sig tid för sin dotter under arbetstid, då hon jobbar som mattelärare på 

Azas högstadieskola. Förutom att vara närvarande föräldrar som bryr sig om sina barn och 

stöttar dem genom alla tonårstrubbel har Azas mamma och Lara Jeans pappa även gemensamt 

att de har en universitetsexamen. Detta ställs i kontrast med en annan grupp föräldrar som inte 

alls är lika närvarande, och som innehar yrken som med största sannolikhet inte kräver någon 

examen. Tores pappa i Konsten att ha sjukt låga förväntningar jobbar på båt långt från hemmet, 

och de gånger han kommer hem blir han ofta full och misshandlar sin fru. Han är en så dålig 

fader att familjen främst blir lättade när han plötsligt dör. Mr Pickett, byggmästaren i 

Sköldpaddor hela vägen ner dör även han under berättelsens gång, men inte innan han hinner 

testamentera bort alla sina tillgångar till en ödla istället för till sina två söner. Även där finns en 

viss lättnad när han försvinner ur sönernas liv, då han aldrig visat någon omtanke mot barnen, 

och hans försvinnande bara bekräftar hans frånvaro. Även om Pickett inte varit våldsam mot 

sin familj så målas han upp som en far som förstört mer än han byggt upp i förhållandet med 

sönerna. 

Bortsett från föräldrar målas ännu en grupp upp som ”hjälpare” i berättelserna. Denna 

grupp består även den av högutbildade personer: advokaten Simon Morris och bankkvinnan 

Josephine Jackson i Sköldpaddor hela vägen ner, kuratorn Mr Levine i Vända världen rätt, 

veterinären i Så jävla kallt och sjukgymnasten i Du, bara är ett urval. Dessa karaktärer dyker 

visserligen bara upp i ett fåtal korta avsnitt i böckerna, men det enda de gör när de deltar i 

berättelsen är att hjälpa på olika sätt. De högutbildade målas därmed upp som ”de goda” i 

ungdomsböckerna. Deras motsats hittas förstås i de frånvarande fäderna som nämndes tidigare, 

                                                           
57 Sonja Svensson, “Dödspolare, skuggmän och förlorade fäder. Idyllfobi i ungdomsboken”, i Förankring och 

förnyelse: nordiska ungdomsromaner inemot 2000, Eli Flatekval (red.), Stockholm: Gleerup 1999, s. 265. 
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men även i den andra gruppen bikaraktärer som existerar i böckerna, nämligen 

servicepersonalen. Som sagt finns det många karaktärer inom den kategorin som inte ges fler 

egenskaper än yrket i sig, men av de få karaktärer som det går att säga något mer om syns ändå 

ett visst mönster. Karaktärerna som jobbar i butiker och på restauranger i de olika böckerna är 

dels unga och dels missnöjda. De är unga på så vis att de antingen fortfarande går i skolan eller 

känner karaktärer som läsaren vet är ung och tilltalar karaktären ifråga som en jämnårig. 

Missnöjet visar sig i den flyktighet som finns i inställningen till jobbet. Jobbet är bara ett 

tillfälligt inslag i livet till dess att man tjänat tillräckligt med pengar, eller tills man ska göra 

något mer värdefullt, så som att studera på universitet. Det är även något man motvilligt går till. 

Daisy i Sköldpaddor hela vägen ner som jobbar på snabbmatsrestaurangen Chuck E. Cheese 

visar flera gånger hur lite hon gillar sitt jobb genom att fejka sjukdom för att slippa gå dit vissa 

dagar och andra dagar beklagar sig över att hon behöver jobba istället för att göra något hon 

tycker är roligare. I Jag, En, när En vaknar upp som ett ungt hembiträde beskrivs jobbet som 

bokstavligt talat smärtsamt, då arbetsdagen kombineras ihop med kraftig mensvärk och ingen 

möjlighet till att sjukskriva sig finns. I övrigt delar många av de butiksbiträden och servitriser 

som dyker upp i böckerna en slags trötthet som visar sig genom dåligt bemötande. Karaktärerna 

trivs så dåligt med sina jobb att det syns i deras utstrålning till den grad att fokalisatorn i 

böckerna lätt kan upptäcka missnöjet. Sammantaget tyder detta på att böckerna ger dessa yrken 

låg status. En läsare ska inte på något vis lockas av att söka sig till dessa yrken, då de inte ger 

någon tillfredsställelse och bara är tråkiga och stillastående. Istället ska läsaren dras till något 

av de högutbildade, glamorösa yrken som porträtteras i romanerna, eftersom dessa yrken 

dessutom gör en till en bra människa, något som inte gäller övriga yrken. 

Sammanfattningsvis går det att något hårdraget konstatera att fartygsarbetare är 

alkoholiserade hustrumisshandlare och byggarbetare är kriminella, medan gynekologer är 

närvarande familjefäder och advokater är hjälpsamma och förstående i ungdomslitteraturen. 

Positiva egenskaper kombineras med jobb som kräver lång utbildning, medan jobb som inte 

kräver eftergymnasial utbildning istället kopplas samman med råhet och kriminalitet, eller bara 

ren uttråkning. Detta visar att representation inte går att reducera till bara en siffra. Det som 

påverkar om representationen är diversifierad är hur olika yrken och utbildningar framställs, 

och de åtta ungdomsböckerna som används i den här undersökningen tycks erbjuda lite till 

ingen positiv representation av människor utan eftergymnasial utbildning. 
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2.2.2. Att studera vidare eller inte 

Som tidigare nämnt finns det en stark studiekultur i ungdomsböckerna. Karaktärerna har relativt 

höga betyg och nästan alla ungdomar läser vidare på universitet. Detta i sig är inte dåligt, då det 

skulle kunna visa på att alla ungdomar har möjligheten att välja vad de vill göra med sina liv 

och att alla dörrar står öppna. Det som jag skulle säga är problematiskt i den här normen är 

faktumet att alla dörrar faktiskt inte står öppna. Karaktärerna i ungdomsböckerna ställs 

nämligen aldrig inför valet om de ska plugga vidare eller inte. Det är en självklarhet att efter 

high school kommer college, och efter gymnasiet ska det gå att läsa vidare. Till och med i fall 

där ekonomin för en vidareutbildning egentligen inte finns inom familjen kommer aldrig 

förslaget om att inte läsa vidare upp. Azas mamma i Sköldpaddor hela vägen ner bekymrar sig 

visserligen över hur de ska kunna betala terminsavgifterna, men istället för att uppmuntra Aza 

till att bli något som inte kräver utbildning uppmuntrar hon dottern till att inte välja de dyraste 

universiteten. Här blir utelämnandet av representation på det sätt som Kumashiro pratar om 

ännu tydligare än i fallet med yrkesrepresentation, eftersom till och med valmöjligheten eller 

en hypotetisk framtid utan utbildning raderas ur litteraturen.  

Ungdomslitteratur kretsar ofta kring frågor om identitet, och om att finna sin plats i 

vuxenvärlden. Enligt Boglind & Nordenstam handlar litteraturen utöver detta även om att 

”finna sin plats i förhållande till de institutioner som format en (familjen, skolan), 

identitetspolitiken (genus, etnicitet, klass) och religionen”.58 När ungdomslitteraturen 

porträtterar ungdomars framtidsmöjligheter på ett så svart-vitt sätt som de gör i den här studiens 

material blir den här platsen väldigt statisk. Vidare menar Boglind & Nordenstam att  

 

[…] den moderna realistiska ungdomslitteraturen […] ofta är personorienterad, handlar om makt och 

maktlöshet, om anpassning och protest, om existentiella funderingar om vem man är eller kanske vill vara. 

Om möjligheter och begränsningar, om individen och kollektivet/samhället.59  

 

De begränsningar och den maktlöshet som träder fram i de här ungdomsromanerna 

kommenteras dock inte, och är snarare begränsningar som förs vidare inom en tradition både 

till läsaren och karaktärerna, än begräsningar som ska utmanas och brytas. Den enda roman 

som egentligen kan sägas följa Boglind & Nordenstams mönster är Laksos Så jävla kallt där 

Karla och Kaja ständigt gör narr av advokater, läkare och andra högutbildade. Där finns en 

tydlig protest mot vuxenvärldens studienorm som inte återfinns i någon av de andra böckerna. 

                                                           
58 Boglind & Nordenstam 2010, s. 245. 
59 Boglind & Nordenstam 2010, s. 245. 
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På så vis är Så jävla kallt ett föredöme för den normkritiska litteraturen i fråga om syn på högre 

utbildning. Karla, som egentligen vill gå estet istället för samhällsprogrammet, blir en motpol 

till vuxenvärldens akademiska norm, och genom att hela boken även integrerar värdet av 

praktiska färdigheter (om än ibland något kriminella sådana) blir även boken en hyllning till ett 

liv bortom skolbänken. Tyvärr är det dock fortfarande ett undantag som tycks bekräfta regeln 

med representationen.  

 

2.3. Didaktisk diskussion 

Hittills har fokus legat på materialets innehåll, men nu skiftar fokus till hur materialet istället 

ska kunna användas i klassrummet. Representationen, eller avsaknaden av den, påverkar på 

vilket sätt lärare och elever bör arbeta med litteraturen. I det här avsnittet kommer jag att 

redogöra för om och hur ungdomslitteratur ska hanteras i skolan från tre olika perspektiv. Det 

första avsnittet kommer behandla frågan om hur den andrafiering som finns i litteraturen kan 

hanteras av olika läsare. Det andra avsnittet handlar om skolans demokratiuppdrag och 

ungdomslitteraturens roll i detta uppdrag. Det tredje och sista avsnittet diskuterar svenskämnet 

som ett erfarenhetsbaserat ämne och hur avsaknaden av vissa erfarenheter i ungdomslitteraturen 

kan ställa till det för läsare från olika bakgrunder. 

 

2.3.1. Hur ska man hantera ”de andra” i ungdomslitteraturen? 

Med facit i hand är det knappast svårt att se att majoriteten av ungdomsböckerna i den här 

studien vänder sig till en väldigt homogen grupp läsare. Dessa läsare är förstås ungdomar i övre 

tonåren, men tillhör även medelklassen, har stor studievana och kommer med största 

sannolikhet skaffa sig en högskoleutbildning så småningom. Undersökningar gjorda av Maria 

Wennerström Wohrnes har visat att elever på yrkesprogram, och då särskilt de manliga 

eleverna, har svårt att bli engagerade i läsningen,60 och det hela tyder på att det till stor del beror 

på att det helt enkelt inte finns böcker som riktar sig till dessa elever. Tidigare nämndes Isers 

”implied reader” och Ecos modelläsare, men vad innebär det mer konkret för svenskämnet och 

läsningen som sker i skolan? Att problemet med skev representation finns har vi konstaterat, 

men det är uppenbarligen inte ett problem som bokförlagen, bokhandlarna eller biblioteken 

lider av, eftersom de anpassat sig till de läsare som utgör deras största kundkrets. I skolan är det 

däremot annorlunda, då den svenska skolan ska se till alla elevers behov oavsett bakgrund eller 

                                                           
60 Nordberg 2017, s. 60. 
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framtidsutsikter. Alla ska bli engagerade läsare, oavsett om man utöver det ska bli advokat eller 

svetsare.61 

Andrafiering, eller på engelska ”othering”, är ett uttryck som används vid diskussioner 

om hur vissa marginaliserade grupper, eller grupper som inte följer den egna in-gruppens 

normer, marginaliseras ytterligare genom att ständigt ses som ”de andra”.62 Mycket av det 

normkritiska arbetet i skolan handlar om att sudda ut gränsen mellan olika grupper så att 

andrafiering inte kan ske. Ändå förekommer andrafiering fortfarande i stor utsträckning i 

läroböcker, skönlitteratur och övrigt material som används i klassrummet.63 Det som sker med 

ungdomslitteraturen är en slags andrafiering, där läsare och karaktärer delas in i två grupper. 

Den första gruppen, som innehåller läsare som har akademisk bakgrund, föräldrar med 

eftergymnasial utbildning samt stor läsvana samsas med en stor andel av huvudkaraktärerna 

från böckerna i en in-grupp. I denna grupp är människorna smarta, intressanta, socialt 

kompetenta och lösningen på problemet snarare än problemet självt. I den andra gruppen finns 

människor som går på yrkesprogram, jobbar eller har föräldrar som jobbar med ett praktiskt 

yrke, och vars huvudsakliga intresse inte är läsning av skönlitteratur. Dessa paras ihop med 

egenskaper så som våldsamma, jobbiga, eller oambitiösa.  

Samtliga av böckerna i den här studien är skrivna i jag-form, vilket är ett vanligt stilval 

inom ungdomslitteraturen. Tidigare var detta vanligare för manliga berättare,64 men nu tycks 

även de kvinnliga berättarna i ungdomslitteraturen få berätta sina historier från jagperspektiv. 

Då huvudkaraktärerna är väldigt homogena i fråga om klass och studieval gör detta 

andrafieringen ännu tydligare i materialet. Läsaren tvingas in i huvudkaraktärens världsbild, 

där alla som inte tillhör hens in-grupp automatiskt blir De Andra. Eftersom de flesta av böckerna 

i huvudsak porträtterar studiemotiverade elever från medelklassbakgrund ur ett första 

personsperspektiv blir ”de andra” därmed människor från arbetarklassen och människor som 

går utanför den studieinriktade normen. 

Det allra tydligaste exemplet på andrafiering i materialet är fordonskillarna i Asptjärns 

Konsten att ha sjukt låga förväntningar som beskrivs som ”värsta gänget” som dyker upp 

oinbjudna till en fest och förstör dyra föremål och bjuder in en massa andra människor till festen 

så att ”det blev helt kaos” så till den grad att grannarna ringer polisen. 65 Först och främst ges 

                                                           
61 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket 
2011b, s. 160.  
62 Kumashiro 2002, s. 32. 
63 Åkesson 2016, s. 4.  
64 Svensson 1999, s. 269. 
65 Asptjärn 2014, s. 100. 
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denna grupp ett talande men inte särskilt detaljerat gruppnamn med ”killar som går Fordons”, 

vilket avlägsnar individerna från situationen och klumpar ihop dem till en enda massa, en sorts 

ut-grupp. Utöver att tappa alla individuella personlighetsdrag tilldelas de dessutom tydliga 

gruppegenskaper. De är stökiga, respektlösa och osympatiska. Svart på vitt målas de upp som 

”fienden”, de som man ska ta avstånd från och akta sig för att bli. De läsare som känner igen 

sig i dessa karaktärer för att de har gemensamt att de går på Fordons- och transportprogrammet, 

kommer inte nödvändigtvis känna igen sig i deras beteenden, men tvingas ändå identifiera sig 

med dessa karaktärer. Detta kan i sig leda till en negativ läsupplevelse där läsaren själv upplever 

sig som bokens ”fiende”. Enligt Boglind och Nordenstam krävs det att läsarens normer, 

erfarenheter och idéer matchas med bokens för att läsaren ska kunna ”komma in i texten”.66 

Med Konsten att ha sjukt låga förväntningars porträttering av en viss grupp elever är risken 

stor att den här matchningen inte sker, och att läsargruppen därmed tappar intresset just på 

grund av att de placeras i positionen av ”de andra” i lässammanhanget. 

 

2.3.2. Det demokratiska uppdraget 

Den svenska skolans främsta uppdrag är att utbilda barn och ungdomar till medvetna 

medborgare i ett demokratiskt samhälle.67 Allt av skolans arbete ska vila på en demokratisk 

grund som ser till varje enskild individs behov och erfarenheter. Med de trender som visat sig 

finnas i ungdomslitteraturen i fråga om representation av arbete, utbildning och klass är frågan 

om litteraturundervisningen faktiskt kan tillgodose alla elevers demokratiska rätt. Är det så att 

litteraturundervisningen är odemokratisk, just för att böckerna som finns att tillgå enbart riktar 

sig till en sorts modelläsare?  

Magnus Persson diskuterar hur man ska legitimera läsningen i skolan överhuvudtaget, då 

lustfyllt läsande i många fall anses onyttigt och därför inte bör ha en plats i den o så nyttiga 

skolundervisningen. Han menar att denna syn på läsning som något man endast gör för nöjets 

skull gjort att man utvecklat läroplanen för att legitimera litteraturläsningen. Bland annat pekar 

han på formuleringar i läroplanen som säger att ”att läsa litteratur motverkar odemokratiska 

värderingar och gör läsaren empatisk och tolerant”, eftersom ”litteraturläsning ger förtrogenhet 

med kulturarvet och förståelse för kulturell mångfald”.68 Till stor del är det inte läsning av 

ungdomslitteratur som åsyftas i läroplanens formuleringar, utan tidlösa, litteraturhistoriska 

                                                           
66 Boglind & Nordenstam 2010, s. 310. 
67 Skolverket 2011b, s. 11. 
68 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?, Studentlitteratur 2007, s. 218-219. 
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verk, men ungdomslitteratur läses i stor utsträckning i skolor idag och innefattas därför i 

läroplanernas litteraturläsning. Hur det ser ut med representation som kan motverka 

odemokratiska värderingar i äldre verk låter jag vara osagt, men med det mönster som visat sig 

i ungdomslitteraturen finns det en risk att legitimeringen av läsning av skönlitteratur faller. Med 

den skeva representation, och synen på olika grupper i samhället i ungdomsböckerna går det i 

nuläget inte att säga att böckerna bidrar till förståelse för en kulturell mångfald, åtminstone inte 

när det gäller yrkes- och studierepresentation. Det går att hävda att ”kulturell mångfald” här 

enbart åsyftar kultur i form av olika nationaliteter och folkslag, men en intersektionell kultur 

handlar om mer än så. Där måste kön, sexualitet, yrke, klass, utbildningsnivå, yrke och 

bostadsort inkluderas, och där uppfyller ungdomslitteraturen uppenbarligen inte kraven.  

Gunilla Molloy diskuterar specifikt svenskämnets demokratiuppdrag i Svenskämnets roll, 

där hon menar att ett problem är att skolans demokratiuppdrag oftast separeras från skolans 

kunskapsuppdrag, trots att de borde gå hand i hand i samtliga skolämnen.69 Detta kan användas 

som motivering till varför ungdomslitteratur inte behöver en bred representation, men 

egentligen är det förstås meningen att de demokratiska värderingarna ska kunna läras från 

läsningen i skolan. Vidare diskuterar Molloy även begreppet ”critical literacy” och den 

diskrepans som finns mellan verklighet och text. En så kallad ”critical literacy”, eller kritisk 

literacitet, innebär att en läsare inte enbart behärskar själva läsandet i sig, utan även kan använda 

tankar, värderingar och erfarenheter för att kritiskt granska det hen läser, väga det mot sin egen 

verklighet samt värdera de ställningstaganden som texten erbjuder. Denna sorts läsförståelse är 

vad skolan bör förmedla, men detta kräver en problematisering av skillnaderna mellan 

verklighet och text. I de verk som den här studien avser är det tydligt att representationen av 

yrken och utbildningsmöjligheter inte speglar den verklighet som många elever lever i. Molloy 

skriver att ”texter bär också på värderingar. Ibland är de öppna, ibland dolda”70 samt att ingen 

text är neutral.71 Detta innebär att de tydliga mönstren hos representationen i 

ungdomslitteraturen visar på en genomgående statushöjning hos akademiska yrken. Denna 

värdering förs vidare till läsaren som sedan kan acceptera detta eller se den som en litterär 

värdering som inte speglas i verkligheten. För vana läsare som avslutat en stabil utbildning i 

läsförståelse kan denna avskiljning göras, men för mindre vana läsare, eller läsare som 

fortfarande lär sig om verklighetens värderingar, strukturer och nyanser är det inte lika enkelt. 

De allra flesta elever inom den svenska grund- och gymnasieskolan är fortfarande i den 

                                                           
69 Molloy 2017, s. 18.  
70 Molloy 2017, s. 50. 
71 Molloy 2017, s. 47. 
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sistnämnda processen, och den skeva verklighet som skildras i ungdomslitteraturen riskerar 

därför att inte bli så kritiskt granskad som den borde bli. Detta skulle kunna undvikas genom 

klassrumsarbetet, och det är där demokratiarbetet kommer in. Skolans demokratiska arbete bör 

informera eleverna om de olika maktstrukturer som finns i samhället – och i litteraturen. Detta 

kan inte göras utan att elever med olika bakgrund, klass och makt får föra sin talan i 

klassrummet vid diskussioner om litteraturen de läser. På så vis kan elever som känner igen sig 

i böckernas karaktärer få upp ögonen för de som saknas, samtidigt som de elever som inte finner 

sig själva i böckerna ser samhället från en annan samhällsgrupps perspektiv.  

Ett problem som ändå fortfarande finns med att yrkesrepresentationen i 

ungdomslitteraturen är så homogen är att den helt enkelt inte tilltalar ungdomar i vissa grupper. 

Gunilla Molloy pekar flera gånger på att läsning av skönlitteratur anses vara en grej för tjejer, 

och hon nämner även exempel på pojkar i typiska arbetarmiljöer som helt saknar intresse för 

läsning och svenskämnet i stort då de inte ser någon nytta med det. Hon menar att detta kan 

skapa problem i framtiden, då kritisk läsförmåga kommer krävas även för yrken som idag inte 

gör det.72 I ett alltmer automatiserat och datorbaserat samhälle krävs att alla elever som slutar 

gymnasiet har en hög nivå av läsförståelse, och med tanke på att detta oftast ses hos flickor, där 

fritidsläsning ges högre status än hos pojkar, tyder det på att läsning av skönlitteratur både i 

skolan men kanske framförallt på fritiden är vägen mot framtiden. Skolverket formulerar även 

detta i läroplanen för gymnasieskolan:  

 

Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen, internationaliseringen samt 

miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 73 

 

Det är alltså nödvändigt att få alla elever engagerade i litteraturläsning, även de som 

skönlitteraturen idag glömmer bort.  

Persson, med stöd hos Iser och Thavenius, skriver att det eventuellt inte går att legitimera 

läsning genom den demokratiska ståndpunkten längre eftersom litteratur inte återspeglar 

samhället och inte spelar någon roll i att forma det idag.74 Jag håller dock inte med om detta, då 

framförallt ungdomslitteratur visat sig skapa starka strömmar i samhället de senaste åren. Ett 

exempel på detta är de ungdomsprotester som genomförts gällande klimatfrågan världen över 

och vapenfrågan i USA. Nyhetsartiklar och tweets från aktivister har kopplat det starka 
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engagemanget hos ungdomar till att de växt upp med att läsa om ungdomar som störtar 

diktaturer och räddar världen från ondska i ungdomsserier som Harry Potter och Hungerspelen, 

och protestplakat från demonstrationer världen över vittnar om samma sak.75 Ungdomslitteratur 

som demokratiska redskap är alltså inte en omöjlighet, utan kan tvärtom stärka elevernas 

medvetenhet kring de egna demokratiska rättigheterna. Det är dock viktigt att som lärare vara 

uppmärksam på böckernas skeva representation och föra upp detta till diskussion så att de unga 

läsarna även blir medvetna läsare. Att ungdomslitteraturen plötsligt ska byta spår och bli 

diversifierade och representativa för samhället är inte särskilt sannolikt, men så länge lärare och 

elever diskuterar litteraturen på rätt sätt kan ungdomslitteraturen fortsätta att användas i 

klassrummen.  Genom diskussionerna kan litteraturundervisningen uppfylla kraven för en 

demokratisk undervisning, och på så vis försvara sin plats i svenskämnet. 

 

2.3.3. Svenskämnet som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Lars-Göran Malmgren delar in svenskämnet i tre ämnesuppfattningar: svenskämnet som 

färdighetsämne, som litteraturhistoriskt bildningsämne, samt som erfarenhetspedagogiskt 

ämne.76 Alla tre ämnesuppfattningar samsas både i svenskundervisningen i sin helhet och inom 

litteraturdelen av ämnet. Litteraturundervisningen förmedlar färdigheter genom att eleverna får 

ett bredare ordförråd genom läsningen, samtidigt som de även blir bättre skribenter av den. 

Dessa färdigheter tar de med sig vidare i ämnet och livet. Då litteraturhistoriska verk, så kallade 

klassiker, har en självklar del i litteraturundervisningen är ämnet förstås också ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Ungdomslitteraturen, som ofta är kortlivad och sällan 

överlever sin samtid, klassas i väldigt få fall som litteraturhistoriska verk, och därmed krävs 

viss övertygelse om man som lärare ska implementera ungdomslitteratur i sin undervisning. 

Där kommer Malmgrens tredje konception in. Svenskämnet, och därmed 

litteraturundervisningen, kan även vara erfarenhetspedagogisk, vilket innebär att eleverna lär 

sig genom sina egna erfarenheter. Den här uppsatsen har diskuterat hur elever kan känna igen 

sig i ungdomsböckerna, och hur detta kan uppmuntra till vidare läsning. Utöver att främja 

läslusten hos unga läsare kan denna igenkänningsfaktor alltså även vara en viktig del i det 

pedagogiska arbetet i svenskklassrummet. Men, som den här uppsatsen visat, 

                                                           
75 De Elizabeth, ”Best ’Harry Potter’ Signs at the March for Our Lives”, Teen vogue 25/3 2018, 

https://www.teenvogue.com/story/best-harry-potter-signs-march-for-our-lives (2019-05-02). 
76 Malmgren 1996, s. 87-90.  
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ungdomslitteraturen tycks inte kunna tillgodose alla elevers behov när det kommer till just den 

här igenkänningsfaktorn. 

Skolverket fastslår att målet med gymnasieskolans undervisning är att varje elev 

”medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper”77 efter avslutade studier. Utöver det ska även läraren ”utgå från 

den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”78 i undervisningen. I 

svenskämnet är litteraturvalet viktigt för att ge eleverna en så bred bild av världen som möjligt 

så att de senare kan använda sig av dessa erfarenheter av människor, platser och situationer för 

att ta ställning. I gymnasieskolan är det stor risk att elevgruppen är relativt homogen, och då 

blir det ännu viktigare att visa upp ett brett spektrum av erfarenheter i skolmaterialet. Malmgren 

skriver att ”ett mål [i den erfarenhetspedagogiska undervisningen] är att utveckla elevernas 

sociala och historiska förståelse då det gäller centrala humanistiska problem”.79 För detta krävs 

att det finns en bredd i representationen i böckerna som används.  

Ett genomgående tema i den här uppsatsen har varit att det är elever på yrkesförberedande 

program som missgynnas av avsaknaden av representation i ungdomslitteraturen, men från det 

erfarenhetspedagogiska perspektivet är det snarare tvärtom. Elever på yrkesförberedande 

program får här ta del av perspektiv som inte liknar deras egna, och kan därmed skapa sig en 

social förståelse som går utanför den personliga erfarenheten. Elever som läser 

studieförberedande program och hittar sig själva bland karaktärerna får däremot inte en 

möjlighet att bredda sitt perspektiv. Malmgren skriver vidare att det erfarenhetspedagogiska 

svenskämnet kan ”ses som en kamp mot likgiltigheten för mänskliga erfarenheter”,80 men det 

är just en likgiltighet som återfinns i ungdomslitteraturen i nuläget. När karaktärerna i 

ungdomsromanerna är så homogena i sina erfarenheter yrkes- och utbildningsmässigt, och detta 

dessutom inte kommenteras på något vis kan elever som läser dessa böcker inte förväntas 

reflektera över mänsklighetens variation. Det krävs alltså att lärare lyfter denna problematiska 

aspekt av litteraturen och på så vis utmanar elevernas världssyn om böckerna används i 

klassrummet. Detta kan dock enbart göras vid skolläsning. Problemet kvarstår fortfarande vid 

fritidsläsningen. Även om de unga läsarna tar till sig de normkritiska ledorden som läraren delar 

med dem kommer de fortfarande inte kunna göra medvetna val av böcker som uppfyller kraven 

                                                           
77 Skolverket 2011a, s. 9. 
78 Skolverket 2011a, s. 6. 
79 Malmgren 1996, s. 89. 
80 Malmgren 1996, s. 89. 
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för en erfarenhetsvarierad litteraturvärld, helt enkelt för att böckerna som erbjuds är för 

homogena i sin representation.  

En läsintresserad elev utför en väldigt liten del av sin läsning i skolan, vilket är vad varje 

svensklärare önskar sig av sina elever. Det är en vanlig uppfattning att elever som läser mycket 

klarar sig bra i skolans alla aspekter, men från ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv är detta 

inte sant. En elev som ägnar hela sin fritid åt läsning av ungdomsböcker kommer inte att 

utveckla sin förståelse för olika sociala förhållanden eller mänskliga erfarenheter på samma sätt 

som andra aktiviteter, utanför den normtäta litterära världen, kan göra, om inte skolan först 

försett eleven med givande diskussioner och problematiserande frågeställningar kring litteratur. 

Därför är lösningen inte att sluta läsa ungdomslitteratur i skolan, utan att föra diskussioner som 

lyfter litteraturens problematik och uppmuntrar elever till att utforska och kritisera vad de läser 

på ett djupare plan. 

 

3. Avslutning 

Det är tydligt att ungdomslitteraturen i nuläget lämnar mycket att önska ifråga om 

representation av olika karriärsbanor. På yrkessidan finns visserligen en variation i vilka yrken 

som omnämns, men kvalitén på denna representation är svag och riskerar att förhindra en 

fortsatt läslust hos ungdomar med ambitioner utanför det akademiska. Gällande utbildning är 

representationen ännu svagare, genom att elever som önskar sig något annat än en 

universitetsutbildning efter gymnasiet knappt existerar i böckerna överhuvudtaget, och när de 

gör det visas i ett långt ifrån fördelaktigt ljus. Detta är synd, för ungdomsböckerna erbjuder i 

många fall en stor mångfald i andra aspekter och kan stötta ungdomar i deras identitetssökande 

just för att böckerna är skrivna specifikt för unga läsare.  

Att utbudet av framtidsmöjligheter i ungdomsböckerna saknar den önskade variationen 

beror på att författare och bokförlag förväntar sig en viss läsekrets och anpassar karaktärerna 

efter dessa läsare. Tyvärr speglar deras uppfattning inte helt och hållet verkligheten, speciellt 

inte som många ungdomsböcker väljs ut av lärare och blir del av klassuppsättningar som läses 

både av den typiska modelläsaren och de som ofta prioriteras bort i dessa böcker. Detta gör att 

elever på yrkesförberedande program marginaliseras i litteraturläsningen. Det är därför viktigt 

att en normkritisk diskussion förs kring dessa böcker om de överhuvudtaget ska kunna användas 

i skolan. Jag anser inte att en lösning på problemet är att ta bort alla ungdomsböcker från 

undervisningen, utan att lösningen ligger i de diskussioner som förs i samband med 

litteraturläsningen. Det är inte nödvändigtvis så att någon annan genre är bättre på att 
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representera yrkeseleverna, och att byta ut ungdomslitteraturen mot vuxenlitteratur är därför 

inte en lösning. För en grupp som redan har det svårt att engagera sig i litteratur krävs en 

litteratur som speglar den verklighet som läsarna lever i, och ungdomslitteraturen bär på andra, 

allmänmänskliga egenskaper som med rätt vägledning kan engagera ungdomar oavsett 

bakgrund. Det viktiga att minnas som lärare är dock att denna litteratur just bör kombineras 

med litterär vägledning som för in normerna i ljuset och problematiserar dessa. 

I den här uppsatsen har även konstaterats att avsaknaden av en bred representation inte 

endast påverkar elever som inte finner sina egna erfarenheter återspeglade i litteraturen. Även 

de elever som finns representerade i böckerna, och som hittar sina föräldrars yrkesgrupp eller 

sina framtidsdrömmar porträtterade där går miste om en av de viktigaste grundstenarna i 

svenskämnets litteraturundervisning. Litteraturen ska hjälpa elever att få förståelse för andra 

människors situationer och förutsättningar, men detta är svårt i nuläget. För att 

ungdomslitteraturen ska kunna få en oproblematisk plats i det erfarenhetspedagogiska ämnet 

Svenska krävs en omvändning i ungdomslitteraturen så att normer bryts och nya perspektiv 

förmedlas.  

Ungdomslitteratur har getts äran för att ha uppfostrat en generation av aktivister och 

hjältar, men det finns fortfarande mycket som denna litteratur kan åstadkomma. Trots sin 

mångfald på många plan kan litteraturen fortfarande ta många steg till i rätt riktning. Till dess 

är det upp till lärare att granska och undervisa om ungdomslitteraturen på ett normkritiskt sätt 

så att alla elever kan få möjlighet att ta del av andras perspektiv och erfarenheter i ett 

lättillgängligt medium skapat specifikt för dem. Ungdomslitteraturen är en nödvändig del i 

pusslet för att skapa engagerade unga läsare vars läsglädje dröjer kvar in i vuxenlivet. Det gäller 

bara att litteraturen är öppen för alla. 
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